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Inledning 
I den lågkonjunktur som vi idag befinner oss i är frågan om arbete och tillgänglighet till 

arbetsmarknaden en av de allra viktigaste politiska frågorna. Enligt en undersökning utförd av Novus 

Opinion på uppdrag av LO håller 41 procent av svenskarna frågan om arbete och sysselsättning som 

den viktigaste frågan inför valet 20101

Arbetsförmedlingen ska erbjuda en likvärdig service i hela landet samtidigt som verksamheten ska 

anpassas till olika regioners och olika kunders skilda förutsättningar och behov 

 Jämförelsevis är ekonomi på andra plats den viktigaste frågan 

för 11procent av de tillfrågade. Med denna statistik som bakgrund är det rimligt att anta att frågan om 

arbetslösheten kan komma att bli den viktigaste frågan även i det stundande riksdagsvalet. Även om 

dagens ekonomiska kris till stor del ligger utanför de svenska myndigheternas kontroll så fyller likväl 

arbetsförmedlingen och dess insatser en viktig roll i att få människor att komma ut på 

arbetsmarknaden och att förmedla kontakten mellan arbetsgivare och arbetssökande.  För att detta ska 

fungera på ett effektivt sätt krävs det att arbetsförmedlingens arbete är anpassat efter den enskilda 

arbetssökandens egna förutsättningar och erfarenheter. På arbetsförmedlingens hemsida står följande 

att läsa under rubriken Vårt uppdrag: 

2

 

Frågan är hur väl detta fungerar i praktiken? Kan de senaste årens eskalerande arbetslöshet leda till 

att individanpassningen negligeras i takt med att allt fler kommer i kontakt med arbetsförmedlingen?  

Sverige hade 2009 bland Europas högsta ungdomsarbetslöshetstal, ca 26 procent av ungdomarna upp 

till 25 år stod utanför arbetsmarknaden.

 

3 Jag har därför valt att fokusera min studie på de 

ungdomsarbetslösa. Ungdomar är historiskt sett en av de svagaste grupperna på arbetsmarknaden4

 

. 

De har bristande eller ingen yrkeserfarenhet, saknar ofta sociala kontaktnät och saknar i regel relevant 

utbildning eller är nyutbildade. Som en första kontakt med arbetsförmedlingen nås de unga 

arbetssökande av de skriftliga material som arbetsförmedlingen delar ut på sina kontor, på 

utbildningsmässor eller har gjort tillgängligt på Internet. Mitt intresse har riktats mot detta material på 

grund av antagandet att det är den första utposten i kommunikationen mellan arbetsförmedlingen och 

den arbetssökande.  

                                                 
1   LO:s hemsida, Valet 2010 
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidview/2BCEB149162236BAC12576E100398C8B, 2010-04-12 20.17 
2   Arbetsförmedlingens hemsida, Vårt uppdrag http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?c=32486 2010-04-5 22.56 
3   Ekonomifakta, fakta och statistik 
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Ungdomsarbetsloshet-internationellt/  2010-04-21 
17.33 
4   Blomskog, Stig & Schröder Lena ”Vilka ungdomar blir arbetslösa?” i I vuxenlivets väntrum red Martin Börjeson 
m.fl.(Umeå 1999) s. 23. 
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Syfte och frågeställning 
Ett av de bidragande skälen till att jag valde arbetsförmedlingens material gentemot ungdomar som 

ämne för denna studie var de höga ungdomsarbetslöshetstalen i Sverige jämfört med andra 

europeiska länder som tidigare nämnts. Även om frågan om ungdomars arbetslöshet och 

arbetsförmedlingens arbete är under frekvent debatt fann jag ingen del som belyste frågan om det 

skriftliga materialet. Även om det är arbetsförmedlarna som står för en stor del av detta arbete så är 

det skriftliga materialet det kanske viktigaste redskapet som arbetsförmedlingen har att tillgå för att 

delge stora grupper av arbetssökande information. Att de arbetssökande kan tillgodose sig denna 

information på ett enkelt och bra sätt är därför viktigt för deras deltagande och förståelse för 

arbetsförmedlingens aktiviteter. Det är också viktigt att detta material kan ge korrekt information om 

arbetsmarknaden och hur den fungerar. Frågan om tillgänglighet till arbetsmarknaden är som tidigare 

nämnts en av de allra viktigaste i dagens politiska debatt. I centrum för detta står arbetsförmedlingen 

och dess resurser.  Särskilt prioriterade i denna fråga är de grupper som har det svårast på 

arbetsmarknaden, vari gruppen ungdomar enligt tidigare redovisad statistisk ingår. 

Arbetsförmedlingen beskriver dessa prioriteringar på följande vis: 

Effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft. Prioritera dem som befinner 

sig långt från arbetsmarknaden. 5

Som tidigare nämnts utgör ungdomar en av de grupper som har svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden varför de också är en av dessa prioriterade grupper kring vilken arbetsmarknaden 

ska rikta särskilda resurser.  

 

 

Mitt huvudsakliga syfte med uppsatsen är att studera, beskriva och analysera hur arbetsförmedlingen 

anpassar sitt material efter den tilltänkta målgruppen ungdomar baserat på antagandet om att 

ungdomar har en gemensam språkkultur för vilken materialet kan anpassas. I stort kommer jag att 

utgå från två huvudsakliga frågeteman i denna studie.  

• Vilka uttryck tar sig den tänkta användaranpassningen i materialet?  

• Viken information ges störst utrymme i materialet och vilken information ges mindre 

utrymme eller exkluderas helt? 

 

För den första frågan kommer jag att studera språkbruk, ordval och delvis det bildspråk som används. 

Används det ord och formuleringar som går att koppla till den tänka användaranpassningen och på 

                                                 
5     Arbetsförmedlingens hemsida, Vårt uppdrag http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Allmant-
om-oss/Uppdraget.html 2010-05-20 19.48 
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vilket sätt?  Hur ter sig bildspråket och i vilka syften används det? Påverkas på något sätt 

informationen som ges i materialet av användaranpassningen och på vilket sätt i så fall? Den andra 

frågan gäller vilken information som finns i det skriftliga materialet och vilken som saknas. Vilken 

information prioriteras och vilken får lägre prioritet? Är den information som ges korrekt och 

informativ? Kan detta spåras till användaranpassningen av materialet?  

Disposition 
För att underlätta förståelsen för arbetets uppbyggnad hos läsaren följer här en kort redogörelse för de 

olika stycken som ingår i studien. Jag kommer i nästföljande stycke presentera och diskutera det av 

mig valda materialet som studien kommer att behandla. Därefter behandlas metoden med vilken jag 

valt att studera materialet och en redogörelse för de teoretiska begrepp som är centrala i arbetet. 

Rubrikerna därefter behandlar den tidigare forskning som berör ämnet. Efter denna del påbörjas 

analysen vilken består av tre olika rubriker som behandlar olika teman som jag stött på under arbetet. 

Slutligen följer en analys och sammanfattning av de resultat som framkommit.  

Material och avgränsningar 
Till en början hade jag som mål att studera det skriftliga materialet riktat mot ungdomar från såväl 

arbetsförmedlingen som försäkringskassan. Efter samrådan med min handledare kom jag fram till att 

det skulle innebära att arbete skulle kunna förlora fokus eftersom studien då skulle beröra två olika 

myndigheter med delvis olika uppdrag. Materialets avgränsning var i princip redan gjord på förhand 

eftersom jag valt ett specifikt område att inrikta mig mot. Till en början hade jag dock som mål att 

enbart studera material som är speciellt anpassat för ungdomar, men jag valde till slut att studera allt 

det material som användes gentemot ungdomar från arbetsförmedlingen. Detta gjorde jag eftersom 

jag på så vis fick en helhetsbild av det material som ungdomar kom i kontakt med.  I materialet som 

använts i denna studie är det broschyrerna Ekonomiskt stöd när du söker jobb samt Tusen möjligheter 

som utgör det allmängiltiga materialet, övrigt består studien av material särskilt riktat mot 

ungdomsarbetslösa.  

 

Den övergripande majoriteten av materialet består av sådant som görs tillgängligt på de lokala 

kontoren. Allt material förutom ett undantag används över hela Sverige. Totalt uppgår det till cirka 

150 sidor. Mottagarna varierar därför från personer som är inskrivna på arbetsförmedlingen och 

sådana som av olika skäl är intresserade av arbetsförmedlingens arbete. Syftet med materialet kan 

variera, från specifik information om exempelvis ungdomsgarantin till generell information om 

arbetsförmedlingens arbete. Allt material som ingår i studien är sådant som finns i omlopp vid tiden 

för arbetet, i detta fall våren 2010. Majoriteten av texterna är hämtade från boken Avstamp – 
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jobbguide för nyvuxna samt informationshäftet Hitta jobb. Den förstnämnda består av 66 sidor och 

finns tillgänglig på arbetsförmedlingens hemsida, i arbetsförmedlingens lokaler och används även 

som informationsmaterial på utbildningsmässor. Hitta jobb utgörs av femtio sidor och finns 

tillgänglig i arbetsförmedlingens lokaler och ges även till ungdomar som skriver in sig på 

arbetsförmedlingen. I övrigt består materialet av ett antal kortare informationshäften med allmän 

information bestående av sammanlagt cirka 10-15 sidor som alla finns tillgängliga i 

arbetsförmedlingens lokaler. Undantaget är informationshäftet Jobbgarantin som används gentemot 

ungdomar inskrivna i jobbgarantin på arbetsförmedlingen i Norrköping och är lokalt utvecklat. 

Metod 
Efter att ha studerat och valt mellan ett antal olika textanalytiska metoder föll till slut valet på den 

kvalitativa innehållsanalysen. Valet av den kvalitativa innehållsanalysen gav mig en metod att 

analysera såväl text som bildspråk och förhållandet mellan de två. Jag fann dock att även om metoden 

hade mycket gott rykte om sig var litteraturen om den inte speciellt omfattande. Den mesta litteratur 

som behandlar innehållsanalys gäller den kvantitativa innehållsanalysen vars fokus ligger på 

kvantitativt material snarare än kvalitativt. Jag fann dock en bra redogörelse av metoden och hur man 

applicerar den i den amerikanska professorn David L. Altheides bok Qualitative media analysis. Han 

väljer i boken att kalla den för etnografisk innehållsanalys, men i utformning och utförande är 

metoden densamma som den kvalitativa innehållsanalysen. Anledningen till att jag valde metoden var 

att den var användningsbar både för att analysera bild- och textmaterial6 vilket var avgörande för min 

studie eftersom delar utgörs av bilder med integrerad text. En av de grundläggande skillnaderna 

mellan den kvalitativa och den kvantitativa innehållsanalysen är skillnaden i arbetssätt. Den 

förstnämnda generar en unik undersökning i den mening att forskaren och dennes arbete står i 

centrum och att resultaten därför kan skilja sig åt beroende på vem som arbetar med det. 7 Den 

kvantitativa innehållsanalysen har i sin tur själva materialet i fokus och undersökningen ska i 

naturvetenskaplig anda kunna upprepas av en annan forskare med samma resultat.8  Arbetsprocessen 

med kvalitativ innehållsanalys kan enligt Altheide delas in i sammanlagt tolv olika steg eller 

delprocesser.9

                                                 
6   Altheide, David L., Qualitative media analysis (London 1996) s. 22.   

 De första tre stegen fokuserar på att välja ut ett specifikt område, bekanta sig med dess 

kontext och göra en preliminär avgränsning av materialet.  De påföljande stegen fokuserar på 

kodandet och skapandet av kategorier. Kategorierna ska därefter jämföras mot varandra i syfte att 

finna processer, teman och definitioner som är genomgående. Altheide ställer som tumregel att alla 

föremål i varje kategori ska bära relevans för minst ett annat i en annan kategori. Detta för att 

7   Altheide s. 16 
8   Bryder, Tom Innehållsanalys som teori och metod (Lund 1984) s. 2 
9  Altheide s.23-44. 
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säkerställa att den aktuella datan är en del av ett tema snarare än en isolerad händelse. Själva 

kodningsprocessen och jämförandet av kategorier sker kontinuerligt genom arbetet tills dess att en 

tillfredsställande mängd empiri har skapats och att arbetet kan slutföras.10

 

Som nämnts tidigare spelar forskarens förförståelse om ämnet en central roll i den kvalitativa 

innehållsanalysen. Jag fann därför att jag var tvungen att reflektera över mig själv och min 

förförståelse om ungdomsarbetslöshet som en del av arbetsprocessen. För mig var kontakten inför 

denna studie min första egentliga erfarenhet av arbetsförmedlingen. Jag har själv aldrig varit 

inskriven hos arbetsförmedlingen eller sökt deras stöd i några andra frågor. Min förförståelse är 

således helt baserad på den bild jag tillgodogjort mig genom mediernas rapportering av 

ungdomsarbetslöshet och genom bekanta som varit eller är arbetssökande. Den information jag fått 

från dessa källor har i princip varit uteslutande negativ. Jag har hört hur medierna har rapporterat om 

Sveriges höga ungdomsarbetslöshet, samtidigt som kamrater delgett sin frustration över att vara 

arbetslösa och att de upplevelser att deras situation inte tas på allvar av arbetsförmedlingen eftersom 

de fortfarande ses som ungdomar. Således var jag präglad av en negativ syn på arbetsförmedlingens 

arbete med ungdomsarbetslösa. Detta är något jag genom arbetet försökt att medvetandegöra och 

ständigt påminna mig själv om. 

  I mitt arbete har detta 

inneburit att jag först avgränsat mig till arbetsförmedlingens material riktat mot ungdomar och 

därefter bekantat mig med frågan om ungdomsarbetslöshet och hur arbetsförmedlingen arbetar med 

gruppen. Eftersom avgränsningen redan var relativt snäv fanns det inget behov av att avgränsa 

materialet ytterligare. Jag har därefter studerat materialet grundligt och valt ut ord, stycken och bilder 

som sedan har kodats ifråga om syfte och innebörd och därefter placerats i kategorier. Kategorierna 

har därefter genomgått ett stort antal förändringarna när jag ställt de mot materialet och mot varandra. 

Detta för att säkerställa relevansen såväl inbördes mellan kategorierna som gentemot 

arbetsmaterialet. Till hjälp för att analysera bildmaterialet har jag använt mig av boken I Bild och 

föreställning – Om visuell retorik av Yvonne Waern m.fl. Den ger en bra övergripande bild av hur 

visuell retorik används i olika former av material och vilket syfte bildspråket fyller samt hur det kan 

tolkas och analyseras. Denna kommer jag främst använda mig av för att studera analysera bildspråket 

och dess innebörd samt koppla bilderna till textmaterialet. 

Teori och begrepp 
Huvudperspektivet i min studie berör antagandet om en gemensam språkkultur hos ungdomar och 

anpassande av informationsmaterial utefter detta antagande. Jag har därför valt att utgå från de teorier 

                                                 
10  Altheide s.44. 
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som den brittiske sociologen Basil Bernstein har utvecklat kring hur social tillhörighet och 

uppfostran skapar olika språkkulturer i olika samhällsgrupper.  

 

Den brittiske sociologen Basil Bernsteins har utvecklat ett antal teorier om hur språket fungerar som 

ett kodspråk efter individernas sociala tillhörighet. Bernstein menar att barn från arbetarklassen ärver 

ett mer informellt språkbruk från sina föräldrar än vad barn från medelklassen gör.11 Bernstein 

exemplifierar detta informella språkbruk bland annat genom korta meningar, konstateranden och att 

uttalanden formuleras som frågor. Vidare menar Bernstein att arbetarklassen använder sig av ett 

”hårdare” språk eftersom denna språkkultur har svårare för att uttrycka känslor och ömhet.12 Det 

formella språket som enligt Bernstein används av medelklassen kännetecknas av en betoning på 

korrekt grammatik, variation i ordval och i regel längre sammanhängande meningar. Bernstein hävdar 

också att modern fyller en särskilt viktig roll i utvecklandet av språkkultur hos medelklassen. Detta 

menar Bernstein beror på att kommunikationen mellan mor och barn är den vanligast förekommande 

under barnets uppväxt. Samtidigt som modern yrkesarbetar i stor utsträckning och således får en 

stärkt social- och yrkestillhörighet som hon för vidare till barnet.13

 

 

Grundantagandet för materialet i studien är att ungdomar som grupp har ett eget och homogent 

språkbruk åtskilt från andra grupper i samhället. Enligt Bernstein är det dock det sociala arvet från 

föräldrarna som är tyngst vägande i skapandet av språkkulturen, inte vilken åldersgrupp individerna 

tillhör. Bernstein menar även vidare att segregeringen i skolväsendet med exempelvis friskolor med 

olika inriktningar ytterligare bidrar till att skapa olika språkkulturer hos ungdomar och differentiera 

olika grupper från varandra.14 Detta kan ses som en förstärkning av den sociala kontext som enligt 

Bernstein ärvs från föräldrarna. Samtidigt som personen ytterligare socialiseras med personer ur sin 

egen sociala grupp begränsas kontakten med personer utanför den egna gruppen vilket befäster den 

socialt ärvda språkkulturen ytterligare.  Vidare anser Bernstein att även om språkkulturen är uttryck 

för en social tillhörighet är det inte språket som skapar den sociala tillhörigheten. Med andra ord kan 

en individ använda sig av en språkkultur som avviker från den som individens ursprungliga sociala 

tillhörighet implicerar utan att för den delen byta social tillhörighet.15

                                                 
11   Atkinson, Paul Language, Structure and reproduction – An introduction to the sociology of Basil Bernstein 
(London 1985) s. 43. 

 Detta begrepp är mycket 

intressant i sammanhanget eftersom metodiken med användaranpassning till viss del grundar sig på 

att en grupp anpassar sitt språk efter en annan grupp. Behovet av att anpassa språket efter målgruppen 

12  Bernstein, Basil class, codes and control volume 1 (London 1972) s. 48. 
13  Atkinson s. 46. 
14   Aktinson s. 20. 
15   Bernstein s. 54. 



7 

kvarstår dock enligt Bernstein eftersom alla individer och grupper har olika föreställningsvärldar där 

ord och symbolers meningar skiljer sig åt och där vissa ord inte alls förekommer hos vissa grupper. 

Bernstein tar som exempel upp hur en pojke från arbetarklassen kan uppfatta vissa ord som 

främmande; ord som för en pojke ur medelklassen är vardagliga.16

Begreppsförklaringar 

 Uppfattningen av exempelvis en 

informationstext kan därför variera mellan olika grupper beroende på deras sociala tillhörighet och 

språkkultur även om texten och innehållet är detsamma. Jag kommer att använda Bernsteins teorier 

om språkkultur som en möjlig förståelseram till arbetsförmedlingens antagande om att ungdomar har 

en gemensam språkkultur, men även för att diskutera hur detta antagande eventuellt kan påverka den 

tänkta användaranpassningen i materialet och vilka konsekvenser antagandet om språkkultur kan ha.  

Vidare i studien kommer jag att använda två begrepp som kräver en definition. Begreppet 

ungdomsarbetslöshet är själva fundamentet i studien, hade den inte förekommit i den grad som den 

gör idag hade min studie inte haft den relevans som jag uppfattar att den har. Sättet på vilken 

ungdomsarbetslöshet mäts och vem som är att betrakta som arbetslös kräver en förklarande text, inte 

minst eftersom Sverige år 2007 bytte metod för att mäta arbetslöshet.17

Ungdomsarbetslöshet 

 Begreppet 

användaranpassning är betydligt svårare att ge klar definition kring, i stort handlar det om att koppla 

samman teman och studera retoriska begrepp och bildspråk.  

I oktober 2007 bytte Sverige mätmetod för arbetslösheten i landet. Tidigare hade man använt sig av 

en definition utarbetad av statiska centralbyrån som var unik för Sverige. I den räknade man 

arbetslösa i åldergrupperna 16-65 år, med den nya mätmetoden utarbetad av EU:s officiella organ 

Eurostat utökades definitionen till att även inkludera arbetslösa i åldergruppen 15-74 år att räknas 

med. Denna omräkning var dock av marginell betydelse eftersom andelen personer som anses 

tillgängliga för arbetsmarknaden i de adderade åldersgrupperna var minimalt. Till gruppen 

ungdomsarbetslösa i Sverige idag räknas arbetssökande som står utanför arbetsmarknaden i åldrarna 

15-24 år.18

                                                 
16   Bernstein s. 35. 

 Före 2007 räknades inte heltidsstuderande som söker arbete med i arbetslöshetsstatistiken. 

Detta innebar att den procentuella arbetslösheten bland unga steg förhållandevis mycket med de nya 

mätmetoderna. År 2008 låg exempelvis arbetslösheten bland ungdomar enligt de nya mätmetoderna 

på ca 20 procent medan den enligt den gamla mätmetoden där heltidsstuderande som söker arbete 

17    Ekonomifakta, arbetslöshetsmåttet ändras nu 
http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2007/Oktober/Arbetsloshetsmattet-andras-nu/  2010-04-27 23.33 

18   Eurostat. Definitions 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/methodology/definitions  2010 –  04 – 
27 23.41 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2007/Oktober/Arbetsloshetsmattet-andras-nu/�
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/methodology/definitions�
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inte räknades med låg på ca 13 procent.19 I februari var således antalet arbetslösa i gruppen 15-24 år 

26 procent, men hälften av dessa utgjordes av heltidsstuderande.20

 

Vilken metod man än väljer att räkna ungdomsarbetslösheten efter kvarstår det dock att Sverige har 

en relativt hög arbetslöshet jämfört med andra europeiska länder.

  

21

Användaranpassning 

 Jag har valt att använda mig av 

den nya metoden att mäta arbetslöshet. Detta skapar ett problem med att jämföra det material som 

utgår från den gamla mätmetoden och den nya eftersom de skiljer sig åt både vad gäller vilka 

ålderskategorier som räknas och vilka omständigheter som räknas som arbetslöshet. Jag har därför 

valt att använda material som använder sig av den gamla mätmetoden som indikationer och inte ställt 

det direkt mot material enligt den nya. Jag uppfattar vidare att problemetiken i detta är begränsad 

eftersom studien är kvalitativ till sin natur och enbart använder kvantitativt material för att belägga 

påståenden. 

Att ge en klar definition av begreppet användaranpassning är som tidigare sagts svårt, i det närmaste 

omöjligt. Michaël Wächter skriver följande om användaranpassning inom masskommunikation 

 i Inte bara ord: 

Antagandet bakom strävan att definiera mottagarna som en målgrupp är att ge gemensamma 

karakteristiska gör att mottagarna alla har någon faktor som man bör rikta in sig på vid utformningen av 

meddelanden.22

Detta sammanfattar på ett koncist sätt syftet med att användaranpassa material inför olika grupper 

och tilltänkta mottagare. Genom att använda olika formuleringar, bildspråk och ordval som 

avsändaren identifierar som passande för målgruppen för man materialet mer lättillgängligt för den 

tilltänkta målgruppen. För att användaranpassa materialet på ett bra sätt krävs det således att det hos 

avsändarna finns en kunskap och förståelse för mottagargruppen. Huruvida så är fallet med ämnet för 

denna studie eller inte kommer jag att lyfta fram senare i analysen. Att från myndigheters sida 

användaranpassa sitt material och sin verksamhet inför olika målgrupper är något som skett i en allt 

större utsträckning under de senaste årtiondena.

  

23

                                                 
19   Statistiska centralbyrån, arbetskraftsundersökning november 2008  (Stockholm 2008) s. 3. 

 Målet med detta är att nå ut till grupper som det 

antas behöva särskilt metoder för att nå ut till. I det här fallet är det gruppen ungdomar som åsyftas. 

20   Statistiska centralbyråns hemsida, nedgången i antal sysselsatta har stannat av 
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____290670.aspx – 2010-05-20 20.49 
21   Statiska centralbyrån,  AKU andra kvartalet 2009 (Stockholm 2009) s. 13. 
22   Wächter, Michaël Inte bara ord (Stockholm 1974) s. 110. 
23   Persson Thunqvist, Daniel  Samtal för arbete: kommunikativa verksamheter i kommunala ungdomsprojekt 
(Linköping 2003) s. 80. 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____290670.aspx�
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Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen kring arbetsförmedlingens material riktat mot gruppen ungdomar förefaller 

vara obefintlig. Jag kunde inte finna någon forskning som direkt studerade arbetsförmedlingens 

skriftliga material, ännu mindre någon som studerar den som riktar sig mot unga arbetssökande.  

Däremot finns det forskning (om än i begränsad utsträckning) som studerar arbetsförmedlingens 

arbete i stort och ungas upplevda situation av arbetslöshet. Även om denna forskning inte är direkt 

kopplat till denna studie ger det likväl en värdefull kontext till den.  

 

De tre publikationer som jag främst använt mig av är Riksrevisionens rapport Arbetsförmedlingen 

och de kommunala ungdomsprogrammen från 2006, antologin I vuxenlivets väntrum samt Fokus 05 – 

En analys av ungdomars etablering och försörjning, utförd av ungdomsstyrelsen. Den förstnämnda 

är en utvärdering gjord av riksrevisionsverket gällande arbetsförmedlingens arbete med 

arbetssökande ungdomar i de kommunala programmen för ungdomsarbetslösa. Jag har valt rapporten 

eftersom den detaljerat utvärderar hur arbetsförmedlingens arbete med ungdomar fungerar och 

således ger en bra kontext till analysen.  I vuxenlivets väntrum är en antologi som både kvalitativt och 

kvantitativt behandlar ungdomars situation på arbetsmarknaden och dess konsekvenser. Fokus 05 

analyserar de åtgärder som görs för att underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden och hur 

ungdomar upplever dessa.  

Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen 
I rapporten Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen gör Riksrevisionsverket en 

till stora delar kvantitativ värdering av arbetsförmedlingens arbete med ungdomar. De två 

programmen som studerats är ungdomsgarantin (Förkortad UG) som är ett av flera program som 

riktar sig till ungdomar mellan 20-24 år samt det kommunala ungdomsprogrammet (förkortat KUP) 

som är det enda program som riktar sig till ungdomar under 20 år. Målet med studien är att studera 

effektiviteten hos programmen, värt att nämnas är att de båda lägger stort fokus vid 

individanpassningen gentemot den arbetssökande.  
Statsmakterna har betonat att arbetsförmedlingen tidigt ska bedriva ett intensivt individinriktat arbete 

utifrån den individuella handlingsplanen.24

Att detta arbete med ungdomar inte bedrivs i den utsträckning och individanpassning som är önskvärt 

fastslås även det i inledningen av rapporten.

 

25

                                                 
24   Riksrevisionen, Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen (Stockholm 2006) s. 7. 

 Allt arbete med ungdomar ska enligt 

arbetsförmedlingens riktlinjer följa samma processer som gäller för arbetssökande från andra 

grupper. Arbetet ska dock anpassas efter ungdomarnas behov med täta kontakter med 

25   Riksrevisionen s. 7. 
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arbetsförmedlare samt möten och annan verksamhet efter behov. En av grundstenarna i detta arbete 

är behovet av en individuell handlingsplan för den arbetssökande som bör skapas två veckor efter att 

vederbörande skrivit in sig på arbetsförmedlingen eller senast tre månader efter inskrivningen.  

Tremånadersgränsen är i detta fall mycket avgörande eftersom gruppen 20-24 år räknas som 

långtidsarbetslösa efter att ha varit öppet arbetslösa under denna tid. Handlingsplanens ska även 

uppdateras regelbundet.  Rapporten fastslår dock att så inte är fallet i tillräcklig hög utsträckning. Var 

femte arbetssökande har inte fått en egen handlingsplan efter att ha varit inskriven i tre månader.26

Riksrevisionen menar att en genomsnittlig mötestid på en halvtimma enskilt med en förmedlare är för lite 

för att arbetet med ungdomar ska kunna beskrivas som intensivt och individfokuserat

 

Det framkommer också att tiden som avdelas för möten och kontakter med den arbetssökande inte är 

tillräckligt. 

27

 

Enligt rapporten anser Riksrevisionen att tre av fyra arbetsförmedlingskontor inte ger de 

ungdomsarbetslösa ett bra stöd under de tre första månaderna de är inskrivna och att endast hälften 

av kontoren gör det därefter när arbetssökande inträder i de olika programmen. Författarna noterar 

också att mindre än 40 procent är i arbete tre månader efter att de deltagit i något av programmen.

 

28

I vuxenlivets väntrum 

 

I antologin I vuxenlivets väntrum samlar redaktörerna och sociologerna Anders Gullberg och Martin 

Börjeson en mängd olika forskares resonemang om ungdomsarbetslöshet och dess orsaker. Avstamp 

tas i de i samhälleliga förändringar som inneburit att de arbeten som fanns i det gamla 

industrisamhället helt försvunnit eller flyttat till andra länder.29

 

 Denna arbetsmarknad som det 

beskrivs av författarna står i kontrast till det tidigare industrisamhällets relativt utstakade väg mellan 

skolgång och arbete. Den moderna arbetsmarknaden präglas istället av en osäkerhet mellan skolan 

och arbetslivet där perioder av arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte är en 

ovanlighet. Vidare spekuleras det kring huruvida de höga arbetslöshetstalen kan leda till att 

ungdomar blir en ny underklass i samhället. Även om författarna menar att detta inte är troligt, pekar 

de på ett behov av att studera fenomenet närmare och hur ungdomsarbetslöshet påverkar den sociala 

ställningen senare i livet.  

Bland orsakerna till att ungdomar har det svårare på arbetsmarknaden lyfter författarna främst fram 

den allt mindre efterfrågan på okvalificerat arbete vilket tidigare varit en infartsväg i arbetslivet för 

                                                 
26   Riksrevisionen s. 29. 
27   Riksrevisionen s. 29. 
28   Riksrevisionen s. 59. 
29   Blomskog & Schröder s. 30. 
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ungdomar. Detta kopplas samman med att ungdomar generellt sett inte har tillgodosett sig en 

vidareutbildning vilket skulle stärka deras möjligheter på arbetsmarknaden.30 Författarna påpekar 

också att situationen med låg utbildningsnivå drabbar ungdomar hårdare än äldre med samma 

utbildningsbakgrund. Detta eftersom äldre personer i regel har en arbetslivserfarenhet som väger upp 

avsaknaden av en kvalificerad utbildning. En annan bidragande orsak till ungdomars situation på 

arbetsmarknaden menar författarna beror på hög lönesättning hos nyanställda ungdomar och 

regleringar såsom LAS vilket gör att unga i sin egenskap som nyanställda löper större risk att bli 

arbetslösa när arbetsgivaren gör nedskärningar på arbetsplatsen. Som en tredje faktor som påverkar 

ungdomars arbetslöshet nämner författarna familjesituationer och hemförhållanden. Ungdomar som 

deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har enligt författarna mer ogynnsamma hemförhållanden än 

de som är aktiva på arbetsmarknaden.31

Författarna nämner även ett antal bieffekter med arbetslöshet hos ungdomar. Bland dessa nämns 

ekonomisk marginalisering, vilket i sin tur för med sig psykosociala konsekvenser. Detta utmärker 

sig bland annat genom att de har svårare att få egen bostad och har mindre möjligheter att delta i 

sociala aktiviteter.

 

32 Den mest graverande bieffekten som nämns är dock en ökad social ohälsa bland 

personer som erhåller försörjningsstöd. Undersökningen fann att personer i denna grupp led dubbelt 

så hög risk att begå självmordförsök som personer som inte erhållit försörjningsstöd.33

Fokus 05 

 

Analysen Fokus 05 – En analys av ungas etablering och egen försörjning är utgiven och utarbetad av 

den statliga ungdomsstyrelsen. Syftet är att analysera vilka möjligheter och svårigheter som 

ungdomar ställs inför när det gäller att etablera sig på arbetsmarknaden och att skapa en egen 

försörjning. Analysen inleds med en beskrivning över de fyra olika perspektiv som idag styr den 

statliga ungdomspolitiken.34

                                                 
30   Blomskog & Schröder s. 31. 

 Självständighetsperspektivet syftar till att stödja ungdomars möjlighet 

till självständighet och oberoende. Med detta åsyftas dels att stödja vägen in i vuxenlivet genom att få 

ett arbete och möjlighet till egen försörjning.  Detta perspektiv syftar också till att motverka faktorer 

som diskriminering, missbruk eller tvång som kan hindra den personliga friheten och möjligheten till 

att utvecklas. Rättighetsperspektivet syftar till att skydda ungdomar i enlighet med FN:s konvention 

om mänskliga rättigheter och att ge ungdomar en social och ekonomisk trygghet. Inom 

rättighetsperspektivet ryms också rättigheten att inte bli diskriminerad.  Mångfaldsperspektivet säger 

31   Blomskog & Schröder s. 34. 
32   Standh, Mattias ”Ungdomsarbetslöshet och ekonomisk marginalisering?” i I vuxenlivets väntrum red Martin 
Börjeson m.fl.(Umeå 1999) s. 137. 
33   Haquist, Curt ”Arbetslöshet, ekonomisk utsatthet och självmord bland ungdomar” i I vuxenlivets väntrum red 
Martin Börjeson m.fl.(Umeå 1999) s. 170. 
34   Ungdomsstyrelsen Fokus 05 – En analys av ungas etablering och egen försörjning (Stockholm 2005) s. 26. 
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att den mångfald av värderingar och livsstilar som finns bland ungdomar ska värderas och bejakas. I 

det ingår begreppet att all offentlig verksamhet ska bejaka denna mångfald och sträva efter en 

likabehandling av alla ungdomsgrupper. Resursperspektivet fastslår att ungdomar är en resurs för 

samhället och att ungdomars erfarenheter ska tas tillvara. Detta exemplifieras genom att ungdomar 

ska ha inflytande över den verksamhet som de är delaktiga i. 

I analysen över ungdomars etablering i samhället fann författarna ett samband mellan den sociala 

situationen under skolgången och etablering på arbetsmarknaden. Ungdomar som haft en stabil social 

situation på gymnasiet och högstadiet och som haft feriearbete eller arbetat extra under skolgången 

hade lättare att etablera sig på arbetsmarknaden än de elever som haft en problematisk social 

situation och inte arbetat.35 Vidare konstateras det att ungdomars situation på arbetsmarknaden är 

kritisk i den mening att ungdomar aldrig haft en så hög utbildningsnivå som idag, men samtidigt har 

allt svårare att komma in i yrkeslivet.36

Författarna avslutar med att återknyta till de fyra perspektiven som styr ungdomspolitiken. Det 

konstateras där att den sociala differentieringen inleds redan på gymnasiet och fortsätter genom 

arbetslivet. Konsekvensen kan enligt författarna bli att medan vissa sociala grupper får det lättare på 

arbetsmarknaden blir det svårare för andra. Detta försvårar etableringen på arbetsmarknaden och i 

förlängningen hotar det också de målsättningar som ryms inom självständighetsperspektivet och 

mångfaldsperspektivet.

 Detta beror enligt författarna på att ungdomar i stor 

utsträckning konkurrerar med personer som har arbetslivserfarenhet vilket utgör en avgörande faktor 

när arbetsgivare rekryterar ny personal.  

37 Författarna efterlyser också en ökad anpassning av myndigheternas 

verksamhet efter ungdomars behov för att bättre ta tillvara ungdomars kompetens enligt 

resursperspektivet och även för att säkerställa att de kan ta del av de rättigheter som omnämns i 

rättighetsperspektivet.38

Analys 

 

I mitt arbete med att analysera materialet som arbetsförmedlingen använder gentemot ungdomar kom 

jag fram till tre olika kategorier i vilka jag sorterade materialet. Kategorierna representeras av de tre 

rubriker som inleder nästkommande stycke. Den första rubriken som jag valt att kalla förenklande 

syftar till att lyfta fram stycken där det gjorts tydliga försök att förenkla språket i materialet. Den 

andra rubriken som jag har döpt till Vägen till drömjobbet behandlar formuleringarna och uttalandena 

kring arbetsmarknaden och vägarna mot arbete. Den tredje och avslutande rubriken vilka skillnader 

som finns mellan de olika materialen ifråga om information samt bild- och språkbruk. 
                                                 
35   Ungdomsstyrelsen s. 110. 
36   Ungdomsstyrelsen s. 156. 
37   Ungdomsstyrelsen s. 194. 
38   Ungdomsstyrelsen s. 196 ff. 
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Förenklande 
Ett genomgående tema till att förenkla språket finns i det material som arbetsförmedlingen använder 

gentemot ungdomar. Daniel Persson Thunqvist skriver i Samtal för arbete: kommunikativa 

verksamheter i kommunala ungdomsprojekt hur en av kommunikationens grundstenar är att det finns 

en gemensam föreställning om hur vardagens skeenden och det som ryms däri har samma innebörd 

för människor.39

Den här boken handlar om jobb. Hur man ska välja och söka arbete. Om olika vägar till drömjobben och 

vilka utbildningar och andra steg som kan leda dit du vill. De behöver inte läsa den från pärm till pärm – 

Om du inte vill

 Förenklandet av det i regel annars stela myndighetsspråket kan tolkas som ett sätt att 

nå till ungdomars föreställningsvärld genom att använda uttryck som de är bekanta med. Jag ska i 

detta stycke lyfta fram ett antal exempel som jag funnit i de aktuella texterna. Boken Avstamp – 

Jobbguide för nyvuxna som ges ut av arbetsförmedlingen inleds med följande stycke: 

40

 

Det återfinns även en kortare textruta där arbetsförmedlingen som institution presenteras bland annat 

med orden ”Vi har matchat jobb i 100 år så vi vet vad i pratar om.”

 

41  Stycket kan ses som att det ger 

en mycket enkel presentation av arbetsförmedlingen och dess verksamhet. Meningarna är som synes 

mycket kortfattade. Informationen som ges i detta inledande stycke är också enbart positiv i den 

bemärkelse att arbetsförmedlingen framhävs som den bästa och säkraste vägen att gå för att få arbete. 

Detta uttalande kontrasterar mot Riksrevisionens slutsatser i utvärderingen av arbetsförmedlingens 

arbete med ungdomar. I Arbetsförmedlingen och de kommunala ungdomsprogrammen konstateras det 

att hälften av arbetsförmedlingens kontor brister i sitt arbete med ungdomsarbetslösa, särskilt 

framhävs bristerna i att stödja och följa upp arbetssökandet.42

 

Senare i samma bok återfinns följande formulering angående vad läsaren ska utbilda sig till: 

  Vidare förefaller det även som att 

författarna försöker ge stycket en mer informell ton genom att i sista stycket klargöra att det är upp 

till mottagaren att bestämma hur han eller hon vill läsa boken. Stycket kan dock också tolkas som att 

författarna inte tror att mottagarna är vidare engagerade i ämnet och därför inte kan förväntas läsa 

boken i sin helhet.  

Vad ska du bli när du blir stor? Det finns mycket att välja på. Sist någon räknade kom de fram till att det 

finns över 12 000 olika yrken43

Slående här är först och främst valet av ordet ”stor” istället för vuxen. Med det aktuella ordvalet tycks 

 

                                                 
39   Thunqvist s. 9. 
40   Arbetsförmedlingen Avstamp - Jobbguide för nyvuxna (Stockholm 2007) s. 1. 
41   Arbetsförmedlingen Avstamp s. 1. 
42   Riksrevision s. 37. 
43   Arbetsförmedlingen Avstamp s. 9. 
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meningen snarare vara riktad mot en betydligt yngre åldersgrupp än de unga vuxna som den är 

faktiskt gör. Eftersom boken ifråga dessutom använder ordet ”vuxen” i titeln blir ordvalet märkligt. 

Målgruppen för texten är trots allt ungdomsarbetslösa, även om stycket ifråga främst riktar sig till de 

som nyligen gått ut gymnasiet. Den tredje frasen i meningen är också värd att nämna. Författarna 

refererar till vad som ska ses som kvantitativa fakta (12 000 olika yrken) men gör det på vad som kan 

tolkas som ett avslappnat sätt. Det ges inga som helst källreferenser och man får heller inget veta om 

var och när undersökningen gjordes. Det ges ingen kontext till undersökningen mer än att det var så 

”sist någon räknade”. Detta är noterbart eftersom det är ett i det närmaste genomgående tema i boken. 

Till vissa kvantitativa undersökningar som refereras görs källhänvisningar, men i majoriteten av 

fallen görs det inte. Det saknas också en kontext till vad de 12 000 yrkena innebär, utan de 

presenteras alla som lika lättillgängliga och ett det är individens egna val som avgör. Tiiu Soidre 

presenterar i kapitlet Kön, generation och arbetslöshet i I vuxenlivets väntrum hur ett stort antal 

faktorer påverkar individens möjligheter på arbetsmarknaden, som grundläggande nämner hon 

familjens sociala situation. Denna påverkar i sin tur individens möjligheter till utbildning och 

studier.44

 

 Formuleringen i Avstamp antyder att det är individens eget val som avgör yrkesvalet, vilket 

motsägs i Soidres studie som lyfter fram familjens sociala situation som starkt begränsande för 

yrkesvalet.  

En av de mer komplexa frågorna i arbetsförmedlingens arbete är den om vilka arbeten som anses 

lämpliga för den sökande och vilka krav som kan ställas som motprestation. Angående vilka regioner 

som det är enklast att hitta jobb i finns följande formulering att hitta i informationshäftet Att söka jobb: 

Flest jobb finns i storstadsområdena. Men det finns också arbeten i övriga delar av landet. Eller utomlands. 

Många väljer att pendla eller flytta till något grannland för att arbeta. Eller längre bort. Det beror på vad du 

kan och vad du vill45

I informationshäftet ges det genom detta stycke en bild att valet av att vilket jobb som den 

arbetssökande väljer att söka är helt upp till den enskilde. Arbetsmarknaden beskrivs i uteslutande 

positiva ordalag där jobben finns överallt och människorna själva väljer alternativet att flytta eller 

pendla.  

Uttalandet om att arbetssökandet grundas på vad den arbetssökande själv önskar motsägs dock i 

broschyren Ekonomiskt stöd när du söker jobb. Bland annat nämns det att om den arbetssökande 

tackar nej till ett arbete kan arbetslöshetsersättningen sänkas eller försvinna helt om personen tackar 

nej upprepade gånger. Särskilt intressant för ungdomar är att ersättningen försvinner om personen 

 

                                                 
44   Soidre, Tiiu ”Kön, generation och arbetslöshet” i I vuxenlivets väntrum red Martin Börjeson m.fl.(Umeå 1999) s. 
89. 
45   Arbetsförmedlingen Hitta jobb (Stockholm 2009) s. 6. 
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väljer att inte delta i jobbgarantin.46

Att söka jobb i utlandet skiljer sig inte så mycket från att söka jobb på hemmaplan. Med 

arbetsförmedlingens och internets hjälp kommer du långt utan att sätta foten utanför ytterdörren. Men du 

behöver i vissa fall tänka på sådant som arbetstillstånd, visum, uppehållstillstånd och försäkringar

 Denna information delges inte i det material som 

arbetsförmedlingen använder gentemot ungdomar, även om det är rimligt att anta att den kommer på 

ett senare plan i kontakt med en arbetsförmedlare. Under rubriken Jobba utomlands i Avstamp 

presenteras information om utomlandsarbete både i och utanför EU. På sidans första stycke står 

följande att läsa: 

47

Återigen görs det en hänvisning till enkelheten i det som beskrivs. Enligt författarna kan man 

”komma långt” utan att behöva lämna hemmet. Vad som hänsyftas med detta beskrivs inte närmare, 

men det går i linje med den tendens att förenkla begrepp som återfinns i materialet. I det här fallet 

återfinns förenklandet i flera plan. Det finns dels i användandet av vardagliga fraser som ”sätta foten 

utanför ytterdörren” men det är allra mest talande i att arbetet med att söka jobb utomlands och vad 

som krävs för att arbeta utomlands beskrivs i vad som kan ses som enkla ordalag. Det beskrivs i de 

första två meningarna som något som inte kräver större engagemang. Hänvisningen till att söka 

information på internet går även att spåra till ett av resultaten i Theres Bellanders studie i ungdomars 

kommunikationsvanor Solid – att ringa ett telefonsamtal eller logga in på chatten. Bellander kommer 

där fram till att 97 procent av de gymnasieungdomar som ingår i studien har tillgång till internet 

hemma och att nästan hälften har en egen dator.

 

48 Det kan således konstateras att internet är ett 

välbekant medel för informationssökande för ungdomar. Den sista frasen listar dock fyra saker som 

den arbetssökande kan behöva tänka på i ”vissa fall”. Genom detta ordval ger man intrycket att den 

arbetssökande in normalfall inte behöver tänka på någon av de nämnda sakerna. Detta gäller dock 

bara för arbete inom EU de tre första månaderna av vistelsen.49 Vill man arbeta utanför EU eller 

längre än tre månader krävs det att man har är insatt i vad alla sakerna innebär. Intressant är också att 

försäkring nämns som ett viktigt område att tänka på redan vid arbete i Danmark i Hitta jobb. Det 

lyfts där fram ett exempel med en man som höll på att bli utan sjukförsäkring vid en 

arbetsplatsolycka när han arbetade i Danmark.50

 

 

Att använda ett förenklat språkbruk i materialet riktat mot ungdomarna kan som tidigare nämnts ses 

som ett sätt att från arbetsförmedlingens sida att nå ut till den aktuella gruppen genom att anpassa det 

                                                 
46   Arbetsförmedlingen Ekonomiskt stöd när du söker jobb (Stockholm 2009) s.13. 
47   Arbetsförmedlingen Avstamp s. 25. 
48   Bellander, Theres Ringa ett telefonsamtal eller logga in på chatten (Uppsala 2006) s. 62-ff. 
49   EU-upplysningen, arbetstagare och arbetssökande http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Fri-
rorlighet/Personer/Arbetstagare-och-arbetssokande/ 2010-05-20 21.45 
50   Arbetsförmedlingen, Hitta jobb s. 8. 
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till deras föreställningsvärld. Problematiken är dock huruvida det finns en gemensam 

föreställningsvärld för ungdomar. I Människans språk resonerar kring Basil Bernsteins teorier kring 

hur ungdomars språkbruk och deras förförståelse kan skilja sig åt väsentligt. Enligt Bernstein bottnar 

sig detta på faktorer som social tillhörighet, klass och uppfostran51 vilket i sin tur påverkar vilket 

språkbruk ungdomar använder sig av och är bekanta med. Denna problematik återfinns vidare i Fokus 

05. Där återges den statliga ungdomspolitikens fyra huvudperspektiv. Särskilt intressant för den 

aktuella frågan är mångfaldsperspektivet. Enligt detta perspektiv ska ungdomars olika värderingar 

och livsstilar bejakas och värderas. Perspektivets främsta mål är att motverka diskriminering inom 

arbetsförmedlingens verksamhet och minska skillnaderna mellan olika ungdomsgrupper.52

Bildspråket som används i materialet är av varierande natur, men till stor del kan även det sorteras in 

i kategorin ”förenklande”. I Hitta jobb åtföljs många av texterna av en tecknad serie som illustrerar 

ämnet som behandlas i texterna. I Bild och föreställning – Om visuell retorik listar författarna 12 

olika syften med bilder i informationsmaterial.

 Tolkar 

man detta perspektiv utifrån materialet är det intressant huruvida den generella anpassningen efter 

ungdomar strider mot mångfaldsperspektivet och dess mål att bejaka alla ungdomars olika livsstilar. 

Mångfaldsperspektivet menar att gruppen ungdomar består av en mängd olika grupper med olik 

förförståelse, materialet riktar sig dock till ungdomar som en relativt homogen grupp.  

53 Utifrån denna lista fyller bildmaterialet i Hitta jobb 

förmodligen syftet att åskådliggöra innehållet i texterna. En text som hur man formulerar ett CV 

åtföljs exempelvis av en bild där två personer sitter vid ett skrivbord. Den ena personen håller upp ett 

papper som troligen ska symbolisera ett CV och säger genom en pratbubbla ”Kanske har du glömt 

något viktigt”.54 I såväl Hitta jobb som Avstamp – Jobbguide för nyvuxna består bildspråket till stora 

delar av teckningar och illustrationer. I båda fallen är syftet med bildspråket troligen att åskådliggöra 

det som presentera i de omgivande texterna som det tidigare nämnda exemplet beskriver. Valet av 

teckningar kan tolkas som ett sätt att avdramatisera materialet för att på så sätt lättare nå ut till 

målgruppen. Genom teckningar kan materialet ses ge ett luftigare intryck än vad det skulle ha haft 

om det enbart bestod av ren text. Detta kan betraktas som ett sätt att ytterligare förenkla materialet. 

Följandes detta resonemang får bildmaterialet ett tänkbart andra syfte – att underlätta inlärning.55

                                                 
51   Linell, Per Människans språk (Malmö 1982) s. 260. 

 I 

bild och föreställning nämns vilka olika bildpreferenser olika grupper har vad gäller 

informationsmaterial. Teckningar och serier liknande de som står att finna i Hitta jobb förknippades 

av ungdomar enligt undersökningar med litterärt material som sagor eller fantasier. 

52   Ungdomsstyrelsen s. 27. 
53   Yvonne Waern, Rune Pettersson & Gary Svensson Bild och föreställning – om visuell retorik (Lund 2004) s. 144. 
54   Arbetsförmedlingen Hitta jobb s.16. 
55   Waern, Pettersson & Svensson s.144. 
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Informationsmaterial och faktatexter förknippades snarare med realistiska fotografier.56

Vägen till drömjobbet 

 Man skulle 

därför kunna betrakta valet av teckningar som kontraproduktivt i den mening att det kan resultera i 

att det skriftliga materialet förlorar sin auktoritet. 

På femte sidan i boken Avstamp – Jobbguide för nyvuxna presenteras en bild som syftar till att 

illustrera vägen till arbete. Vägen börjar vid det som kallas ”avstamp” och avslutas vid en position 

kallad ”jobb”. Vad denna position egentligen innebär är dock något diffust. Vägarna från 

avstampspositionen går fram till ett antal olika positioner, bland dessa ”gymnasiekompetens”, det 

förutsätts alltså inte att man vid denna position gått ut gymnasiet eller fått fullständiga 

gymnasiebetyg. Gymnasiekompetens skulle kunna innebära att man vid avstampspositionen har gått 

ut gymnasiet, men att man eventuellt saknar fullständiga betyg. Utan en förklarande text är det dock 

upp till mottagaren själv att tolka innebörden. Positionen gymnasiekompetens är också särskilt 

intressant eftersom det är den enda där vägen illustreras i någon form av hinder, vilket symboliseras 

av en kulle. Övriga vägar består av stigar utan några obstruktioner. ”Gymnasiekompetens” illustreras 

i form av en kulle med en stege framför vilket indikerar att det är den svåraste vägen att ta sig förbi. 

Intressant är också att den positionen enbart leder fram till högskola. I Fokus 05 konstateras dels att 

ungdomar som inte har fullständig gymnasiekompetens har svårare att få arbete än sina jämnåriga, 

dels att många med ungdomar med gymnasiekompetens som söker in till högskolan inte kommer 

in.57

 

 Det hade således varit rimligt med dels en problematiserad väg till positionen ”högskola”, 

förslagsvis genom en notering om intagningspoäng eller liknande. Men även en förenklad väg till 

positionen ”arbete” eftersom gymnasiekompetens som tidigare konstaterats underlättar 

arbetssökandet.  

Bredvid positionen gymnasiekompetens finns högskoleprovet vilken inte har några hinder likande 

kullen framför gymnasiekompetens och således kan betraktas som en enklare väg än 

gymnasiekompetens för att nå högskolestudier trots att det krävs gymnasiekompetens för att studera 

på högskola oavsett resultat på högskoleprovet. Längst till höger på bilden finns det två positioner 

som benämns ”jobba utomlands” och ”resa”. Den förstnämnda är signifikant eftersom den leder 

direkt vidare till positionen jobb. Detta går att tolka som att utomlandsjobb i sig inte är något 

egentligt mål utan bara ett steg på vägen till ett arbete inom Sverige. Detta trots att utomlandsarbete 

senare i boken benämns i mycket positiva termer och som något värt att eftersträva.58

                                                 
56   Waern, Pettersson & Svensson s.156. 

  

57   Ungdomsstyrelsen s. 152. 
58   Arbetsförmedlingen Avstamp s. 25-ff. 
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Längst ut finns positionen ”resa” vilket inte definieras vidare, men som leder direkt till arbete. 

Följandes de stigar som finns på bilden är ”resa” längst till höger den lättaste vägen till arbete och 

står således i kontrast till stigen längst till vänster som går via ”gymnasiekompetens”,” högskola” och 

eventuellt ytterligare positioner. Detta till trots att personer med eftergymnasial utbildning historiskt 

sett är den grupp som har lägst arbetslöshet.59

 

 Det görs i slutändan ingen åtskillnad mellan de olika 

vägarna eftersom slutresultatet är detsamma – positionen jobb. 

Den mest grundläggande funktionen i arbetsförmedlingens arbete är att lotsa de arbetssökande ut i 

arbetslivet eller till utbildning. Under rubriken ”jobbet” står följande att läsa i Avstamp: 

Att välja yrke och söka jobb är en konst som kräver tid, energi och kunskap! Om du letar på ett smartare 

sätt får du mer tid över till roliga saker. Ändå kan det ta månader, eller till och med år att hitta ett arbete 

man verkligen vill ha60

I den inledande meningen beskrivs arbetssökande som något kräver stort engagemang, både vad 

gäller tid och intresse. I den nästföljande meningen kontrasteras detta genom att författaren beskriver 

att om man genom att söka arbete ”smart” får mer tid över till ”roliga” saker. Vad de ”roliga” sakerna 

är beskrivs inte i närmare utsträckning, men det är rimligt att anta att det syftar till olika 

fritidssysselsättningar. I meningen därefter förstärks ytterligare bilden av arbetssökande som en 

mycket tidskrävande och arbetssam syssla. Författaren målar genom formuleringarna upp en bild där 

fritiden (roliga saker) inte ska prioriteras, men är av större intresse för den arbetssökande än arbetet 

med att söka jobb och välja yrke. Genom att söka arbete ”smart” minimeras tiden som den 

arbetssökande behöver ägna åt det och kan istället läggas på fritidsintressen och personliga intressen. 

Intressant i stycket som helhet är att samtidigt arbetssökande beskrivs som väldigt krävande, nämns i 

stort sett inga positiva aspekter av arbetssökande. Det som framhävs positivt är fritiden (roliga saker), 

samtidigt som det förutsätts att mottagaren inte är speciellt intresserad av själva arbetssökandet.  

 

 

I Hitta jobb beskrivs arbetssökandet när man tidigare haft anställning i betydligt mer positiva termer. 

Om du redan har arbetat med något du trivs med är det lätt. Då vet du hur arbetet går till. Då vet du kanske 

också vad du söker. Och om du passar för jobbet. Kanske kan du ta kontakt med en tidigare arbetsgivare och 

fråga efter tips på jobb61

Här beskrivs arbetssökandet som betydligt enklare än i föregående citat. Eftersom mottagaren i det 

här fallet antas ha tidigare arbetslivserfarenhet finns inte längre problemet med att välja yrke som 

 

                                                 
59   Blomskog och Schröder s.32. 
60   Arbetsförmedlingen Avstamp s. 9. 
61   Arbetsförmedlingen Hitta jobb s. 4. 
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tidigare utmålades som tids- och energikrävande. Under förutsättningen att den arbetssökande vill 

arbeta inom samma område uppmanas han eller hon att söka kontakter med tidigare arbetsgivare och 

fråga efter arbete. På så vis förkortas enligt författarna tiden som krävs för att söka arbete och även 

den energi som krävs i jämförelse med en person som saknar tidigare arbetslivserfarenhet. Det 

faktum att arbetssökandet beskrivs som enklare i detta stycke än det föregående baserar sig troligen 

på de undersökningar som konstaterar att ungdomar med tidigare arbetslivserfarenhet har lättare att 

etablera sig på arbetsmarknaden än de som saknar arbetslivserfarenhet.62

 

 

Skillnaden mellan de två citaten och dess innehåll är mycket påtaglig. Det första citatet förutsätter att 

mottagarna saknar tidigare arbetslivserfarenhet och inte heller är särskilt engagerade i arbetssökandet 

eller sitt val av yrke. Antagandet är att mottagarna (ungdomsarbetslösa) i första hand är intresserade 

av sin fritid. Det påföljande citatet förutsätter att mottagaren har tidigare arbetslivserfarenhet. Trots 

att även det riktar sig till personer som är arbetslösa och söker arbete beskrivs processen med att söka 

arbete på ett helt annat sätt. Istället för att beskriva processen som svår och tidskrävande formuleras 

arbetssökandet i termer som ”ta kontakt med en tidigare arbetsgivare och fråga efter tips på jobb”.  

Tiden utanför arbetssökandet nämns överhuvudtaget inte. Det skulle kunna spekuleras kring att 

författarna utgår från att de ungdomar med tidigare arbetslivserfarenhet är mer engagerade och 

intresserade av sitt yrkesliv än de som står utan arbetslivserfarenhet, därav omnämnandet av fritid i 

det första citatet.  

 

I ett informationskompendium om jobbgarantin för ungdomar lokalt utformat av arbetsförmedlingen i 

Norrköping nämns följande i presentationen av jobbgarantin: 

Genom detta program är tanken att du ska bli bättre rustad för att hitta ett arbete63

Citatet kommer från material som kommer de ungdomsarbetslösa till dels först när de varit inskrivna 

hos arbetsförmedlingen och varit arbetslösa i tre månader. På sätt skiljer det sig åt från det övriga 

materialet som är fritt tillgängligt. Intressant är valet av ordet ”tanken” vilket ger ett osäkrare intryck 

av arbetsförmedlingens verksamhet som en väg till arbete än vad materialet i övrigt ger sken av.

 

64

                                                 
62   Ungdomsstyrelsen s. 155. 

   

Vidare är budskapets fokusering på individen med valet av ”du” intressant. Riksrevisionen pekar på 

stora regionala skillnader i individanpassningen för ungdomsprogrammen. Knappt hälften av de 

tillfrågade arbetsförmedlingarna menar att det är den lokala arbetsförmedlingens bedömningar av den 

arbetssökande som väger tyngst i utformandet av programmen, tre femtedelar av de tillfrågade 

63   Arbetsförmedlingen Norrköping Jobbgarantin för ungdomar s.1 
64   Arbetsförmedlingen Avstamp s. 11 
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arbetsförmedlingarna uppger att programmen är uppbyggda likadant för mer än 90 procent av 

deltagarna.65

 

 Detta ger ett intressant perspektiv på den individfokus som återspeglas i citatet eftersom 

det som synes råder en diskrepans kring hur individens önskningar ska hanteras i programmen. En 

majoritet av de tillfrågade arbetsförmedlingarna uppger att programmen är och i förläningen arbetet 

med ungdomar är detsamma för alla deltagare.  

I Avstamp finns sammanlagt elva kortare intervjuer där kända och okända personer intervjuas 

angående sitt nuvarande arbete och tidigare arbetslivserfarenheter. Personens nuvarande arbete utgör 

rubriken i varje intervju, och de arbeten som presentera är i tur och ordning: Headhunter, 

sexrådgivare, filmklippare, fotbollsproffs, arkitekt, barnsjuksköterska, projektledare, bokförläggare, 

stå-upp-komiker, skogshuggare och kock. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån återfinns bara 

ett av dessa yrken (barnsjuksköterska) i Sveriges tio största yrkeskategorier.66 Valet att presentera 

dessa förhållandevis små yrken blir särskilt intressant eftersom arbete är en relativt odefinierad term i 

materialet i övrigt. Arbete beskrivs alltid som målet med verksamheten, men enbart i undantagsfall 

ges exempel på olika yrken. I intervjuerna nämns inget om svårigheterna med få arbete inom de 

yrken som nämns, texterna ger snarare intrycket att yrkena har samma efterfrågan på arbetskraft. I 

Fokus 05 poängteras vikten av att informera om skillnaden mellan viljestrukturer i förhållande till 

möjlighetsstrukturer.67

Det räcker alltså inte med att vi vill något för att detta ska vara möjligt. Våra viljestrukturer bryts 
mot den möjlighetsstruktur som finns

 Med detta åsyftas att informera om för- och nackdelar för olika 

yrkeskategorier, men även att ta individens förutsättningar i beaktande. 

68

Genom att informera om dessa skillnader och individens begränsningar anser författarna att 

ungdomarna kan hjälpas att hitta ett arbete som passar deras förutsättningar. Valet att presentera de 

nämnda yrkena är troligen att engagera ungdomar i arbetssökandet genom att presentera ”spännande” 

arbeten, men samtidigt finns det en risk att man skapar orealistiska förväntningar på 

arbetsmarknadens utformning och de egna förutsättningarna.  

 

På två platser i Avstamp presenteras listor gällande vilka yrken det råder brist på arbetskraft hos 

idag69 och vilka det kommer att råda brist på om fem år.70

                                                 
65   Riksrevisionen s. 41 

 Noterbart för båda dessa listor är att de 

presenteras helt utan eller med begränsad förklarande text. För listan med arbeten som det idag råder 

66   Statistiska centralbyrån,yrkesstatistik 2008 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____288742.aspx 2010-05-20 
22.35 
67   Ungdomsstyrelsen s. 76. 
68   Ungdomsstyrelsen s. 73. 
69   Arbetsförmedlingen, Avstamp s. 51. 
70   Arbetsförmedlingen, Avstamp s. 57. 
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arbetskraftsbrist inom nämns det att listan är framtagen genom att ”studera statistik och intervjua 

arbetsgivare”.71

Det är förstås du och dina intressen och egenskaper som måste avgöra vilken utbildning och vilket yrke 

du ska satsa på[...]Bygg därför inte ditt val av utbildning helt på vad forskare och trendkännare säger om 

framtiden. Däremot är det bra att ta reda på vad prognoserna påstår och vad de kan innebära för dig som 

väljer

 Merparten av uppslaget upptas av separata intervjuer med tre olika personer 

angående deras yrkeserfarenheter. För listan med de yrken där det antas komma råda brist på 

arbetskraft om fem år presenteras det inte någon förklarande text. Listan utgör en del av ett uppslag 

som benämns Vägar vidare och utgör en del av ett kapitel benämnt Plugga På uppslaget där listan 

återfinns ingår ett antal olika stycken med information för personer som vill studera vidare, men som 

saknar gymnasiekompetens. Enbart vid ett tillfälle i boken, i rubriktexten där kapitlet ”Plugga” 

presenteras ges det ett råd kring hur listorna ska avläsas: 

72

Slutformuleringen är intressant i den mening att den uppmuntrar mottagarna av texten att studera 

prognoserna närmare och ta reda på dess innebörd. Eftersom det inte ges någon egentlig kontext till 

de listor om bristyrken som presenteras blir detta en svår uppgift. I kapitlet Plugga nämns också 

exempel på vilka utbildningar som finns tillgängliga på universitet, folkhögskolor och kommunala 

yrkesutbildningar. Exempel på ämnesområden som tas upp där är film, musik, teater, miljö, turism 

och 3D-design.

 

73

På den näst sista sidan i Avstamp återfinns en kortare text med titeln Morgondagens trendyrken. I 

texten presenteras Henrik Mattsson som arbetar som omvärldsanalytiker på Bloc framtidsforskning. 

Mattsson intervjuas angående vilka yrken som är de kommande trendyrkena. Texten kan ses som en 

avslutande vägledning till läsarna som osäkra kring vilka yrken eller utbildningar de ska välja. 

Mattsson inleder med att nämna att de gamla industrijobben är på väg att försvinna, därefter nämns 

följande: 

 Inga av dessa ämnesområden återfinns bland de som lyfts fram som framtida 

bristyrken. Således råder det en diskrepans mellan de yrken som trots allt lyfts fram som bristyrken 

eller framtida sådana och de utbildningsområden som nämns. Detta kan ses som en fortsättning på det 

tema som återfanns i intervjuerna – att prioritera ”spännande” utbildningar framför de som enligt den 

statistik som presenteras i boken kan ge en bättre position på arbetsmarknaden.   

Samtidigt växer nya yrken fram som handlar om den mänskliga dimensionen, som att informera, lära ut 

och vårda […] Antingen superteknik eller superhantverk. Alltså långt borta eller mycket nära människan. 

Personligen känner jag en trötthet inför designrelaterade yrken eller yrken som handlar om att uttrycka 

                                                 
71   Arbetsförmedlingen, Avstamp s. 51. 
72   Arbetsförmedlingen, Avstamp s. 53. 
73   Arbetsförmedlingen, Avstamp s. 54. 
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sitt ego. Integration och demokratifrågor är framtiden för mig74

Denna text utgör den sista i Avstamp och kan därför betraktas som en form av avslutningsformulering 

och slutord. Den utgör också den andra delen av det tema som står att finna på föregående sida. 

Syftet med texten är troligen att ge vägledning till de yrken som kan komma att bli dominerande i 

framtiden. Några specifika yrken nämns dock inte, men i inledning talas det om att arbete nära 

människor kan bli viktiga i framtiden. Mattsson nämner i sammanhanget ”informera”, ”lära ut” och 

”vårda”. Exakt vad som åsyftas med dessa ordval är oklart. Jag väljer dock att tolka ”informera” och 

”lära ut” som analogier för läraryrket och ”vårda” för vårdyrket. Följer man den tolkningen lyfter 

Mattsson fram Sveriges idag två största yrkeskategorier som nya yrken på framväxt.

 

75

I stycket därefter talar Mattsson om ”superteknik” och ”superhantverk”. Begreppen förklaras genom 

att de utförs ”långt borta” eller ”mycket nära” människan. Vilka yrken det syftas på eller vad 

förklaringen syftar till definieras inte närmare och går utifrån kontexten heller inte göra egna 

tolkningar av. I avslutningen nämner Mattsson att han känner en ”trötthet” inför bland annat 

designyrken och att han ser framtiden i integration och demokratifrågor. En mycket intressant detalj 

är valet av ordet ”personligen”. Mattsson presenteras i inledningen som en omvärldsanalytiker vilket 

inför resten av texten befäster honom som en auktoritet på området. Antagandet är därför att han 

baserar sina uttalanden på undersökningar och studier och inte personliga åsikter. Med ordvalet 

”personligen” i sista stycket indikeras det att uttalandena som följer är baserade på Mattssons 

personliga åsikter och inte nödvändigtvis har en vetenskaplig grund.   

 

Skillnader mellan materialen 
Även om materialet är relativt homogent finns det likväl en skillnad i språkbruket och till viss del 

innehållet mellan de olika materialen. Denna skillnad är som mest påtaglig i jämförelsen mellan 

Avstamp och det övriga materialet. Nedan följer ett antal exempel på inledningstexter i de olika 

materialen. 

Avstamp inleds med en bild på två unga personer utan övriga attribut och följande text: 

Den här boken handlar om jobb. Hur man ska välja och söka arbete. Om olika vägar till drömjobben och 
vilka utbildningar och andra steg som kan leda dit du vill. De behöver inte läsa den från pärm till pärm – 
Om du inte vill76

I Tusen möjligheter presenteras det första stycket med nio bilder som symboliserar olika yrkesroller 

och följande text: 

 

                                                 
74   Arbetsförmedlingen, Avstamp s. 66. 
75   Statiska centralbyrån, Yrkesstatistik 2008 
76   Arbetsförmedlingen, Avstamp s. 1 



23 
Arbetsförmedlingen är till för alla som vill hitta ett nytta jobb. Vår uppgift är att föra samman dig som 
söker jobb med intressanta arbetsgivare på effektivast möjliga sätt, hur dina behov än ser ut77

I Hitta jobb presenteras det första stycket med en innehållsförteckning samt ett antal teckningar: 

  

Söker du arbete? Då är den här boken från arbetsförmedlingen något för dig. Läs om hur man skriver ett 

CV och en ansökan som skapar positiv nyfikenhet. Ta också del av tips på hur du kan förbereda dig inför 

en anställningsintervju78

 

 

Inledningen skiljer sig som synes åt till viss del trots att de olika materialen fyller samma syfte i att 

informera om arbetsförmedlingens verksamhet. Avstamp fokuserar på vilken hjälp den individuella 

läsaren har att förvänta sig av boken och hu den kan hjälpa de i framtiden. Den utgår även från ett 

individperspektiv i den mening att den uppmuntrar mottagaren att läsa boken som den själv önskar. 

Även bilden som återfinns på samma uppslag återspeglar individperspektivet. Enligt den 

sociosemiotiska bildanalysen som presenteras i Bild och föreställning är det som de avbildade 

personerna fokuserar blicken viktigt i bildanalysen och dess symbolik.79

 

 I bilden kan man se 

huvudena av två unga personer, en man och en kvinna. Kvinnan som är i fokus tittar rakt mot 

betraktaren i bilden vilket symboliserar att budskapet är riktat specifikt till läsaren. Mannen i sin tur 

står bakom och tittar snett uppåt. Han kan i sammanhanget antas representera framtiden som han 

blickar fram mot.  

I Tusen möjligheter använd vad som kan ses som ett betydligt mer byråkratiskt ordval än i det tidigare 

exemplet, dock med en avslutande ordlista som förklarar begreppen som används. Fokus har också 

delvis förflyttats från individen till arbetsförmedlingens verksamhet. Det nämns exempelvis 

arbetsförmedlingen har som uppgift att föra samman arbetssökande och arbetsgivare, i kontrast till 

föregående text som fokuserade på att guida arbetssökande till arbete. De nio bilderna på samma 

uppslag symboliserar samtliga olika yrkesroller, merparten av dem föreställer personer med olika 

yrkesattribut. Detta kan i sammanhanget ses som symboler som representerar att arbetsförmedlingens 

verksamhet leder till arbete.80

 

  

Hitta jobb utgår i sin tur från ett tredje perspektiv. Texten kan ses som mer exakt i den mening att den 

specificerar områden som arbetsförmedlingen kan hjälpa den arbetssökande med. Exempel som 

nämns är hjälp med att skriva CV eller förbereda sig inför en anställningsintervju. I de tidigare 

                                                 
77   Arbetsförmedlingen, Tusen möjligheter – Hitta ditt nya arbete genom oss (Stockholm 2009) s. 3. 
78   Arbetsförmedlingen Hitta jobba s. 3. 
79   Waern, Pettersson & Svensson s. 48. 
80   Waern, Pettersson & Svensson s. 24. 
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exemplen har texterna i relativt generella termer beskrivit arbetsförmedlingens verksamhet eller vad 

arbetsförmedlingen kan erbjuda den arbetssökande. Inriktningen mot att skriva CV och 

arbetsintervjuer illustreras också genom de bilder som ackompanjerar inledningstexten. De utgör 

samtliga delar av en tecknad serie som illustrerar de olika processerna i att skriva CV och söka arbete. 

Exempelvis får man se bilder där en person står framför spegeln och frågar vad hon vill bli, 

samtalssituationer med arbetsförmedlare och en bild där personen skriver en arbetsansökan.  

I Avstamp förekommer det fem olika uppslag med vad som kan beskrivas som enkäter där läsaren 

uppmanas att fylla i sina egna tankar och åsikter om de ämnen som blir belysta i de närliggande 

texterna. Någon motsvarighet till dessa enkäter står inte att finna i något av det övriga materialet. 

Bland de mer anmärkningsvärda alternativen märks kycklingdräkt och rymddräkt som val av önskad 

arbetsklädsel.81 Kycklingdräkt återkommer även som förslag på arbetsklädsel i en checklista för 

anställningsintervjuer som tänkbar klädkod på framtida arbetsplatser.82

Ha tålamod med dina nya arbetskamrater och döm inte ut de direkt för att de, enligt dig, har fula 
kläder eller en frisyr som ser ut som en dålig peruk

 Formuleringar och ordval likt 

dessa förekommer i stort sett enbart i Avstamp. Dessa alternativ kan tolkas som ett försök att lätta upp 

materialet med vad som troligen är tänkt som en form av humor. Det kan dock resultera i att 

materialet uppfattas som mindre allvarlig och därmed eventuellt förlorar delar av sin legitimitet inför 

målgruppen. Under rubriken ”insidertips” nämns ett antal saker som man som ny på en arbetsplats 

för tänka på, bland dessa återfinns följande formulering:  

83

 

 

Formuleringen ovan kan ses som att den förutsätter en brist på mognad hos läsaren i den mening att 

den utgår från att mottagaren av texten kan döma ut sina framtida arbetskamrater på grundval av de 

egenskaper som nämns ovan. Liknande formuleringar där författarna ger uttryck för bristande tilltro 

hos förmågan och mognaden hos läsarna går att finna även i andra avsnitt av boken.84

                                                 
81   Arbetsförmedlingen, Avstamp s. 14. 

 Formuleringar 

och ordval likt dessa är i stort sett enbart förekommande i Avstamp och återfinns inte i materialet i 

övrigt. Intressant i sammanhanget är att Avstamp som tidigare nämnts till viss del riktar sig till 

ungdomar som nyligen gått ut gymnasiet. Detta skulle kunna tolkas som att det från författarnas sida 

görs ett antagande om att ungdomar som nyligen gått ut gymnasiet har en större brist på mognad än 

övriga de äldre grupperna av ungdomsarbetslösa eftersom det inte återfinns några liknande 

formuleringar i det övriga materialet. 

82   Arbetsförmedlingen, Avstamp s. 21. 
83   Arbetsförmedlingen, Avstamp s. 35. 
84   Arbetsförmedlingen, Avstamp s. 18. 
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Slutdiskussion  
Gemensamt för allt det material riktat mot ungdomar som ingår i studiens empiri tycks vara ett 

antagande om att ungdomar är en homogen grupp med en gemensam språkkultur. Syftet med 

användaranpassningen av materialet är därför att anpassa skrift- och bildspråket till denna grupps 

tänkta språkkultur och genom detta lättare nå ut med budskapet till gruppen. Basil Bernstein 

argumenterar dock för att det är det sociala arvet från exempelvis föräldrar som mer än något annat 

formar språket i större utsträckning än umgänget med exempelvis andra ungdomar.85 Intressant i 

sammanhanget är dock att han vidare menar att det socialt ärvda språket förstärks genom den sociala 

kontext som individen verkar och lever i. Frågan som ställs är om den sociala kontextens språkbruk 

är tyngre vägande i att forma ungas språkkultur än det sociala arvet. Theres Bellander menar i sin 

studie Ringa ett telefonsamtal eller logga in på chatten att den tekniska utvecklingen har inneburit en 

stor förändring i den språksociologiska kulturen.86 Bellander beskriver hur ungdomar från alla 

sociala grupper kommer i kontakt med varandra via mötesplatser på internet. Hennes undersökning 

pekar på att ungdomar skriver via sociala medier, SMS och chattprogram i betydligt högre 

utsträckning än vad de gör genom skoluppgifter. Vidare menar hon att social bakgrund är av 

underordnad betydelse eftersom nästan samtliga ungdomar i hennes studie hade tillgång till dator och 

använde sig av sociala medier i vardagen.87

 

  

Tyvärr ger Bellanders studie inget entydigt svar angående vilket socialt språk ungdomar använder sig 

av emedan hennes studie fokuserar på ungdomars kommunikationsvanor och inte så mycket på den 

faktiska kommunikationen i sig. Den ger dock utgångspunkt för vidare spekulationer kring huruvida 

Bernsteins teorier om det sociala arvet som den avgörande faktorn för språkets formande är i behov 

av revidering. Som Bellander pekar på används den nya tekniken med sociala medier och 

chattprogram av ungdomar från alla sociala grupper. Genom att ungdomar med olika social bakgrund 

kommer i kontakt och kommunicerar med varandra skapas det nya förutsättningar för den sociala 

kontext som enligt Bernstein befäster språkkulturen från det sociala arvet. Om olika sociala grupper 

kommer i kontakt med varandra på ett sätt de inte gjort tidigare kan det antas att även språkkulturen 

förändras i takt med umgängesmönster. I och med att ungdomar från olika grupper kommunicerar 

med varandra finns det ett behov av en gemensam språksociologi som fungerar över sociala gränser. 

Lägger man i detta resonemang till förekomsten av det stora antal sociala medier som riktar sig 

specifikt till ungdomar kan man spekulera kring huruvida det faktiskt kan finnas en gemensam 

                                                 
85   Bernstein s. 76. 
86   Bellander s. 15. 
87   Bellander s. 82 
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språkkultur hos ungdomar. Detta resonemang förutsätter dock att ungdomar kommunicerar fritt via 

internet i den mening att man kommunicerar med personer från andra sociala grupper än den 

personen själv tillhör och är i kontakt med till vardags på regelbunden basis. Någon vidare forskning 

kring detta står tyvärr inte att finna vilket återigen lämnar frågan obesvarad. Materialet är som 

tidigare nämnt författat av personer som inte tillhör målgruppen, dock görs det ett antagande från 

arbetsförmedlingens sida att ungdomar är en språksociologiskt homogen grupp.  Huruvida detta 

antagande är korrekt eller inte går dock med tillgänglig forskning varken att validera eller motstrida. 

Att materialet är anpassat efter en tilltänkt målgrupp och att denna målgrupp är ungdomsarbetslösa 

står efter en fullbordad analys och studie av det aktuella materialet klart. Vad gäller språkbruket var 

detta speciellt påtagligt i Avstamp där skriftspråket i flera fall inte bara förföll vara utformat efter den 

tilltänkta målgruppens språkkultur. Det kunde också skönjas en tendens att anpassa materialet efter 

attityder gentemot arbetsförmedlingens verksamhet som läsarna antas bära på. Exempel på detta går 

att finna i att det görs ett generellt antagande om att läsaren inte är engagerad i sitt arbetssökande och 

i stora drag saknar intresse i att lägga tid på det.88

Anpassningen av skrift- och bildspråket i materialet sig tar sitt uttryck på ett flertal vis. I alla delar av 

materialet som behandlar frågan om ungdomsarbetslöshet ur ett bredare perspektiv ges de 

grundläggande aspekterna av arbetssökande stort utrymme. Att skriva CV, personliga brev och att 

genomföra en arbetsintervju beskrivs i enkla och grundläggande termer. Även om det aldrig nämns 

uttalat i materialet kan man sluta sig till att antagandet är att texterna riktar sig personer som inte 

tidigare skrivit CV eller deltagit i en arbetsintervju.  

 

 

Vidare är bildspråket i såväl Avstamp som hitta jobb på många plan signifikativt. I den sistnämnda 

används en ritad serie för att illustrera det som omnämns i texterna. I Avstamp kan bildmaterialet 

tolkas fylla en funktion av att underlätta inläsningen av det skrivna materialet i den mening att det 

inte förefaller finnas någon symbolik bakom det utan syftet snarare tycks vara att bryta upp texterna. 

Detta kan ses som ett försök att göra boken mer lättläst genom att presentera kortare stycken snarare 

än kompakta texter. Detta skulle kunna ses som en del av det tidigare nämnda antagandet att läsarna 

inte är särskilt engagerade i ämnet. I försöket att göra materialet mer lättläst genom att bryta upp 

texterna följer författarna detta antagande vidare. Antagandet om att läsarna inte är speciellt 

intresserade av ämnet sammanfaller med antagandet om att läsarna inte är intresserade av att läsa ett 

material med kompakta textstycken. En koppling skulle här kunna göras mellan det konstaterande i 

som görs i I vuxenlivets väntrum att ungdomar som har högre utbildning drabbas av arbetslöshet i 

                                                 
88   Arbetsförmedlingen, Avstamp s. 9 
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lägre uträckning än de som har inte har gymnasiekompetens.89

 

Stig Blomskog och Lena Schröder beskriver i I vuxenlivets väntrum hur industrisamhällets 

nedmontering har inneburit att vägen från skola till arbete blivit betydligt svårare än vad fallet varit 

tidigare.

 Antagandet om det bristande intresset 

hos läsaren för ämnet kan baseras i att delar av målgruppen saknar studievana och därmed kräver ett 

mer lättläst material.  

90

 

 Kravet ökar därför på institutioner som arbetsförmedlingen att ge vägledning till 

ungdomar och nå ut till dem. Som en del av denna vägledning ingår att informera om 

arbetsmarknadens uppbyggnad och vilken arbetskraft som efterfrågas. På denna punkt kan materialet 

som bäst beskrivas som vagt. Vid endast två tillfällen i materialet specificeras yrken eller 

yrkeskategorier där det förutspås råda brist på arbetskraft i framtiden. I de fallen utgörs de av listor 

utan någon förklarande text som skulle kunna nyansera det som presenteras. I andra fall utgörs 

informationen om den framtida arbetsmarknaden av generella uttalanden om prognosernas osäkerhet 

och vikten av att göra ett eget val. Dessa stycken presenteras dock aldrig i samband med prognoserna 

vilket skapar en osäkerhet kring hur prognoserna ska tolkas. Särskilt eftersom läsaren i Jobbguide för 

alla uttryckligen informeras om att det inte är nödvändigt att läsa hela boken.   

Det nämns heller aldrig i materialet i vilka yrkeskategorier det råder överskott av utbildade inom idag 

eller kan komma att råda överskott på i framtiden. Information om den framtida arbetsmarknaden och 

vad valet av utbildning kan innebära är för många avgörande i utbildningsvalet. Denna information 

hade med fördel kunnat presenteras i samband med informationen om utbildningar och vad de leder 

till. I det allmänna material (främst Hitta jobb och Avstamp) som används gentemot de ungdomar 

som inte nödvändigtvis är inskrivna på arbetsförmedlingen återfinns heller ingen information om de 

arbetsmarknadspolitiska projekt som riktar sig mot ungdomar.   

 

Den slutgiltiga frågan är dock om de ansträngningar som görs i att anpassa materialet är tillräckliga 

eller ens rätt riktade. Som det tidigare har refererats till uppfattas inte bildspråket med många 

teckningar och ritade bilder överensstämmande med hur informationsmaterial från myndigheter ska 

vara utformat enligt ungdomar. Det kan dock betraktas som av mindre betydelse eftersom det är 

textmaterialet som står i centrum snarare än bildspråket vars främsta roll som tidigare nämnts tycks 

vara att åskådliggöra och underlätta läsandet av texterna.  

 
                                                 
89   Blomskog och Schröder s. 32-ff. 
90   Blomskog och Schröder s. 31. 
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Det allvarligaste i min mening är att det från början görs ett grundantagande att ungdomar inte fullt ut 

är intresserade av sin framtid. Det finns särskilt i Avstamp en övergripande antydan till att förenkla 

processen med att söka arbete vilket får sitt uttryck i att baksidorna av arbetssökandet och 

arbetsmarknaden inte nämns. I denna mening påminner Avstamp och mycket av det andra materialet 

snarare om reklam än informationsmaterial. Det beskrivs att arbetsförmedlingen kan hjälpa den 

arbetssökande med att skriva CV, förmedla arbete och liknande. Svenska ungdomar har idag en högre 

utbildningsnivå än någonsin tidigare.91

 

 Samtidigt visar tidigare refererade undersökningar på att unga 

med bristande utbildning är de som har störst risk att drabbas av arbetslöshet. Denna differentiering 

av gruppen unga arbetslösa där det kan föreligga stora skillnader i studievana och möjligheter på 

arbetsmarknaden pekar vidare på svårigheterna med att användarpassa materialet generellt efter 

ungdomar.  

Även om det inte lämpar sig med en kritisk granskning av den egna verksamheten i materialet 

riskerar den entydigt positiva beskrivningen av arbetsförmedlingens verksamhet att skapa orimliga 

förväntningar på vad arbetsförmedlingen har att erbjuda. Särskilt Riksrevisionens rapport visar på att 

arbetsförmedlingen inte ger de ungdomar som är inskrivna i de arbetsmarknadspolitiska programmen 

erforderligt stöd och hjälp.92  Denna bild blir än tydligare vid jämförelsen mellan det material som 

delvis används ”utåt” mot de ungdomar som inte nödvändigtvis är inskrivna hos arbetsförmedlingen 

och det material som används ”inåt” till de ungdomar som är inskrivna på arbetsförmedlingen. Det 

sistnämnda materialet tenderar att ge en mer specifik information och även belysa ”baksidorna” som 

exempelvis indraget bidrag om personen inte deltar fullt ut i verksamheten.93

 

 Detta i sin tur bygger 

vidare på bilden av att den utelämnade och förenklade informationen kan skapa ett negativt bakslag 

senare.  

Bernsteins teori om språkkultur menar på att språket är ett uttryck för en social tillhörighet i större 

utsträckning än att det skapar social tillhörighet.94

                                                 
91   Ungdomsstyrelsen s. 156. 

 Detta lägger ytterligare en dimension till att 

anpassa materialet efter en tilltänkt målgrupps språkkultur. Om språkkulturen är ett uttryck för social 

tillhörighet kan problematik uppstå när en kommunikatör från en annan språkgrupp antar gruppens 

språkkultur. Om kommunikatören inte har legitimitet genom tillhörighet i den grupp vars språkkultur 

hon brukar sig av kan det spekuleras i att även budskapet förlorar legitimitet för mottagarna eftersom 

språkbruket saknar det. Det kan spekuleras i att information från myndigheter som inte är utformat 

92   Riksrevisionen s. 59. 
93   Arbetsförmedlingen - Jobbgarantin för ungdomar s. 5. 
94   Bernstein s. 143. 
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som mottagarna (ungdomar) förväntar sig inte tas på samma allvar när det använder sig av 

ungdomars antagna språkkultur. Detta är dock enbart ett antagande då tidigare forskning tycks saknas 

på området.  

Enligt det mångfaldsperspektiv som utgör en del av regeringens ungdomspolitik är det av stor vikt att 

ta tillvara ungdomars olika livsstilar och värderingar. Fokus 05 tar upp svårigheterna i detta arbete 

och risken att arbetet gentemot ungdomar och vad som förväntas av dem baseras på det man redan 

har kunskap om.95

Det är just detta bakslag som är den största faran med materialets utformning. I materialet finns dels 

en bristande beskrivning av arbetsmarknaden och utbildningsalternativ. De utbildningsområden som 

specificeras är i nästan uteslutande konstnärliga eller medieutbildningar där det förutspås råda 

överskott av arbetskraft inom. Även om studievägledning inte är arbetsförmedlingen huvudsakliga 

uppgift är det av stor vikt att ge en nyanserad bild när information görs tillgänglig i materialet. Den 

onyanserade bilden av arbetsförmedlingens verksamhet och möjligheterna på arbetsmarknaden 

riskerar i förlängningen att skapa ett misstroende för arbetsförmedlingens verksamhet och samhället i 

stort. Detta eftersom bilden av dessa som delges i materialet till viss del inte överensstämmer med 

arbetsförmedlingen arbete eller arbetsmarknadens utformning samt att det även saknas viktig 

information. I Fokus 05 uppmärksammas brister i skolornas verksamhet med studie- och 

yrkesvägledare. Det nämns där det bland annat att i genomsnitt har en studie- och yrkesvägledare på 

gymnasiet ansvar för 479 elever och att verksamheten som en följd av detta kan bli lidande.

 Därför är det svårt för myndigheter att implementera nya grupper i sitt arbete. I 

detta ljus kan man se antagandet om ungdomsgruppens homogenitet och anpassningen av materialet 

därav. Mindre grupper som inte passar in i den generella bild av ungdomar som materialet är anpassat 

efter riskerar att bli alienerade gentemot materialet och i förlängningen arbetsförmedlingens 

verksamhet eftersom det riktar in sig på den bild av ungdomar som arbetsförmedlingen ger uttryck 

för ska vara den rådande normen. Den specifika anpassningen efter en målgrupp kan således resultera 

i att undergrupper som inte identifierar sig med den bild av ungdomar som målas upp kan alieneras. 

Exempel på detta kan vara det tidigare beskrivna antagandet om att ungdomar inte är engagerade i 

sitt arbetssökande. De ungdomar som inte känner igen sig i denna beskrivning kan troligen reagerar 

negativt på detta och i förlängningen materialet i stort.  

96

                                                 
95   Ungdomsstyrelsen s. 194. 

 Med 

detta i åtanke blir det än viktigare att det material som myndigheter använder gentemot ungdomar om 

arbetsmarknaden är korrekt utformat eftersom det råder en brist på studie och yrkesvägledare som 

kan vägleda ungdomarna.  

96   Ungdomsstyrelsen s. 155. 
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Studien som sådan har väckt ett antal nya frågor som jag anser att det finns behov av att studera 

vidare. Ett exempel är huruvida sociala medier på internet påverkar språkkulturen som tidigare har 

ansetts vara betingad av socialt arv. Detta är en viktig fråga i konstruerandet av material liknande det 

som den här studien har utgått från. Kommunicerar alla med alla via sociala medier eller kvarstår 

gamla umgängesmönster? Jag anser också att det finns ett vidare behov att komplettera den här 

studien med en fördjupad intervjustudie med ungdomsarbetslösa kring hur de uppfattar 

arbetsförmedlingens material och verksamhet. En sådan studie skulle ge ämnet en ökad nyansering 

och ge en bild av vad mottagargruppen anser om verksamheten.     
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