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Summary  

The purpose of this study is to investigate, and if possible explain, how background, childhood, 

and education in a municipal or regional context can affect young peoples’ life trajectories. 

The living conditions for the population in the coastal region Roslagen with its geographical 

and historical specificities has during centuries largely been characterized by practical crafts-

manship. With a growing share of non-permanent residents in the region with demand for help 

and services, this culture has during the later years been able to prosper. The social reproduc-

tion in the municipality also seems to be extensive. In addition to original background, appar-

ently the municipality’s service-dominated trade and industry culture has also affected the 

choice of education and profession of the youth in Norrtälje. The share choosing secondary 

school programmes aiming for vocational specialization has during many years been relatively 

high, while the share of those who have continued to study after secondary school has been 

relatively low. The structure of the municipality’s trade and industry can, despite a harsher 

competition in the labour market, to a lower extent be said to benefit an academically educated 

work force. 

The study is based on interviews with twenty women and men – born in 1980 – who have 

grown up and gone to school in the municipality of Norrtälje. The interviews have been con-

ducted between the years 2010 and 2011. Those interviewed have been given the opportunity to 

talk about their childhood, education and establishment to profession and to their life as adults. 

Their schooling coincided largely with the national school reforms during the first half of the 

1990s. 

The result of the investigation underline the conditions described above. Parents with substan-

tial education assets and esteemed social positions seem to have had a positive influence on the 

children’s educational performance and their willingness to continue to study. Limited access 

to educational, professional and social resources in the home environment in combination with 

various learning difficulties lead to less successful results in school and lower motivation to 

continue to study. These latter youths however, have utilized the possibility of the social net-

work of relatives which seems to be a contributing factor to professional establishment. One 

can conclude that the population in Norrtälje with less educational capital has been able to 

compensate this with a large amount of social capital in forms of social networks. 

In a municipal and regional context the life trajectories of young people seems to depend on 

several factors: access to cultural and social capital in the family, school results and not the 

least on social bonds with relatives and friends and connections to the surrounding nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Bourdieu, etablering, kommunal kontext, symboliskt kapital, reproduktion, till-

gångar, uppväxt.  
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Inledning  
"Livet måste levas framåt men kan bara förstås bakåt" 

Søren Kierkegaard 

Från forskarhåll framhålls ofta att sannolikheten att som vuxen få leva ett bra liv med en trygg 

försörjning från ett eget yrkesarbete är betydligt större för en ung människa med goda utbild-

ningsmässiga och socioekonomiska uppväxtförhållanden, än för den som växt upp i ett hem 

med mindre tillgång till sådana resurser. Det är särskilt föräldrarnas formella utbildningsnivå – 

men även den sociala yrkespositionen
1
 – som visat sig ha stor betydelse för såväl skolresultaten 

som för valet av utbildnings- och yrkesvägar. Forskningen visar också att detta samband är 

förvånansvärt konstant över tid, oberoende av t.ex. konjunkturförhållanden och samhällsrefor-

mer.
2
 För att kunna beskriva och förklara dessa förhållanden ämnar jag ta hjälp av några av den 

franske sociologen Pierre Bourdieus teoretiska begrepp, framför allt olika former av kapital. 

Skolan har under lång tid kritiserats för att ha en sorterande funktion som motverkar demokra-

tiuppdraget.
3
 Socialantropologen Jonas Frykman konstaterar att skolan har blivit allt sämre på 

att ”puffa” elever utan social uppbackning till att läsa vidare på universitetet.
4
 I en uppmärk-

sammad SOU-rapport påpekar Erikson & Jonsson att fler unga borde ges möjlighet till mer 

jämlika levnadsförhållanden där intresse, fallenhet och begåvning utgör utgångspunkter för 

valet av livsväg. De påvisar såväl demokratiska som samhällsekonomiska konsekvenser av den 

sociala snedrekryteringen, dvs. att barn från skilda samhällsklasser i mycket olika utsträckning 

går till högre utbildning. Orsaken är inte skillnader i talang och intresse utan det sociala ur-

sprunget. Högre utbildning, menar de, kan ofta av dem som inte har en utbildningstradition 

hemifrån uppfattas som ett risktagande som de avstår ifrån. Snedrekryteringen får också till 

följd att ett så avancerat samhälle som det svenska riskerar att misshushålla med individers 

förmågor och talanger.
5
  

Individens frihet att själv skapa sig sin framtid framhålls på ett tydligare sätt nu på tjugohundra-

talet än tidigare. Samtidigt har arbetsgivarnas krav på utbildning ökat generellt. Den ”utbild-

ningsexplosion” som därigenom skett, inte minst bland kvinnorna, har fått till följd en starkt 

ökande utbildningskonkurrens på arbetsmarknaden, vilket i sin tur lett till överutbildning inom 

många yrkesområden.
6
 Dessa förhållanden verkar dock inte i någon högre utsträckning ha på-

verkat betydelsen av människors sociala och ekonomiska uppväxtförhållanden, könstillhörighet 

och etniska bakgrund. Skillnaderna i betygsresultat mellan olika elevgrupper har fortsatt öka 

även under detta århundrade, och starka samband har kunnat påvisas med just sociala uppväxt-

faktorer. En rapport från Skolinspektionen visar att skillnaderna mellan elever med olika socio-

ekonomisk bakgrund ökade starkt mellan åren 1991 och 2001. Det nya är att dessa skillnader 

                                                 
1
 Socialstyrelsen (2010): Social rapport 2010, s. 228. 

2
 Se exempelvis IFAU – Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (2012): Lika möjligheter? Familjebak-

grund och skolprestationer 1988 -– 2010. (Böhlmark, Anders m.fl.). Rapport 2012:14: s 1, Skolverket (2009): Vad 

påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer, pdf, s. 15, Statens 

offentliga utredningar (1993): Ursprung och utbildning – social snedrekrytering till högre studier. Huvudbetän-

kande av Utredningen om den sociala snedrekryteringen till högre studier. (Erikson, Robert & Jonsson, Jan O.). 

Utbildningsdepartementet SOU 1993:85, s. 177.  
3
 Bl.a. Frykman, Jonas (1998) i boken Ljusnande framtid! Skola, social mobilitet och kulturell identitet. (1998), 

t.ex. s. 45, 53. Historiska media och författaren. Falun, SOU (1993), s. 31, 177, IFAU (2012), s. 337. 
4
 Frykman, Jonas (1998), s. 38 ff.  

5
 SOU (1993), s.14, 34. 

6
 År 2000 hade 48 procent av alla anställda en utbildning som var minst ett år längre än vad som krävdes för deras 

arbete enligt FAS – Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (2006): Lönar sig utbildning? Populärveten-

skaplig kunskapsöversikt (Rolfer, Bengt), Nr 1. 2006, s. 9. 
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märks tydligare mellan skolor än som tidigare inom skolor. Fortfarande är det dock föräldrarnas 

formella utbildningstillgångar som är den viktigaste faktorn för betygsutfallet.
7
 Även på en mer 

lokal nivå – som i denna studie i en enstaka kommun – har stora skillnader i tillgången till så-

dana tillgångar hos föräldrarna kunnat synliggöras. Förutom uppväxtfaktorer tycks dock även 

andra och varierande orsaker finnas till de bristande studieresultaten. Socialstyrelsen har i en 

rapport visat att det förekommer individuella samband mellan å ena sidan skolresultaten, och å 

den andra den kognitiva förmågan, den sociala situationen och skolrelaterade faktorer (bl.a. 

klassrumssituationen).
8
 Av både den rapporten och andra studier framgår att om man haft inlär-

ningssvårigheter som den obligatoriska skolan inte förmått åtgärda, finns en betydande risk att 

även studieresultaten på gymnasiet påverkas negativt, eller så ”hoppar man av” skolan. Det-

samma kan gälla om man varit fysiskt eller psykiskt sjuk en längre tid, upplevt sjukdom eller 

dödsfall i familjen eller om föräldrarna gått isär. Om man inte trivts i skolan eller om det som 

man förväntas lära sig där varken uppfattats som intresseväckande eller användbart, påverkas 

studieresultaten negativt. Om stödet för skolstudier från omgivningen dessutom är svagt ökar 

sannolikheten för en ofullständig skolutbildning.
9
  

Även i denna studie framträder väsentliga skillnader i ungas intresse, lust och förmåga att ta till 

sig skolkunskaper, antingen orsakerna kan sökas i traumatiska händelser utanför skolan 

och/eller i bristande kognitiv förmåga. Utbildningssamhällets möjlighet (eller oförmåga) att 

kompensera elever för eventuella kunskapsbrister eller svårigheter att tillägna sig kunskaper är 

ett angeläget område att belysa och följa upp. Det handlar bl.a. om vilka stödresurser som finns 

tillgängliga liksom om utformningen och omfattningen av dessa, och viktigast av allt – hur ele-

verna kan tillgodogöra sig dessa resurser. Skolverket påvisar att sådant stöd ofta inte erhålls 

med mindre än att eleven själv blivit tvungen att efterfråga det, vilket för många kan vara pin-

samt och utpekande.
10

  

Att det i geografiskt, historiskt och demografiskt avgränsade regioner eller kommuner skulle 

kunna finnas anpassningar hos befolkningen till lokala förhållanden är ingen orimlig tanke. 

Exempelvis kan det finnas uppväxt- och försörjningsmönster som påverkar unga människors 

vägval och livsvägar. Frågan är då vad som kan göra just Norrtälje kommun intressant. Den 

region – Roslagen – där Norrtälje kommun dominerar, har trots sitt storstadsnära läge visat sig 

ha sådana kontextuella särdrag som fortfarande tycks prägla Norrtäljes näringsliv och befolk-

ningens utbildnings- och yrkesinriktning. Som kommunal tjänsteman och Norrtäljebo har jag 

under drygt ett kvarts sekel kommit att åtminstone till del lära känna regionen och dess befolk-

ning. Det som särskilt väckt mitt intresse och min nyfikenhet är bl.a. ungas uppväxtförhållan-

den, utbildning och yrkesetablering. Så här inledningsvis kan nämnas Norrtäljes förhållandevis 

stora andel unga med en yrkesinriktad gymnasieutbildning som högsta formella utbildningsni-

vå. På motsvarande sätt har en jämförelsevis liten andel valt att skaffat sig en eftergymnasial 

teoretisk utbildning. Arbetslösheten i kommunen – och särskilt bland ungdomarna – har trots 

dessa förhållanden varit förhållandevis låg.  

                                                 
7
 Skolinspektionen (2010), Kvalitetsgranskning. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla 

elever. (Palm Ulrika m.fl.). Rapport 2010:14, s.10. 
8
 Se t.ex. Socialstyrelsen (2010), s. 228 ff.  

9
 Bl.a. Skolverket (2007): Varför hoppade du av…? En studie om orsakerna till att ungdomar byter studieinrikt-

ning eller hoppar av gymnasiet, s. 65 f. 
10

 I en aktuell analys från Skolverket (2010): Risk för IG. Gymnasierektorer om skolornas stöd till elever som 

riskerar att inte nå målen. (Österlind, Karolina, red. m.fl): Skolverkets aktuella analyser, s. 7 ff. 
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I början av 2000-talet deltog några tjänstemän i Norrtälje kommun tillsammans med företrädare 

för tre andra kommuner i ett gemensamt utvärderingsprojekt – kallat KOMMUT.
11

 En register-

databas skapades med statistiska uppväxt- och utbildningsdata om personer uppvuxna på 1980- 

och 90-talet i respektive kommun. Intensionen med denna studie är att med både kvantitativ 

(registerdata) och kvalitativ (intervjuer) metod undersöka, analysera och försöka beskriva upp-

växtens, utbildningssystemets och den kommunala kontextens betydelse för unga vuxna
12

 

kvinnors och mäns etablering till yrke och egen försörjning.  

 

I den fortsatta inledningen ges förutsättningar och bakgrund för undersökningen, dvs. Norrtälje 

kommun och dess befolkningsstruktur. Därefter formuleras det övergripande syftet med studien 

tillsammans med några förtydligande frågeställningar. Uppsatsens första del avslutas med att 

den metod och de tekniker som kommer till användning tillsammans med det praktiska genom-

förandet beskrivs. I den andra delen redovisas de empiriska resultaten och analysen av dessa 

samt sammanfattas utifrån studiens syfte och frågeställningar. Slutligen diskuteras resultaten 

med hänvisning till annan forskning.  

Bakgrund 

1990-talets första hälft – en tid av omvälvande skolreformer 

Skolväsendet är förmodligen statsmaktens viktigaste styrmedel för att ge de växande unga teo-

retiska kunskaper, praktiska yrkesfärdigheter och social kompetens. Det alltmer decentralisera-

de beslutsfattandet i Sverige – tydligt manifesterat i kommunaliseringen år 1991 av bl.a. skol-

väsendet samt införandet av det fria skolvalet och friskolereformen året därpå – har medfört 

betydande förändringar av den kommunala politiska styrningen. Skolans nationella styrdoku-

ment, skollagen och förordningarna med övergripande mål och uppgifter kan därigenom sägas 

ha fått en något mindre framskjuten roll än då staten var huvudman.  

 

Under 1990-talets första hälft genomfördes också flera mycket genomgripande skolreformer 

både i grundskolan och i gymnasieskolan. Bland annat infördes ett nytt betygssystem. Fram till 

och med år 1996 (dvs. under den här aktuella intervjugruppens grundskoletid) tillämpades det 

relativa sifferbetygssystemet. Betygsskalan innebar en inte definierad gränsdragning mellan 

godkänt och icke godkänt resultat, och man sökte till gymnasiet på samtliga ämnesbetyg. Sak-

nades betyg i minst två ämnen erhölls ett ofullständigt grundskolebetyg, som medförde att man 

inte blev behörig att antas till ett nationellt eller specialutformat gymnasieprogram.
13

 Den na-

tionella statistiken visar att resultaten i grundskolan spelar stor roll för hur eleverna klarar sig 

på gymnasiet. Bland de elever som gick ut grundskolan 1997 med låga grundskolebetyg hade 

över 60 procent inte fullföljt gymnasiet med slutbetyg inom fyra år därefter.
14

  

Skolinspektionen skrev år 2010: ”Att ge alla elever förutsättningar och möjligheter att nå goda 

resultat är en stor utmaning för skolhuvudmännen.”
15

 Året innan hade Skolverket dock påpekat 

                                                 
11

 KOMMUT är en förkortning för Kommunal utvärdering. Resultaten publicerades i KOMMUT (2009): Kommu-

nal utvärdering av ungas livsvägar. Delrapport 1 2009 respektive Slutrapport 2010. Ett samarbete mellan Göte-

borgs stad, Norrtälje kommun, Piteå kommun och Vallentuna kommun.  
12

 ”Ung vuxen” är man enligt SCB:s definition mellan 20 och 29 år och ”ungdom” mellan 15 och 24 år. Trots att 

den aktuella kohorten, födda 1980, fyllt 30 men inte 31 år när undersökningen gjordes, benämns de unga vuxna i 

denna uppsats. 
13

 Undantag utgjorde ”frikvotarna”, som om särskilda skäl förelåg ändå kunde antas till ett gymnasieprogram. Det 

som annars återstod var IV-program som innebar att först läsa in de grundskoleämnen som saknades innan man 

kunde fortsätta på ett gymnasieprogram. 
14

 Sveriges kommuner och landsting (2009): Födda 1981: 95-27-13. (Hatlewoll, Tor), s. 6. Sveriges kommuner 

och landsting, Stockholm. 
15

 Skolinspektionen (2010), s. 12 f. 
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att relationen mellan samhällsfaktorer och skolresultat till stor del var outforskad, både på na-

tionell och internationell nivå.
16

 Och på lägre aggregerade nivåer som kommun- och skolnivå 

tycks sambanden än mindre klarlagda. Det är till denna senare forskning som denna studie vill 

ge ett bidrag.  

För gymnasieskolans del innebar förändringarna att det tidigare två- och treåriga linjegymnasiet 

ersattes av ett för alla treårigt kursutformat programgymnasium med fjorton nationella pro-

gram. Dessa var indelade i studieförberedande och yrkesinriktade program samt IV-program 

(individuella program för de vilkas grundskoleresultat inte räckt till för behörighet till gymna-

siestudier). Gymnasieutbildningen bygger på poängsatta ämneskurser (där icke godkända kur-

ser ger 0 poäng). Om poängsumman för respektive program inklusive gymnasiearbetet uppfylls 

erhåller eleven ett slutbetyg
17

. Om inte så utfärdas ett samlat betygsdokument. Som urval till 

högskole- och universitetsstudier tillämpades förutom krav på slutbetyg med grundläggande 

högskolebehörighet
18

 även ett meritvärderingssystem. Några år senare infördes i både grund- 

och gymnasieskolan ett nytt målrelaterat betygssystem med bokstavsbetyg. När den här under-

sökta elevgruppen efter sitt första gymnasieår våren 1997 för första gången fick kursbetyg möt-

tes de av det för både dem och för gymnasielärarna nya målrelaterade betygssystemet.
19

 IFAU 

har publicerat en studie om jämförelser mellan andelen gymnasieelever som inte fullföljde sin 

gymnasieutbildning, dvs. inte fick slutbetyg, före och efter att bokstavsbetygen infördes. Resul-

tatet visar att som en av betygsreformens konsekvenser hoppade fler elever av sina gymnasie-

studier efter bokstavsbetygens införande än under det relativa betygssystemet.
20

  

Ett centralt motiv till 1991 års gymnasiereform sades vara att minska klyftan och överbrygga de 

motsättningar som sedan tidigare funnits mellan elever på teoretiska och praktiska utbildnings-

linjer. Dessa motsättningar ansågs ha avspeglats i skilda utbildningsstrategier hos de olika soci-

ala grupperna i förhållande till de två studievägarna. Ambitionen nu blev att ge alla ungdomar 

en bred treårig gymnasieutbildning med grundläggande behörighet för högskolestudier.21 En 

konsekvens har dock blivit att andelen elever i åk 9 utan gymnasiebehörighet ökat och därige-

nom även andelen IV-elever
22

. Statistiken över IV-elevernas gymnasiegång är dyster. Endast 

drygt en tredjedel av dem hade inom fyra år avslutat på ett ordinarie gymnasieprogram (år 

2000).23
  

Det uppföljnings- och utvärderingsarbete som under åren genomförts av både staten och kom-

munerna har till största delen utgått från verksamheten innanför skolporten. Endast i mindre 

omfattning har forskningsinsatserna fokuserat på utanförliggande lokala förhållanden och för-

utsättningar för de ungas fortsatta studie- och yrkesliv. Vidare har konsekvenserna av föränd-

                                                 
16

 Skolverket (2009), s. 15.  
17

 Ett reducerat slutbetyg kunde vid denna tid efter prövning erhållas om andelen reducerade kurspoäng inte över-

steg tio procent av poängsumman för slutbetyg. 
18

 Grundläggande högskolebehörighet innebar – förutom uppnådda poäng i programmet – minst godkänt betyg i 

ämnena svenska och engelska. 
19

 Detta bestod vid denna tid av de fyra betygsstegen; MVG (mycket väl godkänt), VG (väl godkänt), G (godkänt) 

och IG (icke godkänt). 
20

 En förklaring anses vara att betyget IG fick en starkare negativ påverkan på elever än låga sifferbetyg. IFAU – 

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (2010): Den svenska utbildningspolitikens arbetsmarknadseffek-

ter: Vad säger forskningen? (Björklund, Anders m.fl.) Rapport 2010:13, s. 330.    
21

 Broady, Donald m.fl. (2000): Skolan under 1990-talet. Sociala förutsättningar och utbildningsstrategier. Rap-

port till kommittén Välfärdsbokslut. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi Nr 27. 

SEC, Uppsala universitet. Februari 2000. Andra korr. tryckningen, september 2000, s. vii. 
22

 Elev som efter grundskolan saknar behörighet att tas in på ett gymnasieprogram är tvungna att först ”läsa upp” 

grundskolebetygen på ett individuellt program (IV) på gymnasiet.  
23

 Bearbetat utifrån Skolverket – Jämförelsetal: Databasen 2012.  
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ringarna endast till en mindre del hunnit beforskas innan det nu åter blivit dags för reformer 

inom skolan.  

Den jämförelsevis höga arbetslösheten bland unga i Sverige har under många år varit ett svår-

löst problem. Den allt tuffare konkurrensen om jobben har också medfört ökade kvalifikations-

krav, och situationen för unga utan fullföljd gymnasieutbildning blir därigenom alltmer pro-

blematisk. Mellan åren 2000 och 2007 hade ca en fjärdedel av eleverna efter avslutad grund-

skola inte fullföljt sin gymnasieutbildning med ett slutbetyg.
24

 Det ska dock sägas att många av 

dessa elever inte hade hoppat av i förtid. De hade istället avslutat gymnasiet efter minst tre – 

ibland fyra eller till och med fem – år men med ett ofullständigt betygsresultat. Risken för des-

sa att hamna utanför arbetsmarknaden och bli beroende av samhällsinsatser av olika slag tycks 

också ha ökat. Norrtälje kommun har dock visat sig vara bland de kommuner som drabbats i 

mindre omfattning. I denna uppsats ska visas att kontextuella faktorer i Norrtälje kan gynna 

yrkesetableringen bland dessa unga.   

Norrtälje kommun  

Näringsliv, befolkning och utbildning 
Norrtälje kommun i dess nuvarande form tillkom år 1971 genom hopslagning av staden Norr-

tälje med ett antal kringliggande samhällen och landskommuner. Förutom Norrtälje stad ingår 

samhällena Hallstavik, Rimbo och Älmsta nu bland kommunens centrala orter. Fortfarande 

finns hos denna befolkning starka band till dessa bygder som alltså till i början av 1970-talet 

var självständiga kommuner. Såväl kulturella och demografiska skillnader som det geografiska 

avståndet till Stockholm har kommit till uttryck i bl.a. att kommunen – till skillnad från de allra 

flesta övriga kommuner i länet – inte förrän år 2005 kom att i statistiken tillhöra det s.k. Stor-

stadsområdet. Från och med år 2011 ingår Norrtälje kommun enligt SCB i gruppen Turism- och 

besöksnäringskommuner.
25

 Definitionen ger en god sammanfattning av kommunen som be-

söksvärd, inriktad på servicenäringar och under stora delar av året innefatta en av landets störs-

ta andel fritidsboende. (Under sommarhalvåret tredubblas befolkningen i kommunen.) Ytan av 

denna storstadsnära men utbredda och glesbefolkade skärgårdskommun med sina ca 55 000 

invånare upptar så mycket som en tredjedel av hela Stockholms län.
26

  

Befolkningen i Roslagen – där kommunen Norrtälje utgör en central del – har under århundra-

den livnärt sig på en mix av jord- och skogsbruk, malmbrytning, jakt, fiske och sjöfart. När de 

välsituerade stockholmarna i mitten av 1800-talet började vilja ”flytta ut till landet” under som-

rarna köpte de upp havsnära mark i Roslagen för att där bygga fritidsbostäder. Med minskade 

utkomster av de traditionella näringarna blev det ökade behovet av allehanda servicetjänster ett 

viktigt tillskott för den bofasta befolkningens försörjning. Detta bidrog till en vidare utveckling 

av ett hantverksinriktat mångsyssleri inom bl.a. områdena byggnation, el, mark och vatten och 

servicenäringar som handel och kommunikation samt vård och omsorg.  

Andelen med utomnordisk bakgrund i kommunens befolkning var från 1980-talet och fram till 

millennieskiftet relativt sett låg. Endast mellan 50 och 60 flyktingar togs årligen emot i kom-

munen under denna period. I den här aktuella födelsekohorten 1980 fanns år 1996 endast ett 

femtiotal personer med annan utländsk bakgrund än nordisk folkbokförda i Norrtälje kommun. 

                                                 
24

 SCB (2007): Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning. Tema Utbildning Befolkning & Välfärd 2007 nr 4, s. 

3. 
25

 Till och med år 2004 ingick Norrtälje kommun i SCB-statistiken i gruppen, Större övriga kommuner, och åren 

2005 till 2010 bland Övriga kommuner, över 25 000 invånare. Ur Skolverkets databas för jämförelsetal.  
26

 Befolkningstätheten i Norrtälje kommun angavs (år 2008) med siffervärdet 204, vilket innebär ett genomsnittligt 

avstånd (i meter) till närmaste granne, om kommunens befolkning skulle spridas ut jämnt över hela ytan. Motsva-

rande täthetsgrad för Stockholms län var 62. Ur Skolverkets databas för jämförelsetal. 
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Högst ett tiotal av dessa hade hela sin skolgång i Sverige. Däremot har inslaget av finskt eller 

finlandssvenskt ursprung under lång tid varit märkbart i befolkningen. Redan på 1950- och 60-

talet och även tidigare, hade en betydande arbetskraftsinvandring skett från Finland till i första 

hand pappersbruket i Hallstavik, men även till andra delar av kommunen. Färjeförbindelserna 

till Åland och Finland har också spelat stor roll för utbytet. Idag har en inte obetydlig del av 

den yngre befolkningen en finländsk eller finlandssvensk härkomst.  

Förutom kommunens största företag, pappersbruket Holmen Paper i Hallstavik, är antalet indu-

striföretag ganska begränsat, och högteknologiska företag ännu färre. Istället dominerar antals-

mässigt serviceinriktade småföretag (mestadels enmans- och fåmansföretag) inom främst när-

ingsgrenarna anläggning, träbearbetning, el, verkstad och VVS. Den offentliga sektorn i kom-

munen är idag väl utbyggd med akutsjukhus samt kommunal och privat service.  

Grundskolorna i Norrtälje har av tradition haft en central roll i den kommunala förvaltningen. 

Kommunens geografi och demografi har för många barn inneburit långa resvägar till skolan 

både till lands och till sjöss. Tillsammans med driften av de många och ofta små byskolorna 

(låg- och mellanstadieskolor), har detta också inneburit en belastning på den kommunala servi-

cen och ekonomin. Sedan många år har åk 9-betygen i Norrtälje i genomsnitt legat lägre än i 

länet och även landets kommuner, både totalt och könsuppdelat.
27

 År 1996 (då huvuddelen av 

den undersökta elevgruppen avslutade åk 9) var medelbetyget i Norrtälje i genomsnitt 3,20 

(vilket ungefär motsvarar det genomsnittliga betygsvärdet i rikets kommuner). Detta år avsluta-

de i genomsnitt fem procent av eleverna i Norrtälje sin grundskola med ett ofullständigt grund-

skolebetyg medan motsvarande andel i hela landet var nära två procentenheter lägre (3,3 %).
28

  

I Norrtälje infördes det nya programgymnasiet höstterminen 1993. Under de år då merparten av 

den här aktuella gruppen (födda 1980) gick på gymnasiet fanns i kommunens gymnasieskola – 

Rodengymnasiet – tio nationella program i Norrtälje stad samt ett specialutformat industritek-

niskt program (Häveröprogrammet) som en filial i kommunens norra del.
29

. Rodengymnasiet 

har därefter genom sitt stora programutbud årligen kunnat tillgodose gymnasievalen hos en 

mycket stor andel Norrtäljeungdomar (över 95 %).
30

 Andelen gymnasieelever på Rodengymna-

siet i Norrtälje med grundläggande behörighet till högskolestudier
31

 var år 1999 87 procent 

vilket var fyra procentenheter högre än genomsnittet i landets kommuner (ca 83 %).
32

 Däremot 

var andelen högskoleövergångar bland unga i Norrtälje kommun (som inom tre år efter avslu-

tad gymnasieutbildning, alltså mellan åren 1999 och 2002, registrerats som nybörjare vid uni-

versitet eller högskola) fem procentenheter lägre än i landet som helhet (32 resp. 37 %).
33

 Detta 

indikerar – som tidigare nämnts – ett relativt sett större intresse hos unga i Norrtälje för praktis-

ka yrkesutbildningar än för fortsatta teoretiska studier.   

Den kommunala vuxenutbildningen har under många år uppfattats som en ”andra chans” för 

unga i Norrtälje. Som en följd av den särskilda statliga satsningen Kunskapslyftet, tillkom un-

der 1990-talets senare del gymnasial yrkesutbildning för vuxna (YrkVux). Denna satsning rik-

tades i första hand till arbetslösa. De erbjöds där en yrkesutbildning inom bl.a. vårdområdet och 

                                                 
27

 Efter år 1997 ändrades betygssystemet och meritvärdesbegreppet infördes. Ett undantag var år 2005 då Norrtäl-

jeflickornas meritvärde låg några tiondelar högre än motsvarande för flickorna i hela landet. 
28

 Ur Skolverkets databas för jämförelsetal.  
29

 Stockholms läns landsting anordnade Naturbruksprogrammet i Finsta fram till millennieskiftet. 
30

 Gällde t.o.m. år 2004. 
31

 Grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier har den som i sitt slutbetyg från ett nationellt 

eller specialutformat program med lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymna-

siepoäng som krävs för ett fullständigt program. Hämtad från Skolverkets databas för jämförelsetal. 
32

 Ur Skolverkets databas för jämförelsetal. 
33

 Noteras kan att andelen högskoleövergångar i Norrtälje för elever som gick ut gymnasiet några år senare (2007) 

var 19 procentenheter lägre än genomsnittet i länet. Ur Skolverkets databas för jämförelsetal. 
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vissa hantverksyrken som elektriker, snickare och rörmokare. Åren runt 2000, då informanterna 

i denna studie avslutade sin gymnasieskola, var antalet vuxenstuderande i Norrtälje som störst. 

Noteras kan också att kvinnorna – som alltid varit i majoritet bland Sveriges komvuxstuderande 

– i Norrtälje var i en ännu större majoritet än i länet i övrigt under de år som de unga vuxna i 

den här undersökta åldersgruppen som mest frekventerade vuxenutbildningen.  

 

Utbildningsnivån i Norrtälje  

Några vanliga mått på den formella utbildningsnivån i en befolkningsgrupp är andelen kortut-

bildade
34

 och andelen med eftergymnasial utbildning. I nedanstående två diagram åskådliggörs 

befolkningens utbildningsnivå i Norrtälje, Stockholms län och i landet som helhet mellan åren 

1991 och 2011.  

Diagram 1.                   Andel kortutbildade i befolkningen i åldrarna 20-64 år. 

 
                                                                                                                                          Källa: SCB  
Ovanstående diagram (1) visar att den kortutbildade befolkningsgruppen under de senaste tjugo 

åren minskat i Sverige. Norrtälje kommun har dock under samma tidsperiod haft en något hög-

re andel kortutbildade än genomsnittet i både länet och i landet som helhet. Nu på 2000-talet 

tycks dock skillnaderna mellan de tre minska alltmer. Mellan Norrtälje och länet har som synes 

skillnaden i andelen kortutbildade krympt från nära tio procentenheter (1991) till knappt fyra 

procentenheter (2011).  

På motsvarande sätt visas i nedanstående diagram (2) hur andelen med eftergymnasial utbild-

ning ökat de senaste tjugo åren: 

Diagram 2.      Andel av befolkningen i åldrarna 20-64 år med eftergymnasial utbildning 

 
                                                                                                                        Källa: Bearbetad statistik från SCB  

Av diagrammet ovan framgår att ökningen av andelen med eftergymnasial utbildning har gått 

långsammare i Norrtälje än i snittet av länets och landets kommuner. I Norrtälje var ökningen 

                                                 
34

 ”Kortutbildad” är enligt SCB:s definition den som har högst nio till tio års formell förgymnasial utbildning.       
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endast drygt 9 procentenheter (och från en lägre nivå), medan motsvarande ökning i länet och 

landet var nära 17 resp. 16 procentenheter. Ett starkt inslag av entreprenörsanda kopplat till den 

s.k. manuella koden
35

 kan sammanfattningsvis sägas ha kännetecknat kommunens näringslivs-

struktur och befolkningens utbildningsmönster under många år. Politikerna i Norrtälje kommun 

har därför länge haft intentionen att öka ”akademiseringen” i kommunen för att därigenom at-

trahera mer högteknologiska företag. Därigenom skulle behovet av akademiskt utbildad arbets-

kraft öka och i sin tur kunna medverka till att stimulera unga i kommunen att vidareutbilda sig. 

Inför nedläggningen av regementet i Norrtälje stad (LV3) år 2000 föddes idén om att där skapa 

ett ”Campus Roslagen” som en mötesplats för kunskap och företagande, vilket kan ses som ett 

uttryck för kommunens målsättning att satsa på högre (yrkesinriktad) utbildning.    

 

Arbetsmarknadsläget i Sverige och Norrtälje åren kring millennieskiftet  

Arbetsmarknadsläget i Sverige från mitten till slutet av 1990-talet kan karaktäriseras som en 

lågkonjunktur men med sjunkande arbetslöshet. Under 1990-talet sista år skedde en tillfällig 

konjunkturuppgång med relativt sett låg arbetslöshet som varade till några år in på 2000-talet, 

varefter arbetslösheten åter började stiga (se nedanstående diagram 3a och 3b).
36

 

 Diagram 3a.     Arbetslöshet (16-64 år) i Norrtälje, länet och riket runt millennieskiftet 

 
                                                                                                                              Källa: Bearbetad statistik från SCB   

 

Diagram 3b. Ungdomsarbetslöshet (18-24 år) i Norrtälje, länet och riket runt millennieskiftet  

 
                                                                                                                              Källa: Bearbetad statistik från SCB 

Som också framgår var arbetslösheten i Norrtälje – trots kommunens relativt sett låga utbild-

ningsnivå – under de här aktuella åren lägre än i både länet i övrigt och riket som helhet. Och 

även om arbetslösheten bland Norrtäljeungdomarna var något högre än i länet i stort var den 

samtidigt drygt en procentenhet lägre än i riket. Inte minst dessa förhållanden gör det intressant 

                                                 
35

 ”Den manuella koden”, eller att yrkesmässigt använda sina händer, är något som bl.a. Åke Isling lyfte fram i sin 

kritik av den intellektuella skolan. Isling definierar begreppen manuell kod respektive intellektuell kod som i hu-

vudsak manuellt respektive intellektuellt språk- och kulturmönster. I detta sammanhang använder jag begreppet i 

betydelsen yrken som kräver gott handlag mer än (längre) teoretisk skolutbildning. Isling (1980): Kampen för och 

mot en demokratisk skola. I. Samhällsstruktur och skolorganisation. Akademisk avhandling för filosofie doktors-

examen vid Stockholms universitet. Institutionen för internationell pedagogik. Sobers Förlags AB, Stockholm. 
36

 Underlaget är hämtat från KOMMUT (2010), s. 34 med hänvisning till SCB.  
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att studera om det i just Norrtälje kommun kan finnas specifika orsaker till den relativt sett läg-

re arbetslöshet än vad befolkningens formella utbildningsnivå indikerar. Könsuppdelade data 

från SCB visar också att arbetslösheten generellt (både i befolkningen som helhet och bland 

ungdomarna) under den aktuella perioden var lägre bland kvinnorna än bland männen.  

Hur kan den här redovisade långsamt förbättrade arbetsmarknaden – som mötte de då unga i 

denna undersökning då de lämnade gymnasiet mellan åren 1999 och 2001 – tänkas ha påverkat 

dem i deras vägval till ett vuxenliv med arbete och egen försörjning? Vilken betydelse kan den 

egna bakgrunden och uppväxten liksom den omgivande kulturella och geografiska miljön ha 

haft? Dessa är frågor jag här vill försöka belysa. 

Ett kommungemensamt registerdataprojekt – KOMMUT  

Som ett första steg i att på kommunal nivå försöka hitta metoder att med hjälp av registerdata 

utvärdera skolans roll för ungas livsvägar genomförde på eget initiativ en grupp förvaltnings-

tjänstemän i de fyra kommunerna Göteborg, Norrtälje, Piteå och Vallentuna ett pilotprojekt. 

Projektet kom att kallas KOMMUT och genomfördes mellan åren 2007 och 2009 med hjälp av 

expertis i statistik och utvärdering. Syftet var att försöka ta reda på hur det gått för unga männi-

skor – uppväxta i de fyra kommunerna – efter genomförd skolgång och eventuellt fortsatt ut-

bildning till att de etablerat sig vad gäller yrke och egen försörjning. En databas för individuell 

uppföljning beställdes från SCB innehållande ett antal registervariabler om uppväxt, skolgång, 

fortsatt utbildning och etablering till yrke och egen försörjning i de fyra kommunerna.
37

 Data-

materialet omfattar tre ålderskohorter i dessa kommuner varav den äldsta är födda 1980. Till 

databasen sammanfördes en stor mängd statistiska uppgifter på individnivå från olika nationella 

databaser. Exempel på områden är boendeförhållanden, antal syskon, föräldrarnas inkomst- och 

utbildningsnivå, arbetslöshet, bidragsförsörjning m.m. samt betygsresultat i grundskolan och 

uppgifter om valda gymnasieprogram, avhopp och betygsresultat. Vidare finns data om fortsat-

ta studier, etablering på arbetsmarknaden, inkomstintervall, arbetslöshet, bidragsförsörjning, 

hälsofaktorer m.m. En omfattande bearbetning och ”förädling” av dessa data med avancerad 

statistisk metod har skett. Med hjälp av metoden ”propensity score” har man kunnat visa hem-

bakgrundens betydelse för utbildningsresultaten.
 38

 Uppväxtförhållandena har kunnat mätas på 

en gemensam skala skapad för varje kohort i databasen.
39

  

Att längre utbildning generellt ökar anställningsbarheten kan idag sägas vara en etablerad san-

ning såväl i Sverige som i Europa i övrigt. Arbetslösheten i OECD-länderna (liksom i Sverige) 

bland personer mellan 25 och 64 år med högskoleutbildning har mellan åren 1997 och 2008 

hållit sig på i genomsnitt högst fyra procent. För personer utan gymnasieutbildning däremot har 

arbetslösheten ibland överstigit 10 procent (i Sverige 13,4 % för kvinnor och 7 % för män).
40

  

 

 

 

 

 

                                                 

37 De SCB-register som ingår i KOMMUT-databasen är: RTB (Register för totalbefolkningen), LISA (Longitudinell integra-

tionsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier), Årskurs 9-registret, Register över elever i gymnasie-

skolan och över avgångna från gymnasieskolan, Komvuxregistret, KY-registret (Kvalificerad yrkesutbildning) 

samt Register över nybörjare samt examina vid högskolan. Bland dessa data ingår ett stort antal uppväxtfaktorer 

vid 0 år, 7 år, 16 år samt data kring etableringsfasen 20 år, 23 år och 26 år. 
38

 Metoden har inneburit att en 16-årings faktiska uppväxtförhållanden har kunnat sammanföras till en enda varia-

bel som mäter de ungas chanser att ”lyckas” i grundskolan. 
39

 KOMMUT (2010), s. 13 ff.  
40

 OECD (2010): Education at a Glance 2010. OECD-indicators, s. 111. 
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Diagram 4.   Etableringsgraden hos 26-åringar födda 1980 relaterad till deras skolutbildning  

 
    Källa: KOMMUTs registerdatabas 

I Norrtälje fanns enligt diagrammet ovan (4) en relativt sett större andel etablerade utan gymna-

sieutbildning än i någon av de övriga kommunerna. Norrtälje hade däremot den lägsta andelen 

högskolestuderande bland de fyra kommunerna, oavsett utbildningsnivå. 

I KOMMUT-projektets slutrapport framhålls vidare att den viktigaste faktorn för barnens ut-

bildningsnivå är tillgången till föräldrarnas utbildningsresurser under uppväxten (särskilt mo-

derns). Detta synliggörs i nedanstående diagram:  

Diagram 5.     Utbildningsnivån bland 26-åringar födda 1980 relaterad till föräldrarnas 

 
                                                                                                                             Källa: KOMMUTs registerdatabas 

Diagrammet (5) ovan visar att omfattningen av reproduktionen – eller återskapandet – av för-

äldrarnas utbildningsresurser hos barnen skiljde sig mellan de fyra kommunerna: de reproduce-

rande krafterna tycktes ha varit störst bland föräldrar med förgymnasial utbildning i Göteborg, 

gymnasialt utbildade föräldrar i Norrtälje samt föräldrar i Piteå med eftergymnasial utbildning. 

I nedanstående diagram (6) belyses frågan om det kan finnas något samband mellan föräldrars 

utbildningsnivå och deras barns arbetslivsetablering i de fyra kommunerna:  
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Diagram 6.        26-åringarnas etablering relaterad till föräldrarnas utbildningsnivå 

 
KOMMUTs registerdatabas 

Hur såg då relationen ut i KOMMUT-kommunerna mellan föräldrarnas formella utbildningsni-

vå och barnens arbetslivsetablering och fortsatta utbildning? Av ovanstående (diagram 6) fram-

går att i de fyra undersökta kommunerna tycks finnas samma klara samband mellan de ungas 

etablering på arbetsmarknaden och föräldrarnas utbildningsnivå som i landet som helhet: ju 

högre utbildade föräldrar desto generellt högre etableringsgrad hos barnen. Sambandet ovan 

framkommer tydligast för dem som inte var etablerade vid 26 års ålder (de mörkaste delarna av 

staplarna) och vilkas föräldrar hade förgymnasial utbildning. För Norrtäljes del tycks dock just 

detta samband något mindre tydligt än för de övriga kommunerna. Däremot var de 26-åringar i 

Norrtälje som fullföljt ett yrkesinriktat program (med slutbetyg) i större utsträckning etablerade 

på arbetsmarknaden än de från Göteborg och Piteå. Även bland 26-åringarna i Norrtälje utan 

avgångsprogram var andelen etablerade ca tolv procentenheter fler än motsvarande grupp i Gö-

teborg.
41

 Konklusionen av resultaten i diagram 5 och 6 blir att föräldrarnas utbildningsnivå har 

en klar påverkan på barnens utbildningsnivå som i sin tur påverkar deras möjlighet till yrkes-

etablering.  

 

Försörjningsmönstren bland 26–åringarna i KOMMUT-kommunerna 

Diagram 7.      Andelen 26-åringar med inkomster av förvärvsarbete och s.k. SAFE-inkomster42 

 
                                                                                                                                                                Källa: KOMMUTs registerdatabas 

                                                 
41

 Skillnaderna beror sannolikt på en betydligt större andel med utomnordisk bakgrund i Göteborg.  
42

 SAFE är en akronym för inkomster från offentliga försörjningssystem som är relaterade till Sjukdom, Arbets-

löshet, Förtidspension, och Ekonomiskt bistånd. SAFE summerar olika typer av inkomster från offentliga försörj-

ningssystem och har skapats i syfte att bistå medborgarna med ekonomiskt stöd, vid kortvarig, långvarig eller 

permanent arbetsoförmåga på grund av skada eller sjukdom, vid arbetslöshet eller vid akut ekonomiskt obestånd.   

Lars & Sidebäck, Göran (2008): Utbildningssamhällets underklass? En registerstudie om unga vuxna med låg 

utbildning. Studies in Social Science. Forskningsrapport 2008:4. Mälardalens högskola, Eskilstuna Västerås, s. 
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Av ovanstående diagram (7) framgår att i samtliga fyra kommuner hade 26-åringarna med 

ofullständig gymnasieutbildning en betydligt högre andel SAFE-inkomster än de med slutbetyg 

från gymnasiet. De senare hade istället högre förvärvsinkomster. Slutsatsen blir att avslutade 

(fullföljda) gymnasiestudier är en klart bättre förutsättning för förvärvsinkomster än en oavslu-

tad. Noteras kan att andelen 26-åringar i Norrtälje hade en totalt sett lägre andel SAFE-

inkomster än i både Göteborg och Piteå. (Könsuppdelade data visar att i samtliga fyra kommu-

ner hade kvinnorna i högre utsträckning än männen någon form av SAFE-inkomster vid 26 års 

ålder.) 

Nya frågeställningar infinner sig: Varför tycks 26-åringarna i just Norrtälje, med kommunens 

relativt sett låga utbildningsnivå, ha haft lättare att etablera sig än motsvarande befolknings-

grupper i de andra tre kommunerna? Kan – på en regional eller kommunal nivå – den socio-

ekonomiska bakgrunden, ofullständiga gymnasiestudier och svårigheter att etablera sig till yrke 

och egen försörjning påverkas av andra mer kontextuella faktorer som skulle kunna motverka 

de negativa konsekvenserna av en ofullständig gymnasieutbildning? Kan sådana faktorer som 

t.ex. starka kontaktnät i befolkningen eller en kultur av ”mångsyssleri” m.m. inverka på etable-

ringen?   

Litteraturgenomgång 

Som tidigare nämnts (s. 6), har skolmyndigheterna påpekat att relationer mellan samhällsfakto-

rer och skolresultat till stor del är outforskade både på nationell och på internationell nivå.  

Efter litteratursökning i databaser och genomgång av vetenskapliga och andra publikationer på 

senare år (från 1970-talet och framåt) kan jag konstatera att även studier av lokala eller regiona-

la befolkningars levnadsförhållanden (uppväxt, utbildning och yrkesliv) utifrån en lokal kontext 

(geografisk, historisk eller kulturell), i stort sett saknas. Den enda longitudinella forskningsstu-

dien jag funnit där enskilda kommuner ingått är en relativt färsk avhandling om unga vuxna 

med låg utbildning. Denna bygger i likheter med KOMMUT-projektet på kvantitativa data från 

dels nationella SCB-register, dels från ett samverkansprojekt med registerdata från tre mellan-

svenska inlandskommuner (ett mindre antal rapporter från detta projekt har tidigare publice-

rats). I inledningen till studien konstateras att förhållandena i de tre kommunerna inte på något 

anmärkningsvärt sett avviker från motsvarande på riksnivå, men samtidigt framhålls att vissa 

analyser inte varit möjliga att göra eftersom antalet personerna var för litet.
43

 Några invänd-

ningar mot att även kontextuella uppväxtfaktorer skulle kunna betydelse för det framtida vux-

enlivet framkommer däremot inte. Publikationer från typiska bruksorter
44

 liksom (krigs-) histo-

riskt intressanta regioner samt skärgårdsbeskrivningar (inte minst från Roslagen), både forsk-

ningsrapporter och populärvetenskapliga skrifter, kan nämnas.  

Undersökningens syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att empiriskt försöka synliggöra och förklara hur 

uppväxten (hemmet) och utbildningssystemet (skolan) i en specifik kommun – i detta fall Norr-

tälje kommun med sin specifika historiskt betingade arbetslivsstruktur (regionen) – kan påverka 

livsmönstren hos unga människor. Eller annorlunda uttryckt: att belysa hur symboliska till-

gångar och kontextuella faktorer kan komma till uttryck hos unga vuxna innevånare i en speci-

fik region i deras vägar till vuxenlivet.  

 

                                                 
43

 Sundbom & Sidebäck (2008), s. 4. 
44

 Bl.a. en C-uppsats av Sandström Anna (2007): Ett liv vid och på gränsen – En retrospektiv studie av ungdomars 

livsvillkor i Haparanda fram till år 2005. C-uppsats i Sociologi, Institutionen för Arbetsvetenskap, Luleå Tekniska 

Universitet. 2007. 
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Frågeställningar  

Hemmet och den sociala bakgrunden 

 Vad spelar sådant som föräldrarnas utbildning, yrke, ekonomin i hemmet och uppväxtför-

hållandena i övrigt för roll för barnens utbildning och yrkesvägar? 

Skolan och utbildningssystemet 

 Vilka faktorer relaterade till skolan och utbildningssystemet kan ha påverkat ungas utbild-

nings- och yrkesvägar?  

Regionens särdrag 

 Vilken betydelse kan geografiska, historiska och kulturella särdrag i Norrtälje kommuns 

struktur ha för ungas vägval och livsvägar? 

Eventuella samband mellan områdena ovan 

 Hur kan man förstå sammanhanget mellan hemmet, skolan och regionen? 

Begreppet ”kapital”  

I denna studie stödjer jag mig på några av den franske sociologen Pierre Bourdieus och hans 

medarbetares begrepp och teorier för att förklara mänskliga tillgångar och värden. De begrepp 

jag främst anammat är några av de han samlat under beteckningen kapital. Kapitalet kan vara 

antingen symboliskt eller av ekonomisk art. Symboliskt kapital är ett mycket allmänt begrepp 

och bestå av sådana mänskliga resurser eller tillgångar som tillerkänns värde av en marknad, 

dvs. av människor som har förmågan att uppfatta att något tillerkänns värde, eller har disposi-

tioner för att igenkänna detta som värdefullt. En tillgång vilken som helst fungerar som symbo-

liskt kapital i de sammanhang där den tillerkänns värde.
 45

 Till Bourdieus mest bekanta symbo-

liska kapitalformer hör kulturellt kapital. Det kulturella kapitalet inbegriper olika sorters for-

mella kunskaper, färdigheter och utbildning som en person har och som ger denna person högre 

status i samhället. Föräldrar tillhandahåller sina barn kulturellt kapital genom en ofta maskerad 

och ibland helt osynlig överföring av nödvändiga attityder och kunskaper för att de ska lyckas, 

t.ex. i utbildningssystemet. Bourdieu menar att andra teorier (bl.a. den s.k. humankapitalteorin) 

missat den mest gömda och socialt mest förutbestämda investeringen i utbildning, nämligen 

just överföringen av kulturellt kapital i hemmet. Däremot kan det kulturella kapitalet – förutom 

att ”ärvas” – förvärvas genom utbildningssystemet och då i en objektiverad form som utbild-

ningskapital.
46

 Kulturellt kapital kan alltså förvärvas i form av skolkunskaper, vilket gör sko-

lans kompensatoriska roll mycket viktig. Den rådande samklangen mellan tillgångar och dispo-

sitioner är en förutsättning för att exempelvis (vissa) lärare kan ha förmåga att utpeka bestämda 

elever som begåvade. Förklaringen är enligt Bourdieu helt enkelt att lärarnas egna dispositioner 

med tiden påverkas av skolans värdering av vad som är kunskapsmässiga tillgångar.
47

 Detta är 

helt följdriktigt eftersom framväxten av det kulturella kapitalet är kopplat till både skrivkonsten 

och utvecklingen av utbildningsväsendet.
48

 Människors förhållande till utbildning utgör alltså 

en aspekt av deras förhållande till kultur, vilket också lyfts fram i den tidigare nämnda SOU-

rapporten (1993).
49

  

                                                 
45

 Broady, Donald (1989): Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. Uppsala: SEC/ILU, Rapporter 

från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 15, 1998, s. 6. Se även Broady, Donald (1991): 

Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin. HLS Förlag.” (2 

korr. upplagan) Stockholm. s. 123 ff.  
46

 Broady (1998), s. 6, 8. 
47

 Exempel utgör de här intervjuades kritik av betygssättningen som återkommer i resultatdelen (bl.a. s. 47). 
48

 Broady (1998), s. 7. 
49

 SOU (1993), s. 35 med hänvisning till Rawls (1971): A Theory of Justice. Cambridge, Massachusetts: Harvard 

University Press. 
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En annan betydelsefullt form av kapital i Bourdieus begreppsapparat – och även relevant i detta 

sammanhang – är socialt kapital. Detta mer udda begrepp kan bl.a. utgöras av personliga kon-

takter och sociala band (”nätverk”, min kommentar.), och tycks spela stor roll som framgångs-

faktor under uppväxt och yrkesetablering.
50

  

Bourdieus begrepp är väsentligen utvecklade i studier av det franska samhället där det kulturel-

la kapitalet domineras av företeelser som exempelvis ”ärevördiga institutioners anseende” och 

”skolade människors språkbruk”
51

. Trots skillnaderna har även svenska forskare övertygande 

visat att dessa begrepp är användbara i analyser av det svenska utbildningsväsendet. I Sverige 

kan man säga att t.ex. goda grundskolebetyg, slutbetyg från gymnasieskolan med grundläggan-

de behörighet till högskolestudier – som grund för en hög formell (skol-)utbildning – innebär 

tillgångar som tillerkänns värde, och som alltså kan definieras som utbildningskapital. I fort-

sättningen kommer ordet kapital att användas då tillgångarna verkligen kan sägas vara erkända. 

I andra sammanhang används orden tillgångar eller resurser. 

Metod och tekniker 

Som framgår av det övergripande syftet med denna studie (se s. 15) vill jag försöka förstå, be-

skriva och förklara vissa händelser och förlopp i unga människors liv. Med kvantitativa data 

och moderna statistiska metoder kan man synliggöra intressanta samband och oförutsedda re-

sultat på olika nivåer. Många meningsfulla fenomen som handlar om mänskliga egenskaper och 

beteenden låter sig dock svårligen fångas och beskrivas enbart utifrån kvantitativa data. Det kan 

därför vara fruktbart att kombinera kvantitativa tekniker med kvalitativa för att få en fördjupad 

information och därigenom en ökad förståelse som bidrar till att organisera undersökningsresul-

taten.
52

  

Den design jag valt för min studie har varit att utifrån bl.a. KOMMUT-projektets registerdata 

om Norrtälje undersöka bakomliggande mer kvalitativa faktorer. Genom att intervjua ett antal 

representativa unga vuxna födda 1980 – och alltså tillhöriga en av de fyra kohorterna i KOM-

MUT-projektet – har fördjupningar till och jämförelser med resultatbilden i registerstudien 

möjliggjorts. Urvalet av informanter har skett utifrån offentliga data på individnivå ur arkivera-

de kommunala dokument i Norrtälje kommun. Med hjälp av intervjuerna har jag velat försöka 

”krypa bakom” resultaten av registeruppgifterna. Som exempel kan nämnas Norrtäljekohorten -

80s betygsresultat i åk 9 där jag velat få en inblick i tänkbara faktorer som hemförhållanden, 

föräldrarnas utbildningsnivå, inlärningssvårigheter m.m. Andra exempel är varför det för så 

många elever tagit mer än tre år för att slutföra sin gymnasieutbildning, eller varför man börjar 

på IV för att en tid därefter ”hoppa av” studierna för att något år senare återkomma på komvux 

och där läsa in en hel gymnasieutbildning.  

Kvalitativa data – en intervjuundersökning 

I den intervjuundersökning som här redovisas har en strävan varit att få ett tidsmässigt långt 

perspektiv på unga vuxnas uppväxt, skolgång och inträde i vuxenlivet samtidigt som de inter-

vjuade fortfarande har sin ungdomstid inom räckhåll. Valet föll på unga vuxna födda 1980, 

främst därför att dessa 30-åringar till största delen hunnit igenom de steg och vägval som före-

                                                 
50

 Broady (1998), s. 14 f. Jämför Palme, Mikael (2008): ”Det kulturella kapitalet. Studier av symboliska tillgångar 

i det svenska utbildningssystemet 1988-2008.” Acta Universitatis Upsaliensis. Studier i utbildnings- och kulturso-

ciologi. Uppsala universitet, s. 19 med hänvisning till Pierre Bourdieus Le capital social. Notes provisoires. Actes 

de la recherche en sciences sociales, t. VI, n
o 
31, 1980, s. 1-2.  

51
 Broady (1998), s. 7. 

52
 Denscombe, Martin (2000): Forskningshandboken, Studentlitteratur, s. 103. 
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går inträdet i yrkeslivet och den egna försörjningen samtidigt som de var i gränslandet till att 

lämna tiden som ung vuxen.
53

  

 

Intervjufrågorna 

Både i valet av frågeområden och senare i bearbetningen, analysen och tolkningen av intervju-

utsagorna har utgångspunkten varit det tidigare presenterade syftet och frågeställningarna (s. 

15). Intervjustudien är uttalat explorativ och svaret på en fråga har kunnat leda vidare till en 

annan.  

Intervjuerna har utgått från ett antal avgränsade men ändå övergripande frågeområden. Fråge-

områdena har delats in i huvudteman och underteman där åtminstone huvudtemana var bestäm-

da i förväg.
 54

 Formuleringen av temana samt frågornas inbördes ordning har anpassats till in-

formanten och situationen. Ett tema har omfattat hem- och familjeförhållanden samt sociala 

och kulturella tillgångar inom familjen. Sådana tillgångar kan exempelvis vara trygghet, om-

sorg, uppfostringskoder, intellektuella utmaningar, föräldraengagemang, hjälp i skolarbetet
55

, 

andra vuxna som förebilder m.m. Även den egna och omgivningens syn på (skol-) kunskaper 

och (skol-) utbildning liksom (yrkes-) kunskaper samt andra mer informella kunskaper och fär-

digheter har ingått här. Ett annat tema har rört barn- och ungdomstidens fritidsintressen och 

övriga sysselsättningar utanför skolan. Till detta hör i vilken mån kamratgrupper och andra – 

såväl vuxna som jämnåriga – kan ha påverkat uppväxten, vägvalen och framtiden. Individernas 

utbildningsvägar liksom deras syn på både grundskolan och gymnasieskolan som lärande- och 

vistelsemiljöer under ungdomsåren utgör ytterligare ett viktigt tema i intervjun. Det handlar om 

att försöka väcka minnen kring skoltiden, bl.a. av kamrater och lärare, och försöka fånga effek-

terna av lärandet och utbildningsresultaten på kortare och längre sikt.  

Särskilt betydelsefulla har vägvalen eller ”trösklarna” i utbildningssystemet visat sig vara.
56

  

Den första tröskeln är att ta sig från grundskolan till gymnasiet. Inför denna har jag velat få en 

inblick i hur informanten tänkte och resonerade kring valet av gymnasieprogram; vad eller vil-

ka som hade betydelse för och inflytande på detta val. En annan viktig tröskel är den från gym-

nasiet – eventuellt via kompletterande komvuxstudier till eftergymnasiala studier som kvalifi-

cerad yrkesutbildning (KY) eller universitets-/ högskolestudier – till yrke och egen försörjning. 

Eller direkt från gymnasieskolan till yrkesverksamhet och egen försörjning. Kort sagt, hur situ-

ationen för de unga vuxna utvecklades efter skoltidens slut. Följande frågeområden utgör hu-

vudteman för intervjuerna:  

 Bakgrund och uppväxtförhållanden (den sociala och ekonomiska situationen i hemmet, 

föräldrarnas utbildning och yrke, om möjligt även mor- och farföräldrarnas, traumatis-

ka eller andra händelser av betydelse för uppväxten). 

 Sysselsättning, kamrater och intressen på fritiden under uppväxten.  

                                                 
53

 I en rapport från Statens offentliga utredning (2007) Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för 

arbetslösa ungdomar. Delbetänkande av Utredningen om en flexiblare arbetsmarknadsutbildning. (Sohlman, Åsa 

m.fl.), SOU 2007:18, s. 90, framhålls att etableringsåldern på arbetsmarknaden generellt sett förlängts parallellt 

med den ekonomiska utvecklingen till i snitt 28,5 år för kvinnor och 26 år för män. Viktiga faktorer bakom dessa 

förändringar anses bl.a. vara att en allt större andel av befolkningen i Sverige har högskoleutbildning och därför 

skjutit fram sitt barnafödande.  
54

 Beteckningarna ”huvudteman” och ”underteman” är hämtade från Börjesson m.fl. (2003). ”Intervjuguide för 

intervjuer med studenter inom projektet Kampen om studenterna, pilotintervjuer”. (Ej publicerad). 
55

 Lucas Forsberg (2009) visar i sin avhandling bl.a. den stora betydelsen av föräldrarnas engagemang och med-

verkan i skolarbetet, inte minst i arbetet med hemuppgifter. Involved Parenthood. Everyday Lives of Swedish Mid-

dle-Class Families. Linköping University. Faculty of Arts and Sciences. Linköping Studies in Arts and Sience No. 

473. Linköping University, Department of Child Studies, s. 163 f.  
56

 Jämför Broady (2000), s. viii. 
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 Fakta och minnesbilder från främst låg- och mellanstadietiden.  

 Hågkomster från hur det var att gå på högstadiet och kring valet till gymnasiet.  

 Känslor och upplevelser under gymnasietiden, samt vad som hände därefter med tonvikt 

på studier och arbete. 

 Livet som ung vuxen (främst studie- och/eller arbetsliv, social situation och intressen 

samt synen på fortsatta studier), och slutligen tankar om framtiden. 

 

Urvalet av informanter 

Antalet informanter begränsades av praktiska och tidsmässiga skäl till tjugo. Urvalet till inter-

vjugruppen har inte kunnat göras helt proportionellt mot hela födelsekohorten, och man kan 

heller inte veta hur representativa de är.
57

 Eftersom faktorer som styr vägvalen till framtida 

yrke hos unga människor kan vara så olika beroende på t.ex. kön, uppväxt, högstadieskola, in-

tresse för studier, program, yrke m.m. har jag försökt täcka in olika kriterier genom att skapa 

undergrupper där informanterna blir representanter. De kriterier som jag valt ska representeras 

bland de tjugo (utöver kön), har bl.a. varit samtliga dåvarande högstadieskolor. I nedanstående 

tabell har de sex skolorna med högstadier av praktiska skäl förts samman i tre geografiskt defi-

nierade områden (undergrupper): Norrtälje (stad), Rimboområdet och Hallstavik/Väddö-

området:  

Tabell 1.  Ålderskohorten -80:s respektive intervjugruppens fördelning mellan skolområdena  
 

Skolområde (undergrupp) 
Norrtäljekohorten -80 Intervjugruppen 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Norrtälje stad, 2 skolor 53 % 55 % 54 % 50 % 60 % 55 % 

Rimboområdet, 2 skolor 19 % 23 % 21 % 20 % 10 % 15 % 

Hallstavik/Väddöomr. 2 skolor 27 % 21 % 24 % 30 % 30 % 30 % 

                                                                                                                              Källa: Arkiverade betygskataloger 

Informanternas fördelning på de tre skolområdena (tabell 1) har valts så att andelen – med un-

dantag för skolorna i Rimboområdet
58

 – i stort har motsvarat andelen i Norrtäljekohorten -80, 

vilket gör att studien som helhet är balanserad vad gäller täckningen av skolområden. En strä-

van har också varit att kriteriet medelbetyg från åk 9 bland informanterna någorlunda skulle 

motsvara de genomsnittliga medelbetygen för respektive skolområde.  

Ett annat kriterium har varit gymnasieutbildningarna. Att de tjugo informanterna (av båda kö-

nen) skulle kunna representera samtliga elva gymnasieprogram har inte varit möjligt. Däremot 

har intentionen varit att både studieförberedande och yrkesinriktade program i Norrtäljes gym-

nasieskola
59

 ska vara representerade i intervjugruppen. Gymnasieprogrammen grupperades 

med utgångspunkt från Svensson (2008).
60

 Det naturvetenskapliga programmet (NV) med sina 

två inriktningar blev ”S-NT”
61

 och det samhällsvetenskapliga med tre inriktningar ”S-HSE”
62

. 

                                                 
57

 Jämför Damström, Karin (2000): Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning. Student-

litteratur. Lund, s. 216.  
58

 En av skolorna – en fristående – har en mindre högstadiedel som ändå är representerad. 
59

 Förutom den kommunala gymnasieskolan Rodengymnasiet fanns under denna tid endast en fristående skola – 

Ekebyholmsskolan – med både grundskole- och gymnasiedel. Landstinget bedrev också en gymnasieskola (i Fins-

ta), som lades ner kring 1999. Dessa båda små skolor finns dock inte representerade i intervjugruppen.   
60

 Svensson, Allan (2008): Genomströmningen i gymnasieskolan. En studie av elever som antogs till gymnasiesko-

lan hösten 2003. IPD-rapport nr 2008:02, s. 14. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och 

didaktik. 
61

 Jmf beteckningen S-NT hos Svensson (2008). Då de unga vuxna födda 1980 gick på gymnasiet i Norrtälje fanns 

inte det tekniska programmet, utan ”S-NT” innebär här inriktningarna, naturvetenskaplig och teknisk. 
62

 Jmf beteckningen S-SV hos Svensson (2008). Det samhällsvetenskapliga programmet hade i Norrtälje in-

riktningarna humanistisk, samhällsvetenskaplig respektive ekonomisk, därför benämningen ”S-HSE”.   
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De yrkesinriktade tekniska programmen (BP, EC, FP och SM) samlades till ”Y-TE”
63

 och öv-

riga yrkesinriktade program (BF, HP, HR, MP och OP) fick beteckningen ”Y-Öv”
64

. IV-

programmen slutligen, förkortades till ”IV”. Andra viktiga kriterier har varit studietiden (högst 

3 år, 4 år resp. 5 år) på gymnasiet och den genomsnittliga gymnasiepoängen, samt om gymna-

sieutbildningen fullföljdes med slutbetyg eller inte.  

Sysselsättningen efter gymnasiet fram till intervjutillfället har delats upp i kriterierna fortsatt 

utbildning (på gymnasial resp. på eftergymnasial nivå) och/eller etablering till yrke eller annan 

sysselsättning. Nedanstående sammanställning visar de kriterier med undergrupper som har 

varit representerade i undersökningen:   
 

 Kön 

 Högstadieskolorna grupperade utifrån skolområden. 

 Medelbetyg från åk 9 i intervaller. 

 Gymnasiegrupper enligt ovan. 

 Antalet studieår på gymnasiet, (tre, fyra respektive fem år).  

 De med slutbetyg respektive samlat betygsdokument från gymnasiet.  

 Genomsnittliga gymnasiepoäng i intervaller.  

 Representanter för dem som fortsatte studera på gymnasial nivå efter gymnasiet (såväl 

inom komvux som på folkhögskola och intern personalutbildning).  

 Eftergymnasial utbildning (KY-utbildning, högskola och universitet).  

 Etablering på arbetsmarknaden utan resp. efter fortsatta studier.  

Slumpmässigheten i urvalet har jag försökt uppnå genom att hela Norrtäljekohorten -80 gruppe-

rades utifrån de kriterier som i förväg kunnat identifieras. I en första urvalsomgång togs – ge-

nom ”slumpurval”
65

  minst två men oftare flera presumtiva informanter med likartade varia-

belprofiler ut. Därigenom undveks nya urval av ersättare för informanter som inte kunnat nås 

eller som tackat nej. Bland dem som tagits ut utsågs den först valda till förstahandsinformant, 

och de andra till i tur och ordning ersättare, vilket i många fall visade sig finnas behov av då 

bortfallet av förstahandsinformanter blev relativt stort. Det var bland de i kommunen kvarbo-

ende unga vuxna som urvalet av informanter i första hand företogs. Anledningen var att den 

som flyttat från kommunen – särskilt om utflyttningen skett i anslutning till att gymnasieskolan 

avslutats – kunde tänkas ha fått en väl stor distans till sin ”gamla” hemkommun och det sociala 

och kommunala sammanhang de vuxit upp i där. Det visade sig dock att i den tilltänkta inter-

vjugruppen saknades representanter från framför allt S-NT. Detta kom att medföra ett riktat 

urval bland både kvarboende och utflyttade med naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig 

gymnasieutbildning. Urvalet begränsades dock till informanter som skulle kunna nås någorlun-

da enkelt (dvs. inom Mälardalsområdet). I nedanstående tabell visas den slutliga fördelningen 

av intervjugruppens liksom hela kohortens gymnasieelever i Norrtälje utifrån programgrupper: 

 

 

 

 

                                                 
63

 Beteckningen ”Y-TE” härleds ur Y-NT, Svensson (2008), och bestod i Norrtälje kommun av de manligt domi-

nerande tekniska yrkesprogrammen: Bygg- (BP), El- (EC) och Fordonsprogrammet (FP) samt ett specialutformat 

program (SM) i Hallstavik (Häveröprogrammet), byggt på bygg- och elprogrammet.  
64

 I programgruppen ”Y-Öv” ingår övriga yrkesinriktade program (jmf Svensson, 2008), de kvinnligt dominerade: 

Barn och fritidsprogrammet (BF) och Omvårdnadsprogrammet (OP) samt de mer könsneutrala: Handels- och 

administrationsprogrammet (HP), Hotell och restaurangprogrammet (HR) samt Medieprogrammet (MP).     
65

 Damström (2000), s. 213 f. 
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Tabell 2. Andelen informanter i respektive programgrupp jämfört med Norrtäljekohorten -80 i 

kommunens gymnasieskola 

                                                                                                                              Källa: Arkiverade betygskataloger  

Av tabellen ovan (2) framgår att andelen informanter från ett studieförberedande program re-

spektive ett yrkesinriktat program var ungefär lika stor (40 resp. 50 %) som motsvarande andel 

i Norrtäljes gymnasieskola (44 resp.48 %). Undantag utgjorde andelen på naturvetenskapligt 

program (10 %) där representationen bland informanterna trots ytterligare urval blev något läg-

re än bland gymnasieeleverna på Rodengymnasiet födda 1980 (16 %). Intervjustudien som hel-

het kan sägas representera fördelningen av programgrupper relativt väl. Representationen ut-

ifrån kön skiljer sig dock åt mellan informantgruppen och kohorten på Rodengymnasiet, sär-

skilt andelen kvinnor på studieförberedande program.  

Av nedanstående tabell (3) framgår den slutliga representationen i intervjugruppen utifrån de i 

förväg utvalda kriterierna:  

Tabell 3.                Fördelningen av informanter utifrån de i förväg utvalda kriterierna  

Kriterier 

                                                      Kvinnor 

Från studieförberedande program66 Från yrkesinriktade och IV-program67 
Uppväxt-/ 

skolområde 
Norrtälje- 
området 

Norrtälje- 
området 

Norrtälje- 
området 

Rimbo- 
området 

Norrtälje- 
området 

Norrtälje- 
området 

Rimbo- 
området 

Rimbo- 
området 

H-vik-/  
Väddöomr. 

H-vik-/  
Väddöomr. 

Medelbetyg 
Åk 9 

4,0 – 5,0   4,0 – 5,0   3,0 – 3,9 3,0 – 3,9 3,0 – 3,9 3,0 – 3,9 0,0 – 2,9 0,0 – 2,9 0,0 – 2,9 0,0 – 2,9 

Gymnasie-
poäng 

15,0 – 20,0 15,0 – 20,0 15,0 – 20,0 15,0 – 20,0 15,0 – 20,0 15,0 – 20,0 10,0 – 14,9 0,0 – 9,9 M 0,0 – 9.9 

Resultat i 
gymnasiet 

Slut- 
betyg 

Slut- 
betyg 

Slut- 
betyg 

Slut- 
betyg 

Slut 
betyg 

Samlat  
betygsdok. 

Samlat  
betygsdok. 

Samlat  
betygsdok. 

Slut- 
betyg 

Samlat.  
betygsdok. 

           

Kriterier 

                                                                Män 

Från studieförberedande program68 Från yrkesinriktade program69 
Uppväxt-/ 

skolområde 
Norrtälje- 
området 

Rimbo- 
området 

H-vik-/ 
Väddöomr. 

H-vik-/ 
Väddöomr. 

Norrtälje- 
området 

Norrtälje- 
området 

Norrtälje- 
området 

Norrtälje- 
området 

Norrtälje- 
området 

H-vik-/ 
Väddöomr. 

Medelbetyg 
grsk. 

3,0 – 3,9 3,0 – 3,9 3,0 – 3,9 3,0 – 3,9 3,0 – 3,9 3,0 – 3,9 0,0  2,9 0,0  2,9 0,0  2,9 0,0  2,9 

Gymnasie-
poäng 

15,0 – 20,0 10,0 – 14,9 10,0 – 14,9 10,0 – 14,9 15,0 – 20,0 15,0 – 20,0 10,0 – 14,9 10,0 – 14,9 10,0 – 14,9 0,0 – 9.9 

Resultat i 
gymnasiet 

Slut- 
betyg 

Slut- 
betyg 

Slut- 
betyg 

Samlat  
betygsdok. 

Slut- 
betyg 

Samlat  
betygsdok. 

Slut- 
betyg 

Slut- 
betyg 

Samlat  
betygsdok. 

Samlat  
betygsdok. 

                                                                                                                     Källa: Arkiverade betygskataloger 

 

Intervjuundersökningen  förberedelser, genomförande och bearbetning  

Valet av intervjuer som kvalitativ teknik var givet. De berättelser jag önskade få ta del av och 

de frågeställningar jag ville få besvarade skulle enligt min mening blivit mycket svåra att for-

mulera som t.ex. enkätfrågor. Den främsta målsättningen med intervjuerna har varit att det 

skulle bli så intressanta, prestigelösta och störningsfria samtal som möjligt. 

                                                 
66

 Tre av kvinnorna representerade S-HSE och en, S-NT.  
67

 En kvinna representerade Y-TE och tre kvinnor, Y-Öv. Två kvinnor hade gått ett IV-program.   
68

 Tre män representerade S-HSE och en man, S-NT. 
69

 Y-TE och Y-Öv representerades av tre män vardera. 

Programgrupper 
(undergrupper) 

Andel i intervjugruppen 
Andel i kohorten -80      

(på Rodengymnasiet) 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

S-NT 10 % 10 % 10 % 15 % 16 % 16 % 

S-HSE 30 % 30 % 30 % 40 % 18 % 28 % 

Summa studieförberedande pgm 40 % 40 % 40 % 55 % 34 % 44 % 

Y-TE 10 % 30 % 20 % 3 % 33 % 19 % 

Y-Öv 30 % 30 % 30 % 34 % 25 % 29 % 

Summa yrkesinriktade program 40 % 60 % 50 % 37 % 58 % 48 % 

IV 20 % 0 % 10 % 5 % 4 % 4 % 

Avhopp 0 % 0 % 0 % 3 % 5 % 4 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 101 % 100 % 
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Till informanterna sändes ett brev med förfrågan om man ville delta i en totalt ca två timmar 

lång och inspelad intervju med syfte att på ett vetenskapligt sätt beskriva hur unga vuxna med 

uppväxten i Norrtälje kommun ser på sin uppväxt, skolgång och fortsatta liv som ung vuxen. 

Hur intervjun skulle gå till beskrevs liksom att fokus för det empiriska resultatet inte skulle 

ligga på individerna utan på gruppen. Viktigt var att poängtera att informanternas anonymitet 

skulle skyddas. Utsagorna skulle endast vara kända av den enskilda respondenten och mig. Un-

dantag utgjorde dock anonymt exemplifierade och citerade uttalanden eller åskådliggöranden 

av allmänna eller typiska förhållanden. Slutligen informerades om att var och en skulle få möj-

lighet att läsa och godkänna berörda delar innan rapporten publicerades.
70

 
71

 

Inför intervjuundersökningen har det främst varit från Bourdieu jag hämtat det teoretiska tan-

kegodset, men också Durkheim och Weber har bidragit. Jag har försökt uppmärksamma sådana 

felaktigheter, ovetenskapligheter och ”förhandsbegrepp”, dvs. sådana vardagslivets begrepp 

och trivialiteter som enligt Durkheim ”döljer tingen”. Istället ska man försöka se till samhällets 

”kollektiva enheter”.
72

 Genom Weber har jag insett vikten av att tillvarata och tolka varje in-

formants berättelse om sig själv och sina handlingar, dvs. sina avsikter och motiv.
73

  

Som intervjuare behöver man också ha en omfattande erfarenhet av ämnesområdet i fråga – och 

inte minst av att intervjua – för att kunna känna samhörighet med sin uppgift.
74

 I en intervjusi-

tuation uppstår alltid en ömsesidig påverkan som kan leda till missförstånd eller annat som stör 

intervjun. Eftersom det är intervjuaren som initierar och till största delen styr intervjun och där-

igenom kontrollerar den, är det också intervjuarens ansvar att inse vad som kan sägas och inte. 

Hos intervjuaren måste det finnas en sociologisk ”fingertoppskänsla”.
75

 Bourdieu menar att 

undersökaren också måste vara medveten om sin egen förförståelse, och sträva efter att använ-

da resultaten för att kontrollera effekterna av själva intervjuundersökningen. Min förförståelse 

för ämnesområdet baseras på att jag arbetat med ungdomar och vuxna inom skolväsendet i 

Norrtälje kommun under mer än tjugo år.
76

  

För att bl.a. testa intervjumaterialet och tidsåtgången genomfördes provintervjuer med två tret-

tioåringar, en kvinna och en man. Därigenom fick jag anledning uppmärksamma den stora ål-

dersskillnaden mellan mig som intervjuare och informanterna. Ett problem med det kan vara 

den rent språkliga förståelsen mellan generationerna. Viktigt blev därför att under intervjuerna 

få återkoppling på att jag verkligen förstått meningen med det som sades. En fördel kan ha varit 

att jag dels tillhör deras föräldrageneration, dels kom utifrån och därför kunde uppfattas som 

ganska harmlös att berätta sin historia för. 

Intervjuerna genomfördes inom loppet av trekvarts år, från september år 2010 till och med juni 

år 2011 och samtliga tjugo informanter hade vid intervjutillfället fyllt 30 år. Informanten fick 

själv bestämma tid och plats för intervjun, vilket innebar att genomförandet antingen skedde i 

hemmet, på arbetsplatsen eller i någon offentlig lokal. Intervjun inleddes med att informationen 

i det utskickade brevet återupprepades och tid gavs för frågor och synpunkter. Informanten fick 

                                                 
70

 Utifrån Börjesson m.fl. (2003). ”Intervjuguide för intervjuer med studenter inom projektet Kampen om studen-

terna, pilotintervjuer”. (Ej publicerad).  
71

 Brevet till informanterna finns bilagt denna uppsats. Se bilaga. 
72

 Gilje, Nils & Grimen, Harald (2004 [1992]): Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Bokförlaget Daidalos 

AB, Göteborg, s. 38. 
73

 Ibid, s. 121. 
74

 Bourdieu, Pierre (1993): Engelsk översättning: The Weight of the World. Social suffering in Contemporary Soci-

ety. Stanford, California: Stanford University Press, 1999, s. 613. Originalets titel: Comprendre. I: La misère du 

monde (dir. P. Bourdieu). Seuil, Paris. 
75

 Ibid, s. 608 ff. 
76

 Man måste försöka hålla sina egna ”spår” (sin habitus) i schack och även hålla ”schacket” i schack. Detta sagt 

av Staf Callewaert 2012 i en föreläsning om Bourdieus praxeologi.  
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därefter själv avgöra var i sin ”livsberättelse” man ville börja för att ge möjlighet för den inter-

vjuade att ändå styra intervjun. I de flesta fall önskade man starta med barndomen och fortsätta 

framåt i tiden. De eventuella avbrott som av olika skäl skedde försökte jag efteråt minimera 

verkan av genom att snabbt rekapitulera vad som dessförinnan sagts, för att sedan kunna fort-

sätta. Tidsåtgången för intervjuerna kom att skifta från en och en halv till ca två timmar. Efteråt 

tillförsäkrades möjligheten för mig att få återkomma per telefon för eventuellt kompletterande 

frågor. Ett sätt att få feedback på hur jag uppfattat och förstått intervjuutsagorna har varit att 

låta informanterna ta del av de sammanställda intervjuerna samtidigt som jag bett om deras 

synpunkter och kommentarer. Svarsfrekvensen har varit relativt sett låg, men av de kommenta-

rer jag fått har inte framkommit något som indikerat felaktigheter i utskriften eller att man känt 

sig missförstådd.   

Intervjuer med fokus på det som har varit innebär särskilda svårigheter. Sådana intervjuer byg-

ger till största delen på människors mer eller mindre väl ihågkomna och medvetet eller omed-

vetet censurerade minnesbilder som liksom tidpunkterna för dessa kan vara otillförlitliga. Wär-

neryd m.fl. (1993) påpekar att vi alla glömmer och är ovilliga att erkänna detta.
 
Vad vi minns 

har ibland inte skett vid den tidpunkt vi tror utan vid ett annat tillfälle. Man måste alltså alltid 

räkna med att minnesfel förekommer då informanten tillfrågas om tidigare händelser, och vi 

kan därför inte redovisa sådana uppgifter som givna.
77

 Som intervjuare har jag ibland kunnat 

känna mig osäker på vad som verkligen varit informantens egna minnen av upplevelser under 

uppväxten, och vad som varit minnen av vad andra senare berättat. Informanterna uttalade inte 

sällan osäkerhet om tidpunkter för exempelvis händelser från barndomen eller skolan. Betydel-

sen av dessa återberättelser för intervjuresultatet har naturligtvis berott på vad minnesbilden 

avsett. Om det handlat om personliga upplevelser utanför skolan, som t.ex. geografiska för-

flyttningar, nära anhörigas bortgång, föräldrars skilsmässa eller andra för informanterna bety-

delsefulla händelser, har problemen att tidsbestämma inte varit så stora. Andra skeenden kan ha 

varit mer tidsutsträckta, t.ex. vad som legat till grund för det gymnasieprogram man valde, byte 

av program eller tidiga kontakter med arbetslivet.  

Ett sätt att reducera minnesfel som jag använt mig av – framförallt då tidpunkter skulle anges 

för flera händelser inom kortare tidsperioder – var att inte fråga informanten om ordningsfölj-

den för dessa.
78

 Istället gav jag som stöd för minnet varje informant ett papper med en sorts 

”tidslinje” där jag noterat de tidpunkter för händelser och andra sakförhållanden som jag i för-

väg kunnat ta reda på. Ett annat sådant hjälpmedel för minnet visade sig vara skolkataloger med 

klassfoton. Minnesstöd som tidpunkter för viktiga händelser har ofta kunnat underlätta ihåg-

komster av andra händelser och när de inträffat, exempelvis barndomsupplevelser, mobbingtill-

fällen, specifika inlärningsproblem, kärleksbekymmer, fritidssysselsättningar m.m. I likhet med 

Mikael Palme (2008) kunde även jag ha efterforskat och intervjuat informanternas föräldrar 

(och kanske syskon) för att höra deras berättelser om familjens historia.
79

 Min bedömning har 

dock varit att även om ytterligare intervjuer skulle gett ett bredare empiriskt underlag för slut-

satser, hade det inte varit praktiskt möjliga att genomföra sådana inom den givna tidsramen.
80

  

De bandade intervjuerna skrevs först ut i sin helhet. Därefter sammanfattades materialet som 

datamatriser i tabellerade Excelleblad. De uppgifter jag fått fram ur registren (och som infor-

                                                 
77

 Wärneryd, Bo m.fl (1990): att fråga. Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter. SCB. 

Statistiska centralbyrån. Femte upplagan, andra tryckningen 1993. SCB-tryck, Örebro, s. 144 ff. 
78

 Ibid, s. 162. 
79

 Palme (2008), s. 62. 
80

 Först när en undersökning av detta slag upprepas – av praktiska skäl kanske trots allt i form av enkäter – i flera 

kommuner och över tid, kan – enligt min mening – resultaten på kommunnivå i synen på utbildning och etablering 

till yrke och egen försörjning en tillräcklig tyngd och betydelse. 
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manterna fått ta del av och kommenterat under intervjuerna, se ovan) möjliggjorde gruppering-

ar utifrån olika variabler. Dessa var exempelvis uppväxtort, kön, grundskolebetygen, synen på 

skoltiden i allmänhet, på gymnasievalet, gymnasieprogrammen och betygen där samt yrken och 

eftergymnasiala utbildningar m.m. Sammanställningarna gjorde det möjligt att lättare kunna 

synliggöra skillnader och likheter i vägval och livsvägar. 

Kvantitativa data – dokument- och registerstudier 

Främst har arkiverade offentliga skoldokument i Norrtälje stadsarkiv, bl.a. utdrag ur betygska-

taloger m.m. från grund- och gymnasieskolorna i kommunen, studerats och sammanställts.  

Därutöver har bl.a. intagningsbeslut till kommunens gymnasieskola, Rodengymnasiet, registre-

ring av gymnasieval samt kurskataloger och dokument från komvux i Norrtälje, undersökts. 

Från det s.k. MONA-systemet
81

 har sådana registerdata från KOMMUTs databas som ansetts 

relevanta för studiens syfte tagits fram och bearbetats. I inledningen till denna uppsats redovi-

sades sammanställningar av jämförande data från de fyra KOMMUT-kommunerna (s. 13). De 

KOMMUT-data som redovisas i resultatdelen avser enbart Norrtälje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81

 MONA (Microdata Online Access) är det system med vilket användare får tillgång till SCB:s databaser och kan 

göra bearbetningar via Internet. 
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Resultat – redovisning och analys  
Här nedan redovisas i första hand bearbetade resultat från intervjuer med gruppen trettioåriga 

kvinnor och män representerande ålderskohorten 1980 i Norrtälje om deras uppväxt (som även 

inkluderar föräldrarnas bakgrund, utbildning och yrke). Vidare ingår informanternas utsagor 

om sin utbildning och yrkesetablering fram till trettio års ålder. De kvalitativa empiriska resul-

taten stöds i redovisningen av kvantitativa data från Norrtäljekohorten -80 – i vilken informan-

terna ingår – samt av dokument från kommunens arkiv.  

Redovisningen delas in i följande områden: Uppväxtförhållanden (utanför skolan), skoltiden, 

kontakter med yrkeslivet och tiden efter gymnasiet. Efter varje avsnitt sammanfattas resultaten 

som variabelvärden i en datamatris, där informanterna grupperats i studieinriktade respektive 

yrkesinriktade. Slutligen åskådliggörs samtliga variabler i en övergripande datamatris varefter 

undersökningens samlade resultat presenteras och slutsatser dras utifrån undersökningens frå-

geställningar (s. 15).  

Relationen mellan grundskolebetyg, gymnasieprogram och föräldrar-
nas utbildnings- och yrkestillgångar 

Resultaten i nedanstående diagram avser hela Norrtäljekohorten -80 oavsett gymnasiestudier-

nas gymnasieort och huvudman. För att undersöka om Norrtäljekohorten -80s betygsresultatet i 

åk 9 påverkade valet av typ av program på gymnasiet korstabellerades dessa medelbetyg mot 

typ av avgångsprogram
82

 i gymnasiet.  

Diagram 8.     Norrtäljekohorten -80s medelbetyg i åk 9, (indelade i kvartiler) relaterade till 

avgångsprogram på gymnasiet 

 
 N=597                                                                                                                 Källa: KOMMUTs registerdatabas  

Diagrammet ovan (8) visar att ju högre medelbetyg från grundskolan (kvartilerna till höger), 

desto större andel av Norrtäljekohorten -80 valde att gå på ett studieförberedande program. På 

motsvarande sätt ökade andelen på yrkesinriktade program liksom de utan avgångsprogram 

(”avhoppare”) med sjunkande grundskolebetyg (kvartilerna till vänster). 

I nedanstående två diagram (9 a och b) har Norrtäljekohorten -80s medelbetyg i åk 9 respektive 

medelpoäng från gymnasiet korstabellerats mot föräldrarnas utbildningsnivå: 
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 Med elevers avgångsprogram avses enligt SCB det gymnasieprogram varifrån slutbetyg erhållits. 
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Diagram 9 a och b.  Grundskole- resp. gymnasieresultaten i Norrtäljekohorten -80 i relation 

till föräldrarnas utbildningsnivå 

     
N=594                       Källa: KOMMUTs registerdatabas     N= 421                Källa: KOMMUTs registerdatabas 

Även i en enskild ålderskohort i en kommun tycks av ovanstående diagram att döma finnas ett 

samband mellan föräldrarnas formella utbildningsnivå och betygsresultatet i grundskolan lik-

som betygspoängen på gymnasiet (särskilt för föräldrar med eftergymnasial utbildning). 

 

De ungas utbildningsnivå i relation till föräldrarnas  

I avsnittet om KOMMUT-projektet (s. 12) beskrivs relationen mellan uppväxtfaktorer och för-

äldrarnas utbildningsnivå i de fyra ingående kommunerna. I nedanstående diagram relateras 

Norrtäljekohorten -80s utbildningsnivå vid 26 års ålder till föräldern med den högsta utbild-

ningsnivån. 

Diagram 10.        Utbildningsnivån i Norrtäljekohorten -80 i förhållande till föräldrarnas 

 
N=600                                                                                                                    Källa: KOMMUTs registerdatabas 

Av ovanstående diagram (10) framgår att den undersökta Norrtäljekohorten -80s utbildningsni-

vå ökade med föräldrarnas. Särskilt märkbar var ökningen bland de i kohorten med eftergym-

nasialt utbildade föräldrar. Noteras kan att nära tre fjärdedelar (ca 70 %) av de vars föräldrars 

högsta skolutbildning var förgymnasial, själva hade en gymnasial utbildning.
83

 Denna ökade 

utbildningsnivå mellan generationerna kan sägas ha varit allmängiltig och måste beaktas i un-

dersökningen av Norrtäljes sociala reproduktionsmönster.
84

 Föräldrarnas utbildningsnivå tycks 

alltså även i en enskild kommun och ålderskohort ha betydelse för barnens skolresultat, och 

grundskolebetygen verkar i sin tur kunna vara relaterade till valet av programtyp på gymnasiet. 
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 Vid jämförelse med motsvarande kohort i storstadskommunen Göteborg var andelen gymnasieutbildade barn till 

förgymnasialt utbildade föräldrar endast drygt hälften så stor, ca 53 % (se s. 13). Utbildningsnivån mellan genera-

tionerna tycks alltså ha stigit snabbare i Norrtälje än i Göteborg. Göteborgs betydligt högre invandrartäthet torde 

till mycket stor del förklara skillnaden.  
84

 Jämför fotnot s. 45. 
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Tillgången till föräldrarnas utbildningsresurser påverkat således både grundskoleresultatet, va-

let av inriktning på gymnasiet och utbildningsnivån totalt.  

Tilläggas bör att även den sociala situationen i hemmet (föräldrakonstellationen, hemmets eko-

nomiska situation, antal syskon, bidragsberoende m.m.) sammantaget visat sig vara viktiga 

faktorer för barnens skolresultat såväl i grund- som gymnasieskolan samt för de fortsatta valen 

av livsvägar till etablering och egen försörjning.
85

  

 

Relationen mellan de ungas utbildning och föräldrarnas yrkestillgångar i 
intervjugruppen 

I studien har jag till att börja med undersökt om ovanstående relationer mellan medelbe-

tygsvärdet i åk 9 och typ av avgångsprogramgrupp på gymnasiet även gällde i intervjugruppen. 

Informanternas medelbetyg i åk 9 (i anpassade intervaller), korstabellerades därför mot av-

gångsprogrammen på Rodengymnasiet i Norrtälje sammanförda till två programtyper (studie-

förberedande respektive yrkesinriktade).  

Tabell 4.      Informanternas medelbetyg från åk 9 relaterade till typ av gymnasieprogram 

Informanter Medelbetyg i åk 9 Studieförberedande program Yrkesinriktade program IV Totalt 

Kvinnor 4,0  2   2 

Män 3,0 – 3,9 4 2  6 

Kvinnor 3,0 – 3,9 2 2  4 

Män  2,9  4  4 

Kvinnor  2,9  2 2 4 

Summa kvinnliga informanter 4 4 2 10 

Summa manliga informanter 4 6  10 

                                                                                                      Källa: Arkiverade betygskataloger 

I tabellen ovan kan man utläsa att samtliga åtta informanter som gått på ett studieförberedande 

program (S-HSE eller S-NT) hade minst 3,0 i medelbetyg från åk 9 (i den vänstra ovalen). I 

gruppen som gått yrkesinriktade program (Y-TE eller Y-Öv) var som synes grundskoleresulta-

tet mer utspritt (i den högra ovalen). Fyra informanter hade ett betygssnitt på mellan 3,0 och 

3,9, och sex hade högst 2,9. Två (kvinnliga) informanter hade gått på IV. Tendensen var den-

samma i intervjugruppen som i hela Norrtäljekohorten -80, en större andel med högre grund-

skolebetyg hade valt studieförberedande program, och en större andel med lägre betyg yrkesin-

riktade eller IV-program. I detta sammanhang kan också nämnas att antagningspoängen för det 

naturvetenskapliga programmet i Norrtälje generellt sett hade varit högre än för övriga pro-

gram.
86

 I övrigt hade förstahandvalen bland behöriga sökande mestadels kunnat tillgodoses. I 

redovisningen av intervjuerna kommer informanternas syn på programvalet att belysas. 

 

Föräldrarnas utbildnings- och yrkestillgångar  

Informanternas kännedom om föräldrarnas formella utbildning visade sig vara mycket bristfäl-

lig. Nära häften av dem uppgav folk- eller grundskoleutbildning som föräldrarnas ”troligen” 

högsta formella utbildningsnivå. Drygt hälften trodde sig också veta att åtminstone en av för-

äldrarna hade lärlings-, realskole- eller yrkesskoleutbildning, och några få att mor eller far läst 

på en teoretisk gymnasielinje (bl.a. via komvux) eller högskola. Kunskapen om föräldrarnas 

yrken var däremot betydligt större, vilket jag utnyttjat för att kunna ge en uppfattning om vilka 

symboliska tillgångar eller kapitalinnehav som funnits att tillgå för informanterna eftersom 

föräldrarnas utbildningskapital inte gått att påvisa.  
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 KOMMUT (2010), s. 17 ff. 
86

 Intagningsnämnden i Norrtälje kommun uppmanade tjänstemännen i skrivelse samma år som huvuddelen av 

kohorten -80 sökte till gymnasiet, att verka för att alla behöriga sökande till det naturvetenskapliga programmet i 

möjligaste mån skulle beredas plats. 
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Börjesson (2006) menar att det långt ifrån är entydigt bestämt vilken yrkesposition eller social 

status ett visst yrke kan tänkas innebära för den som innehar det.
87

 Detta har inneburit att jag 

tvingats välja mellan olika yrkesklassificeringssystem. Ett system utarbetat av Broady och Pal-

me i Bourdieus anda baserat på kapitalbegreppet vad det system jag valde. Nomenklaturen i 

detta system utgår från ett flerdimensionellt perspektiv med 32 sociala grupper inordnade i nio 

sociala klasser
 
där en strävan varit att konstruera dem inbördes så homogent som möjligt, och 

mellan dem så åtskiljt som möjligt.
88

 I denna studie har en anpassning av klassificeringen skett. 

Föräldrarnas yrken har i en dimension kodats i nio sociala klasser och i en annan i tio sociala 

grupper, vilket åskådliggörs i nedanstående tabell: 

Tabell 5. Anpassad klassificering utifrån Broadys & Palmes (2006) yrkesklassificeringssystem   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om föräldrarnas sociala yrkespositioner kodas enligt ovanstående och relateras till informan-

ternas (könsuppdelade) medelbetyg i åk 9 samt valet av programtyp på gymnasiet framkommer 

följande strukturer (tabell 6): 

Tabell 6.            Föräldrarnas yrkespositioner relaterade till informanternas programtyp
89

  

Kvinnliga informanter 

Kodning av föräldern med den högre 
sociala yrkespositionen 

Kodning av föräldern med den lägre 
sociala yrkespositionen 

Medel- 
betyg 

från åk 9 

Typ av gymnasie- 
program 

Antal 

Social  
Grupp 

Social  
Klass 

Klassfraktion 

Social 
Grupp 

Social 
Klass 

Klassfraktion
 

Studie-
förberedande 

program 

Yrkes-
inriktade o 

IV-pgm 
Ekonomiskt 

kapital 

Kulturellt 

kapital 
Ekonomiskt 

kapital 

Kulturellt 

kapital 

10 IX + + 7 VIII  + 4,0    1  1 

10 IX   4b IV   3,0 – 3,9  1 1 

9b VIII + + 7 IV   3,0 – 3,9 1  1 

8 VII  + 8 VII  + 4,0  1  1 

8 VII   4b IV   3,0 – 3,9  1 1 

7 VII   7 VII    2,9  1 1 

7 IV   4a IV   3,0 – 3,9 1  1 

7 IV   4a IV    2,9  1 1 

6 VII   4b IV    2,9  1 1 

3a III   3b III    2,9  1 1 

             Summa      4 6 10 
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 Börjesson, Mikael (2006): ”Om att klassificera sociala grupper. Några svenska exempel.” Ur Börjesson, Mikael 

(red): Digital version av Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. 

Uppsala: Uppsala universitet, SEC, Skeptronserien, s. 249 f. 
88

 Ibid, s. 256. 
89

 I ovanstående tabell redovisas båda föräldrarnas sociala yrkespositioner var för sig (vid lika positioner har mo-

dern placerats i den vänstra gruppen). De fyllda cellerna representerar modern i varje föräldrapar. Till dimensionen 

social klass har kopplats klassfraktionen kapitalinnehav med ekonomiskt och kulturellt kapital där sådant innehav 

särskilt poängterats i utsagorna (+ = innehav av, - = brist på ekonomiskt/kulturellt kapital). 

Social grupp Beteckning Social klass Beteckning 

Högre tjänstemän, off. 10 Högre tjänstemän IX 

Tjänstemän m-nivå, off. 9a 

Tjänstemän, m-nivå VIII Tjänstemän m-nivå, priv. 9b 

Tekniker, priv. 9c 

Klasslärare,  
Förskollärare 

8 
Tjänstemän m-nivå VIII 

Lägre tjänstemän VII 

Hälso- och  
Sjukvårdsanställda 

7 

Tjänstemän m-nivå VIII 

Lägre tjänstemän VII 

Högre arbetarklass IV 

Kontors- och handelsanställda 
samt trafikledare  

6 Lägre tjänstemän VII 

Jordbrukare och småföretagare 5 Egna företagare VI 

Kvalificerat arbete i produktionen 4a 
Högre arbetarklass IV 

Kvalificerat arbete i servicesektorn 4b 

Okvalificerat arbete i produktionen 3a 
Lägre arbetarklass III 

Okvalificerat arbete i servicesektorn 3b 

Mångsysslare 2 Övriga II 

Ej förvärvsarbete 1 Ej förvärvsarbete I 
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Fortsättning tabell 6 
Manliga informanter 

Kodning av föräldern med den högre 
sociala yrkespositionen 

Kodning av föräldern med den lägre 
sociala yrkespositionen 

Medel- 
betyg 

från åk 9 

Typ av gymnasie- 
program 

Antal 
Social  
Grupp 

Social  
Klass 

Klassfraktion 

Social  
Grupp 

Social  
Klass 

Klassfraktion Studie-
förberedande 

program 

Yrkes-
inriktade o 

IV-pgm 
Ekonomiskt 

kapital 
Kulturellt 

kapital 
Ekonomiskt 

kapital 
Kulturellt 

kapital 

9a VIII   8 VII   3,0 – 3,9 1  1 

9a VIII  + 3b III    2,9  1 1 

7 IV   5 VI   3,0 – 3,9  1 1 

7 IV   4a IV   3,0 – 3,9 1  1 

7* IV   3a III   3,0 – 3,9 1  1 

6 VII +  6 VII +  3,0 – 3,9 1  1 

5 VI   5 VI   3,0 – 3,9  1 1 

5 VI   3b III +   2,9  1 1 

4a IV +  4a IV    2,9  1 1 

3a III   3a III    2,9  1 1 

* Osäker kodning                          Mor                      Far                               Summa 4 6 10 

Föräldrarna till de åtta informanterna från studieförberedande program (innanför den streckade 

ovalen i resp. tabelldel (med kvinnliga respektive manliga informanter) i tabell 6 återfanns i 

större utsträckning bland dem med högre sociala yrkespositioner än bland dem med lägre. Öv-

riga informanters föräldrars positioner var däremot mer utspridda över hela skalan av sociala 

yrkespositioner. Fem av tolv informanter
90

 från yrkesinriktade program hade föräldrar med 

liknande sociala yrkespositioner som föräldrarna till informanter från studieförberedande pro-

gram. Även i ett senare avsnitt i uppsatsen, om sociala reproduktionsmönster bland informan-

terna (s. 42), kommer referenser att ges till denna tabell. Som också framgår ovan tycks det till 

övervägande del vara modern som haft den högre sociala yrkespositionen.
91

    

En viktig fråga är om fördelningen av sociala yrkespositioner hos informantgruppens föräldrar 

kan anses vara representativ för hela Norrtäljekohorten. För att kunna svara på detta bör man 

undersöka dessa positioner bland föräldrarna till kohorten -80. I KOMMUT-projektet ingår 

dock endast register över föräldrarnas utbildningsnivå (då deras barn var 26 år) samt den när-

ingsgren inom vilken de då verkade (men utan angivande av social position). Därför har jag 

försökt uppskatta den högsta utbildningsnivån (utbildningskapitalet) hos varje föräldrapar ut-

ifrån informanternas uppgifter om deras yrken, och jämföra dessa uppskattade utbildningsnivå-

er med KOMMUTs uppgifter för hela kohorten -80. I nedanstående diagram (11) visas denna 

beräknade procentuella fördelning av utbildningskapital (som formell utbildningsnivå hos för-

äldrarna till informanterna) på en grov nivå samt jämförs med motsvarande fördelning i hela 

Norrtäljekohorten: 

Diagram11. En grov beräkning av fördelningen av intervjugruppens föräldrars utbildningsni-

våer jämfört med motsvarande utbildningsnivåer i hela Norrtäljekohorten -80 
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 I intervjuutsagorna, som redovisas längre fram i uppsatsen, framkom att fyra av dessa fem – i likhet med flera av 

de andra informanterna som valt yrkesinriktade program – sade sig ha haft uttalade inlärningssvårigheter, framför 

allt i matematik, men även som läs- och skrivsvårigheter. 
91

 I KOMMUT-projektet fann man att det främst var moderns utbildningskapital som de unga vuxna i Norrtäljeko-

horten -80 tycktes ha haft tillgång till under sin uppväxt. 
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Av diagram 11 på ovanstående sida framgår att den grovt uppskattade fördelningen av utbild-

ningskapital i intervjugruppen någotsånär tycks representera fördelningen i hela kohorten.      

Gruppering av informanterna  

Som framgår av tabell 6 (s. 29) visade sig en större andel informanter från studieförberedande 

program ha föräldrar med högre sociala yrkespositioner än de från yrkesinriktade. Detta förhål-

lande har – främst av utbildningssociologiska skäl – tagits som utgångspunkt för en delning av 

intervjugruppen. I den ena gruppen ingår de åtta informanter som gått ett studieförberedande 

gymnasieprogram, de benämns studieinriktade. Övriga tolv som samtliga gått ett yrkesinriktat 

eller i några enstaka fall, ett IV-program benämns yrkesinriktade. I den fortsatta redovisningen 

kommer grupperna att oftast redovisas var för sig. 

Informanternas uppväxtförhållanden  

Bearbetningen av intervjuresultatet har bl.a. fokuserat på utsagor om informanternas uppväxt-

förhållanden och hur informanterna uppfattat att föräldrarna intresserat sig för skolarbetet och 

kunnat stödja dem i detta, samt deras syn på utbildning och yrke.  

De åtta studieinriktade informanterna var samtliga födda och uppvuxna i olika delar av Norrtäl-

je kommun med en eller båda sina föräldrar och ett eller flera syskon. De hade så gott som 

samtliga vuxit upp i den trakt de fötts, och med få undantag även bott kvar i samma hus. Dessa 

informanter framhöll samfällt att de i stort sett haft en som de benämnde ”trygg” uppväxt, även 

om hälften av dem beskrev upplevelser av traumatiska händelser under barn- eller ungdomen, 

som enligt dem själva kommit att få betydelse under lång tid. Det kunde vara en sjuk, handi-

kappad eller bortgången förälder eller nära släkting. Det kunde även handla om föräldrars 

skilsmässa. Hos hälften av dem hade det också funnits en mor- eller farförälder eller någon 

annan viktig och nära vuxen under uppväxten.”Jag uppfattade min uppväxt som mycket trygg 

med mormor och morfar nära, trots att pappa dog”. Samtliga kvinnor och minst hälften av 

männen i denna grupp uppgav att de fått hjälp hemifrån – främst under de tidiga skolåren – 

men för en del också fortsättningsvis, även om man ansåg att stödet hemifrån minskat ju högre 

upp i skolan man kom.  

Bland de tolv yrkesinriktade informanterna fanns både de som var födda i kommunen och de 

som flyttat dit. Inflyttningen hade i samtliga fall skett före tonåren. Endast några enstaka infor-

manter hade under sin uppväxt bott på olika orter inom kommunen. Majoriteten beskrev upp-

växten som, ”… gått bra för det mesta”, eller, ”lite sådär”, medan några av dem ansåg att barn- 

och ungdomstiden varit, ”turbulent” och ”otrygg”, eller, ”saknat struktur”. Även i den yrkesin-

riktade gruppen hade traumatiska händelser förekommit som under lång tid präglat uppväxten. 

Hälften av dem uppgav att de haft någon sorts stöd i skolarbetet hemifrån,”… så gott föräldrar-

na kunnat”, men föräldrarnas ofta bristfälliga och ibland föråldrade skolkunskaper satte hinder 

för hjälpen, ”… det var pappa som frågade mig.” Den allmänna meningen var att föräldrarna 

egentligen inte skulle behövt ha den svåra uppgiften. Det borde istället – menade många – ha 

varit ”… skolans skyldighet att ge det individuella stöd som behövdes, åtminstone så att klara-

de sig”. Stödet de behövt hade inte sällan varit kopplad till olika former av inlärningssvårighe-

ter, bl.a. förekom en hel del utsagor om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (bl.a. dyslexi 

och dyskalkyli) och andra inlärningssvårigheter. Behovet av hjälp och stöd med studierna tyck-

tes ha funnits hos dessa f.d. elever under stora delar av skoltiden.  

Den ekonomiska situation som de studieinriktade informanterna växt upp med tycktes av utsa-

gorna att döma – om än oklart – ha varit genomsnittligt något bättre än de yrkesinriktades.  
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Tolkning och analys av utsagorna 

Som analysverktyg för utsagorna har vissa begrepp används. I denna del av redovisningen re-

dovisas begrepp som ”Tillgång till/brist på”, ”Stödjande/belastande”, ”Stöd/ej stöd” m.fl. I den 

sammanfattande tolkningen av resp. informants utsagor kring området i fråga har analysen ut-

ifrån begreppen ovan sedan kodats som teckensymboler eller förkortningar.  

Resultaten kommer fortsättningsvis att sammanfattas i form av datamatriser. Kolumnerna i des-

sa utgörs av de tjugo informanterna (grupperade som studieinriktade respektive yrkesinriktade), 

och raderna av både kvantitativa resultatvariabler och kvalitativa (värderande) variabler. De 

senare redovisas i form av kodade begrepp enligt ovan.  

I nedanstående tabell (7) sammanfattas informanternas utsagor om sina hemförhållanden under 

uppväxten bl.a. i några värderande variabler. Dessa är ”Stöd/belastning” resp. ”Stöd/ej stöd” 

som i matrisen kodats som plus- eller minustecken (det är den sammanfattande värderingen 

som här illustreras vilket inneburit att plus- och minustecken samtidigt kan ingå). Stödjande 

uppväxtförhållanden har bl.a. varit uttalanden om social och ekonomisk trygghet under uppväx-

ten, varaktigt närvarande föräldrar m.m. ”Belastande uppväxtförhållanden” används i uppsatsen 

som samlingsbegrepp för traumatiska händelser och upplevelser, som enligt informanterna 

kommit att påverka dem under en längre tid (exempel ges på föregående sida). En särskild vari-

abel omfattar stödet/belastningen i skolarbetet i hemmet. Variabeln avser vårdnadshavarnas 

deltagande, stöd och engagemang i skolarbetet samt informanternas utsagor om föräldrarnas 

syn på studier och utbildning: 

Tabell 7.       Sammanfattning av informanternas uppväxt och stöd hemifrån i skolarbetet 

Av ovanstående matris framgår att andelen informanter med stödjande uppväxtförhållanden i 

allmänhet och med stöd i skolarbetet i synnerhet samt med goda ekonomiska förhållanden un-

der uppväxten, tycks ha varit något större bland de studieinriktade än bland övriga. Detta för-

hållande föreföll även ha gällt den andel informanter för vilka det utöver föräldrar funnits nå-

gon annan viktig vuxen under uppväxten.  

Informanternas fritidsaktiviteter 

Omfattningen och typ av sysselsättning kan fungera som markörer för den sociala grupptillhö-

righeten. Även regionala förhållanden kan avspeglas i vilka fritidsverksamheter som unga 

människor ägnar sig åt. För de allra flesta informanter tycktes fritidsaktiviteterna under uppväx-

ten ha varit en mycket viktig del av tillvaron utanför skolan. I nedanstående tabell har de aktivi-

teter listats som de tjugo informanterna beskrev att de ägnat sig åt under uppväxten: 

 

                                                 
92

 För kodning av sociala yrkespositioner, se tabell 5-6, s. 28-29. 

 Studieinriktade Yrkesinriktade 

Variabler Kvinnor Män Kvinnor Män 

Föräldrarnas sociala  

Yrkespositioner
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7,4a  
IV 

9b, 7 
IV,VIII 

8 
VII 

10, 7 
IX,VIII 

7,3a 
IV,III 

6 
VII 

7,4a 
IV 

9a, 8 
VIII,VII 

7 
VII 

6, 4 
VII,IV 

8, 4b 
VII,IV 

10,4b 
IX,IV 

3a,3b 
III 

4a,4b 
IV 

4a 
IV 

3a 
III 

5,3b 
VI,III 

9a, 3b 
VIII,III 

5 
VI 

7, 5 
IV,VI 

Tillgång till (+)/brist på () 
ekon.(E) /kulturellt (K) kapital.  

 
+E 
+K 

+K 
+E 
+K 

 +E       
E 

K 
 +E  +E 

E 
+K 

E  

Stödj./belastande hemförhåll. ± +  + + +  ±   +     + + ±  + 

Stöd/ej stöd hemifr. i skolarb. + + + + +   + ± + + ±   ± + + ±  + 

Förekomst av andra viktiga 
vuxna u. uppväxt. Ja (+), nej (-) 

+   +  +  +       +   +   
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Tabell 8.                        Översikt över informanternas fritidsaktiviteter   

Samtliga informanter (utom de som gått ett IV-program på gymnasiet) uppgav i intervjun att de 

haft minst ett fritidsintresse. Av ovanstående tabell (8) framgår att de studieinriktade informan-

terna i genomsnitt tycks ha haft något fler fritidsintressen än de yrkesinriktade. Det angivna 

antalet fritidsaktiviteter visade sig också ha varit betydligt fler bland männen än bland kvinnor-

na. Inte oväntat förekommer könsmässiga skillnader i aktivitetstyp. Jag har dock inte kunnat 

identifiera någon specifik ”socialgruppsmarkör”, därtill har gruppen varit för liten och sprid-

ningen av aktiviteter för stor.  

Skolan 

Låg- och mellanstadiet 

Mellan åren 1993 och 1997 då informanterna gick i låg- och mellanstadiet ökade det totala an-

talet grundskolor i Norrtälje kommun (från 33 till 40). Av dessa var flertalet (ca 65 %) enbart 

låg- och/eller mellanstadieskolor. En relativt stor del var små skolor på landsbygden. Framför-

allt från dessa – ibland B-skoleutformade låg- och mellanstadieskolor – var de positiva minne-

na hos informanterna många. Utsagorna vittnade generellt om att de intervjuade i båda grup-

perna – de kvinnliga i något högre grad än de manliga – i stort sett ”trivts” under sina första sex 

skolår. Endast ett fåtal uppgav att de utsatts för någon form av mobbning men i de flesta fall 

endast under en kortare tid. Någon enstaka hävdade dock att kränkningarna pågått under hela 

låg- och mellanstadietiden.  

De intervjuade hade över lag minnesbilder av att det varit i låg- och mellanstadiet som deras 

föräldrar som mest uppmärksammat och intresserat sig för skolarbetet, och kontakten mellan 

hem och skola varit som intensivast. Drygt hälften av föräldrarna – varav så gott som samtliga 

till studieinriktade f.d. elever – hade enligt utsagorna varit engagerade i sina barns skolutbild-

ning. Under förutsättning att de från början inte haft några särskilda inlärningssvårigheter hade 

informanterna – och särskilt i gruppen studieinriktade – oftast upplevt lärandet som lustfyllt 

och roligt att få visa upp även hemma. Här förekom bland de kvinnliga informanterna bl.a. så-

dana uttalanden som att ha varit ”… lilla fröken duktig som gjorde alla läxor”. Dessa föräldrar 

hade också förmedlat tydliga signaler om vikten av att anstränga sig i skolan för att kunna skaf-

fa sig en bra utbildning.  

Cirka en fjärdedel av informanterna i båda grupperna uppgav att de haft svårigheter i matema-

tik eller svenska tidigt under skoltiden, några redan i lågstadiet, men oftast i mellanstadiet: ”På 

mellanstadiet gick jag på extra svenska med grammatik och stavning”.  Andra kom ihåg att, 

”… läraren ställde sig bredvid och hjälpte mig”. Om läs- skriv- och/eller räkneutvecklingen gått 

trögt och föräldrarna dessutom haft praktiska svårigheter att stödja utvecklingen av lärandet, 

hade informanternas upplevelser av den första skoltiden ”inte varit så positiva”. Ett mindre an-

tal, samtliga från den yrkesinriktade gruppen, beskrev att de som barn fått med sig att skolkun-
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 De kvinnliga informanterna uppgav att de också ägnat sig åt scouting, dykning, friidrott, matlagning, datorer, 

teater, politik samt resor. 
94

 De manliga informanterna uppgav även ishockey, bandy, handboll, basket, innebandy, amerikansk fotboll, gym-

nastik, badminton, kampsport, styrketräning, skidor, friluftsliv, scouting, fiske, båtsport, husdjur, matlagning samt 

film. 

Informant-
grupp 

Kvinnor Män 

Mu-
sik 

Hus- 
djur 

 
Fri-

lufts- 
liv 

Fot- 
boll 

Häs- 
tar, 
rid- 

sport 

Övriga  
aktivi- 
teter
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Antal aktivi- 
teter i genom-

snitt per 
person 

Mu-
sik 

Mo-
tor-

sport 
Ten-
nis 

Fot- 
boll 

Övriga 
aktivi-
teter

94
 

Antal aktivi- 
teter i genom- 

snitt per 
person 

Studieinriktade 3 2 2 2  2 Ca tre 2 2 1 1 9 Ca tre 

Yrkesinriktade 1 1   2 3 Ca två 4 1 1 1 8 Ca två 

Totalt 4 3 2 2 2 5 Ca två 6 3 2 2 17 Ca tre 
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skaper inte var så viktiga. Föräldrarna hade t.ex. framhållit ”ärvda” inlärningssvårigheter (t.ex. 

dyslexi), eller andra skolproblem. Svårigheterna hade medfört att deras egen skoltid blivit kort-

varig men att de trots detta hade kunnat skaffa sig både ett bra yrke och en god ekonomi. Detta 

budskap – menade informanterna – hade varit en tydlig ”utbildningsfientlig” signal som påver-

kat dem negativt. 

Högstadiet 

Sju av grundskolorna i Norrtälje kommun var – då informanterna gick på högstadiet – ”rena” 

högstadieskolor (åk 7 till 9), eller hade högstadiedelar. Sex av dem var kommunala och en fri-

stående (utanför Rimbo centralort). Kommunens största högstadieskola (Roslagsskolan) ligger i 

Norrtälje stad, övriga orter med högstadier är Rimbo, Hallstavik och Älmsta (Väddö).  

Skolverkets sammanställning av de genomsnittliga betygsmedelvärdena i åk 9 för landets 

kommuner visar att Norrtälje årligen (under de år som det relativa betygssystemet fanns) endast 

legat några hundradelar lägre än i riket i genomsnitt, både totalt och könsuppdelat.
95

 Resultaten 

i Norrtälje för åren 1996 och 1997 innebar kulmen på en tidsperiod då en allt större andel av 

kommunens elever saknade fullständiga grundskolebetyg. Som inledningsvis nämndes framgår 

av Skolverkets statistik att fem procent av eleverna i Norrtälje år 1996 (då huvuddelen av den 

undersökta elevgruppen gick ut grundskolan) avslutade sin grundskoletid med ett ofullständigt 

betyg (dvs. saknade betyg i minst två ämnen), medan motsvarande andel för riket var drygt tre 

procent. Noteras kan också att lärartätheten i Norrtäljes grundskolor alltsedan början av 1990-

talet (då mätningarna startade), varit lägre än i jämförda kommungrupperingar, och alltså även 

under den undersökta kohortens grundskoletid.
96

 I Norrtäljekohorten -80 var det genomsnittliga 

betygsmedelvärdet av samtliga ämnen i högstadiet 3,2 (kvinnorna 3,3 och männen 3,1). Mellan 

högstadieskolorna fanns skillnader i de genomsnittliga medelbetygen. Det högsta genomsnittli-

ga betygsmedelvärdet hade Roslagsskolan (3,3), vilket medfört att eleverna därifrån i något 

större utsträckning kunnat komma in på främst det naturvetenskapliga programmet.
97

  

Högstadiet – särskilt i de större skolorna – framhölls av de intervjuade, både de studieinriktade 

och de yrkesinriktade som åtminstone i början ”hårt” och ”tufft” med mycket prov, läxor och 

betygsstress, i kontrast till de trygga låg- och mellanstadieskolorna. Några beskrev sig också ha 

blivit mobbade, och någon annan att konflikter förekommit mellan flickorna i klassen. Trots 

detta gav hälften av de kvinnliga och fler än hälften av de manliga informanterna uttryck för att 

ha ”trivts bra” på högstadiet, samtidigt som ”… en viss skoltrötthet gjort sig alltmer gällande”.  

Utsagorna från de enstaka studieinriktade informanter som tidigare i skolan haft läs- och skriv-

svårigheter, visade att problemen mestadels försvunnit i högstadiet. Fler än hälften av de yrkes-

inriktade informanterna – framförallt kvinnor – uppgav däremot att de haft uttalade läs-, skriv- 

och/eller räknesvårigheter, som endast i undantagsfall blivit diagnostiserade eller åtgärdade 

under högstadiet eller tidigare. Dessa svårigheter – som några av dem haft redan på låg- och 

mellanstadiet – tenderade att under högstadiet kvarstå och förvärras. De beskrev hur de fått 

kämpa, ibland med föräldrars hjälp, ibland utan. Lärarnas i deras mening ofta ”skrämmande” 

okunnighet och valhänta försök att ge stöd, tycktes sällan ha haft någon större effekt. Istället 

hade man haft egna mer eller mindre fantasifulla sätt att underlätta sitt lärande: ”… jag (har) 

suttit och memorerat texter och hittat massor av metoder för mig att klara mig.” Eller: ”Många 

(kompisar) hade problem som jag, läraren i svenska borde ha sett och hjälpt mej, men gjorde 

bara en massa rödmarkeringar i uppsatserna. Han tänkte nog bara på sin pension”. Flera yrkes-
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 Avser åren 1992 - 1997 varefter betygssystemet ändrades. Ur Skolverkets databas för jämförelsetal. 
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 Även andelen lärare med pedagogisk utbildning har från mätningens början (år 1992) till mitten av 2000-talet 

varit lägre i Norrtälje än i jämförbara kommungrupper och i riket som helhet.  
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 Uppgifterna hämtade från sammanställningar av arkiverade betygskataloger. 
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inriktade informanter beskrev att man varit trött på att behöva läsa teoretiska ämnen. Uttryck 

som ”jag är ingen skolmänniska” och liknande förekom bland flera. Idrott, teknik och slöjd 

ansågs ha varit de klart bästa ämnena eftersom de inneburit fysisk eller ”handgriplig” verksam-

het, men även det annars så populära ämnet idrott kritiserades av några i denna grupp för att 

vara ”… utsorterande och ensidigt”.  

Av de flesta utsagorna från såväl kvinnliga som manliga f.d. elever framgick att matematikäm-

net ansågs ha varit det mest problematiska och svårast av alla ämnen i skolan: ”Först gick jag 

särskild kurs i matte men det blev lite för svårt så jag bytte till allmän…”, var ett inte ovanligt 

uttalande. Även andra språk som engelska och tyska liksom de naturvetenskapliga ämnena be-

skrevs av några ha varit svåra.  

I intervjugruppen som helhet - både bland studieinriktade och yrkesinriktade fanns ett mindre 

antal med finsk eller finlandssvensk bakgrund. Bland de med framför allt finsk bakgrund fanns 

de som framhöll att man haft problem med svenskämnet. De uttryckte också att de många 

gånger haft svårt att få hjälp i skolan, framförallt just med svenska språket och andra typiskt 

”svenska ämnen”.  

De flesta informanter – både kvinnor och män – hade ändå minnet av att de för det mesta haft 

bra eller åtminstone ”hyggliga” lärare, förutom några äldre som var ”… trötta och nog längtade 

till pensionen”. Någon menade att ” … vissa lärare hade ju till och med min mamma haft”. En-

dast några få informanter svarade jakande på den direkta frågan om de haft någon lärare som 

stöd och förebild eller viktig vuxen. En utsaga från en studieinriktad informant får exemplifiera 

hur relationen mellan elever och lärare kunde påverka studierna: 

”Dom som hade bra kontakt med sina lärare fungerade det bra för, medan för dom som inte hade 

det, låg det dom i fatet.”  

 

Valet till gymnasiet 

Informationen i åk 8 och 9 om valet till gymnasiet och gymnasieprogrammen tycket för de fles-

ta i intervjugruppen i huvudsak ha bestått av informationsmaterial om programmen. Enstaka 

kontakter med studie- och yrkesvägledare (SYO) hade visserligen förekommit men då ofta som 

information i stora elevsamlingar. Några mindes också att man besökt den s.k. Gymnasiemäs-

san.  

Gymnasievalet beskrevs av flertalet informanter oavsett inriktning som något både ”overkligt”, 

”chansartat”, ”osjälvständigt” och ”svårt”, och tycktes i efterhand ha genomförts ”… vid helt 

fel tidpunkt i livet”. Utsagorna var till stor del samstämmiga: ”Det var för många ett val i för 

tidig ålder.” ”Att välja något när man är femton är vansinnigt”. Vid 15-16 års ålder hade man – 

efter vad de sade sig minnas – mer eller mindre förkastat sina tidigare yrkesdrömmar. De flesta 

visade sig ha haft en ganska dunkel uppfattning om vad man ville arbeta med som vuxen, och 

vilka utbildningsvägar som kunde leda dit. Istället hade tankarna under de där åren mest uppta-

gits av relationer med kompisar, kärleksbekymmer, problem relaterade till familjen eller med 

frigörelseprocessen från föräldrarna. Mottagligheten för information från vuxenvärlden (SYO 

m.fl.) hade därför ”… kanske inte varit den bästa, /…/ man gick till SYO men det var grekiska 

det mesta”. Endast för ett fåtal informanter hade det egna intresset avgjort, det var ”som förut-

bestämt”, som någon uttryckte det. 

Att gymnasievalet skulle göras av eleven själv utan inflytande från föräldrarna, hade man i all-

mänhet tagit till sig rent bokstavligt och föräldrarna tycktes endast i mindre grad ha påverkat 

deras tankar om valet även om några tillstod att även föräldrarnas åsikter och råd i sista hand 

hade spelat roll, ”… föräldrarna var positiva men pressade inte”. Det hade istället varit ”… 

kompisarna som mest påverkat”, och det var deras åsikter och synpunkter man hade lyssnat på. 



35 

 

Några informanter beskrev att de i efterhand insett att dessa ”tyckanden” varit både fördomsful-

la och dåligt underbyggda.  

Grupptrycket hade alltså varit stort, särskilt för de studieinriktade männen. Vetskapen om att 

det väntade grundskolebetyget skulle möjliggöra valet av ett ”brett” gymnasieprogram (SP eller 

NV) hade inneburit att man i stor utsträckning kunnat skjuta upp tankarna på framtida yrke. För 

flera av dem gällde att i första hand välja så att de kommande tre åren skulle bli så trivsamma 

som möjligt, och få behålla sina ”polare” som klasskamrater. Polisyrket samt naturvetenskapli-

ga och tekniska yrken hade enligt utsagorna funnits i tankarna hos flera i denna grupp. Trycket 

och påverkan från kompisar innebar för många att valet av gymnasieprogram inte blivit den 

självständiga handling som kanske var tänkt. Allmänt sett tycktes informanterna inte ha förstått 

omgivningens signaler, eller vid denna tidpunkt kanske inte brytt sig särskilt mycket om dem. 

De informanter i gruppen yrkesinriktade som hade lägre grundskolebetyg att vänta gjordes 

istället medvetna om vilket eller vilka yrkesförberedande program de kunde komma in på, ”… 

lättare för mig med mina (dyslektiska) problem att välja ett yrkesinriktat program”. Det fanns 

också de som hade svåra personliga problem som tog all kraft, och de orkade inte engagera sig i 

att välja studieväg på gymnasiet. ”Ville ändå inte gå på gymnasiet, jag var för trött, men SYO 

sa, välj något och gå i skolan.” Andra ”… gillade inte så mycket att studera”, och ansåg att sko-

lan borde ansträngt sig mer för att ”… kanske förklara för barn och ungdomar vad man gör på 

jobbet, vad det finns för jobb och vad dom (barnen och ungdomarna) kan tänka sig vara intres-

serade av. När man valde till gymnasiet /…/vore det rätt bra om man fick lite mer verklighets-

uppfattning före valet så man vet vad som kommer”. Flera intervjuutsagor handlade om att det 

– åtminstone under senare delen av uppväxten – funnits en ganska bestämd föreställning om att 

man antingen var ”praktiker” eller ”teoretiker” (”skolmänniska”). Om detta var något som in-

formanterna själva kommit fram till, eller om uppfattningen skapats av omgivningen, visade sig 

vara oklart. Sådana föreställningar tycktes kunna vara mycket beständiga och – som vissa av 

informanterna i efterhand insett – ha fungerat som låsningar gentemot vissa yrkesområden och 

fixeringar till andra.  

 

Sammanfattning av informanternas grundskoletid 

I matrisen på nästa sida (tabell 9) förekommer tidigare redovisade (s. 31) värderande och sam-

manfattande variabler kring informanternas utsagor om sin uppväxt kompletterade med likale-

des sammanfattande variabler om skolsituationen i låg- och mellanstadiet, högstadiet och valet 

till gymnasiet. De nytillkomna variablerna har fått rubriken ”stöd”/”belastning” resp. ”stöd”/”ej 

stöd”, och symboliseras i matrisen av plus- eller minustecken. Stödet/belastningen i skolan 

handlade om trivsel med kamrater och lärare, eventuell förekomst av mobbning, inlärningssvå-

righeter eller inte, aktivt deltagande eller långvarig frånvaro osv. Stödet/belastningen kopplat 

till gymnasievalet slutligen, avser hur skolans information om gymnasiet uppfattades ha varit, 

och vilket stöd hemifrån man fått. Det är den sammanfattande värderingen som nedan illustre-

ras: 
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Tabell 9.                                      Informanternas grundskoletid 

Av tabellen ovan framgår bl.a. att belastningen i högstadiet tycks ha varit större än på låg- och 

mellanstadiet – framförallt för informanterna i den yrkesinriktade gruppen. Intervjugruppens 

genomsnittliga betygsmedelvärde från åk 9 var 3,1 (kvinnorna 3,1 och männen 3,0), dvs. någon 

tiondel lägre än i hela ålderskohorten. Medelbetyget i åk 9 verkat ha ökat med stödet hemifrån i 

skolarbetet under grundskolans samtliga stadier liksom med stödet inför valet till gymnasiet. Ju 

mer upplevt stöd från hemmet och skolan, desto högre betygsmedelvärde i åk 9 och desto tydli-

gare fanns intresse för teoretiska gymnasiestudier.  

Gymnasiet 

Som inledningsvis beskrevs (s. 9) startade det nya programgymnasiet i Norrtälje höstterminen 

1993, vilket var tre år innan merparten av Norrtäljekohorten -80 började sina gymnasiestudier. 

Under den aktuella tidsperioden 1996 - 2000 fanns på Rodengymnasiet i Norrtälje stad tio na-

tionella program varav två studieförberedande och åtta yrkesinriktade. Dessutom fanns ett spe-

cialutformat industritekniskt program (Häveröprogrammet) som en filial i Hallstavik. Kommu-

nen hade också ett programutbyte med Åland som anordnade gymnasieutbildningar inom om-

rådena frisör, hotell och restaurang samt sjöfart.  

Övergångsfrekvensen från grundskolorna i Norrtälje till gymnasieskolan var höstterminen 1996 

nära 98 procent trots att 5 procent av eleverna hade ofullständiga grundskolebetyg. Nära tre 

fjärdedelar av hela Norrtäljekohorten -80 (ca 445 stycken, varav ca 46 % kvinnor och ca 54 % 

män) togs in på någon av de tre gymnasieskolorna i Norrtälje kommun. Ca 90 procent av de 

behöriga sökande antogs, varav ca 85 procent på sitt förstahandsval. Så gott som samtliga Norr-

täljesökande elever (99 %) började på den kommunala gymnasieskolan Rodengymnasiet i 

Norrtälje stad eller filialen i Hallstavik.
102

 Den enstaka procent som valde någon av de två övri-

ga gymnasieskolorna i kommunen (en fristående och en landstingsägd, den senare lades ner 

några år senare) har inte varit representerad i intervjugruppen (se vidare urvalskriterier (s. 18).  

Den del av Norrtäljekohorten -80 som hade genomfört sin gymnasieutbildning i Norrtälje 

kommun – och därför omfattas av undersökningen – kommer i fortsättningen att benämnas 

kohorten R -80.
103

 Drygt 80 procent av kohorten R -80 gick på gymnasiet i tre år, medan en 

mindre del (ca 13 %) fortsatte ytterligare ett år eller t.o.m. två år (ca 4 %). Den genomsnittliga 

betygspoängen för gymnasieskolorna i Norrtälje kommun var år 1999 (då den absoluta merpar-
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 Se tabell 5 o 6 s. 28-29. 
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 För förklaring se s. 31. 
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ten av avgångseleverna tillhörde kohorten R -80), 13,4 poäng.
104

 Nära tre fjärdedelar av gym-

nasieeleverna (ca 73 %, något färre kvinnor än män) fullföljde sin gymnasieutbildning med 

slutbetyg och ca en femtedel (23 %) erhöll ett samlat betygsdokument
105

. Ett tjugotal elever (ca 

4 %) avslutade gymnasieskolan på ett IV-program. (För nära fyra procent saknas betygsuppgif-

ter.)
 
 

Åsikterna om gymnasietiden varierade starkt i informantgruppen, oavsett programtyp. Några 

trivdes bra eller ”bättre på gymnasiet än på högstadiet”, och hade haft bra kompisar, andra an-

såg att gymnasiet ”inte var min bästa tid”. Flera av informanterna – mest män – framhöll att de 

efter någon tid på gymnasiet ångrat sitt val, ofta beroende på att deras föreställningar om pro-

grammets innehåll inte stämde med verkligheten. Den vanligaste av dessa föreställningar var 

att programmet inte visat sig vara så praktiskt utformat som förväntat, och/eller att exempelvis 

det hos många så fruktade och avskydda matematikämnet varit för svårt.  

Sammanlagt åtta informanter (män) – varav två i den studieinriktade och fyra i den yrkesinrik-

tade gruppen hade bytt program under gymnasietiden. Bytena hade ansetts positiva, men hade 

också för de flesta av dem inneburit en omstart från årskurs ett, och därigenom tvingas gå ett 

extra år på gymnasiet. För flera yrkesinriktade blev resultatet en inte fullföljd gymnasieutbild-

ning. I åtminstone några fall uppgavs bytena av gymnasieprogram till stor del ha berott på svå-

righeter med matematiken. För några hade även ämnet engelska och/eller svenska varit besvär-

ligt.  

Något som skiljde de flesta i den studieinriktade gruppen från så gott som samtliga andra i in-

tervjugruppen var just synen på ämnet matematik. Åtminstone sex av dessa åtta menade att 

matematiken inte inneburit några särskilda svårigheter utan varit ”ok”. Problem med ämnet 

matematik förekom således i betydligt högre grad på yrkesinriktade program än på studieförbe-

redande, både bland kvinnor och män. Hur skolan (i allmänhet), och särskilt gymnasieskolan 

klarat av sitt kompensatoriska uppdrag att stödja elever med inlärningssvårigheter, var man i 

allmänhet rätt kritisk till, inte minst de (kvinnliga) informanter som hade haft inlärningssvårig-

heter: ”Matematik var som arabiska, jag har jobbigt till och med med huvudräkning, jag blan-

dar ihop siffror och bokstäver, men har aldrig fått diagnos”. Ett annat uttalande löd: ”På gym-

nasiet visste ingen att jag hade dyslexi, fick ingen extra hjälp, har alltid klarat mig själv. Jag 

lärde mig hur jag skulle plugga och använde mycket färg.” Och ett tredje: ”Tyckte inte hjälpen 

på gymnasiet var rätt sorts hjälp.” Även positiva ord om matematikämnet förekom, t.ex. ”… 

fick en aha-upplevelse kring matte.” (IV-elev).  

Åsikterna om lärarna var i huvudsak att det funnits de som varit riktigt bra men också sådana 

med ”lägre kvalitet”. Följande uttalanden från de med såväl goda som mindre goda betygsresul-

tat får exemplifiera den kritiska hållningen till betygsättningen: ”… man ska lära sig allt som 

har betydelse för hela livet och gymnasiebetyget förföljer en i hela livet”, ”… jag skulle bevisa 

att jag hade rätt om skolorganisationen och aldrig använda betyg eller skolmeriter när jag söker 

jobb”, och slutligen konstaterandet att ”… betygsättningen var kass”. Även informanter med ett 

gott slutbetyg från gymnasiet menade att många lärare inte förstått eller satt sig in i det nya 

icke-relativa betygssystemet med bokstavsbetyg; ”… det fanns tänket att en betygsnivå inte 

gällde för A-kurser” (grundkurser). Såväl studieinriktade som yrkesinriktade informanter hade 

kritiska synpunkter på betygssättningen. Kritiken handlade – precis som under högstadiet – om 

att det ofta var elevens beteende istället för ämneskunskaperna som hade betygsatts:  
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 Betygspoängen utgjordes av elevernas alla betygsatta kurser där kursens poäng multiplicerades med vikt för 

betyg (IG=0, G=10, VG=15 och MVG=20) samt dividerades med poängsumman för resp. nationellt program. Ur 

Skolverkets databas för jämförelsetal. 
105

 Slutbetyg erhöll den som uppnått minst poängsumman för respektive program inklusive gymnasiearbetet. Om 

inte så utfärdades ett samlat betygsdokument (se vidare inledningsavsnittet s. 7). 
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”Jag testade att om man satt långt fram, skötte sig och var tyst fick man bättre betyg. Jag tycker 

man ska få betyg på vad man kan och inget annat, och om man inte sköter sig kan det visa sig i ett 

uppförandebetyg.”  

Bland de studieinriktade  både de med högre och de med lägre gymnasiepoäng – var man 

också kritisk till betygssättningen. Inte minst de naturvetenskapliga ämnena uppfattades av någ-

ra som ”… meningslösa och orättvist betygsatta”. Några av de yrkesinriktade beskrev att de 

under gymnasietiden haft tankar på att läsa vidare, exempelvis till socionom eller polis, och 

man hade valt till högskolebehöriga kurser. Om man emellertid inte lyckades få godkänt betyg 

på någon sådan kurs (t.ex. Ma B eller En B), så hade utbildningsplanerna lagts ”på hyllan”.  

 

Sammanfattning av informanternas grund- och gymnasietid  

Tabell 10.       Informanternas högstadie- och gymnasietid sammanfattad i en datamatris 

Ovanstående datamatris (tabell 10) visar bl.a. att samtliga i den studieinriktade gruppen hade 

avslutat sina gymnasiestudier efter tre år (III), medan det i den yrkesinriktade gruppen förekom 

att man studerat fyra (IV) och i något fall fem (V) år på gymnasiet. Den här framräknade gym-

nasiepoängen bland informanterna varierade mellan 1,3 p och 19,7 p. Kvinnorna i den studiein-

riktade resp. i den yrkesinriktade gruppen hade den högsta resp. lägsta genomsnittliga medel-

poängen (16,9 resp. 10,0 p). Medelpoängen för männen låg däremellan (13,0 resp. 13,2 p). Vi-

dare framgår att sju av de åtta informanterna i den studieinriktade gruppen avslutade sina studi-

er med slutbetyg. Hälften av den gruppen hade dessutom högskolebehörighet. Som väntat var 

detta betydligt fler än i den yrkesinriktade gruppen (5 av 12), där alltså sju informanter istället 

erhöll ett samlat betygsdokument.  

 

Vad fick man med sig från skolan ut i vuxenlivet?  

På frågan om vad som visat sig ha varit värdefullt att ha med sig från gymnasiet ut i vuxenlivet, 

gavs ganska få exempel. Att ha lärt sig skriva svenska och även rent tekniskt skriva på dator 

(tangentbordsteknik), att ha fått en allmänbildning samt också ”hur man ska studera” var några 
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 Kodning av social yrkesposition, se tabell 5 s. 28. 
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  Se tabell 9 s. 36. 
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 I intervjugruppen har ett förenklat sätt att beräkna ett gymnasiebetygsvärde används (oavsett slutbetyg eller 

samlat betygsdokument): de 16 bästa kursbetygen på informantens samtliga kurser har poängsatts enligt följande: 

IG=0 p, G=10 p, VG=15 p och MVG=20 p. Poängsumman har därefter divideras med 16. De tjugo informanternas 
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exempel på viktiga kunskaper. Flera ansåg dock att mycket av det man lärt sig under gymnasie-

tiden hade man ändå måst lära om på jobbet. En stor mängd svar kom istället att handla om vad 

man borde haft med sig.  

I den studieinriktade gruppen växlade uppfattningen om gymnasiekunskaperna, några ansåg att 

de varit nyttiga och användbara medan andra tyckte motsatsen. Typiskt för denna grupp var 

också att man inte visste vad man skulle göra efter gymnasiet. Bland de yrkesinriktade, ansågs 

grunderna i företagsekonomi liksom främmande språk, samhällskunskap, naturkunskap och att 

”kunna prata inför folk” ha varit till nytta. Flera av dem värderade även de grundkunskaper de 

fått inom yrkesområdet i fråga som ”nyttiga” men samtidigt kritiserades dessa, ”… idag är kun-

skaperna/i elektronik/föråldrade, helt föråldrade”. Det som många i efterhand saknat var sam-

hällspraktisk kunskap, t.ex. hur försäkringskassan fungerar, vad man har en hemförsäkring till 

eller hur man beter sig när man ska söka jobb. Men kanske framför allt ”… att lära sig bli lite 

disciplinerad, passa tiden, uppträda socialt…” osv.  

Främst bland männen, både i den studie- och den yrkesinriktade gruppen, fanns ändå de som så 

här efteråt kunnat rannsaka sig själva i sin inställning till studierna på gymnasiet. Man menade 

att man inte tagit sin gymnasietid riktigt på allvar, ”… skolkat en hel del och helt enkelt varit 

ganska lat”. Man hade ”… inte kollat upp intagningspoängen…” till tänkbara eftergymnasiala 

utbildningar. De som haft en besvärlig gymnasietid framhöll dock att det varit svårt att kunna ta 

till sig kunskaper när man haft det jobbigt hemma eller varken trivts med sig själv eller sina 

kompisar. En utsaga från en informant från den yrkesinriktade gruppen får illustrera: 

”Tanken att alla ska gå ut gymnasiet och vara beredda att läsa på högskolan tycker jag är fel. 

Kanske för trettio procent av ungdomarna stjälper det mer än hjälper. Det är fel tid i livet att läsa 

direkt efter skolan, det är bättre att få ta stora avgörande beslut när man är lite mer vuxen.” 

Arbetslivskontakter och arbetslivserfarenheter under uppväxten 

Högstadiets praktiska arbetslivsorientering (PRAO) är inte sällan högstadieelevers första kon-

takt med arbetslivet. Erfarenheter från PRAO-perioderna är tänkta att bl.a. kunna fungera som 

inkörsport till feriearbeten och senare till arbetslivet. Även i Norrtäljekohorten -80 fanns ett 

statistiskt samband mellan feriearbete och yrkesetablering, vilket visas i nedanstående diagram:  

                    Diagram 12. Etablering vid 26 år utifrån feriearbete vid 16 års ålder 

 
                                                                                            Källa: KOMMUTs registerdatabas 

Andelen 16-åringar med feriearbete var som ovan framgår (diagram 12) i betydligt högre grad 

etablerade på arbetsmarknaden vid 26 års ålder än de som inte haft feriearbete. Detta förhållan-

de tycks dock av förklarliga skäl inte ha gällt för högskolestuderande. Den studieinriktade in-

tervjugruppens skolförmedlade arbetslivskontakter hade inskränkts till högstadiets PRAO-

perioder eftersom någon APU
111

 inte ingick i de studieförberedande programmen. PRAO-
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 APU (Arbetsplatsförlagd utbildning), undervisning förlagd till arbetsplatser med handledning. APU ingick som 

en del i utbildningen inom de yrkesinriktade gymnasieprogrammen (men i praktiken inte i alla). På IV-program-

men förekom dels s.k. anpassad yrkespraktik, dels teoretisk undervisning och dels en kombination av både teore-

tisk undervisning och praktik. 
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platserna under högstadiet tycks dock inte haft någon större betydelse för gymnasievalet eller 

för den framtida yrkesinriktningen just bland dessa informanter. Eventuella arbetslivskontakter 

under gymnasietiden kom istället att bero av om man på egen hand eller via föräldrar eller 

andra privata kontakter – haft möjlighet att skaffa sig feriearbete eller jobb vid sidan av studi-

erna. Dessa möjligheter visade sig de kvinnliga informanterna i gruppen ha utnyttjat i något 

större utsträckning än de manliga.  

Feriejobben hade även kunnat innebära ett ekonomiskt tillskott under den fortsatta studietiden. 

De arbetslivskontakter som PRAO-perioderna innebar tycktes enligt utsagorna från kvinnorna i 

den yrkesinriktade i intervjugruppen endast i undantagsfall ha lett vidare till feriearbeten eller 

fortsatta  jobb efter skolan. Bland de män som gått på program med APU fanns däremot några 

utsagor om att APU-platsen fortsatt som feriearbete, eller i vart fall gett en uppfattning om yr-

kesområdet ifråga som varit till nytta senare. De som hade gått på EC- eller MP-programmen 

beskrev att de inte fått någon APU alls, ”ingen blev tvingad till APU (på medieprogrammet), 

utan bara frivilligt, men vi hittade ingenstans att göra APU på, och det var synd”.  

Tabell 11.     Sammanfattning av informanternas yrkeskontakter och arbetslivserfarenheter 

Av variabelvärdena i datamatrisen ovan (tabell 12) framgår att bland drygt hälften av informan-

terna som hade tillgång till sociala nätverk hade dessa nätverk i stor utsträckning också lett till 

erfarenheter av arbetslivet. Skolans roll som ”kontaktförmedlare” till arbetslivet, visade sig ha 

betydelse, särskilt för de yrkesinriktade som inte hade egna nätverk att tillgå. 

Livsvägar efter gymnasiet  

Arbetsmarknadsetablering  

Totalt var ca 45 procent av Norrtäljekohorten -80 etablerade och ca 38 procent inte etablerade 

på arbetsmarknaden vid 26 års ålder och 14 procent av kohorten studerade på högskola eller 

universitet.
 115

 Relationen mellan typ av fullgjort gymnasieprogram (med slutbetyg) och graden 

av etablering på arbetsmarknaden i hela Norrtäljekohorten -80 (alltså även inräknat gymnasie-

utbildningar i andra kommuner), alternativt eftergymnasiala studier, framgår av nedanstående: 

Diagram 13.      Norrtäljekohorten -80s situation vid 26 år relaterad till avgångsprogram  

 
                                                                                   Källa: KOMMUTs registerdatabas 
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 Kodning av sociala yrkespositioner, se tabell 5, s. 28. 
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Ovanstående diagram (13) visar att andelen etablerade från fullföljda yrkesinriktade program 

liksom de ej yrkesetablerade unga vuxna som inte hade fullgjort gymnasieprogram (dvs. utan 

slutbetyg), utgjorde drygt hälften av kohorten i var sin grupp. Detta förhållande ger ytterligare 

stöd för uppfattningen att för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden är det en fördel att ha 

fullgjort sin gymnasieutbildning med slutbetyg.  

Flera informanter, såväl kvinnliga som manliga, uppgav att de efter gymnasiet först rest eller 

tagit ströjobb (utan att vara anmälda till arbetsförmedlingen). De ”… ville inte planera för långt 

framåt utan göra något kul, jobben var inget man blev rik på”. Trots detta var det många utsa-

gor som tydde på ett stort intresse att snabbt komma ut i yrkeslivet.
116

 Bland de studieinriktade 

hade inom högst ett år (inklusive militärtjänstgöring) tre fjärdedelar skaffat sig ett arbete. Av de 

yrkesinriktade informanterna hade alla inom ett år efter gymnasiet ett arbete. Några män 

beskrev hur man haft ända upp till tre olika jobb samtidigt – förutom gymnasiala vuxenstudier 

– och dessutom någon idrotts- eller annan fritidsaktivitet. Anledningen menade de hade varit 

både svårigheter att på heltid få ett enda jobb, och viljan att ”… tjäna rejält med pengar…”, 

men också hos några en önskan att komplettera gymnasiebetyget med behörighetsgivande kur-

ser för fortsatta studier, utan att behöva ta studielån. Endast någon enstaka informant – och då 

bland de yrkesinriktade – uppgav att de påbörjat sin vuxentillvaro med att inte ha en aning om 

vad de ville bli, eller hur de skulle kunna få en stadigvarande inkomst. 

Fortsatta studier 

Gymnasial vuxenutbildning 

Av de ca 445 eleverna i kohorten R -80 fortsatte enligt dokumentationen drygt en femtedel 

(varav nära dubbelt så många kvinnor som män) på komvux i Norrtälje för att komplettera sina 

gymnasiebetyg till slutbetyg/högskolebehörighet, eller till en YrkVux-utbildning.
117

 Andelen 

komvuxstuderande från de olika gymnasieprogramgrupperna var könsmässigt sett mycket olika 

representerade. Sett till hela kohorten R -80 var andelen kvinnor från S-HSE liksom andelen 

(både kvinnor och män) som tidigare gått ett IV-program överrepresenterad. Från program-

grupperna S-NT och Y-Öv var andelen vuxenstuderande däremot underrepresenterad.
118

  

Fem av de åtta studieinriktade informanterna hade efter gymnasiet fortsatt med formell gymna-

sial vuxenutbildning eller utbildat sig internt på arbetsplatsen (en man). Av samtliga yrkesinrik-

tade informanter hade alla utom en fortsatt studera, sju på komvux och fyra internt på arbets-

platsen (nästan lika många kvinnor som män) varav två kvinnor och tre män i denna grupp hade 

erhållit högskolekompetens. En tredjedel hade gått någon eftergymnasial utbildning (KY eller 

högskola). Nedanstående uttalande får representera den manliga (icke högskoleutbildade) majo-

ritetens syn på eftergymnasial utbildning: 

”… idag känns det inte som någon fördel om man pluggar vidare om du inte verkligen träffar rätt 

/.../ det finns många som inte fått utdelning på den tid de lagt ner utan istället sitter med studielån 

för tre års studier, jag tror det gäller även dom som pluggar till en yrkesutbildning på högskoleni-

vå /.../. Istället måste man ha rätt kontakter, känna rätt person.”  

 

Eftergymnasiala studier 

Skolverket redovisar för varje år kommunvis andelen elever bokförda i kommunen som inom 

tre år efter avslutad gymnasieutbildning övergår till högskola eller universitet. År 1999 då det 

                                                 
116 Det förekom att gymnasieelever på vissa yrkesprogram (bl.a. fordonsprogrammet) i slutet av gymnasietiden 

övertalades av arbetsgivare att avbryta sina studier för att istället börja arbeta.  
117

 Motsvarande uppgifter om andelen folkhögskolestuderande (på kommunnivå) eller förekomsten av internut-

bildning på arbetsplatser har inte funnits tillgängliga. 
118

 Vilka slumpmässiga eller andra orsaker som kan ligga bakom dessa förhållanden kan här inte förklaras.  
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stora flertalet avslutningselever (oavsett gymnasieskola) var födda 1980, fortsatte 32 procent i 

Norrtälje bokförda elever till studier på högskolenivå. Motsvarande siffra för rikets kommuner 

var i genomsnitt 43 procent (för länet fanns vid denna tidpunkt inga uppgifter redovisade men 

några år senare var siffran för länet ca 45 procent).  

Av de tjugo informanterna i intervjugruppen hade hälften erhållit behörighet till högskolestudi-

er, antingen direkt från gymnasiet (fem) eller via komvux (fem). Av dessa hade totalt åtta fort-

satt med eftergymnasiala studier och skaffat sig en högskole- eller KY-utbildning
119

. I den stu-

dieinriktade informantgruppen fortsatte totalt hälften (tre kvinnor och en man) att studera på 

högskolenivå. Samtliga hade valt en yrkesinriktad högskoleutbildning. Hur man hade tänkt 

kring fortsatt utbildning ger följande utsagor exempel på: ”Jag gick direkt efter skolan en yr-

kesutbildning på folkhögskola, men det är ju ingen högskoleutbildning som man kan satsa ett 

yrke på”. Eller: ”Det är bra att man kan treva sig fram /…/ särskilt för mej som inte haft föräld-

rar som pushat till något särskilt yrke”. I den yrkesinriktade gruppen var det en kvinna och tre 

män som hade genomgått någon eftergymnasial utbildning, en på högskolan och tre en kvalifi-

cerad yrkesutbildning (KY).  

Bo, arbeta kvar i kommunen eller flytta?  

Statistik från KOMMUTs dataregister över Norrtälje visar att av samtliga i Norrtäljekohorten -

80 bodde ca 360 personer (ca 58 %) kvar i kommunen vid 26 års ålder. Drygt hälften av dessa 

hade då etablerat sig på arbetsmarknaden. Övriga kvarboende (ca 40 %) hade en osäker eller 

svag ställning på arbetsmarknaden eller hade inte kommit in på den. Av de som studerade på 

högskola eller universitet bodde av naturliga skäl knappt en tiondel kvar. Resten (ca 260 perso-

ner), hade vid 26 års ålder flyttat ut från kommunen (men var till stor del inte skrivna i någon 

annan kommun). Flyttbenägenheten hos kvinnorna var generellt större än hos männen. Ca 37 

procent av de utflyttade var yrkesetablerade och ca 21 procent studerade på högskola eller uni-

versitet. Resten (42 %) hade en osäker, svag eller okänd ställning på arbetsmarknaden, eller 

befann sig utanför den. Andelen kvarboende och etablerade på arbetsmarknaden, var alltså nå-

got större än bland utflyttade, medan det inte var någon nämnvärd skillnad mellan kvarboende 

och utflyttade med osäker eller svag ställning på arbetsmarknaden. Bakom dessa siffror kan 

man tolka en osäkerhet om den framtida etableringen och boendeorten.  

I informantgruppen bodde vid intervjutillfället fem av de åtta studieinriktade informanterna 

kvar i kommunen och fyra av dem arbetade även där. I den yrkesinriktade gruppen bodde – då 

intervjun ägde rum – tio kvar i kommunen varav sex hade sitt arbete där. Övriga två (män) hade 

”tills vidare” flyttat ut från kommunen med både arbete och boende, dock fortfarande i Mälar-

dalsområdet. De flesta som flyttat ut från kommunen uppgav att de ”längtade tillbaka” och 

kunde tänka sig åter flytta till kommunen: ”Jag vill ha en nära kontakt med Norrtälje kvar, så 

det är nog därför jag fortsätter att spela fotboll där.” Några kvinnor men ännu flera män beskrev 

– i likhet med följande utsaga – hur de känt: ”… efter gymnasiet hade jag som en tänkbar möj-

lighet kunnat flytta, och borde kanske gjort det, åtminstone för några år”. För de flesta hade 

dock planerna stannat vid att de under de första åren skaffat sig mer eller mindre tillfälliga jobb 

– och i något fall till och med ett fast jobb – på orter utanför kommunen, men ändå föredragit 

att bo kvar. 

Som redovisats i metodavsnittet (s. 20) uppstod i den första omgången – då urvalet av intervju-

ade skulle genomföras – svårigheter att finna kvarboende personer med framför allt naturveten-

skaplig gymnasieutbildning. En oproportionerligt stor grupp med denna inriktning visade det 

sig ha flyttat från både kommunen och Mälardalen. Detta innebär att de som läst på en naturve-
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tenskaplig utbildning och ändå bott och arbetat kvar i Norrtälje kan sägas vara en atypisk grupp 

och inte helt representativ för samtliga som läst denna inriktning på gymnasiet.   

Livet som trettioåring 

Tre fjärdedelar av de tjugo informanterna levde vid intervjutillfället i parförhållanden eller fa-

miljerelationer, och tio av dem hade eller väntade barn (betydligt fler kvinnor än män), varav 

ungefär lika många studie- som yrkesinriktade informanter (i den senare gruppen var endast en 

man). Vid intervjutillfället var samtliga i intervjugruppen yrkesarbetande. Bland de fyra kvin-

norna i den studieförberedande gruppen representerades i lika hög grad sektorerna Vård och 

omsorg som Handel och kommunikation.
120

 Av de fyra männen arbetade de flesta inom områ-

det Handel och kommunikation, därefter följde Tillverkning och utvinning samt Energiproduk-

tion. Hälften av kvinnorna hade tillsvidare- eller fasta anställning inom den offentliga sektorn, 

de övriga två liksom samtliga fyra män inom den privata sektorn. Inom den yrkesinriktade 

gruppen hade majoriteten tillsvidare- eller fasta anställningar. Någon var egenföretagare och 

någon hade en visstidsanställning. Representationen av yrkesområden stämmer väl med den 

tidigare beskrivna näringslivsstrukturen i kommunen (se s. 8). Kvinnorna arbetade till största 

delen inom Vård och omsorg, och i mindre utsträckning inom Byggverksamhet. Endast någon 

enstaka kvinna arbetade inom offentlig sektor. Bland männen var yrken inom Byggverksamhet 

mest företrädda, i övrigt arbetade man inom områdena Tillverkning och utvinning, Handel och 

kommunikation samt Personliga och kulturella tjänster.  

De viktigaste förutsättningarna för att kunna leva ett ”bra” liv ansåg de allra flesta – oavsett 

studie- eller yrkesinriktning – vara att ha en nära relation till en annan vuxen och till sina barn 

(för dem som hade). Att ha ett jobb som man ”trivs med”, ett bra boende, nära och kära att träf-

fa och umgås med och en ”trygg” ekonomi, fanns också högt på listan. Typiska uttalande var 

exempelvis: ”Viktigast är att trivas tillsammans och få vara friska”, eller: ”För mig är trygghe-

ten viktigare än ytan”. Av utsagorna framkom att en stor majoritet – också oavsett typen av 

gymnasieinriktning – tyckte att de hade ett bra liv nu som trettioåringar. Trots detta ansåg hälf-

ten av kvinnorna och en tredjedel av männen i hela intervjugruppen att jobbet ibland var för 

stressigt. De tyckte också att lönen var för låg och att ekonomin var ansträngd, eller att de 

ibland kände sig ensamma och längtade efter barn och familj: ”… men jag behöver göra något 

för att få en mer stabil ekonomisk bas nu när jag är trettio/och/ jag letar efter någon att vara 

med”. Bland de studieinriktade tycktes synen på livssituationen generellt sett vara något mer 

positiv än i den övriga gruppen. Dock förekom även här utsagor om arbetsstress och i några fall 

(bland kvinnorna) missnöje med lönen i förhållande till arbetets kvalifikationskrav, samt per-

sonliga problem.  

 

I den yrkesinriktade gruppen beskrevs problemen i första hand gälla ekonomin men uttalanden 

om andra belastande faktorer förekom också. Det kunde vara att man inte trivdes med sitt arbe-

te eller osäkerheten om att få behålla det, eller att man saknade en nära vuxenrelation eller en 

kombination av båda dessa faktorer. Trots dessa uttalanden var det endast några få kvinnor och 

män i respektive grupp som hävdade att de inte levde ett särskilt bra liv. 

 

Tankar om framtiden  

På frågan om vad de önskade av sitt liv framöver – både på kortare och på längre sikt – svarade 

”singlarna” bland informanterna att träffa en partner. Att ha fått ett eller fler barn inom fem år 

trodde (och hoppades) nära en fjärdedel av hela gruppen. Det kunde också vara hur man för 

barnens bästa skulle bo, om man skulle flytta tillbaka eller inte till kommunen, eller i ett par fall 
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att flytta från Norrtälje kommun. Att få ”bättre” ekonomi var ett genomgående och övergripan-

de önskemål. I den studieinriktade gruppen handlade tankarna (eller drömmarna) om att i fram-

tiden kunna avancera i arbetet, byta arbete eller i några fall börja plugga igen. I den yrkesinrik-

tade intervjugruppen visade det sig – även där oavsett kön – finnas i princip två uppfattningar 

om hur man önskade att livssituationen skulle komma att se ut: Till den ena gruppen – som 

omfattades av nära hälften av informanterna – hörde framförallt kvinnor som kunde tänka sig 

börja studera igen – förutsatt att studierna var yrkesinriktade – för att längre fram kunna skaffa 

sig en helt ny utbildning och ett nytt yrke. (Man såg nu i backspegeln att man skulle ha studerat 

mer som yngre om man vetat hur arbetsmarknaden skulle bli.) Många önskade sig också på sikt 

ett nytt jobb eller kanske starta eget och få göra något som skulle kunna tillfredsställa ens krea-

tiva sida. Eller att det tidsbegränsade arbete man hade skulle bli en fast och trygg anställning. I 

den andra gruppen återfanns de som trodde sig vara kvar på samma arbetsplats, men ha avance-

rat till någon mer ledande befattning, eventuellt efter komplettering av yrkeskunskaper inom 

branschen. Flera av dessa sade sig dock inte heller vara negativa till att ”sätta sig på skolbän-

ken”, men i så fall endast som fortbildning inom yrket.  

Social reproduktion eller social rörlighet  

För att kunna studera i vilken mån de sociala yrkespositionerna från en tidigare generation (i 

detta fall informanternas mor- och farföräldrar) återskapats (reproducerats) eller inte i senare 

generationer (informanternas föräldrar respektive informanterna själva), måste individernas 

sociala yrkesgrupps- och klasstillhörighet så långt möjligt fastställas. Om förändringar i de so-

ciala yrkespositionerna skett mellan generationerna talar man om dem som sociala rörelser eller 

mobiliteter. Rörelserna kan vara horisontella, dvs. att man t.ex. byter yrke utan att den sociala 

statusen (positionen) ändras, eller vertikala så att den sociala yrkesstatusen förflyttas i höjdled, 

man byter helt enkelt position i en hierarkisk samhällsstruktur.
121

 Det är förekomsten av social 

reproduktion och eventuella ”uppåtgående” mobiliteter – i vardagligt tal kallade klassresenärer 

– som redovisas i tabellen nedan:  

     Tabell 12.      Social yrkesreproduktion samt identifiering av några klassresenärer
122

 

Generationerna 

Sociala 
yrkesposi-

tioner 

Informanter som reproducerat de sociala 
yrkespositionerna 

 Informanter som 
rört sig ”uppåt” 
i yrkeshierarkien Studieinrikt. inform. Yrkesinriktade informanter  

Informanterna 

Social grupp 6 7 10 6 6 7 4a 8 7 3a 4a 3b 4a 4a 9c 5  9b 7 5 

Social klass VII VIII IX VII VII IV IV VII IV III IV III IV IV VIII VI  VIII VIII VI 

Klass-

frakt. 

Ek   +E  +E E    E   E  +E +E     

Ku  +K +K       K   K   +K  +K +K  
                     

Föräldern med den 
högre sociala yrkespo-

sitionen. 

Social grupp 9b 8 10 6 9a 7 6 8 10 3a 7 4a 3a 5 9a 7  7 7 7* 

Social klass VIII VII IX VII VIII VII VII VII IX III IV IV III VI VIII IV  IV IV IV 

Klass-
frakt. 

Ek   +E +E      E  +E  +E E      

Ku +K  +K            +K      

Föräldern med den 
lägre sociala yrkespo-

sitionen 

Social grupp 7 8 7 6 8 7 4b 4b 4b 3b 4a 4a 3a 3b 3b 5  4a 4a 3a 

Social klass IV VII VIII VII VII VII IV IV IV III IV IV III III III VI  IV IV III 

Klass-
frakt. 

Ek    +E      E  +E         

Ku  +K +K       K           
                     

Morföräldern med den 
högre sociala yrkesposit. 

Social grupp 4a 7 5 5 6 10 7 m m 3a 7 4a 2 5 5 m  5 6 3a 

Social klass IV IV VI VI VII IX IV VIII m III VIII IV II VI VI m  VI VII III 

Morföräldern med den 
lägre sociala yrkesposit. 

Social grupp m 4a m m m 6 4a m m m 4b 3a m m 1 m  4a 6 m 

Social klass m IV m m m VII IV m m m IV III m m I m  IV VI m 
                     

Farföräldern med den 
högre sociala yrkesposit. 

Social grupp 5 3 5 6 4a 7 4a m m m m 2 4b 9b m m  3a 6 m 

Social klass VI III VI VII IV IV IV m m m m II IV VIII m m  III VII m 

Farföräldern med den 
lägre sociala yrkesposit. 

Social grupp m m m 1 m 5 1 m m m m 1 m m m m  m 4a 1 

Social klass m m m I m VI I m m m m I m m m m  m IV I 

                                               Kvinna                     Man                   * = Osäker klassificering        m = missing 

                                                 
121

 Trondman, Mats (1993): Bilden av en klassresa. Sexton arbetarklassbarn på väg till och i högskolan. Carlssons 

bokförlag AB, Stockholm, s. 28. 
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 Kodningsnycklar till klassificeringen finns i tabell 5, s. 28.  
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Tidigare i uppsatsen har informanternas respektive föräldrars sociala yrkespositioner redovisats 

(tabell 6, s. 29). I ovanstående tabell (12) återfinns dessa kompletterade med informanternas 

egna och deras mor- och farföräldrars (utifrån informanternas utsagor). Man kan här sluta sig 

till att reproduktionen av de sociala yrkespositionerna – vid detta tillfälle – tycks ha varit om-

fattande bland informanterna, åtminstone sett till två släktled bakåt. Endast tre informanter (en 

kvinna och två män) har kunnat identifieras som att ha skaffat sig en högre social yrkesposition 

än både sina föräldrar och mor- och farföräldrar. Samtliga dessa hade arbetarklassbakgrund och 

fullföljde ett studieförberedande program på gymnasiet.  

Eftersom det endast rör sig om ett litet fåtal personer (varav endast två fortsatt studera på hög-

skolenivå), redovisar jag dem här som enstaka fallstudier som ändå kan vara av intresse.
123

 Här 

nedan har jag listat tre förutsättningar som framkommit i intervjuerna, och som kan vara rele-

vanta för förståelsen av varför just dessa – trots avsaknaden av större utbildningsresurser och 

yrkespositioner hemifrån – ändå satsat på en flerårig teoretisk högskole- eller yrkeshögskoleut-

bildning:  

 Bland de tre tycktes inga påtagliga inlärningssvårigheter under skoletiden ha förekom-

mit.  

 Gemensamt för dem var ett starkt intresse för något specifikt yrkesområde parat med en 

enträgenhet att vilja nå en viss social yrkesposition inom just det området, t.ex. omvård-

nad (”egna erfarenheter har varit viktiga”), teknik (”bättre i huvudet än i händerna”), 

tycks ha funnits. 

 Utgifterna för utbildningen hade kunnat hållas nere genom att man kunnat bo kvar 

hemma under hela eller delar av studietiden och feriearbetat via familjenätverk. 
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 Jämförelserna mellan de sociala yrkespositionerna hos föräldrarna och mor- och farföräldrarna, och de infor-

manter som reproducerade dessa yrkespositioner är inte helt rättvisande. De flesta sociala förändringar i yrkesposi-

tionerna går inte att fastställa vid ett visst tillfälle, och särskilt inte hos så unga människor. Bourdieu använder 

uttrycken ”stigande” och ”fallande” livsbana. Han anser att människor inte fullt ut, ”är definierade av de egenska-

per de besitter vid en viss tidpunkt”. Människors livsbanor är i stället präglade av både det sociala ursprunget och 

individens egenskaper, liksom av förmågan att handskas med sin egen livssituation. Vidare framhålls att männi-

skors livsbanor i stället är präglade av både det sociala ursprunget och individens egenskaper, liksom av förmågan 

att handskas med sin egen livssituation. Trondman (1993) med hänvisning till Bourdieu (1986), Kultursociologis-

ka texter. (I urval av Donald Broady och Mikael Palme. Salamander, Stockholm 1986), s. 256. Anledningen till att 

den sociala mobiliteten överhuvudtaget redovisas här är just att den var så låg. Den ”utbildningsexplosion” som 

skett mellan de två senaste generationerna – och särskilt bland kvinnorna – har för samhället i stort inneburit att 

barnens utbildningsnivå – och därmed även deras yrkesposition – genomsnittligt nått högre nivåer än föräldrarnas. 

Det skulle därför vara av intresse att undersöka om den förhållandevis låga sociala rörligheten i informantgruppen 

har en motsvarighet i Norrtälje kommun som helhet. 
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Sammanställning av informanternas uppväxt, utbildning och vuxenliv  

Tabell 13.                                     Sammanfattande datamatris 

 

Flertalet variabler i ovanstående datamatris (13) har tidigare presenterats och kommenterats, 

syftet här är att ge en samlad och överskådlig bild. Man kan bl.a. konstatera att frekvensen av 
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 Samma kodning av sociala yrkespositioner som i tabell 5, s. 28. 
125

 Variablerna Stöd/belastning i högstadiet och Stöd/belastning i gymnasiet (s. 29, 34 och 36) har här slagits ihop 

till en: 
Stöd/belastning i grund- och gymnasieskolan Övervägande stöd Både stöd o belastning Övervägande belastning 

Symbol + ±  
 

126
 Mer om denna variabelsymbol se s. 38.   

127
 Ibid. 

128  

 Formella vuxstud/utb. på gymn. nivå/internutb. Komvuxkompetens/yrkvux/folkhsk  Komvuxpoäng Internutbildning 

Förkortning Vx-utb Vxp Int-utb. 
 

129   

Eftergymnasial utbildning Högskoleutbildning Kvalificerad yrkesutbildning 

Förkortning H KY 
 

130  

Formell yrkesutbildning Ja Ja, men inte inom nuvarande yrke  Nej 

Symbol + (+) - 
 

131  

Nuvarande arbetsförhållanden Egen företagare Fast anställd, privat  Tills vidare, offentligt anst. Visstidsanställd, privat 

Förkortning Eg föret F a pri T v off V t pri 
 

132  

Åsikt om slutligt gymnasieprogram Rätt val Fel val 

Symbol + - 
 

133  

Nuvarande social situation Sammanboende Har barn/väntar barn 

Symbol s b 
 

134  

Synen på livet som 30-åring Bra Både bra och mindre bra Mindre bra 

Symbol + ± - 
135

 Samma kodning av sociala yrkespositioner som i tabell 5 och 6, s. 28-29. 

 

 

 Studieinriktade Yrkesinriktade 

Variabler Kvinnor Män Kvinnor Män 
Klassificering av föräldrarnas 

sociala yrkespositioner.
124

 
7,4a  
IV 

9b, 7 
IV,VIII 

8 
VII 

10, 7 
IX,VIII 

7, 3a 
IV,III 

6 
VII 

7,4a 
IV 

9a, 8 
VIII,VII 

7 
VII 

6, 4 
VII,IV 

8, 4b 
VII,IV 

10,4b 
IX,IV 

3a,3b 
III 

4a,4b 
IV 

4a 
IV 

3a 
III 

5,3b 
VI,III 

9a,3b 
VIII,III 

5 
 VI 

7, 5 
IV,VI 

Tillgång till (+)/brist på (-) ekon. 
(E) /kultur. kapital (K) i hemmet. 

 
+E 
+K 

+K 
+E 
+K 

 +E       
-E 
-K 

 +E  +E 
-E 
+K 

-E  

Stödj./belast i hemmet. ± + - + + + - ± - - + - - - - + + ± - + 

Stöd/ej stöd hemifrån i skolarb.
 

+ + + + + m - + ± + + ± - - ± + + ± - + 

Medelbetyg åk 9. + + ++ ++ + + + + - - + + - - - - - - + + 

Stöd/ej stöd i gymnasievalet. + ± + + ± - + - - - ± - - - - - - - - - 

Stöd/belastn i gr- o gy-skolan.
125

 + ± ± ± ± ± ± ± ± + ± ± - - - ± ± ± ± ± 

Antal gymnasieår. III III III III III III III III III III III IV III III III III IV IV V IV 

Gymnasiepoängvärde. ++ ++ ++ ++ + + + ++ + M ++ ++ - - - + + + ++ ++ 

Resultat av gy-studierna. ++ + ++ ++ + - ++ + - + - + - - - + + ++ - - 

Tillgång t soc. nätv. u uppv.
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 + + + - - + + - - + + - + - - - + + - + 

Arbslivserf. u. uppväxten.
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e e e f - e e - - p e - e p p p f p - e 

Militärtjg. (l)/arb (a) e gymn.  a   l/a a l l/a a a a a a a a a a a a l/a 

Vuxstud/-utb. på gymnasienivå/ 

internutbildning.
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Eftergymnasial utbildning.
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 H  H H   H    H       KY KY KY 

Formell yrkesutbildning.
130

 + (+) + + (+)  +   + + +  + (+) + + + (+)+ + 

Nuvarande arbets- 

Förhållanden.
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T v 
off 

F a 
pri 

T v 
off 

F a 
pri 

Eg 
 föret 

F a 
pri 

F a 
pri 

F a 
pri 

T v 
off 

F a 
pri 

F a 
pri 

F a 
pri 

V t 
pri 

F a 
pri 

F a 
pri 

F a 
pri 

F a 
pri 

F a 
pri 

F a 
pri 

Eg 
föret 

Åsikt om valet av program.
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 + + + + + - + + + + + + - - + - + + - - 

Nuvarande social situation.
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 s b s b s b s s b  s b s s b s b s b b s b   s  s  s b 

Synen på livet som 30-åring.
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 + ± + ± ± + ± + ± + ± ± - + ± + + + ± + 

Klassificering av informanternas   
sociala yrkespositioner.
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plustecken är högst bland studieinriktade informanter, men att de även förekommer bland yr-

kesinriktade. Även könsmässiga skillnader verkar ha funnits – både bland informanterna totalt 

och mellan studieförberedande och yrkesinriktade programgrupper liksom inom respektive 

grupp av gymnasieprogram. Exempelvis tycktes bland yrkesinriktade kvinnor belastningen 

hemifrån under uppväxten ha varit mer uttalad än i intervjugruppen i övrigt. Andelen informan-

ter med förlängd studietid (längre än tre år) på gymnasiet var större bland männen i den yrkes-

inriktade gruppen än bland övriga, både män och kvinnor. Andelen informanter med en oavslu-

tad gymnasieutbildning (dvs. med ett samlat betygsdokument) var större bland männen än 

bland kvinnorna, oavsett studieinriktning. De yrkesinriktade männen tycktes också i högre grad 

än i intervjugruppen som helhet vara ensamstående och utan barn. 

Trots skillnaderna i intervjugruppen fanns – oavsett kön och studieinriktning – också exempel 

på likheter. Bland annat hade nästan samtliga informanter vid 30 års ålder en formell yrkesut-

bildning och ett fast arbete.   
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Slutsatser av hela undersökningen 
Att studera och dra slutsatser av hur symboliska tillgångar och andra kontextuella faktorer hos 

de unga vuxna i denna undersökning kan ha påverkat och kommit till uttryck i deras vägar till 

vuxenlivet har varit utgångspunkt för undersökningen. Studiens frågeställningar framgår under 

nedanstående rubriker (jmf. s. 15). 

Hemmet och den sociala bakgrunden 

  Vad spelar föräldrarnas utbildning, yrken, ekonomin i hemmet och upp-
växtförhållandena i övrigt för roll för barnens utbildning och yrkesvägar? 

Föräldrarnas utbildningsnivå har visat sig även i Norrtälje ha betydelse för barnens utbildnings-

resultat och yrkesval. Däremot har orsakssambanden inte gått att fastställa i intervjuundersök-

ningen i denna studie. Anledningen har varit att informanternas kännedom om föräldrarnas 

skolutbildning varit bristfällig, medan vetskapen om vilka yrken de haft varit mer tillförlitlig.
136

   

Jag har därför försökt visa att det kapital som informanternas föräldrars sociala yrkespositioner 

innebar tycktes följa samma mönster som utbildningskapitalet hos föräldrarna i hela Norrtälje-

kohorten -80. Vidare har jag velat synliggöra att fördelningen av det uppskattade utbildnings-

kapitalet i informantgruppen tycktes stämma ganska väl med hela Norrtäljekohorten -80s. Det 

har även framkommit att ju högre social yrkesposition informanternas föräldrar hade, desto 

högre medelbetyg från grundskolan hade barnen (informanterna), och desto större andel av dem 

hade gått ett studieförberedande gymnasieprogram. Däremot visade inte intervjuerna något 

specifikt samband mellan ekonomiska tillgångar i hemmet och skolframgång, därtill var skill-

naderna i de tjugos utsagor om ekonomin i hemmet alltför små och uttalandena för vaga.  

Barns och ungas uppväxt påverkas ju dock av mer än tillgången till föräldrarnas utbildningsre-

surser, sociala yrkespositioner och ekonomin i hemmet. Genom informanternas utsagor synlig-

gjordes bl.a. traumatiska upplevelser som föräldrars sjukdom eller bortgång, eller sociala miss-

förhållanden i hemmet. Sådana uppväxtvillkor tycktes ha påverkat informanterna – om än på 

olika sätt – både vad gäller skolresultat, yrkesval och synen på högre utbildning. I detta spelar 

den sociala situationen som helhet stor roll. För informanter med stabila hemförhållanden i öv-

rigt och med god tillgång till andra vuxna verkade de traumatiska upplevelserna i mindre grad 

ha påverkat t.ex. skolresultaten än för andra med mindre av sådana tillgångar.       

Skolan och utbildningssystemet  

 Vilka faktorer relaterade till skolan och utbildningssystemet kan ha p å-
verkat ungas utbildnings- och yrkesvägar?  

Den övergripande synen på skolan, resultaten och trivseln där uppgavs ha varit mer positiv av 

de studieinriktade informanterna än av de yrkesinriktade. Inlärningssvårigheter redan från låg- 

och mellanstadiet hade hos de studieförberedande i de flesta fall övervunnits innan högstadiet – 

och ofta med föräldrarnas stöd. Inlärningsproblemen bland de yrkesinriktade tenderade däremot 

att kvarstå både i högstadiet och i gymnasiet, och tycktes dessutom vara mer djupgående (bl.a. 

nämndes både dyslexi och dyskalkyli). Dessa problem hade krävt mer kvalificerat stöd än vad 

föräldrarna kunnat ge. Funktionsstörningarna blev enligt flertalet av de drabbade ofta inte dia-

gnostiserade under skoltiden, och adekvat stöd aldrig insatt. Generellt var också betygen i åk 9 

bland informanter med uttalade inlärningssvårigheter lägre än bland övriga. I den studieinrikta-
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 Sociologiskt sett har det visat sig att de med mindre utbildningsmässiga resurser hemifrån ofta inte har så stor 

kännedom om sina föräldrars utbildningsnivå, medan resursstarkare grupper har klar vetskap om både föräldrarnas 

utbildningar och på vilka lärosäten de gått. 
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de gruppen – men även i den yrkesinriktade med yrkesmässigt sett mer resursstarka föräldrar – 

uppgav man att stödinsatserna hemifrån i skolarbetet hade fortsatt vara omfattande även i hög-

stadiet. Hjälpen verkade också haft störst effekt bland dessa informanter. Genom att på olika 

sätt engagera sig i skolarbetet hade många föräldrar ändå gett signaler till barnen om vikten av 

utbildning. Inte minst för dem i den ”yrkesinriktade” gruppen med föräldrar vars egna skolkun-

skaper varit bristfälliga – och möjligheten till föräldrastöd därigenom varit mer begränsad ju 

längre upp i skolåren man kom – hade som ovan nämnts stödåtgärderna från skolans sida kun-

nat vara mer omfattande. Den allmänna meningen bland informanterna var att det inte i första 

hand varit föräldrarnas ansvar – utan skolans – att tillhandahålla mer uttalade stödresurser  åt-

minstone från högstadiet och uppåt.  

I denna undersökning har matematikämnet visat sig vara en sorts mätare av vad man tyckt om 

sin skoltid, hur man efteråt ansett att man lyckades i skolan och inte minst hur man uppfattat 

sina möjligheter att kunna fortsätta studera: Om matematiken inte utgjort något stort hinder har 

detta avspeglats i en större tro på den egna förmågan till fortsatt kunskapsinhämtande. En tydlig 

skillnad har funnits mellan de studieinriktade och övriga i just synen på ämnet matematik, både 

i högstadiet och på gymnasiet. Tre fjärdedelar av de studieinriktade menade att matematikäm-

net varit ”kul” eller i vart fall ”ok”. För nästan samtliga i den yrkesinriktade gruppen hade där-

emot uppfattningen varit att svårigheter med matematiken kunnat ligga bakom såväl skolleda, 

programbyte, ofullständigt gymnasiebetyg som reducering av slutbetyg. Och inte minst, en 

bristande tro på den egna förmågan att klara eftergymnasiala studier.  

Många kritiska utsagor om lärarnas metoder att sätta betyg – i högstadiet, men ännu mer uttalat 

i gymnasiet – förekom bland informanterna, särskilt de studieinriktade. Det då nyinrättade icke-

relativa betygssystemet hade gjort många lärare osäkra på hur betygen skulle sättas, samtidigt 

som det ”gamla” problemet att skilja mellan elevers prestationer och deras beteende kvarstod. 

Även utsagor om gymnasievalet visade sig vara negativa. Den tidpunkt i unga människors liv 

då valet till gymnasiet görs ansågs av många ha varit helt fel. Informanterna hade oftast känt 

sig mycket villrådiga då valmöjligheterna hade varit (alltför) många. Yrkesvägledningen och 

informationen om programinnehållet hade också varit bristfällig. Då de inte haft klart för sig 

vad programmen skulle innehålla utifrån en framtida yrkesinriktning, kom istället påtryckning-

arna från kompisar och andra mer eller mindre okunniga, att påverka.  

Ett decennium efter att de lämnat gymnasieskolan uttryckte flertalet informanter besvikelse 

över att man efter alla år i skolan – utöver att ha lärt sig läsa och skriva och räkna (någorlunda) 

– inte fått med sig mer praktiska kunskaper, t.ex. om det samhälle man skulle leva i som vuxen. 

Många av dem hade också haft förväntningar på att deras yrkeskunskaper och yrkesfärdigheter 

från gymnasiet skulle ha lett direkt till ett yrke inom det valda området. Istället hade man fått 

lov att ta de jobb som fanns, och ”lära om och lära nytt”. Felaktiga föreställningar om att gym-

nasiestudierna på t.ex. ett visst yrkesinriktat program skulle leda till en yrkesutbildning (som de 

tidigare yrkesskolorna faktiskt gjorde), kunde – som flera av de yrkesinriktade informanterna 

uttalade – medföra att besvikelsen blev stor. 

Hälften av de intervjuade hade ändå fortsatt studera på gymnasial nivå i den kommunala vux-

enutbildningen. I den studieinriktade gruppen hade det varit två (kvinnor) som kompletterat till 

en fullständig gymnasieutbildning och en som läst in och höjt betyget i enstaka ämnen. Ande-

len komvuxstuderande i den yrkesinriktade gruppen (både kvinnor och män) hade varit betyd-

ligt fler. Nära hälften hade skaffat sig en hel gymnasial komvux- eller YrkVux-utbildning (där 

männen var i majoritet), och en tredjedel hade gått på omfattande internutbildningar.  

Fler än hälften av de tjugo informanterna hade som 30-åringar etablerat sig i arbetslivet efter 

mer eller mindre fullgjorda gymnasieutbildningar, ibland kompletterade med komvux-, folk-

högskole- eller intern fortbildning. Övriga hade skaffat sig eftergymnasiala yrkesutbildningar. 
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Av de studieinriktade informanterna hade hälften (varav flest kvinnor) genomgått en högskole-

utbildning, den andra hälften (varav flest män) hade etablerat sig mer eller mindre direkt på 

arbetsmarknaden. I den yrkesinriktade gruppen hade trots allt en tredjedel fortsatte studera på 

högskolenivå. Samtliga högskolestuderande informanter hade valt en yrkesrelaterad akademisk 

utbildning.  

Regionens särdrag 

 Vilken betydelse kan geografiska, historiska och kulturella särdrag i 
Norrtälje kommuns struktur ha för ungas vägval och livsvägar? 

Genom att uppmärksamma den historiska kontext i vilken Norrtäljeregionen ingår kan man om 

inte besvara så åtminstone försöka belysa ovanstående fråga. Rötterna till dagens samhälls-

struktur i Norrtälje kommun går att finna i Roslagens månghundraåriga små bonde- och fiske-

samhällen. I dessa byar var troligen den manuella koden och familje- och släktsammanhåll-

ningen stark.
 137

 Regionens till stora delar lågteknologiska näringslivsstruktur har under århund-

raden inte krävt någon mer tekniskt avancerad utbildning hos befolkningen. Några starkare 

drivkrafter till högre sociala yrkespositioner har därför inte funnits. Detta ”sociala arv”
138

 – 

menar jag – avspeglas även idag i att en relativt stor del av befolkningen har en förhållandevis 

kort formell utbildning, och att de sociala yrkespositionerna i många fall är relativt låga.  

Även bland informanterna i intervjuundersökningen tycktes dessa särdrag vara väl represente-

rade. I den studieinriktade gruppen hade den i princip enda möjligheten att få feriearbete under 

gymnasietiden och senare studier varit att kunna utnyttja privata kontakter, vilket de kvinnliga 

informanterna i högre grad än de manliga tycktes ha gjort. Även möjligheten att kunna bo kvar 

hemma istället för att direkt tvingas försörja sig har funnits. Genom släkt- och familjebanden 

har dock en traditionell inställning till yrke och utbildning kunnat vidmakthållas och medverkat 

till reproduktion av de ungas yrkesval i en föränderlig omvärld.  

I hela Norrtäljekohorten -80 bodde vid 26 års ålder i kommunen de flesta i även om en relativ 

stor andel flyttat ut. Bland informanterna  hade den fysiska rörligheten vad gällde boende och 

arbete varit störst i den studieinriktade gruppen och bland dem som inte hade egna barn. Infor-

manter med barn såg i allmänhet Norrtälje som den bästa kommunen att låta sina barn växa upp 

i. Oavsett programinriktning på gymnasiet fanns hos dem som flyttat ut en längtan tillbaka till 

det som varit viktigt under uppväxten; naturen, havet och närheten till nära och kära. Förutom 

intresset för natur och hembygd kan nog idrotten och friluftsintresset sägas prägla såväl unga 

som vuxna ”rospiggar”. Utflyttade informanter vittnade också om att de fortfarande hade kon-

takt med sina ”gamla” fritidsaktiviteter och idrottsklubbar. Och även om de flesta av de 30-

åriga ”rospiggarna” relativt sett tycktes ha fått med sig mindre mängd symboliskt kapital – 

                                                 
137

 En intressant – om än kanske något långsökt – etnologisk jämförelse med Norrtäljeregionens särart skulle kun-

na vara Pierre Bourdieus studier i början av 1960-talet av bondebefolkningar i rurala miljöer, bl.a. i sin egen födel-

setrakt Béarn i Pyrenéerna. Befolkningen där hade sedan århundraden tillbaka levt i utspridda och resurssvaga 

byar där formell utbildning inte varit så betydelsefull (i likhet med gamla tidens människor i små utsatta samhällen 

exempelvis i östra Upplands kusttrakter). För sin överlevnad var man tvingade att skydda sig mot yttre faror. För 

att kunna göra det behövdes de sociala nätverken i byn, släkten och framförallt i familjen säkras. Den yngre be-

folkningen måste därför påverkas att stanna kvar hemma så länge som möjligt för att stötta familjens och byns 

utsatta situation. I nyare tid skulle detta kulturella arv kunna tänkas vara ett hinder för unga att t.ex. i studiesyfte 

lämna bygden, och skulle även kunna förklara förekomsten av de starka familje- och släktnätverk som informan-

terna beskrivit. 
138

 Begreppet ”det sociala arvet” myntades av Gustav Jonsson (”Skå-Gustav”) på 1960-talet, och jämförs hos 

Broady (1991) med Pierre Bourdieus begrepp ”kulturellt kapital” för att bl.a. förklara utbildningsframgångar eller 

uteblivna sådana (s. 127). 
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främst kulturellt – i ”bagaget”, verkade de allra flesta av dem ändå se på sin nuvarande och 

fortsatta livssituation med tillförsikt och framtidstro.  

Eventuella samband mellan de tre områdena  

 Hur kan man förstå sammanhanget mellan hemmet, skolan och regionen?  

Så småningom ledde storstadsmänniskornas allt starkare behov av rekreation till att Roslagen 

utvecklades till den idag utpräglade serviceregion den är med Norrtälje kommun i centrum. 

Den lokala befolkningens ”handfasta” yrkeskunnande har kommit väl till pass härvidlag, och 

dess försörjning har kunnat tillgodoses.  

För dem bland informanterna som redan från början känt stöd i skolarbetet från mer resursstar-

ka föräldrar – och dessutom haft mindre uttalade inlärningsproblem – verkade till största delen 

också ha varit de som i första hand satsat på att fortsätta studera efter gymnasiet och också vara 

de som efter gymnasiet – åtminstone tillfälligt – lämnat kommunen. För de unga vuxna rospig-

garna som av olika skäl valt bort eftergymnasiala studier tycks det ändå oftast funnits en ar-

betsmarknad i den egna kommunen. Denna situation kan därigenom sägas gynna den sociala 

reproduktionen i lokalbefolkningen.  

Norrtälje kommuns starka släkt- och vänskapsnätverk tycktes kunna påverka de unga vuxna på 

flera sätt . Dessa sociala band har kunnat fungera som ”skyddsnät” och varit till stor hjälp för 

dem att komma ut i yrkeslivet via praktik och feriejobb, men även kunnat innebära en ovilja 

hos de unga att satsa tid och pengar på fortsatta studier. Litet tillspetsat sagt: en region som inte 

har så mycket att erbjuda av yrken som kräver fleråriga teoretiska studier – och med innevånare 

som ogärna lämnar regionen – fostrar heller inte så många med sådan utbildning.  

Sammanfattningsvis drar jag slutsatsen av studien att unga människors vägar till vuxenlivet 

även tycks kunna bero på den regionala kontexten som t.ex. den i Roslagen. Denna region med 

sina naturgeografiska, historiska och kulturella särdrag kan därigenom sägas ha påverkat och 

kan fortfarande påverka uppväxten, skolverksamheten och näringslivsstrukturen i Norrtälje 

kommun. 
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Diskussion 
Som inledningsvis nämndes (s. 16) kan kapital – bl.a. utbildningskapital – förvärvas genom 

utbildningssystemet. Bourdieu menar dock att utbildningssystemet tenderar att översätta elevers 

initiala sociala skillnader – det kapital de ärvt – till skolmässiga skillnader, framför allt i form 

av betyg. Detta får till följd att de sociala skillnaderna reproduceras över generationerna.
139

 I en 

svensk forskningsrapport av Sundberg och Sidebäck visas att barn från olika sociala samhälls-

skikt redan från tidig ålder får mer eller mindre tillgång till exempelvis ”social och emotionell 

trygghet”, men också till sådant symboliskt kapital som är värdefullt i skolutbildningen. Rap-

porten visar också att de har olika chans att lära sig de sociala koder och uppförandenormer 

som premieras i skolan.
140

 Bourdieu beskriver upprätthållandet av sociala skillnader i skolan 

som den ”ödeseffekt” som skolan (med exempel från Frankrike och Japan) utövar på ungdo-

marna. Han ger som exempel bl.a. omdömen som inte kan överklagas och som inordnar alla 

elever i en enhetlig hierarki. Denna anser han domineras av ett ämne – matematik.
141

  

Synen på matematik, både i grund- och gymnasieskolan, har kommit fram tydligt i intervjuut-

sagorna om lärande och skolkunskaper. Med hjälp av KOMMUT-projektets registerdata har 

Norrtäljekohorten -80s resultat i matematik på grundskolan korstabelleras mot föräldrarnas 

högsta formella utbildningsnivå. I de båda nedanstående diagrammen (14 a resp. b) har åk 9-

betygen från både allmän och särskild kurs i matematik korstabellerats mot föräldrarnas högsta 

utbildningsnivå i tre steg.  

Resultatet i ämnet matematik på grundskolan relaterat till föräldrarnas utbildningsnivå 

  Diagram 14 a.                                                   Diagram 14 b.                  

 

 N=228                           Källa: KOMMUTs registerdatabas N=203                     Källa: KOMMUTs registerdatabas 

I ovanstående diagram (14 a och b) indikeras ett samband mellan resultatet i såväl allmän som 

särskild kurs i matematik å ena sidan och föräldrarnas utbildningsnivå å den andra. Från upp-

gifter i KOMMUTs dataregister framgår att motsvarande relation även tycks gälla för matema-

tik A och B på gymnasiet, om än mindre tydlig.
142
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 Hur föräldrarnas inställning till skola och utbildning tar sig till uttryck i deras intresse att stödja barnen i skolar-

betet – eller med Bourdieus terminologi vilka ”utbildningsstrategier” som finns – har denna studie bara till en del 

kunnat belysa. 
140

 Sundbom och Sidebäck (2008), s. 63.     
141

 Bourdieu, Pierre (1994): Svensk översättning: Praktiskt förnuft. Bidrag till en handlingsteori. 2:a tryckningen, 

2004, s. 33, 41. Originalets titel: Raisons pratiques. Sur la theory de l’action. Seuil, Paris.  
142

 Skolverket (2009) redovisar i PM – Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2009, att nästan var 

tredje elev (29,3 %) med kortutbildade föräldrar (båda) inte nådde målen i matematik. Om däremot minst en föräl-

der hade högskoleutbildning var motsvarande siffra endast drygt sju procent (7,2 %). Skolverket Enheten för ut-

bildningsstatistik,  s. 4.  
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I den inledningsvis (s. 4) refererade SOU-rapporten (1993) diskuteras bl. a. skolsystemets ur-

vals- och belöningssystem. Författarna menar att ju färre och senare urvalstillfällen, desto större 

chans för barn till föräldrar med minde utbildningstillgångar att lyckas i skolan och fortsätta 

studera.
143

 Det svenska utbildningsväsendet har som också tidigare nämnts (s. 18), två tydliga 

spärrar eller ”trösklar” för unga människor att ta sig över under sin utbildningstid. Den första är 

att få minst godkända grundskolebetyg för behörighet att söka till gymnasieskolan, och även för 

att utifrån betygsvärdena kunna konkurrera om platserna till attraktiva gymnasieprogram.  

Tidpunkten för den första tröskeln, valet till gymnasiet – mitt i tonårens ofta kaotiska sökande 

efter identitet och en påbörjad frigörelseprocess – har ifrågasatts även i Norrtälje kommun. Två 

år innan eleverna i Norrtäljekohorten -80 avslutade sin grundskoletid beställde kommunen från 

de båda skolförvaltningarna en intern undersökning (som genomfördes av studie- och yrkes-

vägledningen) av övergången mellan högstadiet och gymnasiet. De nyintagna gymnasieelever-

na fick i en enkät ge sin syn på valet till gymnasiet och mottagandet där. Resultatet visade bl.a. 

att eleverna visserligen ansåg sig ha blivit väl mottagna på Rodengymnasiet, men inte nöjda 

med den information de fått inför gymnasieövergången. Dels upplevde man att informationen 

kom för sent, dels att den var bristfällig. Samtidigt menade eleverna att de själva då inte förstått 

allvaret i valet, och därför inte varit så mottagliga för information.
144

  

Den andra urvalströskeln på utbildningsvägen är att skaffa sig högskolebehörighet och konkur-

renskraftiga betyg till attraktiva högskole- och universitetsutbildningar. Den uppåtgående tren-

den att alltfler unga i Sverige sökte sig till högre utbildning bröts – som tidigare nämnts – nå-

gon gång mellan 1960- och början av 1990-talet. Under 1990-talets första år fortsatte endast tio 

procent med klassisk universitetsutbildning.
145

 Orsakerna anses fortfarande inte vara helt klar-

lagda. Men även om man skalar av de ekonomiska och sociala faktorer som säkert är delför-

klaringar, kvarstår ändå skolan själv.
146

  

Införandet av den nya gymnasieskolan verkade lika lite i Norrtälje som på andra håll ha bidra-

git till en ökad andel övergångar till högre utbildning under de här aktuella åren. I kohorten R   

-80 erhöll – trots något lägre betygsresultatet från grundskolan – ca fem procentenheter fler 

elever på Rodengymnasiet en grundläggande behörighet till högskolestudier än genomsnittligt i 

landets kommuner (se s. 9). Trots detta var det hela åtta procentenheter färre elever i denna 

kohort än snittet i landet som fortsatte studera på högskolenivå.
147

 Man kan alltså konstatera att 

även om eleverna klarade sina studier väl så bra, växlade man inte in sitt utbildningskapital i 

ytterligare sådant kapital i samma utsträckning som elever i genomsnitt i landet.  

Att unga utan fullständigt gymnasiebetyg (även efter att ha genomgått ett helt gymnasiepro-

gram)
 148 

har betydligt svårare att attrahera arbetsgivare än de med slutbetyg har tidigare påpe-

kats. Samtidigt fullföljde i hela landet – åtminstone fram till några år in på tjugohundratalet – 

en allt mindre andel unga sitt gymnasieprogram med slutbetyg. I vårt alltmer komplicerade 

arbetsliv ställs dock allt högre krav från arbetsgivarhåll på en väl utbildad arbetskraft (men inte 
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 SOU (1993), s. 225. 
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 Norrtälje kommun (1994): ”Vad händer när högstadieelever blir gymnasieelever – en kartläggning av över-

gången högstadium – gymnasieskola.” (Olsson, Ann S. m.fl.): Barn- och utbildningsnämndens förvaltningskontor, 

Norrtälje. 
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 Frykman (1998) framhåller med hänvisning till SCB (1984), svårigheter att få tydliga jämförelsetal bl.a. efter-

som fler utbildningar som tidigare inte varit högskoleutbildningar byggdes ut och att statistiken efter 1960-talet 

lades om (s. 39 ff.). Se också SOU (1993), s. 29.   
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 Frykman (1998), s. 45. 
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 Ur Skolverkets databas för jämförelsetal. 
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 I betygsstatistiken skiljs sällan mellan elever som avbryter sina gymnasiestudier i förtid, och de som går ett helt 

program utan att ha uppnått betygskraven för slutbetyg och istället fått ett samlat betygsdokument. Ur Sveriges 

kommuner och landsting (2009), s. 16 f. 
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nödvändigtvis på enbart teoretisk nivå) – så även i Norrtälje. Konsekvensen tycks ha blivit att 

etableringen på arbetsmarknaden försvårats eller skjutits upp.  

Trots att samtliga informanter i den här redovisade intervjustudien gått minst tre år på gymnasi-

et hade nära hälften (40 %) genomgått sin gymnasieutbildning utan slutbetyg, de har ”bara” fått 

ett samlat betygsdokument. Från intervjutsagorna kan man få uppfattningen att dessa unga 

Norrtäljebor – mestadels från yrkesinriktade program – hade genomgått gymnasiet men inte 

riktigt förstått att de helst borde ha fått ett slutbetyg. De (främst yrkesinriktade informanter) 

med inlärningsproblem som hade erhållit ofullständiga gymnasieresultat, ansåg så här i efter-

hand ändå att deras val av program varit det rätta utifrån de alternativ de haft.
149

  

Uppfattningen att ”komvux alltid finns” har under många år varit starkt förankrad i Norrtälje 

där minst en femtedel av Norrtäljekohorten -80 och hälften i intervjugruppen kompletterat sina 

gymnasiebetyg. På komvux har man kunnat få en ny chans att som mer mogen bestämma vad 

man ville ”bli”, och vad man då behövt komplettera. I detta sammanhang kan noteras att den 

kommunala vuxenutbildningen i allmänhet – och förmodligen även i Norrtälje – tycks kunna 

utgöra stöd och förutsättningar för uppåtgående sociala mobiliteter.
150

  

Lördagen den 2 april 2011 kunde man i DN Ekonomi läsa en artikel med rubriken, ”Många 

väljer föräldrarnas yrke”. Artikeln handlade om yrken som ”går i arv”. Där framhölls att fiska-

re, jägare och jordbrukare, liksom yrken inom vård och omsorg, är vanligare att ”ärva” än 

andra, och oftare bland kvinnor än bland män.
151

 I artikeln framhölls vidare att orsakerna till 

vissa yrkens reproducerande tendenser var just att dessa yrken är välbekanta, och att möjlighe-

ter finns att som ung utnyttja närståendes sociala nätverk och kontakter. Genom dem präglas 

man helt enkelt ytterligare av vuxnas värderingar och intressen.  

I Norrtälje tycks vissa yrkeskategorier ha ”gått i arv” från informanternas föräldrar (och till och 

med från deras mor- och farföräldrar) till dem själva. Och precis som i tidningsartikeln var så-

dana ”ärvda” yrkeskategorier (exempelvis inom just vård- och omsorg samt pedagogisk verk-

samhet) särskilt väl företrädda bland kvinnorna i intervjugruppen. Bland männen var den socia-

la reproduktionen visserligen omfattande, men yrkeskategorier som ”ärvts” från tidigare gene-

rationer var inte lika tydligt identifierbara.
152

 man kan med Bourdieus terminologi säga att för-

äldrar, släkt och bekanta, ja kanske hela Norrtälje kommun, genom förekomsten av sociala kon-

taktnät kan sägas vara synnerligen beroende av att upprätthålla ett socialt kapital som tiller-

känns värde för alla inblandade. Det sociala kapitalet verkar – trots en förhållandevis liten 

mängd utbildningskapital – ändå kunna försörja ortens befolkning genom att man lyckas etable-

ra sig på arbetsmarknaden.  

Det sociala kapitalet tycks alltså fungera kompenserande, men problemet är att det – till skill-

nad från utbildningskapitalet – inte är flyttbart. Detta kapital fungerar bara i Norrtälje och per-

sonerna blir därmed fast i sin hembygd och beroende av dess utveckling (jämför även s. 50). Ett 

annat problem är att det kan finnas en gräns för hur länge det sociala kapitalet kan fungera 

kompenserande. När utbildningsnivån ökar generellt sker en uppgradering av kraven för att 
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 Statens föreställning tycks vara att alla unga gör ”aktiva val”. Ett faktum är ju att det finns en grupp människor 
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 Även om den här redovisade undersökningen inte haft genusperspektivet i fokus har ändå resultatet visat att 

unga vuxna i stor utsträckning tycks fortsätta göra sina vägval och välja sina livsvägar – både vad gäller utbildning 

och yrke – utifrån ett könsperspektiv.     
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komma åt även förhållandevis enkla jobb (jmf. s. 4). Detta påverkar till viss del alla arbets-

marknader, även Norrtäljes. 

Med hänvisning till den i inledningen genomgången av forskningslitteraturen (s. 15-16) torde 

utifrån de här redovisade resultaten framgå att den kommunala kontext i vilken unga människor 

idag växer upp och etablerar sig till yrke och vuxenliv är en viktig faktor att beakta, inte minst i 

den utbildningssociologiska forskningen.    
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Hej …………… 

 

 

Mitt namn är Ulla Peterson och jag studerar utbildningssociologi på masternivå vid Uppsala 

universitet. Mitt examensarbete ska handla om hur unga människors uppväxt i och utanför sko-

lan påverkar deras val av yrke och utbildning.  

 Jag har koncentrerat min studie till att omfatta personer födda år 1980 och uppväxta i Norrtälje 

kommun. Ur arkiverade offentliga handlingar har jag fått fram namn- och skoluppgifter på 

samtliga före detta elever i kommunen och därur slumpmässigt valt ut ett tjugotal personer till 

intervju. Du är en av dessa utvalda och jag vill väldigt gärna få intervjua dig om din uppväxt, 

skolgång och fortsatta sysselsättning.    

Om jag får möjlighet att göra det behöver vi ca två timmar för ett ostört samtal. Du själv be-

stämmer tid och plats för vårt möte (som kan ske dagtid eller kvällstid, vardag eller helgdag). 

Jag måste dock få använda bandspelare för att kunna koncentrera mig på själva intervjun och 

för att vara säker på att jag uppfattar allt korrekt. Jag måste också få möjlighet att återkomma 

till dig per telefon om jag behöver komplettera uppgifterna. 

Det jag är intresserad av i min studie gäller grupper av människor. Du som individ kommer att 

vara helt anonym och dina uttalanden helt oigenkännliga för alla utom dig och mig. Du kom-

mer att få ta del av de delar som du kan vara berörd av och får möjlighet att ge synpunkter på 

innehållet före publiceringen. 

Om du vill kontakta mig, särskilt om ditt telefonnummer inte finns på Internet, är jag naturligt-

vis särskilt tacksam. I annat fall kommer jag att om ca en vecka efter att detta brev skickats 

ringa dig för att höra hur du ställer dig till att delta i intervjuundersökningen. Min adress och 

mina telefonnummer framgår nedan. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Ulla Peterson 
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Hemtelefon: 018-32 16 41 Mobil: 073-361 13 04  
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