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Sammanfattning 

Bristen på utbildad arbetskraft medför svårighet för företagen att rekrytera och växa samtidigt 

som ekonomin i samhället påverkas negativt. Statistiken visar att det ofta finns en koppling 

mellan utbildningsnivå och arbetslöshet. Utbildningens betydelse beskrivs av Unesco och har 

en inverkan på fattigdom, hälsa och välbefinnande, tillväxt och medborgarskap. Ett av målen 

är att alla har rätt till likvärdig utbildning som ska vara av god kvalitet och ge individen 

förutsättningar till livslångt lärande. Trots detta mål är arbetskraftsbrist liksom arbetslöshet, 

samhällsproblem där nödvändiga åtgärder behöver vidtas. Att vara arbetslös innebär att 

individen befinner sig utanför arbetsmarknaden, helt eller delvis, under en kortare eller längre 

period. Som arbetslös kan individen finnas till arbetsmarknadens förfogande genom en 

upprättad kontakt med Arbetsförmedlingen. Åtgärderna som vidtas från Regeringen innebär att 

fler ska utbilda sig och på så sätt ska kompetensen hos individen öka möjligheten till ett 

närmande av arbetsmarknaden. För individen kan beslutet att utbilda sig antingen ses som en 

möjlighet eller ett hinder.  

 

Nyckelord: arbete, klass, etnicitet, utbildning, identitet 

 

 

  



 

Abstract 

The lack of educated labor causes difficulties for companies to recruit and grow at the same 

time as the economy in the society is affected negatively. Statistics shows that there is often a 

link between level of education and unemployment. The importance of the education is 

described by Unesco and has an impact on poverty, health and well-being, growth and 

citizenship. One of the goals is that everyone has the right to equivalent education that is of 

good quality and provide the individual with the conditions for lifelong learning. Despite this 

goal, labor shortages such as unemployment are social problems where necessary actions need 

to be taken. Being unemployed means that the individual is outside the labor market, completely 

or partially, for a shorter or a longer period of time. As unemployed the individual can be 

available to the labor market through an established contact with Arbetsförmedlingen. The 

actions that is taken by the Government mean that more people will educate themselves and 

thus will the competence of the individual increase the opportunities to approach the labor 

market. For the individual, the decision to educate themselves can either be seen as an 

opportunity or an obstacle. 
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Inledning 

I Sverige ökar antalet sysselsatta. Statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att under 

andra kvartalet 2018 är 5 120 000 personer sysselsatta och uppgår till 86 000 personer fler än 

samma kvartal 2017 (SCB, 2018). SCB utför arbetskraftsundersökningar, AKU, löpande för att 

användas som information till bland annat Riksdag, Regering och Arbetsförmedling i syfte att 

beskriva arbetsmarknadens utveckling i landet (SCB, 2018). Både de som avslutat med examen 

och de som inte uppfyllt kraven för examen men innehar studiebevis, ingår i resultatet av 

arbetskraftsundersökningarna (ibid). 

 

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport för 2018 beskriver att många arbetssökande som 

befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden har förgymnasial utbildning men att arbetsgivarnas 

krav och de arbetssökandes utbildningsnivå och utbildningsinriktning inte matchar varandra. 

(Arbetsförmedlingen, 2018). Under 2017 utfördes en undersökning av SCB genom enkät- och 

telefonintervjuer bland ungdomar som avslutat utbildning i gymnasieskolan läsåret 2013/2014 

(SCB, 2018). Resultatet från undersökningen visar att ungefär 80 procent av dessa ungdomar 

hade arbete som sysselsättning, tre år efter examen från yrkesprogram (ibid). 

 

Vid inträde i arbetslivet ställs både krav och förväntningar på individen (Allvin, Aronsson, 

Hagström, Johansson, & Lundberg, 2006). Individen ska vara delaktig genom att bidra med 

både kunskap och samtidigt anpassa sig mot organisationen och arbetsuppgifter (ibid). Genom 

ökad sysselsättning och med rörlighet på arbetsmarknaden ska individens sociala trygghet 

byggas upp och därigenom minska risken för utanförskap (Piippola, 2010). Denna trygghet 

beskrivs också av Allvin et al., (2006) eftersom individens attraktivitet på arbetsmarknaden 

även medför en trygghet i dennes tillvaro. Med detta följer också en tydlig skiljelinje mellan 

låg- och högutbildade, eftersom högutbildade har större förutsättningar att pendla till arbete på 

annan ort medan lågutbildade i större utsträckning tvingas flytta till en ny miljö och lämna sitt 

sociala nätverk (Piippola, 2010). 

 

Begreppet arbetslöshet, som innebär avsaknad av arbete, är enligt John Garraty relativt nytt 

(Garraty, 1980). Detta trots att avsaknaden av arbete förekom även under antiken. Den som 
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saknade arbete fick klara sig själv eftersom individen hölls som ansvarig för den egna 

situationen. Idag finns möjligheten för arbetslösa att ges stödinsatser från samhället, men synen 

på de arbetslösa beskrivs fortfarande som diskriminerande (ibid).  

 

Att vara arbetslös innebär att individen befinner sig utanför arbetsmarknaden, helt eller delvis, 

under en kortare eller längre period (Allvin et al., 2006). Orsaken till arbetslöshet kan bero på 

olika faktorer. Den kan vara självvald utifrån egen uppsägning eller eget beslut att inte arbeta 

under en viss period (Allvin et al., 2006). Arbetslösheten kan bero på uppsägning eller vara en 

konsekvens av en visstidsanställning som av någon anledning inte resulterar i en fortsättning 

(ibid). Som arbetslös kan individen finnas till arbetsmarknadens förfogande genom en upprättad 

kontakt med Arbetsförmedlingen och möjlighet finns att söka olika typer av bidrag för att klara 

sin ekonomiska situation (Arbetsförmedlingen, 2018). Beroende av utbildning, kontakter och 

hälsa påverkas individer som blir arbetslösa i olika omfattning (Ahrne, Roman & Franzen, 

2003). Även Socialstyrelsen beskriver sambandet mellan hälsa och utbildning, då en kort 

utbildning och sämre hälsa oftare påvisas än hos dem som har en längre utbildning 

(Socialstyrelsen, 2013). Att sakna arbete kan leda till ett normaltillstånd i samhället (Ahrne et 

al., 2003). För att inte arbetslösheten ska bestå menar Hobbins därför att den långvariga 

arbetslösheten behöver brytas (Hobbins, 2016).  

 

I Regeringens arbetsmarknadsmål till år 2020 finns arbetsmarknadspolitiska insatser för att 

tillvarata kompetensen hos personer som har vilja att arbeta (Regeringen, 2017). Aktuella 

åtgärder sker genom arbetsmarknadsutbildning, arbetsförmedlingen och subventioner för 

anställning (Furåker och Blomsterberg i Berglund & Schedin, 2009). För att människorna ska 

vara förberedda för inträdet på arbetsmarknaden ska åtgärderna hjälpa till att stärka individens 

kompetens och på så sätt också öka möjligheten till arbete för fler (Regeringen, 2017). Det är 

också Regeringen som är uppdragsgivare åt Arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingen, 2018). 

Arbetsförmedlingen som myndighet, med placering runt om i landet, har i uppgift att matcha 

arbetslösa mot lediga arbeten och ur ett arbetsgivarperspektiv att hitta arbetskraft till de jobb 

som är lediga. Då individen väljer att upprätta en kontakt med Arbetsförmedlingen finns 

möjlighet till dessa insatser (ibid). 
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De arbetsmarknadspolitiska insatserna, som också ingår i Arbetsförmedlingens verksamhet, har 

som syfte att stärka individens förutsättningar och leda till ett arbete samt att behålla ett arbete. 

(Arbetsförmedlingen, 2018). Med fler personer i arbete kommer också landets ekonomi att 

påverkas positivt (Regeringen, 2017). Enligt Arbetsförmedlingen (2018) ska åtgärderna leda 

till minskad risk för att individen blir långvarigt arbetslös och utslagen i samhället samtidigt 

som individen innehar kunskap i yrket inför det kommande inträdet i arbetslivet. Arbetsgivarna 

ska också stimuleras och möjliggöras för att arbetssökande som befinner sig långt från 

arbetsmarknaden ska anställas (ibid). Att många befinner sig utanför arbetsmarknaden 

samtidigt som bristen på arbetskraft ökar, medför ökade svårigheter för arbetsgivarna att 

rekrytera personal. Denna brist på arbete och arbetskraft kan ses som en konsekvens av att 

många också saknar rätt kompetens (Arbetsförmedlingen, 2018). 

 

Syfte och frågeställningar   

Syftet är att med stöd av tidigare forskning beskriva och analysera vilka faktorer som gör att 

arbetslösa väljer att utbilda sig och därmed öka sina chanser att få arbete. Frågeställningar 

som är aktuella är hur klass, etnicitet och utbildningsbakgrund påverkar när utbildning väljs 

för att öka chanserna till arbete.   

 

Uppsatsens disposition   

Först inleds uppsatsen med en kort presentation av innehållet. Varje avsnitt inleds sedan med 

en ingress för att underlätta för läsaren att följa med i resonemanget. I första avsnittet beskrivs 

problemformulering med syfte och frågeställningar. I avsnittet med bakgrund presenteras 

bakgrundsfakta till empirin. Detta efterföljs med ett metodavsnitt med metodval, sökstrategi 

och kategorisering av inkluderad litteratur även presenterad i tabellform. Resultat och analys 

presenteras sedan utifrån publikationerna och vävs ihop med referenslitteraturen. 

Avslutningsvis beskrivs egna tankar kring frågeställningarna i ett diskussionsavsnitt och 

därefter en sammanfattning kring arbetets centrala delar. 
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Teoretisk bakgrund   

Nästa avsnitt inleds med en teoridel för att öka förståelsen för individens beslut utifrån inre och 

yttre faktorer. Sedan följer arbetsmarknadens krav på arbetskraften, arbetslöshet och 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Efter det presenteras klasstillhörighet vilken efterföljs av en 

presentation av individens deltagande i utbildning och fortsatta lärande. Sedan beskrivs det 

mångkulturella samhället och integrationen i samhället. Avslutningsvis beskrivs sambandet 

mellan individens förändrade levnadssätt, hur identiteten påverkas och innebörden av social 

utestängning.  

 

Teori 

Bauman (2002) beskriver ordet arbete år 1776 som en fysisk ansträngning som ska tillgodose 

de materiella behoven i samhället. De som utför detta arbete i produktionen tillskrivs då 

begreppet arbetskraft (ibid). Därefter följer tillkomsten av fackföreningar och andra instanser 

som fick i uppdrag att driva den politiska frågan som sambandet mellan arbete och arbetskraft 

(Bauman, 2002). För att uppnå välstånd krävs arbete vilket är den viktigaste och möjligtvis den 

enda vägen till välstånd (Bauman, 2002). Trots att arbetet ses som en nödvändighet i samhället 

kan individen känna en osäkerhet utifrån de förändringar i arbetsvillkoren som bidrar till denna 

ökade osäkerhet i arbetslivets tillvaro (Bauman, 2002). Bauman beskriver också att tryggheten 

även kan göra sig påmind i en tillvaro som är beroende av bidrag (ibid). Samtidigt hålls 

individen själv som ansvarig för sina handlingar, både de som är bra och de som är dåliga 

(Bauman, 2002).  

 

Förförståelsen för individens beslut kring utbildning och dess påverkansfaktorer utifrån 

möjligheter och hinder utgår från McClellands motivationsteori bestående av prestationsbehov, 

tillhörighetsbehov och maktbehov (McClelland, 1990:4 refererad i Abrahamsson & Andersen, 

2005). Prestationsbehovet medför en inställning hos individen som är positiv till en situation 

som går ut på att utföra ett uppdrag och klara av något (ibid). Tillhörighetsbehovet tillgodoses 

genom att vara tillsammans med andra och upplevelsen av vänskap som är besvarad och 

maktbehovet utgår från att besegra andra människor eller genom att upptaget värna om det egna 

ryktet (McClelland, 1990:4 refererad i Abrahamsson & Andersen, 2005). Motivationsteorin styr 

de yttre förhållandena hos individen och beteendeteorin styrs utifrån individen själv 

(McClelland, 1990:4 refererad i Abrahamsson & Andersen, 2005).  
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Beteendeteorin förklarar att varför individen handlar som denne gör har sin påverkan utifrån 

vanor och färdigheter, uppfattningar, värderingar och förståelse och handlingsmöjligheter 

(McClelland, 1990:4 refererad i Abrahamsson & Andersen, 2005). Behoven som är inlärda och 

uppstår ur individens livserfarenhet kan förändras under tid samtidigt som de kan förstärkas 

genom träning (ibid). McClelland menar att inlärning är ett led i denna förstärkning där ett högt 

behov av prestationer också bidrar till bättre prestationer och resultat hos individen (ibid). 

Denna teori påvisar också att en låg ansträngning och låga prestationer kan ökas genom träning 

(McClelland, 1990:4 refererad i Abrahamsson & Andersen, 2005). Träningen kommer då att 

påverka ett specifikt behov genom sin utveckling och stimulans (Mc Clelland, 1990:4 refererad 

i Abrahamsson & Andersen, 2005).  

 

I behavioritiskt tänkande, som också kan ses vid utbildning, ingår belöningssystem i syfte att 

leda till önskade studiebeteenden (Driscoll, 2005 refererad i Svedberg, 2016). Inlärningen sker 

genom belöning eller bestraffning i samband med olika beteenden där önskat beteende som 

uppnåtts hos individen kan omvandlas till en belöning (Svedberg, 2016). Svedberg menar att 

alla beteenden befinner sig i relation till något annat, vilket innebär att även tankar och känslor 

hos individen påverkar ett beteende (Svedberg, 2016 ). Detta betyder att tankemönstret som 

styrs utifrån att tänka vad man ska känna också påverkar individens beslut, både genom tidigare 

händelser och det som eventuellt kommer att ske i framtiden (ibid). 
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Klasstillhörighet  

Bauman menar att klasstillhörigheten uppstår utifrån ett medlemskap där prestationen står i 

fokus hos individen (Bauman, 2002). Giddens menar att klasserna uppstår utifrån arv från 

tidigare generation, från utbildningsmeriter eller tekniska kunnigheter och utifrån 

arbetsuppgifternas svårighetsgrad (Giddens & Sutton, 2014). Klasstillhörigheten utgår ifrån 

individens anpassning av det egna beteendet till övriga invånares beteende (Bauman, 2002). 

Klassindelningen visar på ett samband mellan position i samhället, yrke, utbildning och kapital 

(Giddens & Sutton, 2014). Med klass följer då både positionen för den enskilda individen i 

samhället och tillträdet till en bestämd plats (Bauman, 2002). Individens val av yrke eller 

position och hur individen hanterar sin position eller yrke styrs av olika faktorer (Giddens & 

Sutton, 2014). Detta innebär dock inte att individen automatiskt kommer att befinna sig i detta 

tillstånd för resten av arbetslivet utan yrke och position kan i sin tur komma att förändras. 

Livslängd, fysisk hälsa liksom utbildningsmöjligheter och nivå för inkomst beskrivs som 

faktorer som påverkar individens position (Giddens & Sutton, 2014). Klasspositionen styr dock 

inte längre helt över individens levnadssätt utan byte av klass är möjligt under hela livet och 

bidrar på så sätt till flexibilitet i det sociala livet (Giddens & Sutton, 2014). Arbetet ses inte 

längre som det centrala för individens identitet men bidrar till samhällets ekonomiska 

ojämlikhet (ibid).  

 

Kunskap genom utbildning  

Sverige är ett av 195 medlemsländer i Unesco, som är en samarbetsorganisation där utveckling 

ingår som en av ländernas gemensamma målsättningar (Unesco, 2018). Utbildningens 

betydelse beskrivs av Unesco (2018) att bidra till inverkan på fattigdom, hälsa och 

välbefinnande, tillväxt och medborgarskap. Ett av Unescos mål är att alla har rätt till likvärdig 

utbildning som ska vara av god kvalitet och ge individen förutsättningar till livslångt lärande 

(ibid). Detta gäller också för den svenska skolan och Regeringen (2016) förklarar att  

 

”Alla barn och unga ska ges förutsättningar att pröva och utveckla sin förmåga 

och sina kunskaper till sin fulla potential”. 

 

Enligt Skollagen, § 4 (Riksdagen, 2010) är syftet med utbildningen inom skolan att 
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”Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång 

lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på”. 

 

Enligt skollagen i Sverige är även deltagande i kommunal utbildning kostnadsfri för individen 

(Riksdagen, 2010).  Individer som väljer att studera under en senare period i livet har möjlighet 

att ansöka om studiemedel för finansiering av studier antingen via lån från CSN eller 

studiebidrag (Arbetsförmedlingen, 2018). 

 

Gustavsson, Larsson och Ellström, (1996) förklarar att kompetensen inverkar på förmågan att 

tolka verkligheten på ett nytt sätt och på så sätt bidra till ny kunskap. Kunskapen ökar därmed 

möjligheten till arbetsuppgifter med högre kunskapskrav (ibid). Gustavsson et al., (1996) menar 

att livslångt lärande bidrar till ökad självkänsla hos individen och för att uppnå 

självförverkligande förväntas människorna arbeta. Det livslånga lärandet innefattar således 

både utbildning och sättet att leva och i begreppet utbildning innefattas formell, icke-formell 

och informell inlärning (ibid).  

 

Eftersom lärandet beskrivs som en process vilken pågår hela livet påverkar också de tidigare 

förvärvade kunskaperna och erfarenheterna individens bidrag till organisationen (Allvin et al., 

2006). I nya situationer där lärandet förekommer kan individens tidigare erfarenheter påverka 

på vilket sätt lärandet tas emot (ibid). Erfarenheter utifrån individens tidigare lärande kan 

upplevas olika. Gustavsson, Larsson & Ellström (1996) beskriver att uppväxtförhållanden, 

etnisk och social bakgrund, tidigare skolgång och arbetsförhållanden är andra faktorer som 

behöver beaktas vid lärandet eftersom förutsättningarna inte är likvärdiga (ibid). Enligt SCB 

(2018) är barn i familjer där båda föräldrarna har hög utbildning också mer benägna att utbilda 

sig. Statistiken visar på att utbildningsgraden går i arv från föräldrar till barn (ibid). 
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Vid lärandet krävs egenkontroll hos individen (Ellström, 1992). Med begreppet egenkontroll 

menas att individen har förmåga att gå från mål och handlingsplan till konkret handling vilket 

är betydelsefullt för individens kompetensutveckling och fortsatta lärande (ibid). För att 

möjliggöra beslut och deltagande i lärande är därför egenkontroll en viktig faktor (Ellström, 

1992). Ellström (1992) menar att den bristande egenkontrollen kan medföra att tidigare negativa 

erfarenheter vid lärande eller utbildning kan utgöra ett motstånd hos individen för fortsatt 

lärande. 

 

Enligt Ellström (1992) innebär lärandet i sig ett samspel mellan individen och dennes 

omgivning. Samspelet leder till förändringar hos individen. Ellström (1992) menar också att 

det saknas forskning om processer och effekter om utbildning och lärande i arbetslivet, däremot 

fungerar informellt lärande och utbildning som verktyg för kompetensutveckling. Denna 

kompetensutveckling kan förvärvas genom det individuella lärandet och kompetensen i sig 

bidrar med kunskaper och förmågan hos individen att utföra ett bestämt arbete eller 

arbetsuppgift (ibid). För att kompetensen ska innehålla rätt sorts kunskaper menar Ellström 

(1992) att det inte är tillräckligt att lärandet sker informellt på arbetsplatsen, utan utbildningen 

måste vara planerad och systematisk. För att utföra arbetet är nödvändiga förutsättningar hos 

individen motorik, attityd och intellektuella, vilka också skapar möjligheter (ibid).  

 

Att många som befinner sig utanför arbetsmarknaden också är lågutbildade visas i statistik från 

SCB (2018). I statistiken framgår att personer med endast förgymnasial utbildning, oftare 

saknar sysselsättning än personer med högre utbildningsnivå (ibid). Ellström (1992) menar 

dessutom att bland de som har en längre utbildning ofta efterfrågas fort- och vidareutbildning. 

Genom lärandet möjliggörs att arbetslösa höjer den individuella kompetensen och samtidigt 

bidrar lärandet till att öka individens förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden (ibid). 

Ellström menar också att de som väljer att utbilda sig samtidigt försvinner ur 

arbetslöshetsstatistiken (Gustavsson et al., 1996).  

 

Mångkulturellt samhälle och integration  

Gustavsson och Osmans definition av ett mångkulturellt samhälle är att människor från olika 

världsdelar lever inom ett specifikt geografiskt område (Gustavsson et al., 1996). Även i 
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Sverige ökar blandningen av olika kulturer, vilka på olika sätt bidrar till en ny levnadssituation 

för många människor (ibid). För integrationen av individer med utländsk bakgrund är det därför 

nödvändigt att utöva aktiviteter och påbörja utbildning, vilket i sin tur leder till både kunskap 

om hur samhället fungerar och snabbare inlärning av språket (Arbetsförmedlingen, 2018). 

Deltagandet leder i sin tur till ökade förutsättningar för individen att närma sig arbetsmarknaden 

och öka kunskapen i svenska språket (ibid). För att nyanlända ska ges förutsättningar att nå 

målen med utbildningen har Regeringen beslutat att satsning på utökade undervisningstimmar 

i svenska ska göras på försök i fyra år (Regeringen, 2016). Försöket ska medföra en ökning av 

elevernas förutsättningar att nå målen och ska utvärderas efter 2017 (Regeringen 2016). Ökad 

känsla av tillhörighet kan tillgodoses genom införande av åtgärder med integrationen i 

samhället menar Hobbins (2016). Hos arbetslösa invandrare kan integrationen också bidra till 

att tillgodose behovet av psykosocialt stöd och förståelse för gruppen (Hobbins, 2016).  

 

Levnadsförändring, identitet och social utestängning  

Allvin et al., (2006) beskriver att när individen fattat beslut att utbilda sig kan beslutet också 

bidra till att den arbetslösa bryter sin livssituation och går in i en annan roll. När individens 

livssituation påverkas utifrån det val som görs kan osäkerhet upplevas (ibid). Piippola menar 

att osäkerheten som då infinner sig är orsakad utifrån de tillgängliga arbeten som finns på 

arbetsmarknaden och de studieskulder som kan uppstå vid utbildning (Piippola, 2010). Denna 

osäkerhet kan i sin tur bidra till konsekvenser utifrån individens val, vilket beskrivs av Aronson 

och Berglind (1990), som redogör för samhällets formella och informella regler som individen 

måste följa. Genom att individen sätter upp hinder för sig själv begränsas de valmöjligheter som 

finns (ibid). Aronson och Berglind (1990) menar att överträdande av dessa hinder kan medföra 

konsekvenser som individen själv får ta ansvar för, dock är det ingen annan än denne själv som 

avgör om hindren ska överträdas. Det tvång som åligger individen att göra ett val bestäms av 

samhället och måste ske utifrån de insatser som erbjuds (Ackroyd & Thompson, 1999). 

Arbetslösa måste göra ett val för att påverka den egna tillvaron och på så sätt blir det frivilliga 

valet till viss del påtvingat individen (ibid). 

 

Individens tillvaro styrs utifrån olika normer. Enligt Bauman (2002) behöver individen följa de 

gällande normerna i samhället i de fall denne inte själv kan påverka sin tillvaro. Detta leder till 

att identiteten hos människan övergår från själva uppgiften att arbeta eller studera till ansvaret 
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för att komma till arbete genom att säkerställa den egna kompetensen och de insatser och 

ansträngningar individen har gjort för att nå dit (Bauman, 2002). På så sätt blir också individen 

ansvarig för icke deltagande i arbete eller utbildning (ibid). Härigenom tydliggör Bauman det 

individualistiska tankesättet istället för att se individen som del i en grupp (Bauman, 2002).  

 

Individens nya roll och identitet medför att relationen till sig själv och samhället förändras 

(Allvin et al., 2006). Social rörlighet sker på bekostnad av att individen förlorar sin 

självuppfattning om den egna tillhörigheten och gentemot gruppens (Beck & Beck-Gernsheim, 

2002). Förändringen påverkar också individens identitet, på vilket sätt denne ser på sig själv 

och uppfattningen ifrån samhället samtidigt som det individuella valet påverkas och skapar 

ångest (ibid). Hos individen formas identiteten redan som ung vilket enligt Robert Stoller (1968, 

refererad i Connell & Pearse, 2015) påverkar att identitet tillskrivs utifrån kön, etnicitet eller 

socialt (fattig/rik, arbete/arbetslös, lågutbildad/högutbildad eller annat). För att identiteten ska 

förändras måste individen själv göra ett aktivt val utifrån de möjligheter som erbjuds av 

samhället (Ackroyd & Thompson, 1999). Först då är det möjligt att bryta mönstret utifrån den 

tillskrivna identiteten (Ackroyd & Thompson, 1999). Levi (refererad i Fjaestad & Wolvén, 

2005) menar därför att det kan vara svårt för individen att bryta sin levnadssituation som 

arbetslös, vilket då istället kan orsaka lidande eller ohälsa för individen.  

 

För att få en samlad bild över individens situation, både ekonomiskt och socialt, beskriver 

Giddens och Sutton (2014) att individens identitet påverkas av klass, etnicitet och kön, 

funktionshinder och den geografiska platsen. Faktorerna bidrar i sin tur till ojämlikhet, 

fattigdom och diskriminering (ibid).  Giddens menar därför att individens identitet också ligger 

till grund för dennes framtida val och levnadsvillkor (ibid). 

 

Murray (1984, refererad i Giddens & Sutton, 2014) menar att människors minskade motivation 

att arbeta beror på att möjligheten att leva på socialbidrag finns och att människorna hellre väljer 

detta än att aktivt arbeta för det egna framtida välståndet (ibid). Lister (2004, refererad i Giddens 

& Sutton, 2014) utvecklar resonemanget i form av att social utestängning sker genom att 

individer inte ges möjlighet att förbättra de egna livsvillkoren för att närma sig övriga 

medborgare i samhället. Social utestängning kan antingen innebära att individen inte har samma 
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möjlighet som andra samhällsmedborgare eller att individen själv väljer att avstå från 

deltagande i någon aktivitet som kan förbättra dennes ställning i samhället (Giddens & Sutton, 

2014). Att stå utanför arbetsmarknaden kan alltså vara orsakat av att individen själv valt att 

sluta skolan i förtid eller att inte anta ett erbjudande om arbete samtidigt som samhällets insatser 

också behöver tas i beaktan (ibid).  
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Metod 

Här presenteras först metod utifrån sekundäranalys och motiv till metodval. Sedan följer en 

beskrivning utifrån identifiering av nyckelord. Detta åtföljs av redogörelse utifrån en induktiv 

eller deduktiv ansats, utförande av sökningar, tillvägagångssätt vid kategorisering av 

inkluderad litteratur, etiska aspekter och säkerhet av beskriven data. Sist i avsnittet presenteras 

resultatet av träffar i sökningen och analys av datan. 

 

Metod och motiv till metodval  

Sekundäranalys som forskningsmetod innehåller material som redan är insamlat av andra 

forskare enligt Bryman (2011). Forskningsmetoden ger tillgång till stor mängd sammanställd 

data som inte är möjlig att samla in på egen hand (ibid).   

 

Då syftet med denna uppsats är att göra en beskrivning över resultat som redan är kända kring 

arbetslöshet och utbildning, anses sekundäranalys vara en lämplig metod för ändamålet. Utifrån 

en redogörelse av tidigare forskning ämnar syfte och frågeställning inom området till att 

besvaras i enlighet med Backmans beskrivning (Backman, 2016). 

 

Beskrivning och identifiering av nyckelord  

Vid sekundäranalysen används material som är publicerat med beskrivning utifrån den tidigare 

forskningen, vilket Bryman (2011) redogör för. Detta är också utgångspunkten för arbetet. 

 

Sökning av publikationer görs efter att nyckelord har identifierats med frågeställningen som 

utgångspunkt, vilket också Backman (2016) menar är ett lämpligt tillvägagångssätt. Detta för 

att sökningen ska leda till att så mycket relevant underlag som möjligt träffas (ibid). De 

nyckelord som använts är unemployment, Scandinavia*, educated, work. 

 

Induktion eller deduktion  

Det finns olika tillvägagångssätt för att komma fram till en slutsats. Ett sätt är att använda 
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induktiv metod som innebär att teorierna testas genom att göra kvantifiering. Många träffar i 

resultatet styrker den bestämda förklaringen, vilket Thuren (2007) beskriver.    

 

Ett annat sätt är att utgå från en deduktiv metod, vilken bygger på logik (Thuren, 2007). Det 

innebär att det logiska också förklarar något som inte avviker från det normala tillståndet (ibid). 

Här beskriver Thuren (2007) att deduktion påvisar en logisk slutledning. Metoden tillför inte 

någon ny fakta så länge alla påståenden överensstämmer med teorin (Fejes och Thornberg, 

2015). Genom att utgå ifrån detta resonemang visar också uppsatsen på den deduktiva ansatsen. 

 

Databassökning 

Sökningar av vetenskapliga publikationer utgår ifrån databassökning för perioden 20160101 - 

20180430. Utifrån angivna kriterier visas endast artiklar i fulltext, på engelska och samtliga 

publikationer utifrån sökningen är Peer-Reviewed. Sökningen sker i databasen Articles at Lulea 

University of Technology med AND mellan varje nyckelord som är unemployment, 

Scandinavia*, educated, work. Antal träffar i sökningen uppgår till sammanlagt 116 st, antal 

lästa 18 st och använda 12 st. Genom att ange AND mellan varje ord innebär att alla ord som 

väljs bör ingå (Nyberg & Tidström, 2000). Utifrån tillgänglig tidsaspekt, riktlinjer för 

examensuppgiften och resultatet utifrån publikationerna bedöms detta urval vara tillräckligt för 

uppgiften. Ingen ytterligare sökning av publikationer har utförts av denna anledning. 

  

Sökning av offentliga publikationer från myndigheter och institutioner innefattar sökningar 

genom Google. Sökningarna har specifikt inriktats på att söka fram information från 

Regeringen, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen, eftersom de också behandlar frågor 

gällande arbetslöshet och utbildning. 
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Urvalskriterier 

Beslutet om vilka faktorer som ska tas med och vilka som ska uteslutas görs för att underlaget, 

utifrån den tidsaspekt som finns att tillgå för examensarbetet, ska vara hanterbart, vilket också 

beskrivs av Booth, Sutton och Papaionanou (2016). För publikationerna har gemensam syn på 

välfärdsfrågor och landets politiska styre utgjort en naturlig avgränsning för urvalet för 

Skandinaviska länder (Esping-Andersen, 1990). Sverige tillhör tillsammans med övriga 

Skandinaviska länder en av tre välfärdsstater, vilken också benämns i litteraturen som den 

Skandinaviska välfärdsstaten (Esping-Andersen, 1990). Esping-Andersen (1990) beskriver att 

en välfärdsstat kännetecknas av att de länder som ingår en likvärdig syn på välfärdsfrågor. 

Dessa välfärdsfrågor innefattar också arbetslöshet och utbildning, vilka också är likvärdiga för 

Sverige och övriga länder i Skandinavien (Esping-Andersen, 1990). Den Skandinaviska 

välfärdsstaten kännetecknas också av ett socialdemokratiskt politiskt styre, där sociala reformer 

är framtagna utifrån jämlikhet oavsett klasstillhörighet (ibid). Med hänvisning till det 

resonemanget kommer tidigare forskning för enskilda Skandinaviska länder också att utläsas 

som Sveriges resultat. 

 

För att innehållet i publikationen ska vara vetenskapligt granskat återfinns abstract, 

introduktion, metod, slutsats och referenslista. Där dessa delar finns med görs sedan en läsning 

av abstract. I de fall där abstract saknas exkluderas publikationerna från urvalet. Detta görs för 

att bedöma vetenskapliga relevansen, vilket också beskrivs av Booth et al., (2016). De 

återstående läsningarna utifrån publikationerna görs i dess helhet.  Där någon eller några av 

delarna för den vetenskapliga giltigheten saknas, exkluderas också publikationen från fortsatt 

läsning.  

 

För att öka förförståelsen i ämnet kring arbetslöshet, arbete och utbildning är 

doktorsavhandlingar och litteratur granskade. Referenslitteraturen för uppsatsen och de artiklar 

som använts för empirin har letats fram både genom att utgå ifrån referenser i relevant litteratur 

och vid sökningar i Luleå Tekniska Universitets databas, både enskilt och med hjälp av 

personalen på Universitetsbiblioteket.  
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För att publikationerna ska vara hanterbara till antal görs en avgränsning av urvalet. Booth et 

al., (2016) menar att antal publikationer för en uppsats bör vara hanterbara utifrån den tidsaspekt 

som författaren har till sitt förfogande. Med bakgrund till tidsaspekten och det stora antalet 

artiklar i den internetbaserade vetenskapliga dokumentationen kring arbetslöshet som finns att 

tillgå, har enbart litteratur som avser att behandla det undersökta området under de tre senaste 

åren tagits med. Även bedömningen av hur stort geografiskt område som är rimligt att belysa 

utifrån tidsaspekten medför att länder som inte ingår i Skandinavien exkluderas från urvalet. 

Booth et al., (2016) beskriver att litteratur som inte angriper ämnet eller är vetenskapligt inte 

ska inkluderas i urvalet. Den stora mängden tidigare forskning utifrån arbetslöshet och 

utbildning bidrar också till att enbart inkludera Skandinavien.  

 

Validitet, reliabilitet och etiska ställningstaganden  

För att visa på bättre trovärdighet är utgångspunkten för materialet att det är granskat (Nyberg 

& Tidström, 2000). Innan litteraturgenomgångens påbörjande säkerställs att artiklarna är 

vetenskapliga och att författare framgår, vilket också stärker trovärdigheten i dem. 

 

Utifrån resultatet av publikationer genom sökningen görs en generalisering av publikationerna 

i litteraturstudien. Validitet innebär också att det som avses att undersöka verkligen undersöks 

(Thuren, 2007). Utifrån dessa delar görs en bedömning om hur säker sekundäranalysen är. Det 

finns två olika typer av validitet, intern och extern (Bryman, 2011). Intern validitet beskriver 

en specifik grupp inom ett visst område, exempelvis en viss befattning i ett visst företag 

(Esaiasson et al., 2017). Extern validitet beskriver att resultatet av en genomförd undersökning 

kan appliceras även på andra undersökningar utifrån samma konstellation, trots att de inte ingår 

i det specifika genomförandet. En generalisering görs för att söka validiteten för en hel 

population (Backman, 2016). Utifrån detta resonemang har också de olika kategorierna i 

publikationerna vaskats fram.  

 

Reliabilitet beskriver korrektheten i de gjorda mätningarna (Thuren, 2007). För att reliabiliteten 

ska vara hög ska utfallet bli samma vid nya mätningar utifrån samma arbetsmaterial. Då 

litteraturöversikten består av sekundärt material genom intervjuer och enkäter, vilka andra 

författares resultat beskriver, kan inte studien upprepas och återge samma resultat ytterligare en 
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gång. Däremot kan sökningarna av publikationerna återupprepas utifrån den beskrivning som 

finns av urvalskriterierna. 

 

Utifrån etiskt ställningstagande finns riktlinjer att förhålla sig till vid publikationer som är av 

vetenskaplig karaktär, där också underlaget ska vara vetenskapligt (Nyberg & Tidström, 2000). 

Alla publikationer som ingår i examinationsuppgiften är vetenskapliga och publicerade och 

därför har inte tillstånd inhämtats från författaren för användning. 

 

Sammanställning av resultat och analys av data  

En tematisering av publikationer görs genom att resultaten struktureras utifrån kategorier. Vid 

litteraturgenomgången har också denna typ av strukturering varit aktuell. Esaiasson et al., 

(2017) beskriver momentet som en teoretisk konstruktion, vilken görs för att underlätta vid 

analysen. De kategorier som kan utläsas från sökningen är egenkontroll, social marginalisering 

och utbildningsbakgrund (ibid). Presentationen av den tidigare forskningen görs utifrån 

kategorier för att läsaren lätt ska följa med i resonemanget där tillvägagångssättet också 

beskrivs av Nyberg och Tidström (2000). En sammanställning av resultatet utifrån faktorer som 

möjliggör och hindrar individen att påbörja en utbildning görs i tabell 1. Tolkning av litteratur 

möjliggör upptäckt av kunskapsluckor i tidigare arbeten och blir på så sätt möjliga att belysa 

(Booth et al., 2016). Utifrån det resonemanget vävs även analysen för litteraturöversikten in i 

sammanställningen av kategorierna. Analysmaterialet som uppgår till 12 artiklar, ger alla en 

fingervisning om faktorer som möjliggör eller hindrar arbetslösa att påbörja studier. I varje 

kategori ingår flera artiklar som pekar åt samma håll och eftersom tiden för utförandet av 

studien är begränsad görs inte någon ytterligare sökning av publikationer.  

  



17 
 

Tabell 1. 

Kategori Möjligheter Hinder 

Utbildningsbakgrund Närmare arbetsmarknaden 

Rättighet till utbildning 

 

Ohälsa/ohälsosam livsstil 

Bristande kunskap i 

formella och informella 

regler 

Bristande insatser i tidigare 

utbildning 

Stöd från föräldrarna 

Osäkerhet till anställning 

Klass 

Klasstillhörighet Bryta den egna situationen 

 

Motstånd till fortsatt 

utbildning genom bristande 

insatser i tidigare utbildning 

Utanförskap 

Ohälsa 

Sociala skillnader utifrån 

kön, klass och ålder 

Etnicitet Ökade språkkunskaper 

Nya sociala band 

Könsroller 

Kulturellt synsätt 

Interetniska sociala band 

Språk 

Utanförskap 

Grupptillhörighet genom 

bidrag 
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Resultat och analys 

I avsnittet för resultat och analys presenteras publikationerna i kategorierna 

utbildningsbakgrund, klasstillhörighet och etnicitet. I dessa kategorier redogörs för de 

möjligheter och hinder som publikationerna beskriver och för att undersöka validiteten i 

publikationerna ställs de i förhållande till referenslitteraturen. 

 

Utbildningsbakgrund 

Genom svårigheter att förhålla sig till nya formella och informella regler, vilka beskrivs av 

Aronson och Berglind (1990), kan negativa konsekvenser uppstå då individen inte vet hur dessa 

regler ska förhållas till och istället kan individen drabbas av ohälsa. Brekke och Reisel (2017) 

beskriver sambandet mellan ohälsosam livsstil och fortsatta studier. Individer som röker under 

tonåren har enligt studien mindre benägenhet att fortsätta studera och individer som utövar 

fysisk aktivitet har ett större intresse. Även Leão, Campos-Matos, Bambra, Russo & Perelman 

(2018) menar att ökningen som noteras kring lågutbildades ohälsa är en konsekvens av 

ekonomiska problem genom arbetsförhållanden, lägre inkomst och osäkra levnadsförhållanden. 

Här kan man tänka att gruppen som utövar fysisk aktivitet har hittat en tillhörighet där också 

tillhörighetsbehovet tillgodoses (McClelland, 1990:4 refererad i Abrahamsson & Andersen, 

2005). Här kan även maktbehovet göra sig påmint utifrån att upprätthålla sitt rykte genom att 

leva ett hälsosamt liv (McClelland, 1990:4 refererad i Abrahamsson & Andersen, 2005). 

 

Föräldrarnas inkomst och barnens lärande beskrivs ha ett samband med utbildningsgrad. Enligt 

Ylva. B. Almqvist påvisas att där föräldrarnas inkomst är låg påverkas förmågan negativt för 

barnen att tillgodose sig kunskaper genom utbildning (Almqvist, 2016). Mer specifikt verkar 

utbildningsmöjligheter och nivå för inkomst utgöra faktorer som påverkar individens position, 

vilka beskrivs av Giddens (Giddens & Sutton, 2014). Frånvaro från skolan eller förlorad skoltid 

för elever från hem med högre inkomst ändå kompenseras genom stöd från föräldrarna för att 

ta igen missade studier, vilket stöd verkar utebli för elever vars föräldrar inte ingår i gruppen 

för höginkomsttagare (Brekke & Reisel, 2017).  SCBs statistik pekar här på att föräldrarnas 

utbildningsgrad ärvs av barnen (SCB, 2018). I detta fall är individens handlingsmöjligheter 

betydande eftersom det påverkar i vilken grad barnen klarar sin skolgång, utifrån McClellands 

beteendeteori (McClelland, 1990:4 refererad i Abrahamsson & Andersen, 2005). Barnen lär sig 
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invanda mönster och beteenden för intresset att fortsätta utbilda sig utifrån föräldrarna, vilket 

också kan påverkas av maktteorin för upprätthållande av klasstillhörighet (ibid). 

 

Enligt Freeman et al., (2016) har ohälsa och utbildningsbakgrund ett samband. Detta beskrivs 

också av Levi (refererad i Fjaestad & Wolvén, 2005) och sker genom att individen måste bryta 

den egna identiteten som arbetslös och lågutbildad i det egna aktiva valet. Ur detta skapas då 

lidande eller ohälsa (ibid). En kortare utbildning inverkar enligt Freeman et al., (2016) i hög 

grad på att individen drabbas av depression (Freeman et al., 2016). Denna depression medverkar 

ofta till upprepad korttidssjukfrånvaro, vilken i sig också ökar risken för arbetsbrist (Helgesson 

et al., 2016). Detta resonemang får stöd utifrån rapporten Folkhälsan i Sverige, där sambandet 

mellan utbildningsgrad och hälsa beskrivs (Socialstyrelsen, 2013). I rapporten påvisas stora 

skillnader i hälsa beroende av utbildningsbakgrund (ibid). Ohälsan ses ofta hos individer med 

kortare utbildningsbakgrund (ibid). Även Unesco ger stöd åt detta resonemang och 

Socialstyrelsen beskriver vidare att ohälsan tar sig uttryck genom ängslan, oro och ångest 

(Unesco, 2018; Socialstyrelsen, 2013). Freeman et al., (2016) menar att långvarig ohälsa med 

otillräckliga insatser i utbildningen också bidrar till förstärkning av ohälsan hos eleverna. Enligt 

Freeman et al., (2016) kommer dessa brister i utbildningsinsatserna att påverka påbörjande av 

studier senare i livet vilket beskrivs i likhet med behaviouristiskt tänkande. Där utvecklas 

resonemanget utifrån att det är de egna tankarna och känslorna som påverkas genom individens 

erfarenheter (Svedberg, 2016). Förekomsten av brister i utbildningen existerar, trots att 

Regeringen (2016) förklarar att alla har rätt till lika utbildning. 

 

Klasstillhörighet 

Siivonen, Komulainen, Räty, Korhonen, Kasanen och Rautiainen, (2016) beskriver sociala 

skillnader som betydande för individens närmande mot arbetsmarknaden via utbildning. Kön, 

klass och ålder hos individen beskrivs som påverkansfaktorer för uppnåendet av en anställning 

eftersom det sociala nätverket i arbetslivet byggs upp redan från avslutade gymnasiestudier. Att 

inte infinna sig på arbetsmarknaden redan som ung och att tillhöra en arbetarklass påverkar att 

inte nätverket utvecklas mot en högre klasstillhörighet (ibid). Denna utveckling påverkar 

individen också senare i livet för inträdet på arbetsmarknaden trots individens genomförande 

av högre studier (Siivonen et al., 2016). Enligt maktteorin sker här en förstärkning av 
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klasstillhörighet och dess betydelse att upprätthålla sitt rykte där individen har en högre 

klasstillhörighet (McClelland, 1990:4 refererad i Abrahamsson & Andersen, 2005).  

 

För ungdomar med känd problematik leder otillräckligt stöd och otillräckliga insatser till att 

kvarstå hos individen senare i livet (Benjaminsen, 2016). Detta styrks av Ellström (1992) som 

menar att den bristande egenkontrollen kan medföra att tidigare negativa erfarenheter vid 

lärande eller utbildning kan utgöra ett hinder för fortsatt lärande hos individen. Även Lister 

(2004, refererad i Giddens & Sutton, 2014) menar att detta kan bidra till en social utestängning 

hos individen. Ellström menar vidare att trots dessa brister i stöd och insatser, ändå kräver att 

individen fortsätter med sin delaktighet i lärandet (Ellström, 1992). Prestationsbehovet, med en 

positiv syn på den egna situationen förväntas av samhället ska infinna sig hos individen vid 

utförandet av uppdraget (McClelland, 1990:4 refererad i Abrahamsson & Andersen, 2005). 

Samtidigt gör sig en bristande kontroll över det egna livet påmint hos individen och leder till 

ohälsa (Niedzwidz, 2016). Detta får stöd av Levi (refererad i Fjaestad & Wolvén, 2005) som 

också mer specifikt menar att det är genom svårigheten att bryta den egna levnadssituationen 

som ohälsa uppstår.  

 

Etnicitet 

Utifrån kategorin etnicitet beskrivs påverkansfaktorer för individens påbörjande av en 

utbildning. Koopmans (2016) beskriver att faktorer som språkkunskaper, interetniska sociala 

band och kön är orsaker som bidrar till utanförskap hos utrikesfödda. De traditionella 

könsrollerna, vilka påverkas utifrån det kulturella synsättet, upprätthålls bland män och kvinnor 

i hem och yrkesliv genom att kvinnorna sköter hemmet och männen utför lönearbete och 

ansvarar för ekonomin beskrivs också av Bergnehr (2016). Koopmans beskriver vidare att 

språket är ett hinder för individens integration (Koopmans, 2016). Med en integration som sker 

via utbildning bidrar det också till att öka vänskapsbanden, förbättra språkkunskaper vid det 

personliga mötet med infödda och samtidigt möjliggör inträde på arbetsmarknaden med den 

ökade kunskapen (ibid). Även regeringen behandlar frågan med integrationen av nyanlända, 

där regeringen menar att förutsättningar ska ges så att också fler kommer in i arbetslivet 

(Regeringen, 2018). Resultatet pekar därmed också på att maktbehovet hos individen påverkas 

av yttre faktorer (McClelland, 1990:4 refererad i Abrahamsson & Andersen, 2005). 
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Betydelsen av utbildningslängden kan ses vid invandrares etablering på arbetsmarknaden. Då 

sysselsättningen hos lågutbildade invandrare påverkas av efterfrågan, är också detta en stor 

utmaning i samhället (Diop-Christensen & Pavlopoulos, 2016). Utbildningens betydelse kan 

dock ses vid stor efterfrågan på arbetskraft vilket Diop-Christensen et al. påvisar utifrån 

lågutbildade invandrares sysselsättningsgrad (Diop-Christensen et al., 2016). För att komma till 

rätta med denna utmaning, inför Regeringen åtgärder så all kompetens tillvaratas (Regeringen, 

2017). En viktig aspekt att ta hänsyn till är att då en anställning inte uppnås för utrikesfödda 

kommer prestationsbehovet, som uppnås genom träning, också att påverka utvecklingen och 

stimulansen hos individen (McClelland, 1990:4 refererad i Abrahamsson & Andersen, 2005). 

Därför verkar lärandet behöva upprätthållas hos individen. 

 

Enligt Finseraas (2016) är ekonomiska problem vanligare bland lågutbildade utrikesfödda än 

bland utrikesfödda med högre utbildning. Bergnehr (2016) redogör för att känslan av utslagning 

är vanlig hos invandrarkvinnor, men genom att uppbära ett ekonomiskt bistånd kan ändå viss 

känsla av tillhörighet infinna sig hos kvinnorna. Det ekonomiska biståndet verkar ha betydelse 

för den trygghet i en oförändrad tillvaro, som också Bauman (2002) beskriver. 

Trygghetsbehovet, vilket utgår ifrån McClellands motivationsteori, verkar vara det mest 

betydande för individen att hålla kvar vid den egna situationen (McClelland, 1990:4 refererad 

i Abrahamsson & Andersen, 2005). Kvinnorna håller fast vid sin identitet och tillhörighet till 

gruppen med detta uppbärande av bidrag och det individuella valet, men kan istället drabbas av 

ångest vid förhindrande av den sociala rörligheten, vilket Beck och Beck-Gernsheim (2002) 

beskriver.  
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Diskussion 

I avsnittet diskuteras resultatet och analysen utifrån ett vidare perspektiv utifrån egna tankar 

och reflektioner. Sist i avsnittet presenteras förslag på framtida forskning. 

 

Syftet med sekundäranalysen är att beskriva och analysera faktorer som möjliggör eller hindrar 

arbetslösa att utbilda sig. Detta med utgångspunkt i tidigare forskning för att närma sig 

arbetsmarknaden och studien behandlar publikationer inom området. Frågeställningen kring 

faktorer som påverkar arbetslösas val att påbörja utbildning för att öka chanserna till arbete har 

varit utgångspunkten.  

 

Individens klasstillhörighet, etniska tillhörighet och utbildningsbakgrund är faktorer som 

möjliggör eller hindrar individen att fortsätta utbilda sig. Individens identifiering med dessa 

faktorer interagerar med omgivningens syn på fortsatta studier. Därmed kan en identitet som 

exempelvis lågutbildade, fattiga och utrikesfödda vara förutbestämd. Situationen kan vara svår 

att bryta och därmed bidra till att fortsatt utbildning inte anses vara ett tänkbart alternativ. Barn 

till föräldrar som är inrikesfödda, högutbildade och rika kan på samma sätt förväntas från 

omgivningen att fortsätta studera. Utifrån detta beskriver Giddens att individens identitet ligger 

till grund för dennes val och levnadsvillkor (Giddens & Sutton, 2014). Då lärandet genom 

studier inte upprätthålls hos arbetslösa kommer detta även att inverka på individens lärande i 

arbetslivet eftersom behovet att prestera också påverkar individens utveckling och stimulans 

(Mc Clelland, 1990:4 refererad i Abrahamsson & Andersen, 2005).  

 

Beslut från Riksdag och Regering är att vägen från arbetslöshet till målet med arbete kan gå via 

åtgärder, där utbildning är en av åtgärderna. Beslutet behandlar dock inte att individen själv 

ansvarar för sin insats, som också är nödvändig för att nå målet. Publikationerna går däremot 

ett steg längre och visar på faktorer som påverkar individens beslut att utbilda sig och för att 

öka förförståelsen till de olika faktorerna har utgångspunkterna varit Baumans beskrivning av 

arbete (Bauman, 2002), McClellands motivationsteori (McClelland, 2005 refererad i 

Abrahamsson & Andersen, 2010) och behaviouristiskt tänkande (Svedberg, 2016).  
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I arbetslivet förväntas man känna till alla normer och regler som gäller. Genom att utrikesfödda 

kvinnor ofta hemarbetar får skolan och utbildningsgraden en allt viktigare roll kring lärandet 

av normer och regler, vilket beskrivs av Freeman et al., (2016). Detta påverkar inte bara 

kvinnornas identitet utan får också konsekvenser för deras barn och även för samhället i stort. 

Med fler utrikesfödda kvinnor i arbetslivet borde möjligheten till bättre hälsa också ges. Då den 

tillskrivna identiteten kräver ett aktivt val verkar det som att den viktigaste faktorn för att 

fortsätta utbilda sig beror på kön och därför är kategorin med arbetslösa kvinnor allt viktigare 

att få in i utbildningssatsningar. Detta borde leda till att individerna inte heller känner en 

otrygghet för den nya tillvaron i samhället eller en ny roll i arbetslivet. 

 

Eftersom förutsättningarna för individens beslut grundar sig på tidigare utbildning, 

språkkunskaper och kön behöver alla få möjlighet att förvärva nya kunskaper och tillträde till 

nya grupper. På så sätt kanske fler skulle bli anställningsbara på arbetsmarknaden. Att fler 

kommer i sysselsättning medverkar också till att samhället gör en ekonomisk- och 

arbetskraftsvinst. I publikationerna till examinationsuppgiften behandlas den stora frågan kring 

arbetslösas möjlighet och hinder utifrån utbildning som alternativ för att närma sig 

arbetsmarknaden. Utifrån Baumans beskrivning av arbete är detta enda vägen för individen att 

nå framgång (Bauman, 2002). Den inverkan olika faktorer har för att nå dit ligger på individens 

ansvar och då trygghet och osäkerhet infinner sig åligger det individen själv att hantera utifrån 

de egna förutsättningarna (Bauman, 2002). Då detta i sin tur antingen kan vara en konsekvens 

av social utestängning eller vara en direkt orsak till social utestänging behöver hänsyn tas till 

individens behov i förhållande till samhällets insatser som tillhandahålls (Giddens, 2014).  

 

Hos individen formas identiteten redan som ung, Robert Stoller (1968, refererad i Connell & 

Pearse, 2015) menar att individen tillskrivs en identitet antingen utifrån kön, etnicitet eller 

socialt som fattig/rik, arbete/arbetslös eller lågutbildad/högutbildad. För att identiteten ska 

förändras måste individen själv göra ett aktivt val utifrån de möjligheter som erbjuds av 

samhället (Ackroyd & Thompson, 1999). Den osäkerhet som uppstår vid valmöjligheterna leder 

i sin tur till en otrygghet, vilken Bauman (2002) beskriver. En förändring i livsmönstret kan 

medföra att individen tvingas att uppoffra den egna identiteten (kvinna, bidragstagare, 

utrikesfödd, arbetslös, lågutbildad, hemarbetande, socialt utanförskap) genom kravet på fortsatt 

utbildning samtidigt som också identiteten kan påverka individens omgivning genom reaktioner 
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från andra grupper. Förändringen behöver vara socialt accepterad i individens omgivning och 

familj (partner, lönearbete och inom gruppen) för det val som görs vilket även kan påverka att 

utförandet av sysslorna i hemmet måste utföras av någon annan. Att utrikesfödda, kvinnor, 

lågutbildade, arbetslösa och med bristande språkkunskaper utbildar sig borde kunna leda till 

ökad jämställdhet, både i hemmet och på arbetsplatser.  

 

Leder förbättringsåtgärderna till att öka antalet i arbetskraften genom att fler utbildar sig eller 

kommer dessa individer istället att förflyttas till någon annan samhällsinstans som får försöka 

lösa samhällsproblemet med arbetslöshet? Individen tillhandahåller den personliga insatsen för 

att utvecklas genom lärandet och därför ökar också sina förutsättningar att närma sig 

arbetsmarknaden (Fjaestad & Wolvén, 2005). Aronson och Berglind (1990), menar att detta val 

kan bara individen själv göra utifrån att se anställningsbarheten som en möjlighet eller 

osäkerheten i insatsen som ett hinder. McClelland (2005, refererad i Abrahamsson & Andersen, 

2010) beskriver att vanor, färdigheter, uppfattningar, värderingar, förståelse och 

handlingsmöjligheter kan styra individens beslut i en aktuell fråga. Samtidigt menar Svedberg 

(2016) att beslutet också styrs genom tankar och känslor i tidigare erfarenheter och framtida 

händelser. I publikationerna beskrivs påverkansfaktorer för möjligheter och hinder när det 

kommer till arbetslösa att utbilda sig samtidigt som faktorerna förklarar varför dessa uppstår. 

Genom att gå på djupet av frågan ”varför” utifrån McClellands motivationsteori (2005, 

refererad i Abrahamsson & Andersen, 2010) kan också problematiken förstås. I publikationerna 

beskrivs att kategorierna utbildningsgrad, egenkontroll och etnicitet utgörs av fler hinder än 

möjligheter för individen samtidigt som denne inte direkt kan påverka dessa hinder. För att 

komma förbi hindren som ohälsa, bristande kunskap i regelverk, bristande insatser i utbildning, 

osäkerhet till anställning, klass, kön, ålder, utanförskap och språk behöver olika insatser göras 

i samhället. Genom att fler istället skulle se möjligheter i rätten till utbildning och att komma 

närmare arbetsmarknaden, bryta den egna situationen, ökade språkkunskaper och nya sociala 

band som beskrivs i publikationerna borde hindren kunna minskas i omfattning. 

 

Vilken information får individer med bristande språkkunskaper i svenska som inte befinner sig 

i utbildning eller på arbetsmarknaden? Behöver informationen förbättras och säkerställas att 

den tillgodogörs på rätt sätt kring det svenska systemet och kulturen för ökad integration bland 

utrikesfödda? Behöver kvinnorna stärkas upp för att de ska välja att utbilda sig samtidigt som 
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valet av utbildning behöver bli socialt accepterat bland utrikesfödda? Frågorna behandlar hinder 

utifrån publikationerna och kräver beslut på högre nivå men de väcker ändå en nyfikenhet. Ett 

intressant område för framtida forskning kan därför vara att undersöka huruvida utrikesfödda 

arbetslösa kvinnor känner till den möjlighet som en utbildning kan bidra till, både i syfte att 

närma sig arbetslivet, men också för den egna integrationen i samhället. 
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Slutsats 

Faktorer som utifrån publikationerna möjliggör fortsatt utbildning är individens rätt till 

utbildning som påverkas både av prestationsbehovet och behavioristiskt tänkande. Möjlighet 

att bryta den egna situationen och påskyndad integration i samhället genom ökade 

språkkunskaper och nya sociala band påverkar också individens fortsatta utbildning. De 

faktorer som istället verkar hindra beslutet med fortsatt utbildning utgörs av att bryta sin 

trygghet och lämna den egna situationen, låg klasstillhörighet där föräldrar med lägre utbildning 

och låga inkomster ingår. Dessa faktorer pekar på ett samband med McClellands 

motivationsteori (McClelland, 1990:4 refererad i Abrahamsson & Andersen, 2005). Utifrån 

behaviouristiskt tänkande verkar individens tidigare erfarenhet av utbildning och tankar och 

känslor som uppstår ur det, både möjliggöra och hindra en fortsatt utbildning (Svedberg, 2016). 

 

I publikationerna till litteraturöversikten behandlas frågan kring arbetslösas möjlighet och 

hinder utifrån utbildning som alternativ för att närma sig arbetsmarknaden. Att enbart behandla 

frågan om utbildning och arbetslöshet utifrån publikationer ger en fingervisning om svaret på 

frågeställningen. Publikationerna pekar dock på fler hinder än möjligheter, vilket kan inverka 

på att färre personer än åtgärderna kring utbildning uppnås. Publikationerna visar på att faktorer 

som möjliggör och hindrar individen att utbilda sig har stark inverkan både utifrån samhället 

men också inifrån individen själv. Detta kan kopplas ihop med intersektionalitet, vilket beskrivs 

av Giddens och Sutton (2014) och därmed bör tas i beaktande i uppgiften. Detta resonemang 

leder till nya frågeställningar som inte är möjliga att besvara genom denna studie. 
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