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SAMMANFATTNING  

Denna studie undersöker vilken betydelse utbildningsnivå har för ungdomars 

etablering på arbetsmarknaden. Genom en systematisk litteraturstudie har 

vetenskapliga artiklar inom området kritiskt granskats och sammanställts. 

Resultatet visar att ungdomar med lågutbildningsnivå har betydligt svårare att 

etablera sig på arbetsmarknaden än ungdomar med högutbildningsnivå. De 

arbeten som arbetsmarknaden efterfrågar kräver allt högre kunskapskrav och 

utbildning. Personer med hög utbildningsnivå som inte hittar arbete kan överta 

arbetstillfällen som kräver låg utbildningsnivå. Utbildningssamhället leder till 

ökad konkurrens mellan olika utbildningsnivåer. Uppsatsen diskuterar 

arbetsmarknadsåtgärder för att öka arbetssökandes utbildningsnivå och att 

meriter matchas med arbetsmarknadens efterfrågan samt socialarbetarens roll att 

uppmana och motivera ungdomar till utbildning.  
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En systematisk litteraturstudie om 

utbildningsnivåns betydelse för 

ungdomars etablering på 

arbetsmarknaden 

 

Inledning 

Sedan 60 år tillbaka har begreppet ungdom förekommit som en övergångsfas 

mellan barn och vuxenliv. Förr i tiden betraktades personer som fullgjort sin 

skolgång som vuxna. Idag anses ungdomsperioden vara längre än tidigare 

samtidigt som den ses som ofrivillig. Kravet på gymnasieutbildning gör att 

ungdomar blir beroende av sina föräldrar en längre tid samtidigt som den försenar 

etableringen på arbetsmarknaden. Även när unga har fått arbete så blir det oftast 

kortvariga arbeten med osäkra arbetsvillkor, vilket gör det svårare att försörja sig 

och unga får på så sätt behov av undsättning av föräldrarna. 

Ungdomsarbetslösheten är relativ hög och har trappats upp inom Europeiska 

Unionens samtliga nationer (Broomé, 2006; Kieselbach, 2003). Ett av de mest 

allvarliga samhällsproblemen idag är arbetslöshet bland ungdomar (Gillberg, 

2010). Arbetsförmedlingens senaste studie om ungdomsarbetslöshet visade att 

98 879 personer var arbetslösa ungdomar, i åldrarna 18- 24 år. Av de 98 879 

arbetslösa ungdomar räknas 37 541 som långtidsarbetslösa när de varit utan 

sysselsättning i mer än 100 dagar (Arbetsformedlingen, 2012).  

Dagens arbetsmarknad omges av en växlande process som lägger hinder i vägen 

för etablering på arbetsmarknad för bland annat unga personer med lågutbildning 

(Beck, 2000; Piippola, 2010).  

År 2010 motsvarade ungdomsarbetslösheten 25.2 procent av ungdomar i åldrarna 

15-24 år. År 2011 var ungdomsarbetslösheten på 22,9 procent (Statistiska 

centralbyrån, 2010; Statistiska centralbyrån, 2011). Bara för att sysselsättningen 

har ökat innebär inte det att den öppna arbetslösheten som omfattar arbetslöshet 

bland aktivt arbetssökande har sjunkit. Fortfarande existerar det ett betydande 
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antal grupper som fortfarande är arbetslösa, bland annat kvinnor, ungdomar och 

äldre (Piippola, 2010; Arbetsformedlingen, 2012).  

Idag verkar grundskoleutbildningen inte vara tillräcklig för etablering på 

arbetsmarknaden (European Commission, 2009). Ungdomar som väljer att inte 

läsa vidare på gymnasium och som har låg utbildning upplever att det är svårt att 

hitta ett arbete. Studier indikerar att arbetslöshetsfrekvensen reduceras genom 

omfattande statliga satsningar på utbildning där arbetsmarknadsåtgärder anses 

vara viktiga åtgärder för att förebygga arbetslöshetens fortlevnad och utbredning 

(Nordlund & Strandh, 2008; Kieselbach, 2003). Trots det verkar personer med 

hög utbildningsnivå ha negativa attityder till välfärdsstatens insatser (Pfeifer, 

2009). Västvärldens ekonomier efterfrågar utbildning i allt större utsträckning, 

vilket bidrar till en mer stabil och trygg etablering på arbetsmarknaden (Jackson & 

Cameron, 2012; Finnie, 2012). 

 

Med tanke på ungdomsarbetslöshetens utbredning och kontinuitet i dagens 

samhälle är det av relevans att undersöka ungdomsarbetslöshet. Uppsatsens syfte 

är att belysa hur utbildningsnivå påverkar etablering på arbetsmarknaden för 

ungdomar. Vilken betydelse har utbildningsnivå för etablering av ungdomar på 

arbetsmarknaden? Hur samverkar utbud och efterfrågan med etablering på 

arbetsmarknaden?  

Studien ska inte innefatta den arbetslösa ungdomens mentala hälsa eller behandla 

arbetslöshet utifrån ett socioekonomiskt, multikulturellt eller etniskt perspektiv 

eftersom syftet inte är att framställa en utsatt grupp med särskild etnisk eller 

klasstillhörighet som utsätts för arbetslöshet. 

Fokus läggs på att utifrån två grupper, personer med låg- och hög utbildning, 

beskriva vilka svårigheter och möjligheter de har för etablering på 

arbetsmarknaden. Här ska studien beskriva ett samhällsfenomen som strukturellt 

och systematiskt missgynnar lågutbildade. Utbud och efterfråga på arbete 

påverkar etablering av unga på arbetsmarknaden.  
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Teoretisk referensram 

Som teoretisk utgångspunkt valdes Ullrich Becks teori som diskuterar 

risksamhällets konsekvenser. Becks teoretiska perspektiv innehåller resonemang 

kring hur utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden förändras och hur 

utbildningssamhället har förändrat arbetsmarknaden. 

Under industrisamhällets gamla och enhetliga system på 1800- talet existerade full 

sysselsättning. De jobb som fanns tillgängliga på arbetsmarknaden var enkla typer 

av arbeten som inte krävde specifika färdigheter eller hög utbildning. På 1700- 

talet var det självklart för en analfabet att arbeta och tjäna sitt levebröd medan på 

1800- talet blev läs och skrivförmågan en mer väsentlig egenskap som förbättrade 

utsikter för arbete. I slutet av 1900- talet blev skolan en viktig förutsättning för 

etablering på arbetsmarknaden. Idag anses till och med en examen inte vara 

tillräckligt nog för att tryggt etablera sig på arbetsmarknaden. Det ställs ständigt 

nya krav och kriterier på arbetssökande. Utbildningssamhället skapar ett 

utanförskap för de personer som faller utanför ramen och riskerar att utebli från 

arbetsmarknaden. Dagens och framtidens arbetsmarknad präglas av en otrygg 

undersysselsättning vilket innebär att personer med lägre meriter och utbildning 

konkurreras ut av högre utbildade personer och utesluts ur arbetsmarknad. Hög 

utbildningsnivå anses vara nyckeln till trygghet (Beck, 2000). 

 

Arbetslösheten har ökat i många industrialiserade nationer i början av 1970- talet. 

Här har arbetslösheten mest drabbat den lågproduktiva arbetskraften vilket har 

betytt att personer med låg utbildning har ökade svårigheter att etablera sig på 

arbetsmarknad. Orsaken bakom dilemmat är en minskad efterfrågan för 

lågutbildad arbetskraft. Den nya efterfrågan på arbetskraft anses bero på att en 

stor del av produktion som kräver lågutbildad arbetskraft flyttas till nya 

industriländer vilket medför att dessa typer av arbete reduceras (Beck, 2000). 

1970- talets utbildningsexpansion gjorde att individer med enbart 

grundskoleutbildning fick det betydligt svårare att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Det blev svårare för lågutbildade personer, med bara 

grundskoleutbildning eller yrkesutbildning att hitta arbete. Samtidigt skedde en 

ökning av personer med högre utbildning som etablerade sig på det offentliga 

såväl som det privata arbetsområdet (ibid). 
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Intyg som skolor ger är inte längre tillfredsställande för etablering på 

arbetsmarknaden, bland annat på grund av att vissa företag själva ger inträdesprov 

för arbetssökande. Personer med hög utbildning får företräde vid ansökan om jobb 

framför lågutbildade med enbart grundskoleutbildning vilket leder till att 

lågutbildade ungdomar som saknar utbildning konkurreras ut och hamnar utanför 

arbetsmarknaden. Utbildningssamhället skapar högre krav på arbetssökande, där 

även personer med en högutbildning i framtiden kan riskera att hamna utanför 

arbetsmarknaden med tanke på den omfattande utbildningsexpansionen. Därför 

anses en examen inte som tillräcklig i framtidens expanderande 

utbildningssamhälle. 

 

Idag ökar företag sin vinst samtidigt som de reducerar personal genom 

omorganisation och mikroelektronik. Automatstyrda maskiner och datorer övertar 

en stor del av arbetet inom tillverkningssystem såsom bilindustrin, kemiska 

industrin och verktygsindustrin. Datorer och maskiner kommer att ersätta en viss 

del av arbetskraften vilket leder till att efterfrågan av dessa typer av arbeten 

reduceras eller eventuellt går förlorade (Beck, 2000). Företag kan dela upp 

uppgifter på ett mer kompetent och specialiserat sätt där arbetare med låg 

utbildningsnivå kompenseras av ett minskat antal specialiserade och högutbildade 

som styr, kontrollerar och underhåller de maskiner. I anslutning till detta 

genereras nya arbetstjänster som kräver högre utbildning och lämplighet medan 

antal tjänster som inte kräver högutbildning minskas, vilket resulterar i svårigheter 

för personer med lågutbildning att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Arbetsmöjligheter för lågutbildade försvinner i samband med den moderna 

reformen av arbetsmarknaden och teknologin.  

 

METOD 

Följande studie riktar fokus mot hur utbildningsnivå påverkar etablering på 

arbetsmarknaden. Dessutom ska särskild uppmärksamhet riktas mot hur utbud och 

efterfråga samverkar med etablering på arbetsmarknaden. Här ska metod och 

tillvägagångssätt utförligt redovisas i syfte att uppnå replikerbarhet. 
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Bryman (2011) menar att för att en undersökning ska definieras som replikerbar 

måste metodbeskrivningen vara utförlig och undersökningen ska kunna 

reproduceras eller upprepas. 

 
En bra problemformulering är viktigt för att en undersökning ska bli bra. 

Problemformulering är ett problem som behöver en förklaring och måste därför 

vara tydlig och förståelig. Undersökningen påbörjas med att ett intressant 

forskningsområde bestäms. Därefter formuleras en frågeställning. Det är viktigt 

att ha i åtanke att frågeställningen är konkretiserad och operationaliserad för att 

för att forskningsproblemet ska vara mätbart. Om frågeställningen är kort och 

koncist och väl avgränsad blir det lättare att genomföra undersökningen och 

belysa forskningsproblemet och besvara frågeställningen.  

 

En systematisk litteraturstudie innebär att systematiskt söka, granska och 

sammanställa vetenskapliga artiklar och annan empirisk forskning. Vetenskapliga 

artiklar studeras djupgående för att lokalisera och sammanställa fakta som är 

relevant för undersökningen och för besvarande av frågeställning (Forsberg & 

Wengström, 2008). Systematiska litteraturstudier karaktäriseras som replikerbara, 

vetenskapliga och transparenta processer. Syftet är att minimera skevheter och 

brister genom utförliga litteratursökningar. Här sker en utförlig beskrivning av 

forskarnas metoder, beslut och slutsatser. Det bygger på en uttömmande 

beskrivning som är fri från skevheter om ett särskilt område (Bryman, 2011).  

Denna studie baserar sig på en beskrivning av en sammanställning av olika 

vetenskapliga artiklar. På så sätt tas avstånd från personliga och subjektiva 

uppfattningar om problemområdet och istället enbart ta hänsyn till att granska och 

sammanställa emirisk forskning (ibid). 

 

Urvalsprocess kännetecknar den process som ägde rum vid de tillfällen som 

sökningar av artiklar genomfördes. Urvalsprocessen består av olika steg. Det 

börjar med att utifrån intresseområde formulera ett antal konkreta sökord i syfte 

att lokalisera de vetenskapliga artiklar som är viktiga för undersökningen. Urval 

av data delades in inkluderingskriterier och exkluderingskriterier för att bedöma 

relevansen till forskningsområdet.  
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Artikelsökningen genomfördes i följande databaser; Academic Search Elit, Diva, 

Jstor, Libris, ProQuest Social Sciences, Social Services Abstracts och 

Socialvetenskaplig tidskrift. Sökord som användes vid de tillfällen som sökning 

av artiklar ägde rum redovisas (se bilaga 1).  

 
Inkluderingskriterierna avser lokaliserad data som är relevant för 

forskningsproblemet och studiens syfte. Dessa skulle vara både engelsk- och 

svenskskrivna. Främst prioriterades undersökningar som innefattade svensk 

kontext men även nordiska undersökningar inkluderades. Med tanke på att 

svenska undersökningar var förhållandevis begränsade i antal så var det av 

relevans att även inkludera andra industriländer som liknar Sverige. Dessvärre kan 

validiteten i undersökningen reduceras med tanke på att forskningsproblemet 

kretsar kring svensk kontext och inte andra länder. I denna studie kan man 

ifrågasätta om man har mätt det man ansåg mäta. Inkluderingskriterierna 

begränsade insamlingen av data till svenskliknande kontexter som innefattade 

bland annat historiska, ekonomiska, sociala och industriella aspekter. 

När sökningarna påbörjades gjordes en avgränsning från år 2000 till 2012. 

Artiklar som inkluderades här skulle vara av vetenskaplig art. Tidsramen för de 

vetenskapliga artiklarna var viktigt för att få fram ny forskning och ta del av 

aktuella kunskaper vilket prioriterades i syfte att belysa forskningsområdet. 

Exkluderingskriterier var artiklar som inte passade tidsramen, det vill säga artiklar 

som sträckte sig längre bak i tiden än år 2000. Artiklar som behandlade 

arbetslöshet allmänt eller ungdomars psykiska eller fysiska upplevelse av 

arbetslöshet exkluderades. Exkluderingen omfattade även artiklar som inte gick 

att hitta i fulltext.  

 

De funna vetenskapliga artiklar som ansågs vara relevanta och berörde 

problemområdet granskades genom en kvalitetsbedömning enligt Forsberg och 

Wengströms (2008) riktlinjer om bedömning av vetenskapliga artiklars kvalité.  

Den kritiska granskningen av de kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar 

var att avgöra kvaliteten och tillförlitligheten i undersökningarna (Forsberg & 

Wengström, 2008). Utifrån två granskningsmallar gjordes granskningen av 

vetenskapliga artiklar. Granskningsmallarna fyllde en viktig funktion då de 

gjordes om till poängsystem i syfte att värdera de vetenskapliga artiklarnas 
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kvalité. Totalt granskades 16 vetenskapliga artiklar varav 10 kvantitativa artiklar, 

3 kvalitativa artiklar och 3 litteraturöversikter. Dessa granskades enligt följande 

granskningsmall (se billaga 1 och 2) med poängsystem. Kvantitativa artiklar hade 

en gräns på max 21 poäng. Artiklar som värderades med 17 till 21 poäng 

definierades med hög kvalité, och mellan 11 till 17 poäng som medel kvalité. 

Slutligen klassificerades artiklar som poängsattes från 1 till 11 med låg kvalité.    

De kvalitativa artiklarna hade en poängsättning på max 27 poäng. Artiklar med 17 

till 27 poäng värderades med hög kvalité och artiklar med 11 till 17 poäng 

värderades som medel kvalité. Artiklar som hade 1 till 11 poäng värdesattas med 

låg kvalité. Av de totalt 16 sammanställda vetenskapliga artiklarna definierades 9 

artiklar med hög kvalité, 6 med medel kvalité och 1 med låg kvalité (se bilaga 2).   

Samtliga värderade artiklar studerades utförligt och presenterades i resultatet 

(Forsberg & Wengström, 2008).  De 16 granskade artiklarna tar hänsyn till etiska 

aspekter. Trots det ligger det inte i det egentliga forskningsproblemet att göra 

etiska bedömningar av artiklarna eftersom forskningsproblemet inte behandlar 

personliga uppgifter, fysisk eller psykisk hälsa eller andra känsliga och intima 

uppgifter. Däremot har en stor medvetenhet tagit i hänsyn genom en stark objektiv 

ställning och försök att översätta artiklar till exakt betydelse utan manipulering 

och förvrängning av innehåll (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Inkluderade artiklar lästes vid flera tillfällen i syfte att få en övergripande inblick 

och förståelse om undersökningarnas innehåll.  

Den organiserade insamlingen av inkluderade artiklar skedde i relation till 

studiens syfte vilket analyserades, granskades och tolkades utförligt (Backman, 

2010). 

Brinkman och Kvale (2009) beskriver meningskodning som en metod där ett eller 

flera nyckelbegrepp knyts till olika teman för att underlätta senare identifiering av 

fakta.  

Genom färgpennor kodades text i syfte att lokalisera och identifiera relevant data 

för studiens syfte. Nyckelbegrepp kodades med olika färger. Rödfärg motsvarade 

ungdomsarbetslöshet, grön- ungdomar, gul- utbildning, lila- arbetsmarknaden och 

slutligen motsvarade turkos- arbetsmarknadens utbud och efterfrågan. Därefter 

översattes artiklarna från engelska till svenska och sammanställdes. 
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Sammanställningen av data gjordes i ett dokument efter att ha kartlagt och 

identifierat kodat material. Därefter presenterades data under olika kategorier. 

 

Med låg utbildning definieras individer med endast fullbordad 

grundskoleutbildning medan högutbildning kännetecknar personer med fullbordad 

gymnasieutbildning samt tre års eftergymnasial utbildning. Begreppsförklaringen 

av unga eller ungdomar är diffusa men arbetsförmedlingen definierar unga från 

åldrarna 15 till 25 år (Arbetsformedlingen, 2012).  

 

Resultat & analys 

Resultatet består av en historisk och aktuell inblick om ungdomsarbetslöshet och 

arbetsmarknadsåtgärder. Dessutom innehåller det en beskrivning om hur 

etablering på arbetsmarknaden samverkar med utbud och efterfrågan. Slutligen 

ska specifika riktlinjer beskriva konkurrensen i arbetsmarknaden mellan personer 

med låg- och hög utbildning. 

 

Ungdomsarbetslöshet och arbetsmarknadsåtgärder 

1800- talets industrialism ledde till en större framgång för den stora befolkning 

som levde i Sverige. Industrialismen gav bättre möjligheter och förutsättningar för 

medborgarna till full sysselsättning, med tanke på den stora befolkningsökningen 

(Broomé, 2006). De jobb som fanns tillgängliga på arbetsmarknaden var enkla 

typer av arbeten som inte krävde specifika färdigheter eller hög utbildning (Beck, 

2000). 

 

Under 1900- talets industrialism gavs många utbildning medan andra fick ett 

arbete. Industrisamhället gav upphov till fler etablerade företag, vilket ökade 

konkurrensen mellan länder, som i sin tur resulterade i ökad produktivitet och 

tillängliga jobb på arbetsmarknaden (Broomé, 2006).   

 

1990- talets ekonomiska kris var omfattande och påverkade de flesta 

västeuropeiska länder. Sverige påverkades i flera avseenden hårdare än övriga 

avancerade industriella länder med dramatisk reducering av sysselsättning 

(Bergmark & Palme, 2003). Arbetslösheten ökade enormt från 1,6 procent till 8,2 
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procent år 1993 (SOU 2000:3). Arbetslösheten steg till höga nivåer som tidigare 

varit otänkbart där totalt 1.6 miljoner av befolkningen utsattes för perioder av 

arbetslöshet. Ungdomar utsattes också för arbetslöshet och låga inkomster 

(Bergmark & Palme, 2003). Från år 1988 till 2000 reducerades antalet sysselsatta 

i åldrarna 16 till 34 år med 300 000 personer. Istället investerade 170 000 av de 

sin tid och energi i studier, vilket motsvarade en ökning från 320 000 till 490 000 

personer (Broomé, 2006). Beck (2000) menar även på att i slutet av 1900– talet 

blev skolan en viktig förutsättning för etablering på arbetsmarknaden i samband 

med 1990- talets ekonomiska kris (Beck, 2000). 

Med tanke på ungdomars svåra ekonomiska situation under 1990- talet, fick den 

offentliga sektorn ett mer omfattande ansvar att försörja och etablera ungdomar på 

arbetsmarknaden (Kieselbach, 2003). Arbetslösheten sjunker genom investeringar 

på utbildning (Nordlund & Strandh, 2008). Regeringens åtgärder för att minska 

arbetslösheten var att investera i utbildning vilket riktade sig särkilt mot 

ungdomar. Det var en lönsam insats som skulle förbättra ungdomars utbildning 

och meriter vilket förmodligen skulle leda till sysselsättning när den ekonomiska 

krisen så småningom minskat. Den stora efterfrågan på arbetskraft skulle då vara 

välutbildad arbetskraft (Bergmark & Palme, 2003). Här betonas vikten av hur hög 

utbildningsnivå är nyckeln till ekonomisk trygghet vilket även medför skapande 

av nya krav på arbetssökande (Beck, 2000). 

Arbetsförmedlingen i Sverige betonar vikten av utbildning där 

arbetsmarknadsåtgärder främst riktar sig mot personer med låga utbildningsnivåer 

och låga meriter. Resurser inriktas på att försöka tillgodose arbetssökande med 

utbildning och kompetensökning som arbetsmarknaden efterfrågar vilket 

resulterar i ökad produktivitet och reducering av arbetslöshet (SOU 2007:18, 

2007; Larsson, 2003; Nordlund & Strandh, 2008). Det är viktigt att tillgodose 

arbetssökande med kompetenshöjande verksamhet såsom utbildning och praktik 

istället för att enbart förse arbetssökande med bistånd (Piippola, 2010). Eftersom 

det ständigt ställs nya krav på arbetssökande så är det av relevans att förse 

arbetslösa med utbildning för att anpassa de till arbetsmarknaden vilket leder till 

att de personerna blir attraktiva och konkurreras inte ut ur arbetsmarknaden (Beck, 

2000). Socialarbetaren bör här betrakta arbetslösa som individer med enskilda 

egenskaper och erfarenheter och med hänsyn till det placera arbetslösa på 

utbildning, praktik eller arbete. Socialarbetare bör stärka klienternas 
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självförtroende och motivation genom att uppmuntra sina klienter att tro på sig 

själva och förbättra enskilda styrkor och egenskaper. (McDonald & Marston, 

2008). Det är viktigt att lära ungdomar som befinner sig i riskzonen att hamna i 

arbetslöshet att vidta åtgärder såsom investering i utbildning för att öka sitt 

deltagande på arbetsmarknaden (Tanggaard, 2008). 

 

Arbetsmarknads etablering i samverkan med utbud och 

efterfrågan 

Arbetsmarknaden i nuläget är präglad av en växlande process och osäkerhet vilket 

försvårar etablering på arbetsmarknad av vissa grupper. Det är precis vad Beck 

(2000) menar då han påpekar framtidens arbetsmarknad som består av en otrygg 

undersysselsättning. Det omfattas av en utkonkurrering av personer med låg 

utbildning som sker av högutbildade vilket leder till att denna grupp utesluts ur 

arbetsmarknaden. 

Processen som arbetsmarknaden genomgår resulterar i ombytta arbetstillfällen, 

där vissa tjänster helt försvinner medan nya tjänster skapas, vilket i sin tur leder 

till uppkomst av nya kunskapskrav (Piippola, 2010; Gillberg, 2010). 

Arbetslösheten har framförallt drabbat den lågproduktiva arbetskraften vilket har 

betytt att personer med låg utbildning får ökade svårigheter att etablera sig på 

arbetsmarknaden (Beck, 2000). Parallellt med arbetsmarknadens växlande 

process, måste arbetskraften likaså förändras, vilket har skapat högre benägenhet 

för arbetsgivare att anställa självständiga och förändringsvilliga individer 

(Gillberg, 2010).  

Det har blivit mer vinstgivande att utbilda sig. Antalet studerande vid högskola 

eller universitet har ökat sedan 1988. Sedan dess har antal studerande i åldrarna 

20- 24 ökat med 100 procent (Broomé, 2006). Här menar även Beck (2000) på att 

i slutet på 1900 – talet blev utbildningens betydelse mer avgörande för etablering 

på arbetsmarknaden. 

 

En fungerande arbetsmarknad ska öka sysselsättning och minska utanförskap från 

arbetsmarknaden. Etablering på arbetsmarknad samverkar med utbud och 

efterfrågan. Utbud innebär de tjänster som finns tillgängliga på arbetsmarknaden. 

Efterfrågan innebär de arbeten och tjänster som arbetsmarknaden är i behov av. 
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Arbetsmarknaden efterfrågar personer som är kvalificerade för de tjänsterna som 

efterfrågas. Etablering på arbetsmarknaden blir alltså beroende av 

arbetsmarknadens efterfrågan av arbeten och tjänster. Arbete, utbud av arbete och 

åtgärder ska framförallt anpassas till de ”svagare” individerna för att alla ska ta 

del av sysselsättningen (Junestav, 2007). Dagens arbetsmarknad genomgår en 

förändring och präglas av flexibilitet och globalisering vilket bidrar det till att 

skapa nya krav och kriterier på arbetssökande. Den nya efterfrågan på mer 

kompetent arbetskraft anses till stor del bero på att en del av produktionen som 

kräver lågutbildad arbetskraft flyttas till nya industriländer. Det innebär att dessa 

typer av arbeten reduceras eller eventuellt försvinner vilket istället skapar nya 

arbeten som kräver högre kunskapskrav (Beck, 2000). Därmed krävs det att de 

krav som arbetsmarknaden efterfrågar uppfylls. Därför måste arbetskraften också 

förändras för att uppfylla de krav och villkor som arbetsmarknaden ställer 

(Gillberg, 2010). För att vara konkurrenskraftig så krävs av arbetslösa att ha en 

högre utbildningsnivå för att ta del av sysselsättningen (Beck, 2000). 

 

Utbildningslängden hos befolkningen har eskalerat i samtliga avancerade 

industriländer vilket i sin tur resulterar i ökade kvalifikationskrav i arbetslivet. 

Samtidigt ökar arbetsgivarens efterfrågan på kvalificerad arbetskraft mer än 

utbildade personer. Expansionen av utbildning skapar överskott på utbud av 

kvalifikationer (Tåhlin, 2007). Här ser vi tydliga jämlöpande linjer som likaså 

tyder på att det hela tiden ställs nya krav och kriterier på arbetssökande där 

utbildningssamhället anses exkludera outbildade respektive lågutbildade personer 

från arbetsmarknaden (Beck, 2000). 

År 1974 var antalet utbildade i kvalificerade jobb 28 procent, medan den under 

2000- talet steg den till 58 procent. Samma år, 1974 var antalet lågutbildade i 

enkla jobb 48 procent, vilket systematiskt reducerades år 2000 till 11 procent. 

Utbildade i kvalificerade jobb utmärks genom minst två års utbildning efter 

grundskola i jobb som kräver sådan utbildning eller högre. Den motsatta 

utveckling visar hur antalet utbildade i kvalificerade jobb har eskalerat, från 28 till 

58 procent medan antalet lågutbildade i enkla jobb har reducerats, från 48 till 11 

procent (Tåhlin, 2007). Här menar Beck (2000) med sin teori likväl att en stor del 

av orsaken bakom ungdomsarbetslöshet är en minskad efterfrågan på arbetskraft 

som kräver låg utbildning vilket kan samverka med olika faktorer, däribland en 
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stor del av dagens produktion och tjänster som tillhör den låtutbildade 

arbetskraften förflyttas till nya industriländer. 

 

Konkurrensen på arbetsmarknaden 

Efterfrågan på enkla arbeten som inte kräver högutbildning försvinner vilket 

medför komplikationer för lågutbildade ungdomar att etablera sig på 

arbetsmarknaden (Blomskog & Schröder, 1999). En intressant aspekt här är att på 

1700- talet var det självklarhet för en analfabet ett arbeta medan på 1800- talet 

blev läs och skrivförmågan en mer viktig egenskap. I slutet av 1900- talet blev 

utbildningen en viktigare egenskap för etablering på arbetsmarknaden. De arbeten 

som fanns tillgängliga på arbetsmarknaden under industrialismen var arbeten med 

låga utbildningskrav som inte krävde specifika färdigheter eller hög utbildning 

(Beck, 2000).  

I nuläget ökar arbetsgivares efterfrågan på kvalificerad arbetskraft (Tåhlin, 2007). 

Etablering på arbetsmarknad förhåller sig till de tjänster som finns tillgängliga ute 

på marknaden (Junestav, 2007). Samtidigt moderniseras och uppgraderas 

samhället successivt där teknik och maskiner övertar en stor del av den 

lågutbildade arbetskraften vilket istället skapar nya jobbmöjligheter för 

högutbildade individer. Företag kan idag i högre grad genomföra arbete på ett 

skickligt sätt där lågutbildade arbetare ersätts av personer med hög 

utbildningsnivå som underhåller och styr maskiner (Beck, 2000). Dagens 

samhälle framför alltmer krav på meriter och utbildning av arbetssökande (Ball, 

2003). Idag anses till och med en examen inte vara tillräckligt nog för att tryggt 

etablera sig på arbetsmarknaden (Beck, 2000).  

Vissa företag ger själva inträdesprov för arbetssökande vilket gör att utbildning 

inte blir tillräcklig. Istället menar Beck (2000) att utbildning snarare är ett krav för 

att en annan stängs ut där personer med högutbildning får företräde vid ansökan 

om jobb framför lågutbildade med enbart grundskoleutbildning. 

Utbildningssamhället skapar ett utanförskap för de personer som faller utanför 

ramen och riskerar att utebli från arbetsmarknaden. Arbetslösheten har mest 

drabbat den lågproduktiva arbetskraften vilket har betytt att den lågutbildade 

arbetskraften har fått ökade svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.  
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Arbeten som kräver höga kunskapskrav har ökat från drygt 20 procent år 1975 till 

över 35 procent under år 2000. Färre jobb med låga utbildningskrav har minskat 

vilket medför att det ställs nya och högre utbildningskrav och kriterier på 

arbetssökande (Åberg, 2003). I anslutning till det har jobb med låga 

utbildningskrav minskat.  Färre jobb med låga utbildningskrav ökar risken för 

arbetslöshet bland lågutbildade (Åberg, 2003).  Med tanke på att kvalificerade 

arbetstillfällen väntas öka så kommer efterfrågan på högre utbildning i allt större 

utsträckning att öka (Beck, 2000; Åberg, 2003). Däremot finns studier som 

indikerar att antal personer med låg utbildning har sjunkit mer än jobb med låga 

utbildningskrav vilket möjliggör för personer med låg utbildningsnivå att etablera 

sig i arbeten som inte kräver utbildning. I anslutning till det fortsätter 

högutbildade att hitta jobb i sin utbildningsnivå. En intressant aspekt här är att om 

högutbildade inte hittar arbete i sin utbildningsnivå kan de tvingas att söka sig till 

arbeten med låga kunskapskrav. Det resulterar i att de lågutbildades 

arbetstillfällen övertas av högutbildade vilket leder till att personer med låg 

utbildning konkurreras ut ur arbetsmarknaden. (Åberg, 2003). Dessutom har 

arbeten som kännetecknats med låga utbildningskrav blivit mer kvalificerade 

vilket leder till att personer med högre utbildning anses vara mer lämpliga och får 

företräde på arbetsmarknaden. Det medverkar till att skapa en upphöjning av 

kunskapskrav även inom dessa arbeten vilket utesluter personer med låg 

utbildningsnivå ur arbetsmarknaden (Åberg, 2003; Beck, 2000).  

Högre utbildningsnivå skapar mer konkurrens i allt större utsträckning (Åberg, 

2003). Ökning av utbildningsnivå kan utveckla en utbildningsinflation, där 

personer med olika utbildningsnivåer konkurrerar ut varandra från 

arbetsmarknaden (Blomskog & Schröder, 1999).  

Det är precis vad Beck (2000) poängterar om hur den framtida konkurrensen inte 

enbart omfattar utkonkurrering av lågutbildade utan likväl konkurrensen mellan 

högutbildade. Även Åberg (2003) för kritiska resonemang mot dagens 

utbildningssamhälle där han menar att ökning av utbildningsnivå alltmer skapar 

konkurrens mellan personer med olika utbildningsnivåer vilket är ett 

problematiskt dilemma. 

Ungdomar med bara grundskoleexamen är överrepresenterade som mottagare av 

sociala bidrag (Hammer, 2007). Arbetslöshetsfrekvensen är avsevärt högre bland 

personer med låg utbildningsnivå (Holm, Groes, & Olsen, 2001; Hammer, 2007). 
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Allt fler väljer att studera vidare och investera i utbildning. År 1930 hade enbart 5 

procent av den svenska befolkningen gymnasial eller högre utbildning. Under 

1970- talet eskalerade utbildningsnivån till 30 procent av befolkningen och under 

år 2000 var andelen 75 procent. I slutet av 1900- talet blev skolan en viktig 

förutsättning för etablering på arbetsmarknaden (Beck, 2000). Bara under 1990- 

talet fördubblades antalet studenter som studerar på högre än gymnasienivå 

(Olofsson, 2007). Ökning av högskoleutbildade kan även reducera efterfrågan på 

avancerade tjänster som kräver högutbildning, vilket skapar överskott av personer 

med hög utbildningsnivå, beroende på ekonomisk kris. År 1970 skedde en 

liknande kris då utbudet på akademiskt utbildade ökade samtidigt som efterfrågan 

på arbetsmarknaden sjönk (Ohlsson & Broomé, 2002). Som det ser ut idag verkar 

utbildning förbättra möjligheterna till arbete men det utgör ingen säkerhet för 

etablering på arbetsmarknaden (Junestav, 2007). Brooks (2012) menar att en 

examen nödvändigtvis inte behöver direkt leda till ett heltidsarbete eller till just 

den tjänst som den arbetssökande eftersträvar. Här betonas vikten av utbildning 

samtidigt som arbetslivserfarenhet anses vara nyckeln till ett meningsfullt yrkesliv 

och för att uppnå önskade mål på arbetsmarknaden. Utbildning är alltså inte helt 

och hållet avgörande för ett meningsfullt yrkesliv men underlättar avsevärt 

mycket.  

Unga personer som gör entré på arbetsmarknaden för första gången möts av stora 

svårigheter. Principen om personen som sist blir anställd blir uppsagd sänker 

chanserna för unga personer att etablera sig på arbetsmarknaden med tanke på att 

det oftast är unga som sist blir anställda (Åberg, 2003). Ytterligare en faktor som 

kan påverka ungas etablering på arbetsmarknaden är deras ålder. Studier visar att 

unga arbetstagare har förhållandevis lågt engagemang för sitt arbete än äldre 

arbetstagare. Ökad ålder anses öka engagemanget för sitt arbete (Svallfors, 

Halvorsen, & Andersen, 2001).   

 

Diskussion 

I anslutning till att arbeten och tjänster som inte kräver hög utbildningsnivå 

reduceras så efterfrågar inte längre arbetsmarknaden lågutbildad arbetskraft, vilket 

är problematiskt för personer med lägre utbildningsnivå. Utbildningssamhället 

skapar utanförskap för personer med låg utbildningsnivå, genom att de 
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konkurreras ut ur arbetsmarknaden. Det intressanta här är att en utbildning inte 

längre anses vara tillräcklig med tanke på det växande utbildningssamhälle som 

existerar i vårt samhälle. Det leder till utbildningsinflation som innefattar 

konkurrens mellan olika utbildningsnivåer samtidigt som en examen alltmer 

minskar i betydelse och förlorar sitt värde.  

En tankeväckande aspekt är att hög utbildning blir ett krav, vilket avser en 

utkonkurrering av den ”mindre kvalificerade”. Förutsättningarna på 

arbetsmarknaden har förändrats avsevärt mycket sedan industrialismen. För 

etablering på arbetsmarknaden krävs att individer ständigt moderniseras och 

uppdateras för att förhålla sig till tekniken och kunskapen samt utbildning, 

samtidigt som dessa färdigheter anpassas till efterfrågan.   

Den växande konkurrens som finns på arbetsmarknaden kan onekligen betraktas 

som ett problematiskt dilemma som vilar på strukturell nivå med hänsyn till dess 

utbredning. En intressant aspekt som genomsyrar hela studien är betoningen av 

utbildningens relevans och möjligheter där lågutbildning eller ingen utbildning 

alls anses försvåra etablering på arbetsmarknaden. Som resultat av 

utbildningsexpansionen kan samhället komma att polariseras. Samhället delas upp 

i två kategorier där det uppstår en klyfta bland personer med låg- och 

högutbildning. I och med att samhället polariseras uppstår samtidigt ett vi och 

dem dikotomi bland olika utbildningsnivåer. Det är naturligtvis ett problematiskt 

dilemma för de som väljer eller av olika skäl inte studerar på högre nivå. I 

anslutning till att samhället delas upp skapas maktojämlikhet och tydligare 

maktstrukturer mellan grupper. Personer med hög utbildningsnivå som anses vara 

mer kvalificerade får alltmer säga om i samhället vilket kan leda till att makten 

och inflytandet förflyttas till den dominerande gruppen. Parallellt med det 

försvinner de lågutbildades inflytande vilket tydligt skapar en stark grupp 

människor som är överordnade personer med låg utbildningsnivå. Samtidigt blir 

den grupp som består av lågutbildade stämplade som ”svaga” och underordnade. 

Här krävs att samhällets inre struktur förändras. Vi måste lokalisera de personer 

som inte har möjlighet eller på grund av andra skäl avstår från att studera på högre 

nivå. Statliga statningar bör göras mot personer som lever i mindre resursstarka 

grannskap för att förändra strukturen som lägger hinder i vägen för etablering på 

arbetsmarknaden. Det är inte individen som är bärare av problem, utan det är 
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samhället med sin komplexitet som bär på strukturella brister som starkt slår ut 

personer som inte uppnår arbetsmarknadens kriterier.  

Socioekonomisk bakgrund är en betydande faktor som påverkar utbildningsnivå. 

Utbildningsnivå är en av de främsta pelare som möjliggör etablering på 

arbetsmarknaden. För att lokalisera de brister som finns på arbetsmarknaden bör 

istället fokus ligga i att kartlägga samhällets brister vilket kräver att den inre 

strukturen förändras. Eftersom socioekonomisk bakgrund är en av de mest 

avgörande faktorerna så krävs förändring av maktstrukturen mellan olika 

samhällsklasser vilket präglas av brister i jämlikhet och rättvist fördelade resurser.   

Arbetslöshet är ett problematiskt dilemma som påverkas av många kategorier runt 

omkring sig. Arbetslöshet beror inte bara på arbetsmarknadens förändring av 

utbud och efterfråga, utan påverkas av samhällets uppbyggnad av maktstrukturer 

och brister av olika slag.  

Utbildningsnivåns relevans för ungdomar i dagens moderna samhälle är av stor 

betydelse för socialarbetare. För de som väljer eller av olika skäl uteblir från en 

högutbildning löper eventuellt större risk att hamna i arbetslöshet vilket i sin tur 

kan leda till ett ökat socialbidragsberoende. Det är även viktigt att informera 

arbetssökande hur utbildning fungerar som ett kompletterande element för 

trygghet. Arbetssökande bör likaså få kännedom om samhällets struktur och 

arbetsmarknadens krav för att anpassa sig efter de krav som ställs. Genom att 

lokalisera de element som är viktiga för etablering på arbetsmarknaden så kan 

individuella insatser för ökad utbildningsnivå genereras i allt större utsträckning. 

En utbildning är en trygghet men utgör ingen säker garanti för etablering på 

arbetsmarknaden.  

Vetskap om utbildningens relevans utgör eventuellt en större drivkraft och 

motivation för arbetssökande att göra investeringar i utbildning.  
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Tabell 1 - Databassökning och sökord 
 

Datum Databas  Sökord  Antal 

träffar 

Antal 

valda 

artiklar  

Vald 

artiklar  

131012 Socialvetenskap

lig tidsskrift  

Unga arbetslösa 184 1 (Piippola, 

2010) 

131012 Social Services 

Abstracts  

youth unemployment 

AND 

aiming higher 

62 2 (Jackson & 

Cameron, 

2012) 

(Hammer, 

2007) 

181012 Social Services 

Abstracts 

youth unemployment 

risks 

42 1 (Kieselbach, 

2003) 

181012 Academic 

Search Elite 

Minimum income  2247 1 (Pfeifer, 2009) 

211012 Academic 

Search Elite 

post-secondary 

education 

3852 1 (Finnie, 2012) 

131112 ProQuest Social 

Sciences 

Youth unemployment 

AND 

labour Market 

6 (Bryman, 

2011)19 

1 (Holm, Groes, 

& Olsen, 

2001) 

161112 Social Services 

Abstracts 

 

labour market 

AND unemployment 

AND  Swedish 

261 1 (Nordlund & 

Strandh, 2008) 

 

181112 ProQuest Social 

Sciences 

Unemployed AND  

motivating 

156 1 McDonald, C. 

& Marston, G. 

(2008) 

211112 ProQuest Social 

Sciences 

Employment AND 

work AND Sweden 

1289 

 

1 Svallfors, S., 

Halvorsen, 

K.& 

Andersen, J. 

G. (2001) 

221112 Sociological 

Abstracts 

Unemployment AND 

over education AND 

low educated 

14 1 Åberg, R. 

(2003) 

221112 Academic 

Search Elite 

The risks of social 

AND middle class 

AND education 

84 1 (Ball, 2003). 



 

 

 

241112 ProQuest Social 

Sciences 

Education AND young 

people AND 

unemployment AND 

motivation 

339 1 Lene 

Tanggaard 

241112 ProQuest Social 

Sciences 

young adults AND 

between learning AND 

entering the labour 

market 

62 1 Rachel Brooks 

241112 Sociological 

Abstracts 

welfare State AND 

unemployment AND 

young adults 

48 1 Bergmark, 

Åke; Palme, 

Joakim 

261112 JSTOR 

 

Swedish Youth AND  

Education  

AND unemployment 

329 1 Laura Larsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tabell 2 - kvalité på vetenskapliga artiklar 
Författare, År, Land Tidskrift, Titel Kvalitet 
Ball, S. J. (2003) 

Storbritannien 

London Review of Education: The Risks of Social 

Reproduction: the middle class and 

education markets 

Medel 

 

Literature review 

Bergmark, Å., & Palme, J. 

(2003) 

Sverige 

International Journal of Social Welfare: Welfare 

and the unemployment 

crisis: Sweden in the 1990s 

Medel  

Kvantitativ 

Brooks, R. (2006) 

Storbritannien 

 

International Journal of Lifelong Education: 

Learning and work in the lives of young adults 

Hög   

Kvalitativ   

Finnie, R. (2012) 

Canada  

Children and Youth Services Review: Access to 

post-secondary education: The importance of culture 

Hög  

 

Kvantitativ 

Hammer, T. (2007) 

Norge 

International journal of social welfare: Labour 

market integration of unemployed youth from a life 

course perspective: the case of Norway 

Hög  

 

Kvantitativ 

 

Holm, A., Groes, N., & Olsen, 

T. H. (2001). 

Labour: Youth Unemployment and Opportunities in 

the Labour Market - The Myth of Lifelong 

Hysteresis 

Medel  

 

Kvantitativ  

Jackson, S., & Cameron, C. 

(2012) 

Storbritanien  

 

Children and Youth Services Review: Leaving care: 

Looking ahead and aiming higher 

Hög 

 

Kvantitativ 

Kieselbach, T. (2003) 

Land 

 

 

American Journal of Community Psychology: Long-

Term Unemployment Among Young People:The 

Risk of Social Exclusion 

Låg  

 

Literature review 

Larsson, L. (2003) 

Sverige  

The Journal of Human Resources: Evaluation of 

Swedish Youth Labor Market Programs 

Medel  

Kvantitativ 

McDonald, C., & Marston, G. 

(2008). 

Australian 

 

Australian Social Work: Motivating the 

Unemployed? Attitudes at the Front Line 

Medel   

 

Literature review  

Nordlund, M., & Strandh, M. 

(2008) 

Sverige  

Journal of Social Policy: Active Labour Market 

Policy and Unemployment Scarring: A Tenyear 

Swedish Panel Study 

Hög  

 

Kvantitativ 

Pfeifer, M. (2009) 

Tyskland  

Acta Sociologica: Public Opinion on State 

Responsibility for Minimum Income Protection. A 

Comparison of 14 European Countries 

Hög 

 

Kvantitativ  

Piippola, S. (2010) 

Sverige 

Socialvetenskaplig tidskrift: Arbetslinjen – social 

trygghet eller risk? 

Hög  

 

Kvalitativ  

Svallfors, S., Halvorsen, K.& 

Andersen, J. G. (2001) 

Sverige, Norge, Danmark 

Acta Sociologica: Work Orientations in 

Scandinavia: Employment Commitment and 

Organizational Commitment in Denmark, Norway 

and Sweden 

Hög  

 

Kvantitativ  

Tanggaard, L. (2008) 

Danmark 

Nordic Psychology: Education through Production 

and its Potential Value for Young People De-

motivated with Their Schooling 

Hög 

Kvalitativ 

Åberg, R. (2003) 

Sverige 

European Sociological Review: Unemployment 

Persistency, Over-Education and the Employment 

Chances of the Less Educated 

Medel 

 

Kvantitativ    

 



 

 

 

Billaga1 
Checklista för kvantitativa artiklar  

 

A. Syftet med studien?                                                                                      (1p) 

………………………………………………………………………………………  

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?                                                             (1p) 

Ja []   Nej []   
Är designen lämplig utifrån syftet?                                                                     (1p)  

Ja []  Nej []   
 

B. Undersökningsgruppen                                                                                                   
Vilka är inklusionskriterierna?                                                                            (1p) 

………………………………………………………………………………………  

Vilka är exklusionskriterierna?                                                                            (1p)  

………………………………………………………………………………………  

 

Vilken urvalsmetod användes?                                                                            (1p)  

 Randomiserat urval  

 Obundet slumpmässigt urval  

 Kvoturval  

 Klusterurval  

 Konsekutivt urval  

 Urvalet är ej beskrivet                                                                                                          

 

Är undersökningsgruppen representativ?                                                            (1p)  

Ja []  Nej []   
 

Var genomfördes undersökningen?                                                                     (1p)  

………………………………………………………………………………………  

 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen?                                       (1p)  

………………………………………………………………………………………  

 

C. Mätmetoder  
Vilka mätmetoder användes?                                                                              (1p)  

……………………………………………………………………………………… 

Var reliabiliteten beräknad?                                                                                (1p)  

Ja []  Nej []   
 

Var validiteten diskuterad?                                                                                  (1p)  

Ja []  Nej [] 

 

D. Analys  
Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?                                    (1p)  

Ja []  Nej []   
 

Om nej, vilka skillnader fanns?  

………………………………………………………………………………………  

Hur stort var bortfallet?                                                                                       (1p)  



 

 

 

 

Fanns en bortfallsanalys?                                                                                    (1p)  

Ja []  Nej []   
 

Var den statistiska analysen lämplig?                                                                  (1p)  

Ja []  Nej []  
 

Om nej, varför inte?  

……………………………………………………………………………………… 

Vilka var huvudresultaten?                                                                                  (1p)  

……………………………………………………………………………………… 

Erhölls signifikanta skillnader?                                                                           (1p)  

Ja []  Nej []   
 

Om ja, vilka variabler?  

………………………………………………………………………………………  

 

Vilka slutsatser drar författaren?                                                                         (1p)  

………………………………………………………………………………………  

 

Instämmer du?                                                                                       (Exkluderad)   

Ja []  Nej []   

 

E. Värdering  
 

Kan resultaten generaliseras till annan population?                                            (1p)  

Ja []  Nej []   
 

Kan resultaten ha klinisk betydelse?                                                     (Exkluderad)  

Ja []  Nej []   
 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?                                                 (1p)  

Ja []  Nej []   
 

Motivera varför eller varför inte!  

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Billaga 2 
Checklista för kvalitativa artiklar  

A. Syftet med studien?                                                                                      (1p)  

………………………………………………………………………………………  

 

Vilken kvalitativ metod har använts?                                                                  (1p)  

………………………………………………………………………………………  

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna?                   (1p)  

Ja []  Nej []   
 

B. Undersökningsgruppen  
 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?                        (1p)  

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.)  

Ja []  Nej []   
 

Var genomfördes undersökningen?                                                                     (1p)  

……………………………………………………………………………………… 

 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?               

(1p)  

……………………………………………………………………………………… 

Vilken urvalsmetod användes?                                                                                              

(1p)  

 [] Strategiskt urval  

 [] Snöbollsurval  

 [] Teoretiskt urval  

 [] Ej angivet  

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant 

demografisk  bakgrund).                                                                                      (1p) 

……………………………………………………………………………………… 

 

Är undersökningsgruppen lämplig?                                                                    (1p)  

Ja []  Nej []   
 

C. Metod för datainsamling  
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamling 

skedde)?                                                                                                               (1p)  

Ja []  Nej []   
Beskriv:  

…………………………………………………………………………………… 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)?                       

(1p)                        

Beskriv:  

……………………………………………………………………………………… 

  

 

 



 

 

 

Ange datainsamlingsmetod:                                                                             (1p)  

[] ostrukturerade intervjuer  

[] halvstrukturerade intervjuer  

[] fokusgrupper  

[] observationer  

[] video/bandinspelning  

[] skrivna texter eller teckningar  

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?                 (1p) 
Ja []  Nej []   

D. Dataanalys  
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?                         (1p)  

………………………………………………………………………………………  

 

Ange om:                                                                                                             (1p)  

 [] teman är utvecklade som begrepp  

 [] det finns episodiskt presenterade citat  

 [] de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är 

beskrivna  

 svaren är kodade  

Resultatbeskrivning:  

……………………………………………………………………………………… 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?                                                  (1p)  

Ja []  Nej []   
Är resultaten trovärdiga?                                                                                     (1p)  

Ja []  Nej []   
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?             (1p)  

Ja []  Nej []   
Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?   (1p)  

Ja []  Nej []   
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?                (1p)  

Ja []  Nej []   
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns 

citat av originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda 

tolkningar)?                                                                                                          (1p) 

Ja []  Nej []   
 

E. Utvärdering  
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?                   (1p)  

Ja []  Nej []   
Stöder insamlade data forskarens resultat?                                                          (1p)  

Ja []  Nej []   
Har resultaten klinisk relevans?                                                                           (1p)  

Ja []  Nej []   
 

 

 

 



 

 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?                                      (1p)  

Ja  []  Nej []   
 

Finns risk för bias?                                                                                              (1p)  

Ja []  Nej []   
Vilken slutsats drar författaren?                                                                          (1p)  

..……………………………………………………………………………………  

Håller du med om slutsatsen?                                                                (Exkluderat)  

Ja []  Nej []   
Om nej, varför inte?  

………………………………………………………………………………………  

Ska artikeln inkluderas?                                                                        (Exkluderas)  

Ja [] Nej []  
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