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Abstract 
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often portrays different ideas that individuals use in social practice. My theoretical points are social constructivism, 
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results is that the image of the young unemployed is multifaceted, but it seems to be a notion of social practice which 
different agents assume when they talk about young people. 
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Inledning/Problemformulering 

Den politiska debatten rörande arbetslöshet och arbetsmarknad är ett högaktuellt ämne som 

diskuteras flitigt i olika mediala sammanhang. Denna debatt är präglad av konflikt då olika aktörer 

utifrån olika kunskapsbaser dagligen gestaltar och omförhandlar våra föreställningar om vilka som 

rör sig på eller utanför arbetsmarknaden. John B Thompson menar att i alla samhällen sysselsätter 

sig individer åt att producera och byta information samt symboliskt innehåll.1 Media och 

dagspress är typiska arenor där denna praktik är en ständigt pågående process i vårt moderna 

samhälle. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv får denna process följder när olika aktörer 

uttalar sig om olika fenomen. Vad som sägs får nämligen konsekvenser för hur vi uppfattar vår 

verklighet och oss själva då de texter som förmedlas används av individer för att tolka det som 

sker i deras omvärld.2 Då dagspress, radio och TV används av 90 procent av Sveriges befolkning 

på en daglig basis antar media en maktposition i arbetsmarknads- och arbetslöshetsdebatten. 

Media blir sålunda medskapare av olika identiteter då utsagorna tillsammans skapar 

föreställningar hos läsaren om hur andra är eller inte är.  

Denna studie ämnar undersöka produktionen och gestaltandet av gruppen unga 

arbetslösa genom olika aktörers uttalanden i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Debatten rörande 

denna samhällsgrupp är väl etablerad i så väl riksdagen som i tidningar, TV och radio. I de 

mediala kanalerna syns och hörs olika aktörer som genom sina kunskaper rörande arbetsmarknad 

och arbetslöshet beretts tillträde att uttala sig i sakfrågan. Aktörerna målar genom sina utsagor 

upp en bild om vem den arbetslösa individen är samt vad som krävs av honom eller henne för att 

skaffa sig ett jobb.  

Jag menar, och det är detta som är kärnan i min studie, att varje gång en aktör 

genom sin utsaga talar om för oss hur vi bör leva våra liv säger denne samtidigt något om den 

individ han eller hon uttalar sig om. I detta fall gruppen eller kategorin unga arbetslösa. Aktören 

tillskriver genom sina utsagor individen olika kompetenser som han eller hon förväntas ha. Genom 

de mediala utsagorna konstrueras således bilden av individen, eller snarare gruppen arbetslösa 

ungdomar. Föreställningar och normer rörande på vilket sätt individen bör agera samt vad han 

eller hon kan tänkas vilja göra eller inte göra skapas och återskapas genom aktörernas utsagor. Jag 

anser att vi har hamnat i ett tillstånd där mediala utsagor riskerar att direkt bli tagna för sanning 

och där de bilder som gestaltas av olika aktörer inte ifrågasätts utan snarare blir normen för hur vi 

är och antas bete oss. Ofta använder sig media av aktörer med så kallade expertkunskaper för att ge 

artikeln större trovärdighet. Detta sker med rätt hög sannolikhet för att kunna sälja så många 

lösnummer som möjligt. Vi känner säkert igen rubriker som ”expertens bästa tips” eller 

”experten förutspår…”. Jag anser att varje gång en individ väljer att lita på en den bild som 

konstruerats av aktörerna innebär detta en risk för honom eller henne. Det blir här desto 

                                                 
1 John B Thompson (2001) Medierna och moderniteten Bokförlaget Diadalos AB. Göteborg s. 19 
2 Stig Hadenius, Lennart Weibull & Ingela Wadbring (2008) Massmedier Ekerlids Förlag. Falun s. 15 
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viktigare att den bild som gestaltas och de föreställningar som produceras i olika mediala debatter 

återspeglar en så sann bild av verkligheten som möjligt. 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa hur unga arbetslösa gestaltas och definieras genom olika 

aktörers utsagor i en medial kontext. Fokus ligger på aktörer som på basis av sina yrkestitlar anses 

förfoga över större kunskap rörande arbetsmarknad, ungdom eller arbetslöshet. Dessa är av intresse då 

deras utsagor används av läsarna för att tolka sin omvärld. Agenternas utsagor får således 

konsekvenser i den sociala praktiken. Mina frågeställningar är följande: 

 

 Hur beskrivs de unga arbetslösa samt vilka värden blir de bärare av genom aktörernas 

utsagor? Vilka begrepp används av aktörerna för att beskriva individerna? 

 Vilken bild av de unga arbetslösa konstrueras, vilka antas individerna vara?  

 Vilka förväntningar och krav ställs på individerna? 

 Vad är det för typ av individer som beskrivs generellt? Är bilden homogen eller utesluter 

den vissa typer av grupper? 

Jag anser att denna studie är intressant att genomföra då den förhoppningsvis medför att 

konsumenter av dagspress, läsarna, antar en mer kritisk hållning gentemot de föreställningar och 

bilder rörande olika grupper som gestaltas i media. Då produktion och konstruktion av identiteter 

förmedlas på daglig basis av olika aktörer anser jag att studien är relevant att genomföra. Jag vill 

förtydliga att jag inte anser att aktörers utrymme i media är något negativt men jag anser att vi tar 

en risk om vi håller deras utsagor för sanning utan eftertanke kring vad som egentligen sägs och i 

vems ärende de agerar. Jag anser att min studie kan bidra till att skapa en större förståelse kring 

det medie- och risksamhälle vi i allra högsta grad lever i. Önskvärt är att min studie väcker en 

kritisk diskussion rörande konstruktionen av olika identiteter och grupper i media. 

Avgränsningar 

Jag kommer att utgå från en större offentlig utredning från 2007 rörande arbetslöshet bland unga 

för att sedan analysera hur debatten i massmedia såg ut efter dess publicering. Detta för att 

begränsa min analys till en viss tidpunkt. Med massmedia menar jag morgontidningar, närmare 

bestämt Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Då Svenska Dagbladet (SvD) och Dagens 

Nyheter (DN) är Sveriges största och ledande dagstidningar känns det naturligt att använda mig 

av artiklar hämtade från dessa tidningar. Detta därför att jag anser att dessa två giganter med 

ledande positioner inom tidningsvärlden i allra högsta grad är med och skapar samt upprätthåller 

föreställningar kring de unga arbetslösa. Som alternativ till artiklar hämtade från dessa två stora 

dagstidningar skulle jag kunna vända blicken mot kvällspressen. Dock anser jag att 

dagstidningarna signalerar en större seriositet och kvalitet och väljer därför att enbart använda 

mig av artiklar hämtade från SvD och DN.  
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Media ger som sagt olika aktörer ett stort utrymme att sprida sina utsagor i. Tidningar kan ses 

som nationella arenor där aktör och individ möts utan att träffa varandra, vidare är det en arena 

där individer tillåts höja sina röster. Nämnvärt är att dessa aktörer inte är vilka som helst, de tillåts 

uttala sig just på grund av sin ställning i samhället eller på basis av sina kunskaper och 

erfarenheter. Vem som helst blir inte citerad i en artikel eller får skriva en debattartikel i Sveriges 

största dagstidningar. Med detta sagt kan man se på aktörerna som bärare av höga 

maktpositioner, de talar om för oss hur vi är, inte tvärt om. 

Disposition 

Inledningsvis kommer jag att presentera tidigare forskning som berör arbetsmarknad och 

kategorisering av grupper i mediala kontexter. Sedan följer en presentation av mitt empiriska 

material samt ett teoriavsnitt där mina teoretiska utgångspunkter redovisas, dessa är 

socialkonstruktivism, risksamhället, modernitet och expertsystem samt massmedia. Detta följs av 

ett metodavsnitt där den kritiska diskursanalys som jag kommer att använda mig av i studien 

diskuteras. En bakgrund presenteras sedan som visar mot vilken kontext artiklarna skrevs, en 

redogörelse för ungdomsbegreppet presenteras även under denna rubrik. Därefter presenteras 

min analys följt av en diskussion samt avslutande reflektioner och en kortare sammanfattning. 

Tidigare forskning 

Studier som rör ungdomsarbetslöshet och arbetsmarknad samt risk- och expertsamhälle finns det 

gott om. Jag har inte hittat studier som på liknande sätt undersöker konstruktionen av gruppen 

unga arbetslösa i en medial kontext. För att sätta min studie i ett bredare sammanhang presenteras 

en studie rörande ungdomsarbetsmarknaden och en studie rörande skapandet av kategorier och 

föreställningar i svensk dagspress.  

Anställ unga! 

I ett delbetänkande från Utbildningsdepartementet Nationell koordinator för unga till arbete uttrycks en 

uppmaning om att ungas etablering på arbetsmarknaden måste få högre prioritet.3 Detta för att 

glappet mellan de som går i pension och ungdomar redo att ta över inte ska bli för stort. I 

utredningen framgår det att de ungdomar som avslutat sin utbildning och står till 

arbetsmarknadens förfogade tillhör den mest välutbildade åldersgruppen som Sverige någonsin 

har upplevt.4 Ungdomarna anses välja utbildning efter intresse men arbetsmarknaden kan inte 

matcha antalet anställningar med antalet färdigutbildade studenter.5 Detta leder till att många 

individer utbildar sig för att hamna på en arbetsmarknad där deras kompetens inte matchar de 

jobb som erbjuds. För att hantera detta föreslås samverkan mellan kommuner, branscher och 

                                                 
3 Statens offentliga utredningar (SOU 2006:31) Anställ unga! s. 9 
4 Statens offentliga utredningar (SOU 2006:31) Anställ unga! s. 10 
5 Statens offentliga utredningar (SOU 2006:31) Anställ unga! s. 13 
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utbildningssamordnare.6 Vidare talar man om en ungdom som ofta inte vet vad han eller hon vill 

göra i livet, ungdomarnas förväntningar rörande arbetet i sig är dock en hög lön, goda 

arbetskamrater och en förmåga att leva ett självständigt liv.7 Att vara ungdom idag präglas enligt 

studien av ett arbetsliv som inte är linjärt utan pendlar mellan arbete, utbildning och arbetslöshet.8 

Etableringsfasen på arbetsmarknaden måste kortas från den höga nivå på 28 år som den var 

2006, detta genom god tillväxt och positiv sysselsättningsutveckling.9 En av anledningarna till att 

ungdomarna får det svårare att etablera sig tros vara att äldre väljer att pensionera sig allt senare i 

livet.10 En konsekvens av detta är att de ungdomar som har låg eller fel utbildning sorteras bort 

till fördel för de nyutexaminerade med högre och relevantare utbildning, konkurrensen om 

samma jobb ungdomarna emellan ökar således. Man menar att de ungdomar som inte tidigt får 

en chans att etablera sig ofta hamnar i ett utanförskap som kan vara svårt att ta sig ur.11  

Kategorier i media 

”Kategorier är en ett ofrånkomligt inslag i det sociala livet”, denna ingång präglar en antologi från 

den Integrationspolitiska maktutredningen, Kategorisering och integration – Om föreställda identiteter i 

politik, forskning, media och vardag, där olika författare undersökt hur gruppen invandrare produceras 

och gestaltas på våra nationella arenor.12 Ylva Brune har i ett kapitel undersökt mediernas, då 

främst nyhetsjournalistikens, konstruktion av denna samhällsgrupp.13 Brune menar att dagspress 

är den länk av gemensamma betydelser mellan privat och offentligt rum.14 Vidare används de 

föreställningar som produceras i media av läsarna för att tolka den omvärld de själva lever i.15 Att 

skriva på vissa sätt om vissa grupper av individer får således konsekvenser för hur man kommer 

att se på denna grupp. Brune menar att det inte är ovanligt att de föreställningar som produceras i 

media utgår ifrån samhällsinstitutioner där myndigheter, forskare och politiska talespersoner 

framställs som den aktiva parten i meningsskapandet.16 Dessa föreställningar presenteras oftast 

som verkliga och personifierade gestaltningar. På detta sätt ges framställningen läsvärde och 

relevans men det skapas även stereotyper om en grupp som inte själva får komma till tals.17 Brune 

hävdar avslutningsvis att de som porträtteras underordnas i en idéstruktur som de inte själva 

merverkar i att formulera, de kan bara se på när olika aktörer definierar deras situation i en 

förenklad berättelse som upprepas gång på gång i den sociala praktiken.18 Detta leder till att det 

upprättas en generell bild i samhället av olika kategorier som efter ett tag blir allmänt accepterad.19  

                                                 
6 Statens offentliga utredningar (SOU 2006:31) Anställ unga! s. 13 
7 Statens offentliga utredningar (SOU 2006:31) Anställ unga! s. 85 
8 Statens offentliga utredningar (SOU 2006:31) Anställ unga! s. 85 
9 Statens offentliga utredningar (SOU 2006:31) Anställ unga! s. 89 
10 Statens offentliga utredningar (SOU 2006:31) Anställ unga! s. 89 
11 Statens offentliga utredningar (SOU 2006:31) Anställ unga! s. 21 
12 Statens offentliga utredningar (SOU 2004:48) Kategorisering och integration – Om föreställda identiteter i politik, forskning, media och vardag 
s. 3 
13 Statens offentliga utredningar (SOU 2004:48) s. 55 
14 Statens offentliga utredningar (SOU 2004:48) s. 55 
15 Statens offentliga utredningar (SOU 2004:48) s. 59 
16 Statens offentliga utredningar (SOU 2004:48) s. 65 
17 Statens offentliga utredningar (SOU 2004:48) s. 78 
18 Statens offentliga utredningar (SOU 2004:48) s. 78 
19 Statens offentliga utredningar (SOU 2004:48) s. 83 
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Empiriskt urval 

Chefredaktören på Dagens nyheter hävdar att DN är Sveriges viktigaste tidning som säger sig ”stå 

fria från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer”.20 Dagens Nyheters papperstidning läses av 

879 000 personer mellan 15 och 79 år varje vecka, vidare har deras hemsida (DN.se) 

runt 1,4 miljoner unika webbläsare i veckan.21 När det gäller Svenska Dagbladet så är det en 

Stockholmsbaserad tidning med en pappersupplaga som når en halv miljon läsare över hela 

landet varje dag.22 På deras hemsida presenterar de sig själva som en tidning som ”flyttar fram de 

journalistiska positionerna och ger läsarna de sammanhang och perspektiv som hotar att försvinna i den allmänna 

snuttifieringen av nyhetsflödet”.23 Jag vill poängtera att detta är tidningens egna ord rörande sin egen 

självbild, inte min. Retriever Research ett nyhetsarkiv för nyhetssök, faktagranskning och research 

har använts för att hitta relevanta artiklar.24 Databasen är Nordens största och innehåller artiklar 

från hundratals tidningar.25 Jag har även använt mig av tidningarnas egna databaser, www.dn.se 

samt www.svd.se. Jag har enbart valt sökord där ordet ungdom ingår på ett eller annat sätt, detta 

för att kunna genomföra en så neutral sökning som möjligt. På detta sätt minskar jag risken att 

styra inriktningen av träffar. I tabellen framgår vilka sökord jag använt samt hur många träffar de 

genererade. 

 

 Retriever 

Research*  

Dagens 

Nyheter 

Svenska 

Dagbladet 

Arbetslöshet + ungdomar 57 31 22 

Arbetslöshet + unga 66 52 28 

Ungdomsarbetslöshet 7 4 1 

Ungdomar + arbetsmarknad 37 89 13 

Unga utan jobb 227 591 84 

              *I Retriever Research kunde jag söka artiklar från DN och SvD samtidigt. 

 

När det gäller sökordet ”unga utan jobb” fick jag många träffar som handlade om allt mellan 

”Årets ozonman 2007” till ”Kenny Bräck, en jobbig jävel?”, här föll således många artiklar bort 

redan när jag såg rubriken. När de gäller de övriga träffarna fanns det dubbletter som också 

rensades bort. Då jag enbart var ute efter artiklar rörande de unga arbetslösa i Sverige så ströks 

även de artiklar som rörde arbetslöshet i allmänhet, internationell ungdomsarbetslöshet samt rena 

faktaartiklar med enbart statistik. Jag presenterar resultatet av mina sökningar för att ge min 

studie en högre grad av tillförlitlighet och reliabilitet men även för att sätta det antal artiklar jag valt 

som central empiri i ett större sammanhang. Genom att presentera exakta sökord underlättar det 

                                                 
20 Dagens Nyheter ”Om oss” http://info.dn.se/info/om-oss/ (2012-04-23) 
21 Dagens Nyheter ”Om oss” http://info.dn.se/info/om-oss/ (2012-04-23) 
22  Svenska Dagbladet ”Välkommen till SvD - du också” http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-information-
och-kontaktadresser_275057.svd (2012-04-23) 
23 Svenska Dagbladet ”Välkommen till SvD - du också” http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-information-
och-kontaktadresser_275057.svd (2012-04-23) 
24 Retriever Research http://www.retriever.se/tjaenster/research.html (2012-04-23) 
25 Retriever Research http://www.retriever.se/tjaenster/research.html (2012-04-23) 

http://www.dn.se/
http://www.svd.se/
http://info.dn.se/info/om-oss/
http://info.dn.se/info/om-oss/
http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-information-och-kontaktadresser_275057.svd
http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-information-och-kontaktadresser_275057.svd
http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-information-och-kontaktadresser_275057.svd
http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen-till-svd-information-och-kontaktadresser_275057.svd
http://www.retriever.se/tjaenster/research.html
http://www.retriever.se/tjaenster/research.html
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för andra att genomföra exakt samma studie då artiklarna förmodligen inte kommer att försvinna 

från databaserna. Efter noggrann genomläsning av artiklarna kvarstod 52 artiklar.  

Teori 

Studien präglas av den socialkonstruktivistiska teorin som säger att vi skapar världen genom de 

erfarenheter och intryck som når oss. Texter och utsagor kommunicerar med oss och genom 

dessa skapar vi vår verklighet. Då jag utgår från att vi lever i ett risksamhälle där vissa aktörers roll 

fått hög status kommer teorier om risksamhället att presenteras. Teorier om modernitet och 

mediediskurs kommer även att presenteras. 

Socialkonstruktivism 

En socialkonstruktivist hävdar att världen är socialt konstruerad, att alla våra upplevelser och hur 

vi tolkar vår omvärld är ett resultat av sociala normer och värderingar, sociala processer.26 Språket 

anses centralt i återskapandet av verkligheten och den kunskap vi har om den.27 Enligt en 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt så är inte verkligheten oberoende av det sociala 

sammanhang vi ingår i.28 En socialkonstruktivist skulle vidare säga att verkligheten inte är som 

det ser ut att vara på ytan utan att det finns en rad bakomliggande orsaker till hur något förhåller 

sig.29 Att aktörer uttalar sig i media kan ses som ett försök att lugna eller hetsa massorna, att 

signalera att det finns de med specialistkunskaper som har koll på läget. För en 

socialkonstruktivist skulle det här vara intressant att studera varför författaren skriver sin artikel, 

vilket syfte har författaren och vem är läsaren? Således öppnar socialkonstruktivismen upp en 

dörr för att kunna tränga bakom författarens fasad.30 Det är för socialkonstruktivisten inte bara 

en artikel med prognoser eller rådgivning i all välmening, det kan även finnas andra underliggande 

syften bakom artikeln. Det kan exempelvis vara ett försök av en aktör i samhället att genom sina 

uttalanden producera föreställningar av vissa samhällsgrupper. Att vårt samhälle till en första 

anblick kan te sig oproblematisk i sin sociala ordning blir problematisk först när vi frågar oss hur 

det kan vara möjligt.31 Jag tänker mig att ett sätt att upprätthålla någon sorts lugn är genom 

konsultation av aktörer eller experter, att vi genom att ge dem vårt förtroende att tala om för oss 

hur vi ska handla även ger dem redskapen att reproducera social ordning. ”Gör såhär så blir allt 

bra”. Vi låter dem tala om för oss hur vi ska vara eller hur vi ska göra olika saker. Men hur har vi 

gett dessa experter förtroendet att tala om för oss hur vi ska bete oss? En socialkonstruktivist 

skulle säga att vi tillsammans kommit överens om att aktören som uttalar sig vet vad han eller 

hon pratar om, vi är tillräckligt många som tror på hans kunskaper och skapar på detta sätt 

experten. Experten skapas som ett socialt faktum genom ett kollektivt beslut.32 Aktörens text kan 

                                                 
26 Søren Barlebo Wenneberg (2010) Socialkonstruktivism - positioner, problem och perspektiv 2. uppl. Liber. Malmö s. 12 
27 Søren Barlebo Wenneberg (2010) s. 12 
28 Søren Barlebo Wenneberg (2010) s. 19 
29 Søren Barlebo Wenneberg (2010) s. 66 
30 Søren Barlebo Wenneberg (2010) s. 67 
31 Søren Barlebo Wenneberg (2010) s. 67 
32 Søren Barlebo Wenneberg (2010) s. 82 
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ses som ett sätt att kommunicera, den vill bli läst, författaren vill kommunicera med oss. När vi 

läser den och tror på vad den säger så reproducerar vi verkligheten tillsammans med författaren.33 

När en aktör tillåts uttala sig om individen och vi tror på denna bild som målas upp, konstruerar 

vi bilden av individen tillsammans med författaren. Detta sker om och om igen så länge vi inte 

ifrågasätter de utsagor vi konsumerar.  

 

Jag kommer att använda mig av den socialkonstruktivistiska teorin i den bemärkelsen att jag utgår 

ifrån att aktörerna genom sina utsagor gestaltar bilden av den arbetslösa ungdomen. Genom sina 

uttalanden producerar och reproducerar aktörerna på basis av sina yrkeskunskaper en bild som 

utan ifrågasättande bildar normen av vem denna individ är som målas upp. 

Risksamhället 

Massmedierna har en samhällspolitisk nyckelposition i definierandet av risker då de sprider 

kunskap om vilka risker som omger oss.34 Riskhantering och samtal om risker har varit en central 

mänsklig aktivitet så länge det funnits människor på jorden.35 I det moderna samhället har 

individen ett stort ansvar när det gäller att reglera sina egna risker men staten har också ansvar för 

att minska medborgarnas risker.36 Typen av risker och hot har förändrats över tid, i västvärlden 

handlar det inte längre, i lika stor utsträckning som förr, om hot i form av krig eller svält, i dagens 

samhälle hotas vi istället av olyckor eller kriser.37 Ulrich Beck, professor i sociologi och en av 

Europas mest inflytelserika samhällsteoretiker, hävdar att vi lever i ett risksamhälle.38 Risksamhället 

präglas av tanken om att risker, faror och hot som kan drabba den moderna människan måste 

minimeras, kanaliseras, fördelas och begränsas.39 Beck menar att samhället rör sig mot ett nytt 

slags modernitet. Denna nya modernitet präglas av tekniska och ekonomiska framsteg som inte 

bara för med sig fördelar utan även innebär en hel del risker som samhället måste lära sig att 

hantera.40 Beck hävdar att konsekvenserna av moderniseringen för med sig irreversibla hot mot 

människans, djurens och växternas existens.41 De risker som skapas innebär ofta oåterkalleliga 

skadeverkningar på samhället. Dessa förblir ofta osynliga fram till att de upptäcks genom kausala 

tolkningar och existerar således först när vi får, vetenskaplig eller ovetenskaplig, kunskap om 

dem.42 Först när vi har kunskapen om dessa risker öppnas dörren för sociala definitionsprocesser 

där riskerna kan förändras, förminskas, förstoras eller överdrivas.43 Risksamhället hanterar 

riskerna med hjälp av kvalificerade experter som garanter för en objektiv bedömning av det 

                                                 
33 Berth Danermark, Mats Ekström, Liselotte Jakobsen, Jan Ch. Karlsson (2003) Lund s. 61 
34 Ulrich Beck (2005) Risksamhället – På väg mot en annan modernitet Bokförlaget Diadalos AB. Göteborg s. 34 
35 Anna Olofsson, Susanna Öhman (2009) Risker i det moderna samhället – Samhällsvetenskapliga perspektiv Studentlitteratur. Lund s. 9 
36 Anna Olofsson, Susanna Öhman (2009) s. 9 
37 Anna Olofsson, Susanna Öhman (2009) s. 14 
38 Ulrich Beck (2005) s. 30 
39 Ulrich Beck (2005) s. 30 
40 Ulrich Beck (2005) s. 22 
41 Ulrich Beck (2005) s. 22 
42 Ulrich Beck (2005) s. 33 
43 Ulrich Beck (2005) s. 34 
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hotfulla.44 Beck hävdar att vi är beroende av experter och specialister för att hantera så väl 

vardagliga problem som katastrofer.45 Ett tydligt exempel är att vi inte längre odlar vår egen mat, 

vi är beroende av att någon annan gör det åt oss. Detta kräver i sin tur att vi litar på att maten vi 

köper inte är förgiftad eller på något annat sätt är skadlig för vår hälsa.  Beck menar att man bör 

vara försiktig med hur man förhåller sig till dessa experter. Riskhantering kan i sin tur innebära 

chanser på marknaden. I och med utvecklingen av risksamhället skapas motsättningar mellan de som 

profiterar på riskerna och de som drabbas av dem.46 Kunskap får en allt högre status, både hos 

dem som skapar den (forskarna) och de som sprider den (massmedia).47 På detta sätt lever vi inte 

bara i ett risksamhälle utan även i ett vetenskaps-, media och informationssamhälle där kunskap 

intar en hög position i samhällsskapandet.48 Risken finns att kunskapsbäraren väljer att sprida 

eller inte sprida kunskapen till de övriga i samhället om detta innebär att han eller hon kan tjäna 

pengar på att upplysa om en risk eller att förneka den.49 

 

Jag utgår ifrån Becks teori och ser på aktörerna både som riskhanterare och riskskapare eftersom 

de diskurser de tillhandahåller genom sina utsagor gestaltar föreställningar som individen måste 

lära sig att hantera och överväga om de ska lita på eller inte.  

Modernitet och expertsystem 

Anthony Giddens, sociolog och samhällsteoretiker, är känd för sina teorier om modernitet och 

expertsystem. Giddens hävdar att den moderna värld vi lever i präglas av sociala förändringar 

som går allt snabbare i den meningen att förändringsprocesser idag går djupare och är mer 

omfattande än någonsin tidigare.50 Vårt samhälle är inte längre lika beroende av tid och rum utan 

information sprids genom nya teknologiska landvinningar över nationsgränser fritt utan hinder.51 

Aktörer med expertkunskaper medverkar till en urbäddning av samhället genom att hans eller 

hennes tips är tillgängliga för alla, i princip vart som helst. Giddens talar om expertsystem som 

infiltrerar alla aspekter av det sociala livet.52 Vi kan idag bara genom att klicka oss in på internet få 

rådgivning av läkare när vi blir sjuka och behöver således inte åka till vårdcentralen för att få 

hjälp. Detta innebär dock en risk att den hjälp vi läser oss till inte stämmer. Dessa expertsystem är 

i grunden beroende av tillit, dock behöver inte tilliten nödvändigtvis vara ett resultat av ett 

medvetet beslut, Giddens hävdar snarare att individer kan välja vad de vill tro på.53 Den nya 

moderniteten präglas nämligen av ett grundläggande element, reflexivitet, som innebär att individen 

                                                 
44 Ulrich Beck (2005) s. 39 
45 Anna Olofsson, Susanna Öhman (2009) s. 14 
46 Ulrich Beck (2005) s. 65 
47 Ulrich Beck (2005) s. 65 
48 Ulrich Beck (2005) s. 65 
49 Ulrich Beck (2005) s. 66 
50 Anthony Giddens (1999) Modernitet och självidentitet – Självet och samhället i den senmoderna epoken Bokförlaget Diadalos AB. 
Göteborg s. 25 
51 Anthony Giddens (1999) s. 28 
52 Anthony Giddens (1999) s. 28 
53 Anthony Giddens (1999) s. 29 
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anlägger ett kritiskt förhållningssätt gentemot ny kunskap och information.54 Att vara reflexiv är 

tillexempel att inte lita blint på vad läkaren på internet säger utan att ifrågasätta utlåtandet och 

kanske ta sig till sjukhuset ändå, dock med ett litet hum om vad som kan vara fel. Giddens menar 

att total tillit till vissa expertsystem kan samexistera med skepticism mot andra.55 Det kan 

tillexempel vara så att en individ litar blint på travexpertens tips om vilken häst som kommer att 

vinna dagens travlopp men inte litar på läkaren som på en löpsedel uppmanar alla medborgare att 

vaccinera sig mot den nya aggressiva influensan. En arena där aktörer med specialistkunskaper 

satt sin prägel på är dagstidningarna. Giddens menar att media i allra högsta grad är med och 

avskiljer rummet från platsen genom dess utökade tillgänglighet.56 När experten får tillfälle att 

uttala sig i tidningar delges aktören möjligheten att avspegla och omforma verkligheten genom 

sina utsagor.57 Men är konsultationen av expertis ett nytt fenomen? Har vi inte i alla tider vänt oss 

till siare och läromästare? Har vi inte alltid varit omgärdad av de faror och risker som Ulrich Beck 

talar om? Dessa frågor ställer sig Giddens som dock menar att det finns skillnader i vår 

användning av experter.58 Förr i tiden vände vi oss till vår lokala expert, idag är kunskapen global, 

vem som helst har tillträde till den. Den nya kunskapen sprids således genom tekniska framsteg 

över större områden och är allt mer omfattande.  

Massmedia  

Anthony Giddens talar om urbäddning, att vi inte längre är beroende av tid och rum utan att allt 

vi vill veta finns förklarat för oss, lättillgängligt, bara ett knapptryck bort. Norman Fairclough 

menar att mediekommunikation idag präglas av just oberoendet av rummet och tiden.59 Vi är inte 

längre tvingade att följa en tablå när vi kollar på TV, allt går att se på nätet eller i repris. När det 

gäller tidningar finns även de på internet, anpassade efter när konsumenten har tid att läsa och 

med ett arkiv som inte skulle kunna gå att ha hemma i pappersform. Massmedia minskar klyftan 

mellan publik och privat sfär genom att erbjuda oändlig information på ett lättillgängligt sätt.60 

Idag kan du till exempel läsa vilken debattartikel du vill, vart som helst med hjälp av din dator 

eller telefon. John B Thompson, sociolog vid University of Cambridge, menar att media i allra 

högsta grad förvandlat den symboliska produktionens och det symboliska utbytets natur i vårt 

moderna samhälle.61 Då kommunikation är en handling kan mediala texter ses som social 

verksamhet genom vilka individer förnyar och skapar relationer till varandra.62 Här är Fairclough 

inne på samma spår när han säger att medieanalys är intressant eftersom den blottlägger hur 

identiteter och relationer gestaltas i olika mediala kanaler genom just produktion och konsumtion 

av olika texter.63 Thompson talar om den makt olika aktörer kan ha inom vissa institutioner. Jag 

                                                 
54 Anthony Giddens (1999) s. 30 
55 Anthony Giddens (1999) s. 33 
56 Anthony Giddens (1999) s. 36 
57 Anthony Giddens (1999) s. 38 
58 Anthony Giddens (1999) s. 42 
59 Norman Fairclough (1995) Media Discourse Oxford University Press Inc. New York s. 36  
60 Norman Fairclough (1995) s. 39 
61 John B Thompson (2001) Medierna och moderniteten Bokförlaget Diadalos AB. Göteborg s. 19 
62 John B Thompson (2001) s. 21 
63 Norman Fairclough (1995) s. 39 
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anser att dagspressen kan ses som en institution där vissa får tillåtelse att tala medan andra 

utesluts. De aktörer som får höras besitter enligt Thompson resurser som kan användas som 

medel som gör det möjligt för dem att befästa sin maktposition i samhället.64 Med resurs i detta 

sammanhang menar jag kunskap. Tekniska medium gör det möjligt för aktörerna att skapa 

symboliska former samt överföra dessa till andra.65 De bilder som produceras konsumeras i sin 

tur av läsarna som tolkar sin omvärld utifrån dessa. De mediala agenterna fungerar enligt Mathias 

Klang, forskare och lärare på ITU vid Göteborgs Universitet, som tolkar som informerar, 

förenklar och förklarar komplexiteten för allmänheten.66 Att vi låter olika aktörer förklara saker 

för oss fungerar enbart om vi utgår ifrån tanken om att agenten inte vill oss något illa, att den är 

neutral.67 Det är viktigt att fråga sig själv som konsument av de utsagor som agenterna förmedlar 

rörande ungdomarna och arbetsmarknaden hur pass objektiva de olika aktörernas 

tolkningsmöjligheter är? Enligt Klang borde varje aktör ta på sig ansvaret att vara objektiv och 

opartisk i sin tolkning då allmänheten genom sin tillit till expertsystemet invaggats i en trygghet 

som inte borde utnyttjas.68 

Metod 

Artiklarna kommer att analyseras med hjälp av diskursanalys. Diskursanalys är att föredra då mina 

frågeställningar rör konstruktionen av gruppen unga arbetslösa utifrån aktörernas utsagor. Då det 

diskursanalytiska perspektivet säger att texter skapar föreställningar om individer samt 

konstruerar den sociala värld vi lever i lämpar sig denna ansats. Diskursanalys kan användas på 

flera olika sätt, jag kommer i nästa stycke presentera de ingångar jag kommer att använda mig av.  

Diskursanalys – en övergripande presentation 

Jonathan Potter, professor i diskursanalys, menar att vi är omgärdade av tidningar och TV-

program som överöser oss med fakta som sägs vara sanna skildringar av verkligheten.69 Genom 

socialkonstruktivistiska glasögon är diskursanalys att föredra för att undersöka hur utsagorna 

skapar våra föreställningar rörande arbetslösa ungdomar. Diskursanalys vilar nämligen på 

grundtanken att människor genom sitt språk konstruerar den sociala världen.70 Detta sker på tre 

plan. På ett plan skapar individen utifrån existerande lingvistiska resurser utsagor, på det andra 

planet arbetar individen hela tiden med en selektion av dessa resurser.71 På det tredje planet får 

den utsagan som individen väljer att lita på konsekvenser, den utsaga rörande samhället som 

individen väljer att tro på påverkar dennes föreställningar av världen.72 Mats Alvesson och Kaj 

                                                 
64 John B Thompson (2001) s. 22 
65 John B Thompson (2001) s. 29 
66 Inga-Lill Johansson, Sten Jönsson och Rolf Solli (red.) (2006) s. 215 
67 Inga-Lill Johansson, Sten Jönsson och Rolf Solli (red.) (2006) s. 216 
68 Inga-Lill Johansson, Sten Jönsson och Rolf Solli (red.) (2006) s. 219 
69 Jonathan Potter (1996) Representing Reality – Discourse, Rhetoric and Social Construction The Cromwell Press Ltd. Wiltshire s. 1 
70 Mats Alvesson, Kaj Sköldberg (2008) Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod Studentlitteratur. Lund s. 465 
71 Mats Alvesson, Kaj Sköldberg (2008) s. 465 
72 Mats Alvesson, Kaj Sköldberg (2008) s. 465 
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Sköldberg menar att språket både är konstruerat och konstruerande och att samma fenomen kan 

beskrivas på en rad olika sätt.73  

Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys rör sig över flera fält men inspireras främst av språkvetenskap (Foucault, 

Halliday) och kulturella studier (Fairclough, Fowler).74 Kritisk diskursanalys belyser 

konstruktionen av sanning. Tanken med den kritiska ansatsen är att sätta upp teorier och metoder 

som problematiserar och undersöker relationen mellan diskursiv praktik och social/kulturell 

utveckling i olika sociala sammanhang.75 Typiskt för den kritiska hållningen är att den betraktar 

diskursiva praktiker som mekanismer för att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden 

mellan sociala grupper, exempelvis mellan sociala klasser eller kvinnor och män.76 Dessa 

mekanismer betraktas som ideologiska effekter och vissa kritiska diskursanalytiker menar att 

utsagor är bärare av makt som används för att skapa subjekt och agenter.77 Norman 

Fairclough, professor i lingvistik vid Lancaster University och en av den kritiska diskursanalysens 

förgrundsgestalter, menar att språket är en del av samhället.78 Vidare hävdar Fairclough att 

språket i sig är en social process, detta på grund av att varje gång en individ uttalar sig eller läser 

något så för detta med sig sociala effekter.79 Den kritiska diskursanalysen ser det som sin uppgift 

att kartlägga diskursens roll i upprätthållandet av den sociala världen och dess relationer genom 

att undersöka hur maktförhållanden genom språket skapas och upprätthålls.80 Syftet är att främja 

jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesser och på så sätt bidra till social förändring.81 

Fairclough hävdar att mediediskurs är komplicerad och ofta motsägelsefull till sin process, detta 

på grund av att texter inte bara kan ses som bärare av ideologier och mekanismer för social 

kontroll utan även som kulturella handelsvaror på en marknad i uppgift att underhålla eller 

informera läsaren.82 I detta sammanhang kan jag således betrakta min empiri som aktörers sätt att 

kontrollera medborgarna, eller åtminstone deras syn på arbetslösa ungdomar. De målar upp en 

bild som inte bara är tänkt att ses som information utan även en konstruktion av verkligheten.  

Diskurspsykologi 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips menar att diskurspsykologin betraktar de 

skrivna och talande utsagorna som konstruktioner av den externa världen.83 Utsagor ses även här 

som en social praktik vilken skapar den sociala världen och dess individer, sociala relationer och 

                                                 
73 Mats Alvesson, Kaj Sköldberg (2008) s. 465 
74 Jonathan Potter (1996) s. 223 
75 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) Diskursanalys som teori och metod Studentlitteratur. Lund s. 67 
76 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 69 
77 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 69 
78 Norman Fairclough (2001) Language and Power Pearson Education Limited. Essex s. 18 
79 Norman Fairclough (2001) s. 19 
80 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 69 
81 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 69 
82 Norman Fairclough (1995) s. 47 
83 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 97 
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uppfattningar om samhället.84 Här kan kopplingar till Fairclough göras, dock skiljer sig den 

diskurspsykologiska traditionen på den punkten att den ser på språket som inte bara en 

förmedlare av uttryck utan även som en skapare av en subjektiv psykologisk verklighet.85 I 

diskurspsykologiska studier ligger fokus oftast på identiteten, hur denna uppstår, omformas och 

blir föremål för förhandlingar inom sociala praktiker.86 Diskurser ses inte som abstrakta storheter 

utan som sociala praktiker som är situerade.87 Identiteten är öppen och kan således omformas i 

mötet med olika diskursiva resurser.88 Potter och Wetherells diskurspsykologiska modell grundar 

sig i tanken om att texter och tal är handlingsorienterade, det är därför sannolikt att individers 

användning av diskurser varierar beroende av det sociala sammanhanget.89 Fokus läggs på den 

retoriska organiseringen av tal och text oberoende av den lingvistiska uppbyggnaden av 

diskursen.90 Diskurspsykologi ser språket som något som skapar och upprätthåller sociala 

relationer och värderingar. I en diskurspsykologisk analys av exempelvis en artikel kodar 

forskaren sitt material och kategoriserar dessa för att hitta teman.91 Dessa teman behöver inte vara 

avhängda forskningsfrågorna utan även nya teman kan vara av intresse att lyfta fram. 

Utgångspunkten inom diskurspsykologin är att man inte kan anta att människor är konsekventa 

utan att deras tal varierar beroende av den kontext som diskursen befinner sig i.92 En utsaga kan 

vara relevant i ett sammanhang men inte i ett annat. Man bör därför som forskare ifrågasätta 

utsagans ursprung och mening. Det viktiga för denna form av diskursanalys är inte att avgöra om 

utsagan är en sann eller falsk avspegling av världen, fokus är istället att undersöka hur språket 

används för att föremedla en tolkningsrepertoar som ser sann ut för läsaren/individen.  

Laclau & Mouffes diskursteori 

Diskursteorins grundare Ernesto Laclau och Chantal Mouffe var av den uppfattningen att alla 

sociala fenomen kan analyseras om man har rätt diskursanalytiska redskap.93 Tanken med 

diskursteorin är att dekonstruera texter och utsagor för att i sin tur avslöja deras inre motsägelser 

och outvecklade antaganden.94 Diskursen ses som en fixering av betydelse och alla tecken inom 

denna ses som moment.95 Om diskursen är ett spindelnät så är momenten knutarna som håller det 

samman, momenten är skilda från varandra på olika sätt men de ingår i samma diskursiva fält.96 

Diskursen i sig etableras med hjälp av ett antal nodalpunkter, nodalpunkterna kan ses som ett antal 

kategorier inom vilka de andra tecknen samlas för att bli begripliga.97 Tecken som inte kan fixeras 

                                                 
84 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 97 
85 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 103 
86 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 105 
87 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 105 
88 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 107 
89 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 115 
90 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 115 
91 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 122 
92 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 115 
93 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 31 
94 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 31 
95 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 33 
96 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 33 
97 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 33 
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eller få någon innebörd i diskursen kallas element, dessa är ofta mångtydiga och kan inte sägas vara 

typiska för just en diskurs.98 Elementen är enligt Laclau och Mouffe öppna för tillskrivning av 

olika betydelser och kallas för flytande signifikanter.99 För att kunna säga något om diskursen ordnas 

nodalpunkterna och de flytande signifikanterna i ekvivalenskedjor, dessa säger inte så mycket för sig 

själva men tillsammans med andra tecken ges de innehåll.100 Winther Jørgensen och Phillips 

menar att diskurserna hela tiden kämpar mot varandra med att vara den sanna och enda 

skildringen av den sociala verkligheten, det pågår således hela tiden en diskursiv kamp mellan 

diskurserna.101 Diskursteori handlar i grunden om att reducera mångtydigheten till fördel för 

entydigheten, att omvandla element till moment. Den kamp som det innebär för forskaren att 

placera elementet i en diskursordning kallas av Laclau och Mouffe för antagonism.102 Ett element 

kan ha en innebörd i den ena diskursen men en helt annan i den andra. Kampen uppstår således 

där diskurserna stöter samman.103 Då elementet fixeras eller omvandlas till ett moment så uppnås 

hegemoni och utsagorna befästs i en viss diskurs under en viss tid.104 Forskaren kan säga något om 

utsagorna men enbart inom just den diskurs som analyseras.  

Verktyg och analysmodell 

Den kritiska diskursanalysen används för att analysera artiklarna utifrån antagandet att aktörerna 

medvetet eller omedvetet försöker upprätthålla någon sorts homogen bild av ungdomarna genom 

sina utsagor. Samt att denna homogena bild utesluter andra grupper. Den diskursteoretiska modellen 

används för att ge olika begrepp betydelse. Detta då mina frågeställningar kretsar kring att 

undersöka vilka innebörder som kopplas till de arbetslösa ungdomarna, den arbetslösa ungdomen blir 

således min flytande signifikant som aktörerna försöker ge innehåll åt på sitt sätt.105 Den 

diskurspsykologiskt ingången influeras jag av då jag kommer att dela upp analysen under olika teman. 

Min ansats är att analysera utsagorna på den textuella lingvistiska nivån för att belysa diskursen 

rörande arbetslösa ungdomar. Fairclough menar att genom en analys av språkets uppbyggnad kan 

forskaren hitta många drag i texterna som man inte hade lagt märke till vid en första läsning.106 

Således kommer utsagorna att läsas flera gånger för att jag ska närma mig det aktören egentligen 

säger. Fokus kommer att ligga på att analysera två av utsagornas viktigaste grammatiska element i 

kartläggningen av hur diskurserna uppstår rent textuellt, nämligen transitivitet och modalitet.107 När 

det gäller transitivitet innebär detta att jag undersöker hur processer och händelser knyts till subjekt 

och objekt.108 Intressant blir att kartlägga konsekvenserna av olika framställningsformer, var fokus 

ligger i texten. Används en passiv form där agenten utelämnas eller läggs ansvaret på någon?  Om 

                                                 
98 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 34 
99 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 35 
100 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 58 
101 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 13 
102 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 55 
103 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 55 
104 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 55 
105 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 35 
106 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 139 
107 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 87 
108 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 87 



 14 

det till exempel står i en utsaga att ungdomar är arbetslösa på grund av att de är lata utan att 

nämna vem som sagt detta fråntas agenten ansvaret genom att vikten läggs på ungdomen istället 

för de handlingar och processer som ledde fram till uttalandet.109 När det gäller modalitet så syftar 

detta till att undersöka talarens grad av instämmande i en sats.110 Här blir det viktigt att blottlägga 

aktörens deltagande i texten, om han eller hon skriver utifrån sitt eget tänk och tycke avgör 

diskursens konstruktion.111 Om aktören skriver ”jag tycker det är kallt” istället för ”det är kallt” 

förbinder sig talaren på olika sätt med sitt påstående.112 Olika slags modaliteter ger olika slags 

utslag när det gäller trovärdighet och sanning där satser som framställer något som en bestämd 

kunskap låter mer sann än en sats som är spekulativ. Fairclough hävdar att massmedia gärna 

använder sig av objektiva modaliteter för att styrka sin trovärdighet och sanningsgrad.113 

Exempelvis ”alla som röker får cancer” kontra ”alla som röker riskerar att få cancer”, den senare 

satsen förmedlar en lägre grad av trovädrighet än den tidigare. Satsers modalitet är således viktig 

att analysera för att kunna blottlägga trovärdigheten i en utsaga. Vidare anser Fairclough att man 

bör fokusera på textens representation och sammanhang i den sociala praktiken men även 

konstruktionen av författare och läsarens identitet och hur den etableras i texten.114 Slutligen bör 

analysen fokusera på relationen mellan författare och läsare, för att se om den exempelvis är nära 

eller avståndstagande, formell eller informell.115 Då de arbetslösa ungdomarna har utsetts till min 

flytande signifikant kommer jag att undersöka vilka begrepp aktörerna använder i den diskursiva 

kampen om att fixera dess betydelse.116 Jørgensen och Philips menar att den flytande 

signifikanten med fördel man användas i samband med Faircloughs textanalys för att undersöka 

hur olika aktörer fyller något med innehåll.117  

 

Faircloughs modell består av en analys av textens tre 

nivåer.118  Boxen i mitten representerar mina artiklar. 

Här analyseras lingvistiken i texten.119 Jag kommer 

att kombinera Faircloughs modell med Laclau och 

Mouffes teorier. Detta genom att jag utnämner 

individen till min flytande signifikant som tillskrivs 

olika betydelser genom aktörernas/experternas 

utsagor.120 I den mellersta boxen som symboliserar 

den diskursiva praktiken analyseras hur artiklarna är 

                                                 
109 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 87 
110 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 87 
111 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 88 
112 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 88 
113 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 88 
114 Norman Fairclough (1995) s. 58 
115 Norman Fairclough (1995) s. 58 
116 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 141 
117 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 141 
118 Norman Fairclough (2002) Discourse and Social Change Polity Press. Cambridge s. 73 
119 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 68 
120 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 35 
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uppbyggda (produceras) samt hur de sprids och konsumeras.121 I mitt fall hur artiklarna, utifrån 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, bygger upp bilden av den unga arbetslösa individen och 

hur de tillsammans konstruerar denna bild genom användandet av olika begrepp. De innersta 

boxarna ingår alltid i en yttre box, en social praktik, och det är här texten och den diskursiva 

praktiken får sitt sammanhang genom jämförelse artiklarna emellan men också med tidigare 

teorier och forskning. Det är viktigt att poängtera åtskiljandet av text och diskursiv praktik i 

analysen. Den diskursiva praktiken bör analyseras på basis av huruvida utsagan är baserad på 

tidigare texter eller inte.122 Fairclough erbjuder en analysmodell som är både omfattande och 

tidskrävande. Då denna uppsats begränsas av både tid och omfattning kommer jag enbart att 

använda mig av Faircloughs textanalytiska verktyg för att analysera utsagorna. Jag kommer således 

inte att använda mig av en klassisk Faircloughmodell, men då analysen kopplas till mina teoretiska 

ingångar kommer jag att kunna belysa vad som sägs i den diskurs som rör de arbetslösa 

ungdomarna.    

Metoddiskussion  

Kritik mot diskursanalysen framför Potter och Wetherell då de varnar forskaren för att anamma 

den syn på verkligheten som undersökningsobjektet förmedlar som sann och verklig.123 Det blir 

således viktigt för forskaren att vara medveten om sin förförståelse rörande det fält han eller hon 

valt att studera. Staffan Selander och Per-Johan Ödman menar att vår egen förförståelse är direkt 

avgörande för hur vi tolkar även om denna förförståelse kan vara svår att synliggöra.124 Winther 

Jørgensen och Phillips lyfter ett problem som är inbyggt i alla socialkonstruktionistiska 

angreppssätt, nämligen det att om man accepterar att verkligheten är socialt skapad och sanningar 

diskursivt producerade, hur förhåller man sig då till de resultat man själv som forskare skapar 

med sin studie?125 Hur argumenterar man för att den bild man själv skapar genom sin analys är en 

sann bild av verkligheten?126 Jag utgår ifrån hållningen att min analys enbart är ett sätt att tolka 

diskursen. Jag kan komma fram till en bild av ”verkligheten” men inte nödvändigtvis en bild som 

det går att dra några generella slutsatser ifrån utanför denna studie. Jag har valt att presentera 

diskursanalysens olika inriktningar då jag kommer att inspireras mer eller mindre av samtliga. Jag 

är medveten om att upprättandet av en egen modell gör att mina resultat blir på ett visst sätt 

jämfört med om jag hade använt en annan modell. Jag anser dock att så länge jag noggrant 

beskriver de steg jag tagit i studien så faller den inte i frågan om reliabilitet. En nackdel med 

användandet av Faircloughs modell är att den detaljgrad som textanalysen kräver leder till att 

enbart ett fåtal artiklar kan analyseras, det blir därför extra viktigt för forskaren att göra ett 

                                                 
121 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 68 
122 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 69 
123 Mats Alvesson, Kaj Sköldberg (2008) s. 466 
124 Staffan Selander, Per-Johan Ödman (red.) (2005) Text & Existens – Hermeneutik möter samhällsvetenskap Bokförlaget Diadalos AB. 
Göteborg s. 110 
125 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 29 
126 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 29 
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grundläggande bakgrundsarbete för att befästa analysen av empirin i ett större sammanhang.127 I 

mitt fall kommer, som jag tidigare angett, resultatet att kopplas till mina teorier. Det blir även 

extra viktigt att man redovisar vilka verktyg man använt sig av i analysen.  

Bakgrund 

År 2006 vann alliansen riksdagsvalet i Sverige. Alliansen bestående av Moderaterna, Folkpartiet, 

Centerpartiet och Kristdemokraterna gick till val med budskapet om att ”det ska löna sig att arbeta, 

människor ska ges möjlighet att gå från bidrag och utanförskap till arbete och egen försörjning”.128 I 

sammanfattningen över de fyra första åren med alliansen (2006 - 2010) trycker man specifikt på 

flera av de reformer man genomfört för att underlätta återgång till arbete eller stöd ut i 

arbetslivet. När det handlar om unga talar man om allas rätt till välfärd och inflytande.129 Vidare 

presenteras genomförda reformer så som sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar, höjda 

studiemedel, förändrade regler när det gäller lagen om anställningsskydd samt en ny 

jobbgaranti.130 Alliansen använde sig flitigt av arbetslinjen som slagord i sina valmanifest, 

arbetslinjen som enligt Nationalencyklopedin definieras av att arbetssökande i första hand skall 

erbjudas arbete eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder istället för bidrag.131 Alliansens mål kan 

sammanfattas med att alla arbetsföra på ett eller annat sätt ska erbjudas sysselsättning. I statens 

offentliga utredning, (SOU 2007:18) Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa 

ungdomar, menar författarna att Riksdagen ser mycket allvarligt på kombinationen av bristen på 

arbetskraft inom vissa yrken och det stora antalet individer utan arbete.132 Detta menas 

exempelvis bero på bristen på kompetent arbetskraft.133 Många unga har till exempel inte den 

utbildning som lockar företagarna eller så blir de ointressanta när de väl har läst upp sina betyg då 

nyutexaminerade studenter anses mer relevanta att anställa.134 Utredningen föreslår att 

arbetsförmedlingen fokuserar sina resurser på att matcha de arbetslösa mot arbetsmarknaden 

men även på att ge de arbetssökande som behöver kompetenshöjning tillgång till en 

arbetsmarknadsutbildning för att lättare hitta ett jobb.135 Ungdomar beskrivs som mindre 

arbetsföra på grund av att det tar tid att samla den erfarenhet och kunskap som många 

arbetsgivare söker.136  

 

Utifrån denna bakgrund kommer jag att analysera artiklar för att se vad olika aktörer säger om 

den arbetslösa ungdomen som alliansen och utredningen presenterar. Inte för att jämföra med 

denna bakgrund utan för att förstå hur man talade om ungdomar på det politiska fältet då 

                                                 
127 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 140 
128 Alliansen (2010) ”En vitbok över de fyra första åren” s. 11 
129 Alliansen (2010) ”En vitbok över de fyra första åren” s. 40 
130 Alliansen (2010) ”En vitbok över de fyra första åren” s. 41 
131 Nationalencyklopedin 
132 Statens offentliga utredningar (SOU 2007:18) Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa ungdomar s. 15 
133 Statens offentliga utredningar (SOU 2007:18) Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa ungdomar s. 15 
134 Statens offentliga utredningar (SOU 2007:18) Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa ungdomar s. 19 
135 Statens offentliga utredningar (SOU 2007:18) Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa ungdomar s. 22 
136 Statens offentliga utredningar (SOU 2007:18) Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa ungdomar s. 95 
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artiklarna publicerades. Artiklar kommer att hämtas från 2007 då detta var det tid då utredningen 

kom ut och alliansen låg i startgroparna för att implementera sina vallöften om sysselsättning för 

alla. Jag anser inte att det är inaktuellt att analysera artiklar från 5 år bak i tiden, detta på grund av 

att alliansen fortfarande styr Sverige och att det är deras syn på den unga arbetslösa som tenderar 

att prägla debatten och gestaltningen av olika föreställningar i media.  

Ungdomsbegreppet 

Då jag har valt att analysera konstruktionen av (arbetslösa) ungdomar kan det vara på sin plats 

med en historisk förklaring rörande begreppet och kategorin ungdomar. Författarna till boken 

Ungdom som samhällsproblem hävdar att forskare inte är eniga om när begreppet etablerades i 

västvärlden men mycket tyder på att man började tala om gruppen i termen som ungdomar under 

1600-talet.137 Ungdom definieras som en åldersmässigt avgränsad levnadsfas mellan barndom och 

vuxenhet.138 I dagens samhälle har gränserna för denna levnadsfas suddats ut och blivit längre än 

tidigare.139 Skillnaden mellan barn och ungdom kan vara svår att se men det finns några premisser 

som markerar brytningen från den ena kategorin till den andra, såsom steget från ett omyndigt 

föräldraboende till ett myndigt ansvarstagande.140 Ungdom kan vidare ses som en psykiskt 

avgränsad grupp då det är i denna period av livet som individen formar sin identitet, individen 

lämnar sin barndomspersonlighet och föds på nytt som vuxen.141 Problem gällande denna 

åldersgrupp anses historiskt föränderligt och utformandet sker i spänningen mellan 

kulturella/ekonomiska förhållanden och politiska/sociala institutioner i samband med ungdomars 

handlande och experter/föräldrars uppfattningar om deras behov och moral.142 Ungdomen 

gestaltas således bland annat utifrån olika sociala institutioners föreställningar där 

experter/aktörer är aktiva. Media kan ses som en sådan social institution där olika aktörer ges 

tolkningsföreträde rörande denna kategori individer. Ove Sernhede talar i boken Ungdomskulturen 

och de Andra om att unga i dagens moderna samhälle har blivit föremål för diskussion och 

omvandling för en rad professioner och myndigheter vars uppgift är att fixera 

utvecklingstendenser och förändringar i kultur och samhälle.143 

Analys 

Jag kommer inte att göra någon uppdelning mellan tidningarna utan analysen kommer att delas 

upp under olika teman. Vilken aktör som talar kommer dock att presenteras. Fokus ligger i att 

belysa på vilka sätt aktörerna gestaltar gruppen arbetslösa ungdomar via sina utsagor, i vilken 

tidning de gör detta är ointressant. Att sortera utsagorna under olika teman är en form av 

                                                 
137 Lars B Ohlsson, Hans Swärd (1994) Ungdom som samhällsproblem Studentlitteratur. Lund s. 9 
138 Lars B Ohlsson, Hans Swärd (1994) s. 10 
139 Lars B Ohlsson, Hans Swärd (1994) s. 10 
140 Lars B Ohlsson, Hans Swärd (1994) s. 10 
141 Lars B Ohlsson, Hans Swärd (1994) s. 11 
142 Lars B Ohlsson, Hans Swärd (1994) s. 16 
143 Ove Sernhede (1996) Ungdomskulturen och de andra – Sex essäer om ungdom, identitet och modernitet Bokförlaget Diadalos AB. 
Göteborg s. 131 
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kodning som innebär att jag placerar textfragment i kategorier.144 Jag samlade alla artiklar i ett 

dokument och färgkodade dem, markerade stycken som handlade om exempelvis, individen (den 

unga arbetslösa), utbildning eller arbetsmarknad. Detta för att få en bättre överblick över 

materialet. I denna studie syftar de olika temana till olika diskurser som på olika sätt behandlar 

olika aspekter rörande de arbetslösa ungdomarna. De teman som utkristalliserats är ung och 

arbetslös, utbildning, jobbgaratin samt ungdom och arbetsmarknad. Temana har således inte varit 

bestämda i förväg utan är ett resultat av analysen. Ett flertal artiklar räknas till fler än en kategori. 

I analysen kommer citat att användas, detta för att ge studien större transparens när det gäller hur 

jag har tolkat utsagorna men även för att göra det lättare för andra forskare att genomföra samma 

studie.  

Ung och arbetslös 

Under denna rubrik kommer jag att presentera vilka olika attribut aktörerna bakom utsagorna 

kopplar till gruppen unga arbetslösa. I samtliga artiklar talar aktören om de unga arbetslösa 

individerna. På olika sätt beskrivs individernas positiva och negativa egenskaper, drömmar, 

förhoppningar, mål och valmöjligheter.  

Problem och begränsningar 

I denna första del kommer jag att presentera vilka olika problem aktörerna anser att denna grupp 

individer har som i sin tur menas hindra ungdomarna från att ta sig in på arbetsmarknaden. Jag 

kommer att presentera några olika citat för att visa hur detta kunde se ut. Aktörerna målar här 

upp en bild av ungdomen som karriärinriktad men med svårigheter att ta sig in på 

arbetsmarknaden, ungdomen antas även vilja styra över sin egen tid, kanske genom att starta eget 

företag. 

 

Varje ungdomsgeneration är unik. Där den förra ungdomsgenerationen värderade att det skulle 
vara kul på jobbet och att arbetskamraterna var trevliga är 90-talisterna mer karriärinriktade 
och mer intresserade av status, hög utbildning och bra lön. 145  
/ Sara Damber, projektledare för Ams projekt Unga generationen 

Det är svårt för de unga att slå sig in, särskilt om de har hoppat av skolan i förtid. Många, 
särskilt de utrikes födda, saknar praktik och nätverk för en enkel passage in på 
arbetsmarknaden.146 
/ Anna-Kirsti Löfgren, ekonom på LO 

Ungdomar vill själva kunna styra sin arbetstid och jobba med något som engagerar. Allra helst i 
ett företag man själv startat.147  
/ Karin Geiger, Ungdomsbarometern 

 

                                                 
144 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 122 
145 Dagens Nyheter Dagens unga vill helst bli egna företagare 070511 (2012-04-30) 
146 Dagens Nyheter Lo vill se ett par procents arbetslöshet 070627 (2012-04-30) 
147 Dagens Nyheter Lugn, det går att byta bana 070306 (2012-04-30) 
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Att säga att ungdomar vill styra över sin egen tid som Karin Geiger säger eller att de är 

intresserade av bra lön och status som Sara Damber hävdar säger något om hur ungdomar 

förmodas se på arbetet i sig. I denna diskurs gestaltas föreställningen om att ungdomar idag ser 

på arbetet som något lustfyllt, inte bara som något som man måste göra för att överleva. Enligt 

aktörerna kan yrket vara en statussymbol för ungdomarna, där en hög position anses önskvärd. 

Att en ungdom skulle jobba med något som inte engagerar honom eller henne framställs som 

mindre önskvärt. Genom att säga att många ungdomar hindras från inträde på grund av bristande 

praktik och nätverk, som Anna-Kirsti Löfgren understryker, markerar att detta är ett vedertaget 

och utbrett problem. Vidare pekar diskursen i detta sammanhang på att inträdet på 

arbetsmarknaden bör vara en enkel passage utan komplikationer. 

 

Aktörerna återger sina utsagor om ungdomarna som faktabaserade när de säger att alla ungdomar 

vill göra si eller så. Utsagorna framställs inte som spekulationer utan läsaren ges bilden av att alla 

ungdomar vill starta egna företag, oavsett hur det förhåller sig verkligheten. Detta sätt att 

framställa föreställningar rörande ungdomarna som hämtade ut verkligheten används 

genomgående i artiklarna, det var sällan någon aktör uttryckte sig med orden ”jag tror att...” eller 

”det är min åsikt att...”. Intressant här är att individen själv aldrig är med och säger något om sig 

själv utan det är hela tiden olika aktörer som tillskriver ungdomarna som grupp olika egenskaper. 

Med andra ord målar aktörerna upp föreställningar om individen som han eller hon själv varken 

kan bemöta eller kommentera.  

 

Graden av transitivitet är låg i citaten i den bemärkelsen att ingen samhällelig agent framställs som 

skyldig till ungdomarnas svårigheter på arbetsmarknaden utan det är ungdomen själv som 

beskrivs som ansvarig för sina egna problem, exempelvis genom att avbryta sina studier. I denna 

aspekt är graden av transitivitet hög då ungdomarna själva blir ansvariga för sin egen arbetslöshet. 

Här ser jag tecken på att vi gått från en arbetsmarknad där samhället skall hjälpa individen till 

arbete till ett samhälle där individen själv är ansvarig för sin egen etablering. Om du som ungdom 

har problem på arbetsmarknaden har du ingen att skylla på utom dig själv. Anna-Kirsti Löfgren 

framställer på detta sätt ungdomen som ensam ansvarig för sin egen jobbsituation när han eller 

hon inte fullföljer sin utbildning.  

 

Anna-Kirsti Löfgren poängterar även när hon säger att det är särskilt svårt för utrikesfödda 

ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden att det finns olika subgrupper i kategorin unga 

arbetslösa som har det svårare än andra. Mest utsatta anses unga utlandsfödda kvinnor i åldern 

16-24 vara i en rapport från LO.148 Det finns fler grupper som har det svårare än andra, i en 

rapport från Ungdomsstyrelsen framgår det att unga med psykisk ohälsa har en längre väg ut i 

arbetslivet än andra. 

 

                                                 
148 Dagens Nyheter LO anser att invandrarkvinnor diskrimineras 071128 
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De ungdomar som står allra längst från arbetsmarknaden har ofta problem som måste lösas 
innan de kan börja söka jobb. Det kan handla om att de mår psykiskt dåligt, att de har hoppat 
av skolan - eller att de har vänt på dygnet.149 / Ungdomsstyrelsen 

 

Sålunda kan du ha svårt att få jobb om du är ung, men extra svårt om du är född utrikes eller 

lider av psykisk ohälsa. Att använda ordet ofta förstärker bilden av att detta är ett utbrett problem 

på samma sätt som många. Ylva Brune diskuterar detta fenomen i sin forskning och menar att 

dessa ord ger utsagorna en större nyhetsvikt.150 Diskursen skapar således en generell bild av att 

ungdomarna i de allra flesta fall har privata problem som hindrar deras etablering oavsett hur det 

förhåller sig i verkligheten. Här är det tal om ett sorts dubbelt utanförskap. I ett intersektionellt 

perspektiv är det inte bara ålder som avgör vilka möjligheter en individ har på arbetsmarknaden 

utan andra faktorer som etnicitet och hälsa spelar en väsentlig roll när det gäller ungdomarnas 

etableringsmöjligheter. Dessa två utmärkande egenskaper kan således vara problematiska för 

ungdomarna om samhället anser att du är mindre anställningsbar om du är utlandsfödd eller 

psykiskt sjuk. Risken är dessa grupper lättare hamnar i ett utanförskap när de inte får jobb. Ann-

Margarete Livh hävdar att utanförskap riskerar att leda till kriminalitet. 

 

När du utestänger en grupp människor får du en stad där många känner sig utanför, värdelösa 
och saknar solidaritet med samhället. All socialpolitisk forskning visar att det är den bästa 
grogrunden till kriminalitet.151/ Ann-Margarete Livh, Vänsterpartiets oppositionsledare i Stadshuset 

 

Att inte släppas in på arbetsmarknaden kan således leda till förödande konsekvenser för individen 

om han eller hon hamnar i fel sällskap. Livh menar att en arbetslös människa ofta är en fattig 

människa som blir beroende av samhällets hjälp.152 Detta kan ge individen en känsla av 

osjälvständighet som kan vara tuff för självkänslan att orka med. Ohlsson och Swärd hävdar att 

kriminalitet bland unga ofta hänger samman med hög arbetslöshet.153 Eva Uddén Sonnergård, 

statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, delar denna tanke och menar att det måste satsas på 

dem som befinner sig i utanförskap, en målgrupp där unga arbetslösa ungdomar i allra högsta 

grad befinner sig enligt henne.154 Aktören markerar att samhället är den agent som har ansvar för 

att ta hand om de individer som befinner sig i utanförskap för att på så sätt undvika större 

problem i framtiden.  

 

 

 

 

                                                 
149 Dagens Nyheter Effektivt när unga personer hjälper unga 071228 (2012-05-03) 
150 Statens offentliga utredningar (SOU 2004:48) s. 81 
151 Dagens Nyheter Hårdare krav för att få socialbidrag 070403 (2012-05-07) 
152 Dagens Nyheter Hårdare krav för att få socialbidrag 070403 (2012-05-07) 
153 Lars B Ohlsson, Hans Swärd (1994) s. 42 
154 Svenska Dagbladet Skrotade Ams-mål hotar slå mot unga 070202 (2012-05-07) 
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Utanförskapet beskrivs som en ond cirkel av Yves Zenou, professor i Nationalekonomi.  

 

Utmaningen handlar till stor del om de normer och värderingar som utvecklas i miljöer där 
människor länge levt i utanförskap. När ett antal generationer sett sina livschanser gå förlorade 
minskar viljan att utbilda sig, söka arbete och stå för sin egen försörjning bland de unga. I 
Sverige finns redan ett sådant mönster.155 /Yves Zenou, professor i Nationalekonomi.  

 

Här talar Zenou om ungdomar med utländsk bakgrund. Tydligt är att ungdomar som ser sina 

familjemedlemmar ställas utanför samhällets institutioner själva riskerar att drabbas av en känsla 

av vanmakt över sin framtid. Normer och värderingar i de omgivningar man själv växer upp i 

präglar enligt Zenou ungdomen idag. Om en ungdom växer upp i en familj där alla är arbetslösa 

eller i ett område där arbetslösheten är hög riskerar detta att prägla individen i den meningen att 

hans eller hennes egen framtid känns värdelös. Aktörens utsaga framställs som fakta, att såhär är 

det oavsett hur det faktiskt ligger till i verkligheten. Detta förstärker bilden av att utanförskapet 

för med sig svårigheter för utländska ungdomar. Diskursen pekar på att det är denna grupp 

individer som har störst problem på arbetsmarknaden, i denna aspekt framställs etableringen för 

de övriga som mindre snårig. 

 

Att använda citat som sägs spegla verkligheten var vanligt förekommande i artiklarna. Att 

använda modaliteten sanning där aktörerna uttalade sig om ungdomarna som om att deras 

kunskap om denna grupp individer var självklar var mer regel än undantag. Att använda 

faktamodalitet gör att utsagan verkar objektiv och baserad på fakta, detta ger i sin tur den som 

talar makt i den aspekten att aktören antas veta något om det han eller hon talar om. I detta fall 

hur de arbetslösa ungdomarnas situation ser ut. Detta befäster aktörens maktposition i samhället 

genom att media visar att aktörerna sitter inne med kunskaper om verkligheten och tillåts uttala 

sig om denna i tidningarna. Winther Jørgensen och Phillips menar att massmedia ofta använder 

sig av kategoriska modaliteter där utsagan ofta antar en objektiv faktabaserad modalitet, som i 

dessa fall, för att stärka sin auktoritet.156 När något framläggs som något självklart ges texten en 

högre grad av tillförlitlighet. Olika modaliteter ger olika konsekvenser för diskursens konstruktion 

av sociala relationer och identiteter.157  

 

Ove Sernhede som har studerat ungdomar under en längre tid menar att de bilder som media 

skapar av ungdomar ofta tenderar att bli verkligare än den verklighet som individerna själva 

upplever.158 Jag anser att det kan finnas risker för ungdomen när de inte känner igen sig i den bild 

som målas upp av aktörerna i media, framförallt om bilden är kopplad till negativa attribut. 

Giddens menar att om individer känner att självet är otillräckligt eller bristfälligt kan detta leda till 

                                                 
155 Svenska Dagbladet Integrationens blinda fläck 070704 (2012-05-07) 
156 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) Diskursanalys som teori och metod Studentlitteratur. Lund s. 88 
157 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) Diskursanalys som teori och metod Studentlitteratur. Lund s. 88 
158 Ove Sernhede (1996) s. 136 
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skam och ångest.159 I ett citat utpekas ungdomsarbetslösheten ut som ett symptom på en kollektiv 

sjukdom. 

 

Ett sådant fragment är ungdomsarbetslösheten. Ett gigantiskt problem, mänskligt och 
ekonomiskt, visst. Men också ett symtom på en större sjuka.160 / Ledarsidan Dagens Nyheter  

 

Här bedöms samhället vara sjukligt, det är något som inte fungerar på arbetsmarknaden som gör 

att ungdomarna drabbas av arbetslöshet. Denna sjuka leder i sin tur till att de som drabbas 

riskerar mänskliga och ekonomiska problem. Att använda ordet gigantiskt i samband med problem 

ger signalen att problemet i sig är så pass stort att det är svårt att hantera. I artikeln framgår det 

att Sverige utmärker sig på den punkten att gruppen unga arbetslösa är oproportionerligt stor om 

man jämför med andra länder.161 Företagare utmålas som agent ansvarig för denna situation då de 

inte vågar satsa på ”oprövade kort” då ungdomar anses ha lägre erfarenhet och kompetens än 

äldre.162 Här kan företagarna/arbetsgivarna som inte vågar tro på den unga generationen ses som 

det virus som gör samhället sjukt. Att konstruera en grupp individer som olika agenter i samhället 

inte vågar lita på tror jag för med sig negativa konsekvenser för individens självbild. Kopplat till 

Giddens så kan detta vara en av de bilder som målas upp av aktörerna som gör att individen 

känner sig otillräcklig och drabbas av skamkänslor över att tillhöra en kategori som beskrivs som 

defekt.163 Genom att framställa en grupp individer som symptom på en sjukdom säger man även 

att dessa behöver botas, exempelvis genom olika satsningar för att få ungdomar in på 

arbetsmarknaden. En av dessa satsningar kan vara jobbgarantin. När individen framställs som 

ansvarig för sin egen etablering på arbetsmarknaden, som jag visat i tidigare stycken, kan detta 

framstå som en markering att individen skall bota samhället. Genom att satsa på sig själva, 

exempelvis genom att utbilda sig, förväntas ungdomarna göra sig anställningsbara hos 

arbetsgivarna. På detta sätt minskar ungdomsarbetslösheten och de problem som detta för med 

sig ekonomiskt och mänskligt. Här syns återigen tecken på att ungdomarna i det moderna 

samhället anses ansvariga för sina egna chanser och möjligheter på arbetsmarknaden.  

Möjligheter 

Bilden av de unga arbetslösa är inte nattsvart, det finns även aktörer som uttalar sig om gruppen i 

positiva ordalag. En artikel belyser sommarjobbet som ofta är ungdomars första möte med 

arbetslivet, det är bland annat på sommarjobbet som ungdomar får chansen att knyta kontakter 

och etablera ett nätverk.  

 

                                                 
159 Anthony Giddens (1999) s. 83 
160Dagens Nyheter Små steg framåt 070412 
161 Dagens Nyheter Små steg framåt 070412 
162 Dagens Nyheter Små steg framåt 070412 
163 Anthony Giddens (1999) s. 83 
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Tonåringarna får någonting att göra under en period då deras föräldrar kanske arbetar. De 
behövs verkligen i verksamheten, samtidigt som de får en bra inblick i hur både samhället och 
arbetsmarknaden fungerar.164 / Gunilla Wallenstam, stadsförvaltningsråd Vantör 

 

I detta citat beskrivs ungdomarna som eftertraktade genom att man säger att de behövs i den 

verksamhet det talas om, i detta fall Vantörs stadsförvaltning. Gunilla Wallenstam menar här att 

ungdomsjobben inte bara ger ungdomarna utdelning i form av lön utan även utbildning då 

individen lär sig hur samhället och arbetsmarknaden fungerar. Ungdomar som skaffar sig 

sommarjobb anses ha större möjligheter att snabbt etablera kontakter på arbetsmarknaden, något 

som anses öka utsikterna till anställning senare i livet. En annan fördel på arbetsmarknaden 

ansågs den låga åldern föra med sig, i en artikel diskuteras äldres position på arbetsmarknaden 

som mindre önskvärd än yngres, i artikeln hittade jag följande citat: 

 

Jo, visst är vår kultur starkt ungdomsfixerad. Liksom den är starkt kroppsfixerad. Vi tillmäter 
allmänt ungdom ett högt värde, medan ålder och erfarenhet sällan är några 
plusvärden.165 /Ledarsidan Dagens Nyheter 

 

Utsagan gestaltar ungdomen som något eftersträvansvärt. Att vara ung framställs som att befinna 

sig i en högstatusposition. Detta framställs som en allmänt vedertagen föreställning. Citatet pekar 

vidare på att erfarenhet inte är lika viktigt så länge du är ung. Detta strider dock mot den bild jag 

tidigare presenterat om att unga inte får jobb just på grund av sin otillräckliga erfarenhet i 

arbetslivet. Här finns således en krock i diskursen eller tecken på antagonism där aktörerna på 

varsitt håll utför en diskursiv kamp om betydelsebildningen.166 I diskursen används olika aktörer 

för att upplysa oss och sprida de risker som ungdomsarbetslösheten innebär, när aktörerna inte 

kommer överrens om vad det innebär att vara ung och arbetslös kan detta bli förvirrande för 

individerna i samhället. Aktörerna som uttalar sig i media förväntas förenkla våra liv, inte göra de 

ännu mer komplexa. Kampen om hegemonin i diskursen riskerar således att leda till att individen 

tappar kontrollen över de risker som omger oss. Samhället framstår då som så komplext att inte 

ens de sakkunniga kan styra det. 

 

Ungdomar med ekonomutbildning utmålas som en grupp som absolut inte har något att oroa sig 

för gällande situationen på arbetsmarknaden, för denna grupp ser framtiden ljus ut enligt 

Alexander Beck, utredningschef på fackförbundet Civilekonomerna.  

 

                                                 
164 Dagens Nyheter Färre unga får sommarjobb. Staten halverar anslag till kommunala feriearbeten 070301 (2012-05-03) 
165 Dagens Nyheter Gammal är inte äldst 070905 (2012-05-03) 
166 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 55 
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Generellt sett kan man säga att de som vill ha jobb får jobb. Det finns nästan ingen 
arbetslöshet, den är nere på 2 procent.167 / Alexander Beck, utredningschef på fackförbundet 
Civilekonomerna 

 

Alexander Becks uttalande visar det finns grupper av ungdomar där det knappt existerar någon 

arbetslöshet samt att detta är avhängt en högstatusutbildning. Likväl, genom att använda ordet 

generellt konstaterar Beck att alla inte får jobb, det finns ändå ungdomar som inte får de jobb de 

vill ha, även om de är ekonomer med en högre akademisk utbildning.  

 

Under denna rubrik har jag visat exempel på hur olika aktörer gestaltar bilden av den unga 

arbetslösa individen genom sina utsagor. Fairclough menar att detta inte är något unikt utan att 

alla texter på ett eller annat sätt konstruerar sociala identiteter, relationer och kunskapssystem.168 I 

majoriteten av artiklarna har aktörerna använt modaliteten sanning eller fakta i sina uttalanden 

om ungdomarna, detta tyder på att bilden av ungdomarna verkar ha fixerats och att man utgår 

ifrån denna föreställning när man talar om denna grupp individer. Det innebär även att 

föreställningarna kring de unga arbetslösa individerna är spridda på olika arenor, mellan olika 

aktörer. Vem som talar blir då inte lika intressant när utsagorna liknar varandra. Diskursen om de 

unga arbetslösa tycks komma utifrån ett större sammanhang än det som analyseras här. Det tyder 

på att det finns en homogen bild i samhället och media av hur man ska tala om denna grupp 

individer. Man kan se på varje utsaga som ett kugghjul i den maskin som formar vårt samhälle 

och vår kultur och dess normer och värderingar. Aktörerna framstår som makthavare i den 

mening att de har tillträde till en medial arena där inte vem som helst får uttala sig, denna 

privilegierade position använder aktörerna för att säga någon om en grupp de inte själva tillhör 

samt att denna grupp inte tillåts bemöta utsagorna på samma arena. Fairclough menar att innan 

man blottlägger vad han kallar för ett maktförhållande mellan aktör/expert och individ/läsare, 

exempelvis genom diskursanalys, kan det vara svårt att för den vanlige läsaren att lägga märke till 

detta.169 Ulrich Beck menar att vi i det moderna samhället är beroende av aktörer som tolkar de 

faror som omger oss, då ungdomsarbetslöshet kan ses som en fara är denna diskurs ett tydligt 

exempel på hur olika aktörer försöker upplysa oss om vilka risker denna grupp utsätts för.170 

Vidare kan man anta att aktörerna ger individerna en tolkning av hur utsatt deras läge egentligen 

är för att visa hur deras livssituation ser ut i ett större sammanhang. 

 

John B Thompson talar om reaktioner i avlägsna kontexter när han hävdar att avsaknaden av tid och 

rum, det Giddens kallar urbäddning171, i media leder till att individer kan läsa något som de 

reagerar negativt på men att det inte ges möjlighet att kritisera denna bild på samma arena som 

                                                 
167 Svenska Dagbladet Examen i rättan tid för jobb 070624  
168 Norman Fairclough (1995) s. 55 
169 Norman Fairclough (1995) s. 54 
170 Ulrich Beck (2005) s. 42 
171 Anthony Giddens (1999) s. 28 
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utsagan är skriven i.172 Detta menar Sernhede och Giddens kan få stora konsekvenser för 

individen. Aktörerna bakom utsagorna använder sina positioner för att sprida information om de 

risker om omger oss, arbetslöshet kan ses som en risk i vårt moderna samhälle då arbetslöshet 

målas upp i media som något du inte vill drabbas av. Jag menar att det här går att applicera Ulrich 

Becks teorier om spridning av risker då aktörerna talar om för oss hur vi ska hantera denna risk 

om vi drabbas av den.173 Det är en risk, ett problem, att tillhöra den grupp som framställs som 

icke önskvärt att vara en del av, i detta fall i ett utsatt läge på arbetsmarknaden. Om ungdomarna 

inte känner igen sig i denna bild kan detta få konsekvenser när det gäller deras självbild.  

Utbildning 

I denna del av analysen presenteras temat utbildning där jag visar på vilka sätt aktörerna talar om 

utbildning som nyckeln till anställning men även som hinder för etablering. Då utbildningens två 

vägar in eller ur arbetslivet ofta går hand i hand i utsagorna har jag valt att inte dela upp analysen i 

två delar som i föregående stycke. 

 

I utredningen Anställ unga! framförs utbildning som avgörande för att kunna ta sig in på den allt 

mer invecklade och föränderliga arbetsmarknaden.174 Detta diskuteras även i ett flertal artiklar där 

olika aktörer har åsikten att ungdomarna borde prioritera utbildning för att enklare etablera sig på 

arbetsmarknaden.175 Utbildning framhävs som avgörande för att inte hamna i utanförskap men 

även som konkurrensmedel på en allt hårdare arbetsmarknad, en relevant utbildning kan vara 

nyckeln till en snabbare etablering. Ossian Wennström säger att utbildning är en av livets största 

ekonomiska investeringar.176 På detta sätt framställs utbildning som en satsning som ger individer 

avkastning. Om individen investerar tid och kraft på en utbildning borde detta i sin tur leda till 

större chanser på arbetsmarknaden. Här framställs således utbildning som en handelsvara som 

ungdomarna borde värdesätta högt. 

 

I artikeln talar Wennström om utbildning som medel för att motverka att hamna utanför 

arbetsmarknaden, en god utbildning leder således till goda chanser att få jobb.177 De unga 

arbetslösa uppmanas att fullfölja sina studier alternativt skola om sig för att anses relevanta i 

arbetsgivarnas ögon. Detta tyder på att aktörerna betraktar ungdomen om flexibel och 

anpassningsbar, det är ungdomarna som ska förändra sig själva, genom kunskap, för att bli 

anställningsbara. Valet av utbildning anses avgörande och ger konsekvenser för ungdomars 

                                                 
172 John B Thompson (2001) s. 138 
173 Ulrich Beck (2005) s. 64 
174 Statens offentliga utredningar (SOU 2006:31) Anställ unga! s. 21 s. 47 
175 Svenska Dagbladet Vad får man för en utbildning? 070808, Dagens Nyheter Ams satsar på unga 071128, Dagens Nyheter Brist på 
arbetskraft hotar tillväxten 070227, Dagens Nyheter Dagens unga vill helst bli egna företagare 070511, Dagens Nyheter Datavetare och rektor 
framtidsjobb (2012-05-01) 
176 Dagens Nyheter Datavetare och rektor framtidsjobb (2012-05-01) 
177 Dagens Nyheter Datavetare och rektor framtidsjobb (2012-05-01) 
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etablering på arbetsmarknaden.178 Nedan följer några exempel där olika aktörer talar om 

utbildning som grundbulten för att motverka att hamna i arbetslöshet och utanförskap. 

 

Det måste satsas på färdigutbildning och arbetsmarknadsutbildning så att de som är arbetslösa 
ska kunna ta de jobb som faktiskt är lediga. Man underskattar behoven av att öka kompetensen 
hos många arbetslösa.179 / Sture Nordh, TCO:s ordförande 

Vi har underskattat skolans betydelse för den försämring av hälsan vi ser. Det är bara en 
generation sedan den som tagit studenten kunde räkna med en säker framtid på 
arbetsmarknaden. Idag räcker det inte om du så har bra examen från högskola, det är ingen 
garanti för jobb.180 /Ylva Johansson (s), vice ordförande i riksdagens socialutskott 
 

De ungdomar som har svårast att få nytt jobb är de som inte gått gymnasiet.181 /Kenneth 
Herder, chef för arbetsförmedlingsfrågor på Ams.  

Fast med en magisterexamen i kulturvetenskap är det kanske inte så roligt att jobba i en 
livsmedelsbutik. Vilket kan leda till att man skaffa sig ännu mer utbildning, vilket leder till att 
man blir ännu mer överkvalificerad för de flesta jobb som kan bli aktuella.182 / Ledarsidan, 
Svenska Dagbladet 

Regeringen är inte ens positiv till tidsbegränsade utbildningsinsatser. Det förvånar mig mycket 
med tanke på att många unga arbetslösa i 20-24 års ålder behöver utbildningsinsatser i första 
hand. De har inte fullbordat gymnasieutbildningen och har det svårast att komma in på 
arbetsmarknaden.183 /Lena Westerlund, ekonom på LO 

Många unga utbildar sig, men stannar inte i yrket eftersom de aldrig får ett fast jobb.184/ Ylva 
Thörn, Kommunals ordförande  

 

Vad som framgår av artiklarna är att även om utbildning ses som nyckeln till etablering på 

arbetsmarknaden så är det många ungdomar som utbildar sig ut i arbetslöshet. De kanske har den 

kompetens som krävs men släpps inte in på arbetsmarknaden ändå. Kenneth Herder talar om 

vikten av en gymnasieutbildning då det är ungdomar utan en sådan som får det svårast på 

arbetsmarknaden. Denna syn har man även i utredningen Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och 

insatser för arbetslösa ungdomar när man talar om att de utan gymnasiekompetens som extra utsatta 

på arbetsmarknaden.185 Herders råd till ungdomar är att fullfölja sin utbildning för att vara mer 

anställningsbar i framtiden. Ohlsson och Swärd menar att skolan är den institution där ungdomen 

genomgår den sekundära socialisationsprocessen som innebär att ungdomen anammar samhällets 

normer och värderingar.186 Att avbryta sin skolgång innebär således både svårigheter på 

arbetsmarknaden men det kan även leda till konsekvenser på det privata planet då ett avhopp kan 

leda till ett utanförskap som gör det svårt att fungera som samhällsmedlem. 

                                                 
178 Statens offentliga utredningar (SOU 2006:31) Anställ unga! s. 21 s. 51 
179 Svenska Dagbladet Hårdare krav ska få fler i arbete 070417 (2012-05-02) 
180 Svenska Dagbladet Oenighet om varför unga mår dåligt 070430 (2012-05-02) 
181 Dagens Nyheter Ams satsar på unga 071128 (2012-05-07) 
182 Svenska Dagbladet Vad får man för en utbildning? 070808 (2012-05-02) 
183 Dagens Nyheter Jobbgaranti för unga får skarp kritik 070412 (2012-05-02) 
184 Dagens Nyheter Kommunal står fast vid kravet på rätt till heltid 070413 (2012-05-02) 
185 Statens offentliga utredningar (SOU 2007:18) Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa ungdomar s. 233 
186 Lars B Ohlsson, Hans Swärd (1994) Ungdom som samhällsproblem Studentlitteratur. Lund s. 62 
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I utredningen Anställ unga! talar om man det komplicerade förhållandet mellan utbildning och 

arbetsmarknad, även om unga idag utbildar sig under en allt längre tid och därmed borde öka sina 

chanser att få jobb så ser det inte ut så i verkligheten, de har snarare fått det svårare att etablera 

sig på arbetsmarknaden.187 Detta tros bero på bristen på kommunikation mellan 

utbildningsväsendet och arbetsmarknaden då allt för många ungdomar utbildas inom yrken som 

det inte finns tillräckligt med arbeten inom.188 Sture Nordh pekar även på samhällets bristande 

insatser när det gäller stöd och hjälp till utbildning när han säger att det måste satsas mer på 

ungdomarna för att hjälpa dem hitta ett jobb. Här pekas således samhället ut som skyldig agent 

för ungdomarnas utsatthet på arbetsmarknaden. Denna syn präglar även utredningen Anställ 

Unga! där man skriver att utbildningsinsatser för ungdomar ses som en garant för en fortsatt 

tillväxt och en högre välfärd då kunskap anses öka möjligheten till anställning.189 Om fler 

ungdomar går klart skolan eller utbildar sig inom områden där det finns jobb leder detta till att 

fler kan anställas. När fler ungdomar etableras på arbetsmarknaden ökar således tillväxten. En 

ökad tillväxt ger i sin tur samhället större möjligheter att garantera ett välmående och fungerande 

välfärdssystem. I denna aspekt målar diskursen upp ungdomsarbetslösheten som ett 

samhällsekonomiskt problem. I utredningen Anställ Unga! bekräftar man detta samband när man 

menar att om man kan sänka etableringsåldern hos ungdomarna kommer detta att öka 

tillväxten.190 På detta sätt kan olika satsningar och arbetsmarknadsåtgärder gällande ungdomars 

etablering ses som insatser för att säkerställa välfärden. 

 

Diskursen behandlar i viss mån det livslånga lärandet som utgår från principen att individens 

läranden fortgår, och bör uppmuntras, hela livet, man är således inte färdigutbildad som ungdom. 

Samtidigt bör nya kunskaper inte bara inhämtas inom utbildningsväsendet utan även i vardagen 

och i arbetslivet. Tanken om det livslånga lärandet har en framskjuten position i dagens 

utbildnings och arbetsmarknadspolitik.191 Relevant kunskap värderas allt högre i ett samhälle som 

kräver aktuell kompetens inom det område du verkar eller vill verka inom. För att kunna 

konkurrera med nyutexaminerad arbetskraft förväntas individen vidareutbilda sig för att inte 

riskera att hamna i utanförskap. Samtidigt bör de som har ett arbete hålla sig uppdaterade inom 

sitt fält för att inte bli av med sitt jobb. Det livslånga lärandet kan ses som en åtgärd för att 

motverka minskad sysselsättning när rätt kompetens och utbildning ökar etableringschanserna. 

Giddens menar att de politiskt ansvariga måste understryka vikten av livslångt lärande genom att 

etablera utbildningsprogram som sträcker sig över hela individens livscykel.192 Vidare kritiserar 

                                                 
187 Statens offentliga utredningar (SOU 2006:31) Anställ unga! s. 21 s. 68 
188 Statens offentliga utredningar (SOU 2006:31) Anställ unga! s. 21 s. 68 
189 Statens offentliga utredningar (SOU 2006:31) Anställ unga! s. 21 s. 45 
190 Statens offentliga utredningar (SOU 2006:31) Anställ unga! s. 89 
191 Statens offentliga utredningar (SOU 2007:18) Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa ungdomar s. 241 
192 Anthony Giddens (1999) Tredje vägen – Om förnyelsen av socialdemokratin Wallin & Dalholm. Lund s. 134 
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han den rådande kultur som råder i många europeiska länder där politiker gärna förlitar sig på 

etablerade ekonomiska institutioner, så som offentlig sektor, för att öka sysselsättningen.193 

 

I diskursen målas det upp en bild av dagens ungdom där deras utanförskap på arbetsmarknaden 

beror på att de är underkvalificerade eller överkvalificerade när det gäller utbildning. 

Arbetsmarknaden kräver förutom relevant utbildning ofta också erfarenhet. Men erfarenhet får 

man när man har ett jobb och utan jobb ingen erfarenhet. Toivo Sjörén på Sifo kallar detta för ett 

moment 22.  

 

Kraven riskerar att leda till ett moment 22 för ungdomar. För att få ett jobb krävs att de har 

erfarenhet, men de får aldrig någon erfarenhet eftersom de inte lyckas skaffa ett jobb.194 /Toivo 
Sjörén, Sifo 

 

Här målas således utbildning upp som en ond cirkel där ungdomarna utbildar sig under en allt 

längre tid utan att de får några jobb. De agenter som beskylls för ungdomars utanförskap är 

diffus, aktörerna säger att ”man släpper inte in dem på arbetsmarknaden”, oklart är dock vem 

man är. Klart är att det är någon som hindrar ungdomarna från att ta sig in på arbetsmarknaden. I 

boken I vuxenlivets väntum diskuteras erfarenhetsaspekten där man talar om att ungdomar som 

aldrig får chansen att förvärvsarbeta och därför drabbas av arbetslöshet hamnar i en situation där 

de varken får tillgång till ekonomiska resurser eller arbetslöshetsförsäkring.195 Författarna hävdar 

att denna grupp ungdomar riskerar i en allt högre utsträckning att drabbas av ekonomisk 

marginalisering.196  

 

I artiklarna som presenterats i denna del gestaltas gruppen unga arbetslösa som svåranställda 

oavsett deras utbildningsnivå, det verkar inte spela någon roll hur pass utbildad du är om du lever 

i ett samhälle som inte är intresserad av att anställa dig och där regeringen inte ger dig de insatser 

som krävs. Något tycks vara fel med själva grundinställningen rörande denna grupp individer. 

Detta är en markering till ungdomarna att din utbildningsnivå inte är särkilt relevant när du ändå 

inte får något jobb. Modaliteten sanning eller fakta används i citaten då aktörerna inte talar utifrån 

vad de själva tror att ungas arbetslöshet beror på utan utifrån antagandet att det ser ut såhär. 

Uttalandena är således inte spekulativa utan ett försök att befästa utsagan som faktabaserad. Om 

denna bild som målas upp av aktörerna tas för sanning bland läsarna gestaltas således en bild av 

verkligheten utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv.197  

 

Ungdomen beskrivs som ansvarig över sin anställningsbarhet när man säger att utbildning är 

nyckeln för etablering och den som inte tar studenten lättare hamnar i arbetslöshet. Ansvaret 

                                                 
193 Anthony Giddens (1999) s. 134 
194 Svenska Dagbladet Arbete dig till nytt jobb 070420 (2012-05-07) 
195 Anders Gullberg & Martin Börjesson (1999) s. 141 
196 Anders Gullberg & Martin Börjesson (1999) s. 141 
197 Berth Danermark, Mats Ekström, Liselotte Jakobsen, Jan Ch. Karlsson (2003) s. 61 
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läggs således både på samhället men också individen. Lena Westerlund är den enda som klart 

markerar att det är regeringen som är ansvarig för att ungdomar inte prioriteras när det gäller 

utbildningsinsatser och att detta i sin tur leder till sen etablering.198 Detta kan kopplas till det som 

diskuterades i föregående tema om att ungdomen själv är ansvarig för att utbilda sig för att kunna 

komma in på arbetsmarknaden. Detta pekar återigen på att vi har lämnat ett samhälle med 

kollektiva insatser till fördel för ett samhälle där individen bör ansvara för sin anställningsbarhet 

och livsplanering. Detta då politiska satsningar inte prioriteras för större grupper. Ulrich Beck 

förklarar denna nyfattigdomens uppkomst som han menar att arbetslöshet innebär när han säger att 

individualiseringen bidrar till att arbetslösheten känns som ett personligt öde när man inte anses 

anställningsbar.199 Han utvecklar denna tanke genom att påstå att man idag inte drabbas av en 

kollektiv arbetslöshet utan en arbetslöshet som präglar vissa faser i livet, exempelvis ungdomen.200 

De som i sin tur drabbas tvingas, likt diskursen pekar på, att klara sig ur situationen på egen hand 

till skillnad från hur det var i det klasspräglade kollektiva samhället som Beck talar om när 

fattigdomen, arbetslösheten, hade förklaringar som man kunde försvara och stävja.201 

 

Jag har i denna del visat på utbildningens komplexitet. Diskursen beskriver ungdomen som både 

ansvarig för sin egen anställningsbarhet men även som offer i ett samhälle som inte prioriterar 

satsningar för att hjälpa denna grupp individer in på arbetsmarknaden. Relationen utbildning och 

arbete tycks inte fungera då nivån på ungdomarnas erfarenhet av skolbänken framställs komplex 

då de ena stunden ses som underkvalificerade och i andra stunden överkvalificerade. Utbildning 

framskrivs som vital men inte som garant för arbete. Ungdomarna kan inte heller räkna blint på 

att få jobba med det de utbildat sig till. Här är det nämligen av stor vikt vilken utbildning 

ungdomarna har gått då diskursen pekar på att vissa grupper har det lättare än andra. Bland 

ekonomer och högskoleingenjörer framställs arbetsmarknaden som oproblematisk, de behöver 

inte oroa sig för det utanförskap som en potentiell arbetslöshet innebär. Men om de valt en 

utbildning där arbetsmarknaden inte framställs som positiv, kommer etableringen att bli 

problematisk. På detta sätt uppstår en krock i diskursen när arbetsmarknaden framställs som både 

positiv och negativ, klart är dock att situationen på arbetsmarknaden avgörs av valet av 

utbildning. Här uppstår ett problem då det kan vara svårt att sia om hur arbetsmarknaden 

kommer att se ut när ungdomarna gått klart sin utbildning. Diskursen signalerar att ungdomarna 

borde utbilda sig till ekonomer eller ingenjörer, detta riskerar att leda till att konkurrensen ökar 

när allt fler söker sig till dessa utbildningar och anställningar och att detta i sin tur kan leda till ett 

övertryck som placerar de som blir ”sämst av de bästa” i ett utanförskap. 

                                                 
198 Dagens Nyheter Jobbgaranti för unga får skarp kritik 070412 (2012-05-02) 
199 Ulrich Beck (2005) s. 147 
200 Ulrich Beck (2005) s. 147 
201 Ulrich Beck (2005) s. 147 
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Jobbgaratin 

1 december 2007 införde regeringen Jobbgarantin för ungdomar som ersatte de kommunala 

ungdomsprogrammen (KUP) och ungdomsgarantin (UG).202 Syftet med jobbgarantin är att 

erbjuda ungdomar mellan 16 och 24 år intensifierat stöd och uppföljning när det gäller 

arbetssökande samt att förstärka insatser som praktik och utbildning.203 Målet är att etablera så 

många ungdomar som möjligt på arbetsmarknaden. Denna satsning kan utåt sett ses som ett 

tecken på att ungdomarna är önskvärda och att man tar deras problematik på allvar. Skillnaden 

från de tidigare insatser är hårdare krav på aktivt deltagande, den som äventyrar sitt deltagande 

med ogiltig frånvaro eller annan misskötsamhet drabbas av sanktioner.204 Åtgärden innebär dock 

en sänkt ersättning jämfört med den tidigare ungdomsgarantin, en sänkning som motiveras av 

alliansen med att ungdomarna genom jobbgarantin snabbare etableras. Jobbgarantin kan ses som 

en medelväg mellan utbildning och arbete. I 11 artiklar diskuteras jobbgarantin för ungdomar 

utan jobb, där aktören antingen är förespråkare av jobbgarantin, kritiker mot den eller så 

diskuteras jobbgarantin mer allmänt där olika aktörer enbart kommenterar denna nya reform.  

 

Inledningsvis, när det gäller varför jobbgarantin behövs så hävdar några aktörer att: 

 

Vi har väldigt många som fortsatt är arbetslösa. Extra besvärligt är det för ungdomarna.205 
Sven Otto Littorin (M), arbetsmarknadsminister.  

Det måste satsas på färdigutbildning och arbetsmarknadsutbildning så att de som är arbetslösa 
ska kunna ta de jobb som faktiskt är lediga. Man underskattar behoven av att öka kompetensen 
hos många arbetslösa.206 /Sture Nordh, ordförande TCO. 

Vi tror att fler ungdomar kan komma ut snabbare i arbete  nu. /Kenneth Herder, chef för 
arbetsförmedlingsfrågor på Ams.  

 

I dessa citat talar aktörerna om jobbgarantin som lösningen på ungdomsarbetslösheten, man tror 

starkt på att satsningar för denna målgrupp de facto kommer att leda till en snabbare etablering 

på arbetsmarknaden. I en utredning från statens offentliga utredningar pratar man om 

jobbgarantin i positiva ordalag när man säger att ungdomarna får bättre personligt stöd inom 

ramen för den nya garantin kontra den hjälp ungdomarna fick i ungdomsprogrammen och 

ungdomsgarantin där hjälpen upplevdes som otillräcklig.207   

 

Kompetens anses avgörande för en snabbare etablering enligt Sture Nordh som menar att 

jobbgarantin kan hjälpa ungdomarna att öka sin kompetens genom olika utbildningsinsatser. Att 

peka på att kompetensen måste öka hos många arbetslösa kan ses som en markering av att de 

                                                 
202 ”En jobbgaranti för ungdomar” (2007) en promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet 
203 ”En jobbgaranti för ungdomar” (2007) en promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet 
204 ”En jobbgaranti för ungdomar” (2007) en promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet 
205 Svenska Dagbladet Hårdare krav ska få fler i arbete 070417 (2012-05-07) 
206 Svenska Dagbladet Hårdare krav ska få fler i arbete 070417 (2012-05-07) 
207 Statens offentliga utredningar (SOU 2007:18) Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa ungdomar s. 136 
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som är arbetslösa idag saknar många av de kvalifikationer som arbetsgivarna eftertraktar. Vidare 

används ordet många återigen för att visa att problemet är ett utbrett fenomen i samhället. 

Arbetslösa ungdomar målas följaktligen upp som inkompetenta och problematiska. Jobbgarantins 

införande motiveras av Sven-Otto Littorin som nödvändig då ungdomar är den grupp i samhället 

som har det extra svårt att etablera sig. Återigen gestaltas de unga arbetslösa som en grupp som 

har det besvärligt och problematiskt med hjälp av utsagor baserade på faktamodaliteter, det är 

besvärligt för ungdomarna, denna mening lämnar inte rum för spekulationer. Ylva Brune hävdar att 

yrkesbaserade kunskaper och perspektiv, som aktörerna i denna diskurs förfogar över, gärna 

används i nyhetstexter för att förmedla vad som framstår som en generell och oberoende 

kunskap.208 Brune påpekar att i detta sammanhang där aktörerna medverkar till att skapa 

mediernas verklighetsdefinitioner, således ger aktörerna ideologisk makt.209 I detta sammanhang 

blir ungdomarna de maktlösa när de inte tillåts uttala sig på samma arena som de som skapar 

föreställningarna om dem.  

 

Aktörerna talar vidare om jobbgarantin som ett medel för att motverka det utanförskap som 

ungdomsarbetslöshet ofta innebär. På detta sätt framställs samhället som den agent som måste 

öppna ögonen och hjälpa ungdomarna. Jobbgarantin kan i denna aspekt ses som ett medel för att 

bota det sjuka i samhället, nämligen ungdomsarbetslösheten som i sin tur leder till utanförskap, 

vilket arbetslinjen ser som sin uppgift att bekämpa. 

 

När den nya jobbgarantin infördes lät inte kritiken vänta på sig. Flera aktörer talar om att 

jobbgarantin skulle vara ett diskriminerande regelverk. 

 

Man inför ett diskriminerande regelverk för unga i a-kassan. Unga får sämre ersättning än 
äldre. Alla som betalar in till försäkringen ska naturligtvis ha samma villkor. Jag tvivlar på att 
man över huvud taget får göra så här.210 /Josefin Brink, Vänsterpartiets talesman 

I stället för att tvinga unga människor att söka jobb 30 timmar i veckan borde regeringen satsa 
på deras utbildning och praktik.211 /Sture Nordh, ordförande TCO 

 

Josefin Brink och Sture Nordh menar att ungdomar inte borde ha lägre ersättning än äldre samt 

att de borde erbjudas utbildning och praktik stället för att tvingas till att söka jobb 30 timmar i 

veckan. Nordh menar att det finns en anledning till att ungdomar inte får jobb, låg 

utbildningsnivå och låg arbetslivserfarenhet, inkompetens.212 Jobbsökning ökar inget av detta enligt 

Nordh och det borde således vara mer relevant att öka dessa kompetensområden genom olika 

satsningar. Nordh säger i artikeln att även om jobbgarantin syftar till att hjälpa ungdomar till 

arbete genom olika satsningar så innebär det oftast i praktiken att ungdomarna bara sitter och 

                                                 
208 Statens offentliga utredningar (SOU 2004:48) s. 58 
209 Statens offentliga utredningar (SOU 2004:48) s. 58 
210 Dagens Nyheter Jobbgaranti för unga får skarp kritik 070412 (2012-05-07) 
211Dagens Nyheter Jobbgaranti för unga får skarp kritik 070412 (2012-05-07) 
212 Dagens Nyheter Jobbgaranti för unga får skarp kritik 070412 (2012-05-07) 
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söker jobb. Hur detta förhåller sig i vekligheten kan jag inte säga något om utan det är Nordhs 

syn på vad satsningen antas leda till. Nordhs uttalande är även en markering av att jobbsökning 

inte lönar sig utan det är praktik och utbildning, erfarenhet, som är nyckeln till anställning. 

 

Diskursen målar upp bilden av jobbgarantin som något icke önskvärt. Jag tänker mig att 

jobbgarantin framställs som en risk, något du inte vill behöva ta del av eftersom du kommer få 

mindre ersättning samt tvingas utföra något som inte kommer att leda någonstans. Aktörerna 

fungerar i detta sammanhang som de riskspridare213 i media, som Ulrich Beck talar om, när de 

berättar för läsarna vad du kommer att ”drabbas” av om du är ung och arbetslös, nämligen en 

ovärdig jobbgaranti. Luciano Astudillo (S) i riksdagens arbetsmarknadsutskott går så lång som att 

säga att jobbgarantin…  

 

är ingen garanti, utan bara skärpta krav och sänkt ersättning.214  

 

Astudillo menar att jobbgarantin inte leder till att ungdomar erbjuds utbildning och praktik, som 

den utlovar, utan att alliansen enbart inför en åtgärd som leder till skärpta krav på deltagande till 

en lägre ersättning. Jobbgarantin innebär i denna aspekt enbart tomma löften som leder till sämre 

förutsättningar för ungdomarna. Föga förvånande är att Sven-Otto Littorin (M) försvarar 

jobbgarantin medan kritiken kommer från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Detta då 

moderaterna som en del av alliansen drev igenom jobbgarantin. Här uppstår en paradox då 

alliansen å ena sidan förespråkar en arbetslinje där individen ställs som ansvarig för sin etablering 

samtidigt som man inför en garanti som omfattar ett kollektiv. Det finns således tecken på att 

alliansen ändå anser att individen inte bör beläggas med hela ansvaret utan att också statliga 

insatser krävs för dem som behöver hjälp.  

 

Kritik kommer även från Nisse Carlsson Lundbäck, projektledare för Klivet, som menar att glappet 

som uppstår mellan avvecklingen av de kommunala ungdomsprogrammen och uppstartandet av 

regeringens nya jobbgaranti ställer till stora problem för ungdomarna.215 Arbetslösa ungdomar 

hamnar här mellan två stolar. Jobbgarantin kan således betraktas som ett moment 22 när satsningen 

inte framställs som något som fungerar i praktiken. Detta då jobbgarantin från oppositionens håll 

ses som en ond cirkel. Den nya satsningen anses inte leda till något annat än sänkta ersättningar 

och hårdare krav på ungdomarnas engagemang i sitt eget jobbsökande. Diskursen pekar nämligen 

på att jobbgarantin inte leder till att ungdomarna etableras utan att situationen fortfarande ser ut 

som innan implementeringen, hopplös när de inte får den utbildning som utlovas av alliansen.  

                                                 
213 Ulrich Beck (2005) s. 39 
214 Dagens Nyheter Jobbgaranti för unga får skarp kritik 070412 (2012-05-07) 
215 Dagens Nyheter Klivet i Södertälje en chans för unga utan jobb 070611 (2012-05-07) 



 33 

Ungdom och arbetsmarknad 

I en klar majoritet av artiklarna uttalar sig aktörerna om hur arbetsmarknaden ser ut för 

ungdomarna mer generellt. Den bild som gestaltas är på många sätt tvetydig. Vissa aktörer 

förstärker bilden av ungdomarna som svåranställda med en rad hinder på vägen till anställning 

medan andra aktörer anser att arbetsmarknaden för ungdomar ser bra ut. Här uppstår således 

tecken på antagonism i diskursen rörande arbetsmarknad. Jag kommer att dela upp detta tema i 

två stycken där den inledande behandlar de nya krav som ställs på ungdomarna på en allt hårdare 

arbetsmarknad. Den andra delen återspeglar några artiklar rörande en försiktigt positiv syn på 

ungdomarnas förutsättningar på arbetsmarknaden. 

Hårdare arbetsmarknad – tuffare krav på ungdomar 

I flera artiklar kan man läsa att ungdomar får det allt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden, 

detta bland annat på grund av att arbetsgivare hyser tvivel kring deras kompetens och 

erfarenhet.216 Förklaringen till varför arbetsgivarna tvivlar på ungdomarnas kompetens beskrivs i 

utredningen Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa ungdomar. Här talar man 

om att det tar lång tid för unga individer att bygga upp kunskaper och färdigheter för att uppnå 

full produktivitet och effektivitet i arbetet.217 Att vara arbetslös är att leva ett osjälvständigt liv, 

man måste öka ungas etablering på arbetsmarknaden eftersom en tidigare ingång på 

arbetsmarknaden påverkar hela livet menar Inger Ashing, utredare på Ungdomsstyrelsen, i följande 

citat: 

 

Det spelar roll för hela livet. Man blir myndig när man är 18, men man ges inte möjlighet att 
leva ett självständigt liv. Det påverkar synen på vilka möjligheter man har att påverka sitt liv.218 

 

Att vara ung och arbetslös jämförs således med att vara osjälvständig med lite kontroll över sitt 

eget liv. Denna koppling görs även i utredningen Anställ unga! där man menar att arbetslöshet kan 

leda till negativa konsekvenser för självförtroendet.219 För unga är det extra viktigt att etableringen 

inte skjuts upp eftersom detta kan leda till att hela vuxenlivet skjuts upp samt leda till ett 

utanförskap som kan vara svårt att bryta.220  

 

I en artikel skriver man i ingressen att ”utslagningen av unga ökar på arbetsmarknaden. Gruppen 

unga förtidspensionärer växer och psykiska diagnoser blir allt vanligare”.221 Detta förklaras med 

att den ekonomiska krisen som drabbade Sverige på 1990-talet fortfarande sätter sina spår i 

samhället. 

                                                 
216 Dagens Nyheter Svårare för ungdom att få jobb och bostad (2012-05-02) 
217 Statens offentliga utredningar (SOU 2007:18) Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa ungdomar s. 95 
218 Dagens Nyheter Svårare för ungdom att få jobb och bostad 070817 (2012-05-01) 
219 Statens offentliga utredningar (SOU 2006:31) Anställ unga! s. 21 
220 Statens offentliga utredningar (SOU 2006:31) Anställ unga! s. 21 
221 Svenska Dagbladet Allt fler unga får förtidspension värst drabbade är gruppen 20-29 år – psykisk ohälsa viktig orsak 070612 (2012-05-08) 
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Den har medfört mycket positivt som nu leder till ökad tillväxt. Men arbetsmarknaden har 
också blivit tuffare. Det finns inte längre plats för den som inte presterar 100 procent hela 
tiden.222 /Curt Malmborg, Försäkringskassans generaldirektör 

 

Här talar Curt Malmborg om den ekonomiska krisen som den agent som bär ansvaret för 

ungdomars problem på arbetsmarknaden. I och med krisen menar Curt Malmborg att 

arbetsmarknaden idag kräver mer av dig som anställd, du ska orka prestera 100 procent hela 

tiden, om du inte klarar av det är du inte välkommen. Detta ökar också pressen på individen att 

leva upp till förväntningen av att vara högpresterande på jobbet varje minut. Så om du är ung, 

sjuk och arbetslös är du inte bara bärare av dessa avvikelser utan även en individ som inte klarar 

av trycket på arbetsmarknaden, din sjukskrivning tyder således på att du inte kan prestera enligt 

de hårdare förväntningarna som ställs på dig.  

 

I en annan artikel talar man återigen om hela gruppen ungdomar som deltagare i ett utanförskap, 

den modalitet som används är som tidigare, sanning, aktören gör således anspråk på att 

klassificera alla ungdomar i ett utanförskap eftersom de inte kommer in på arbetsmarknaden samt 

att det de facto förhåller sig på detta vis. 

 

De som befinner sig i utanförskap ska prioriteras. Där ingår också ungdomar223 / Eva Uddén 

Sonnergård, Statssekreterare  

 

Inger Ashing och Eva Uddén Sonnergård gestaltar således bilden av de arbetslösa ungdomarna 

som en riskgrupp när det gäller att hamna i utanförskap. En sen etablering kan enligt dessa 

aktörer leda till att man hamnar utanför samhället. Aktörerna skapar således en föreställning om 

att vara ung och arbetslös även innebär att befinna sig i ett utanförskap. Detta sätt att tala om en 

individ utan jobb som inte accepterad menar John B Thompson kan vara skadligt för individens 

självbild. Då individer i det moderna samhället inte sällan konstruerar sin självbild utefter de 

förväntningar och värderingar som kopplas till dem kan arbetslösa ungdomar på detta sätt riskera 

att känna att deras liv är värdelöst om de inte räknas som en del av samhället.224 Denna 

föreställning kan även kopplas till Ulrich Beck som pekar på en arbetslöshet som inte drabbar alla 

lika hårt utan slår likt blixten mot enstaka individer där deras personliga och specifika villkor, så 

som etnisk bakgrund, kön och ålder, är avgörande för hur hårt han eller hon kommer att drabbas. 

 

I en annan artikel kritiseras den bild som ofta förmedlas av ungdomar i media, nämligen den att 

unga kan och borde ta vilket jobb som helst, nöjer sig med att jobba för låga löner och inte har 

                                                 
222 Svenska Dagbladet Allt fler unga får förtidspension värst drabbade är gruppen 20-29 år – psykisk ohälsa viktig orsak 070612 (2012-05-08) 
223 Svenska Dagbladet Skrotade Ams-mål hotar slå mot unga 070202 (2012-05-02) 
224 John B Thompson (2001) s. 261 
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något emot att sätta livet på paus när etableringen drar ut på tiden. Dan Andersson, chefsekonom på 

LO uttalar sig om detta i följande citat. 

 

Man får ha en väldigt cynisk människosyn om man anser att unga frivilligt väljer att ha ont om 
pengar, frivilligt skjuter upp graviditet eller att skaffa sig bostad225/ Dan Andersson.  

 

Här ser vi en aktör som kritiserar den bild som ofta gestaltas i media, den att ungdomarna skulle 

vara rastlösa samt ointresserade av fasta anställningar. Avsändaren bakom denna bild måste 

komma någon stans ifrån och det är rimligt att anta att Andersson pekar ut alliansen som denna 

agent. Detta då deras politik starkt präglar samhället och den rådande debatten. Mona Sahlin 

menar även hon att alliansen har en ovärdig syn på ungdomarna då de krav som ställs på deras 

rörlighet och flexibilitet på arbetsmarknaden är orimlig. 

 

Man ställer allt hårdare krav på de unga att vara rörliga. Samtidigt ska de ha sämre ersättning, 
till exempel i a-kassan, sämre anställningsvillkor och vara beredda att ta jobb precis överallt när 
som helst och hur som helst.226 /Mona Sahlin, (dåvarande) partiledare för Socialdemokraterna 

 

Sahlin menar att arbetsmarknaden har hårdnat och blivit allt tuffare för ungdomarna, de 

förväntas kunna flytta dit jobben finns. Sahlin ställer sig frågande till hur detta skall fungera i 

praktiken, ska ungdomar köpa bostadsrätter vid varje flytt när det inte finns tillräckligt med billiga 

hyresrätter för dem att bo i?227 I denna utsaga gestaltas en allmän föreställning om att samhället 

ser på de arbetslösa ungdomarna som villiga att bryta upp från sina hemstäder så länge detta leder 

till anställning samtidigt som de har det sämre än äldre åldersgrupper när det gäller 

anställningsvillkor och a-kassa. Att vara ung och arbetslös på den nya hårdare arbetsmarknaden 

innebär således att du förväntas vara redo att flytta dit jobben finns. En sådan förväntning blir 

rimlig, men ovärdig, när alternativet som arbetslös innebär lägre ersättningar och sämre 

anställningsvillkor än tidigare. Detta sätt att se på ungdomarna som rörliga och flexibla markerar 

även att de inte anses bry sig så mycket om vad som existerar utanför arbetslivet utan att ett jobb, 

oavsett vart det ligger, betraktas vara det mest eftersträvansvärda som ung.  

 

Risken finns, tänker jag, att arbetsgivare eventuellt lutar sig tillbaka mot föreställningen att 

ungdomar tar vilka jobb som helst och på så sätt inte erbjuder ungdomar fasta jobb då detta inte 

framställs i media som något ungdomarna strävar efter. Flera artiklar påstår att ungdomar vill ha 

många valmöjligheter på arbetsmarknaden, men jag anser inte att det är samma sak som att 

enbart bli anställd på timmar eller vikariat som ofta är fallet. Att framställa ungdomar med 

negativa begrepp får således konsekvenser och ökar risken att de inte får en chans att etablera sig 

                                                 
225 Svenska Dagbladet Generation rastlös 070719 (2012-05-02) 
226 Dagens Nyheter Mona Sahlin försökte locka unga väljare med sitt jungfrutal 070710 (2012-05-15) 
227 Dagens Nyheter Mona Sahlin försökte locka unga väljare med sitt jungfrutal 070710 (2012-05-15) 
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på arbetsmarknaden. John B Thompson menar vidare att mediala föreställningar rörande en 

individ förenas med jagbildningsprocessen där jaget blir ett reflexivt projekt som omvandlas varefter 

förväntningar och föreställningar revideras.228 Om individer hela tiden blir utsatta för olika 

mediala framställningar av den grupp de tillhör kan detta leda till omskakande konsekvenser för 

identiteten.229 

 

I en rapport från LO ser arbetsmarknaden för utlandsfödda dyster ut:  

 

Rapporten säger att unga kvinnor (16-24 år) födda utomlands har svårast att få ett jobb. På fyra 
år har arbetslösheten i gruppen ökat från 15 procent till drygt 20. Samtidigt har arbetslösheten 
för unga män födda utanför Sverige sjunkit men var i januari trots det 20 procent. Av dem som 

har ett jobb är genomsnittslönen lägre ju längre bort från Sverige personen kommit.230  
 

I utdraget från denna artikel kan man läsa att etableringen för utlandsfödda är problematisk. Dan 

Andersson, utredare på LO, ger ingen konkret förklaring till vilken agent som kan beskyllas för 

denna problematik men menar att arbetsmarknadspolitiken rent generellt för denna målgrupp har 

misslyckats.231 Här ser vi således ett exempel på en grupp som har det svårare på 

arbetsmarknaden inom gruppen unga arbetslösa, nämligen gruppen arbetslösa ungdomar med 

invandrarbakgrund, återigen ett dubbelt utanförskap. Ulrich Beck menar att ungdomar och 

invandrare löper större risk att bli och förbli arbetslösa jämfört med andra samhällsgrupper, detta 

då de inte bereds tillträde till arbetsmarknaden. LO-ekonomen Anna-Kirsti Löfgren förstärker 

denna bild i följande citat. Här används frasen ”slå sig in”, denna mening förstärker bilden av att 

utrikesfödda ungdomar måste kämpa för att ta sig in på arbetsmarknaden, deras väg till ett jobb 

framställs som hårdare än andras.  

 

Det är svårt för de unga att slå sig in, särskilt om de har hoppat av skolan i förtid. Många, 
särskilt de utrikes födda, saknar praktik och nätverk för en enkel passage in på 
arbetsmarknaden.232 / Anna-Kirsti Löfgren, ekonom på LO 

 

Att säga att ungdomarna måste slå sig in på arbetsmarknaden tyder på att klimatet har hårdnat 

och att de måste skaffa sig medel att konkurrera med. Citatet markerar en kamp som pågår 

ungdomarna emellan där en av fördelarna för att lättare etableras anses vara utbildning. 

Utbildning kan således användas som vapen i det krig som jakten på jobbet innebär. Här kopplas 

vidare den utrikes födda arbetslösa individen ihop med attribut som bristande praktisk erfarenhet 

av arbetslivet samt nätverk för att ta sig in på arbetsmarknaden. Denna grupp individer har det 

således inte bara svårare än inrikesfödda, de antas även ha brisfällig erfarenhet som ok att bära på. 

Denna bild stämmer överrens med siffror från arbetsförmedlingsregistret som pekar på att individer 

                                                 
228 John B Thompson (2001) s. 263 
229 John B Thompson (2001) s. 263 
230 Dagens Nyheter LO anser att invandrarkvinnor diskrimineras 071128 (2012-05-07) 
231Dagens Nyheter LO anser att invandrarkvinnor diskrimineras 071128 (2012-05-07) 
232 Dagens Nyheter LO vill se ett par procents arbetslöshet 070627 (2012-05-07) 
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födda utomlands har en större benägenhet att fasta i arbetslöshet än individer födda i Sverige.233 

Dock spelar fler variabler in här, exempelvis föräldrarnas socioekonomiska tillhörighet, 

utlandsfödda ungdomar med föräldrar inom tjänstemannayrken har det lättare på 

arbetsmarknaden än ungdomar med arbetslösa föräldrar.234 Diskursen skapar här en subgrupp 

inom gruppen arbetslösa ungdomar, de utlandsfödda ungdomarna, Giddens menar att etniska 

identiteter inte är ett dugg mindre socialt konstruerade än nationella utan all etnisk identitet är ett 

resultat av maktutövning.235 Aktörernas tolkningsföreträde ger dem en högre maktposition än de 

utsagorna berör, ett tydligt tecken på den maktutövning Giddens talar om. 

 

Ulrich Beck menar som jag tidigare påpekat att individer i samhället ofta konsulterar aktörer med 

olika expertkunskaper för att sprida en bild som framställs som objektiv rörande de risker som 

omger oss.236 Att hamna i utanförskap kan betraktas som en risk. Då aktörer gestaltar 

föreställningarna om de arbetslösa ungdomarna utifrån modaliteten sanning riskerar läsarna att 

anamma de föreställningarna som presenteras utan närmare eftertanke om de i själva fallet 

förhåller sig på detta sätt. En objektiv utsaga framställs som något sant och allmänt vedertaget, 

om aktörer använder sig av sådana utsagor är det viktigt att det de facto förhåller sig på det sättet 

i verkligheten. Aktörerna förfogar nämligen genom sina utlåtanden över människors tillit och 

förtroende, läsarna förväntar sig att den objektiva bilden stämmer och detta tillitsförhållande 

mellan aktör och läsare får enligt Mathias Klang inte utnyttjas.237   

Goda utsikter på arbetsmarknaden? 

I flera artiklar påstod aktörerna att ungdomsarbetslösheten inte var något större problem. Vissa 

aktörer hävdade snarare att ungdomar idag har stora möjligheter att få jobb utan större problem. 

Här uppstår således en diskursiv kamp i förhållande till det vi tidigare sett i analysen. Nedan 

presenteras några av de positiva utsagorna rörande ungdomsarbetsmarknaden. 

 

Ungefär 90 procent av ungdomarna i åldern 16-24 år har antingen ett jobb eller studerar.238 
/Siffror från Arbetsförmedlingen 

Till yrken som ligger väldigt rätt i tiden hör alltså högskoleingenjör – arbetsmarknaden har 
förbättrats markant de senaste två åren.239 /Ur rapporten Framtidsutsikter från 
akademikerorganisationen Saco 

 

Om vi börjar med det första citatet så framställs ungdomsarbetslösheten som nästintill obefintlig, 

genom att säga att 90 procent är sysselsatta gömmer man undan de 10 procent som är utan jobb 

                                                 
233 Anders Gullberg & Martin Börjesson (1999) s. 75 
234 Anders Gullberg & Martin Börjesson (1999) s. 97 
235 Anthony Giddens (1999) s. 145 
236 Ulrich Beck (2005) s. 39 
237 Inga-Lill Johansson, Sten Jönsson och Rolf Solli (red.) (2006) s. 219 
238 Dagens Nyheter Dagens unga vill helst bli egna företagare 070511 (2012-05-08) 
239 Dagens Nyheter Datavetare och rektor framtidsjobb 071122 (2012-05-08) 
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eller inte studerar. Oavsett om 90 procent har jobb är det fortfarande en stor mängd ungdomar 

som har det besvärligt. Beck menar att detta sätt att använda statistik avhumaniserar ungdomarna 

då siffrorna och livet glider isär.240 Statistiken pekar på att ett större kollektiv har det bra, på detta 

sätt avvärjer man de problem som de 10 procent har genom att peka på de goda liv som 

majoriteten ändå lever, siffrorna blir bara siffror utan koppling till vad det innebär i 

verkligheten.241 I det andra citatet visar rapporten från SACO att arbetsmarknaden ser bra ut – 

för högskoleingenjörer, det är således inte den generella arbetsmarknaden som ser bra ut utan en 

viss grupps arbetsmarknad. Detta kan knytas till teorin om att intersektionella faktorer spelar roll 

i huruvida din situation på arbetsmarknaden kommer att vara bra eller dålig. En faktor blir här 

vilken utbildning ungdomarna har. Genom att använda formuleringen förbättrats markant ger detta 

läsarna bilden av att det är en väldigt lukrativ arbetsmarknad för högskoleingenjörerna. Citatet 

pekar dock på att yrket ligger bra i tiden just nu däremot är det inget som säger att marknaden 

alltid kommer att se bra ut för denna grupp akademiker. Det kan således vara svårt för läsaren att 

spekulera hur arbetsmarknaden kommer att se ut i framtiden. 

 

När det är så lätt att få jobb som det är i dag finns det anledning att tro att antalet sökande till 
vårterminens högskoleplatser kommer att följa den nedåtgående trend som rått de senaste 
åren.242 /Sara Damber, projektledare för Avstamp 

Sara Damber går så långt som att påstå att det rent utav är lätt att få jobb idag om du är ung och 

arbetslös, något som talar väldigt mycket mot det vi tidigare sett här i analysen. Vad Damber 

baserar detta på framgår inte utan hon säger rent objektivt att det är såhär det ser ut, att det är lätt 

att få jobb om du är ung och arbetslös. Genom att förminska ungdomsarbetslösheten på detta 

sätt gestaltas bilden av den unga arbetslösa individen som lat, varför är han eller hon arbetslös om 

det är lätt att få jobb? Är denna person lat, okunnig? Individen blir ett problem när 

arbetsmarknaden framställs som oproblematisk.  

 

Ökningen av ungdomsjobben har inte varit så stark sedan SCB började sina mätningar år 1963. 
Jämför man tredje kvartalet i år med samma period förra året är ungdomarnas 
sysselsättningsökning 8,8 procent.243 /Statistik från SCB 

 

Siffror från Statistiska Centralbyrån utmålar arbetsmarknaden för ungdomarna som hoppfull och 

positiv.  Genom att säga att sysselsättningsökningen inte varit så uppåtstigande sen 1963 ges 

utsagan en större trovärdighet. Att säga att ökningen aldrig varit såhär pass stark ger även signalen 

att ungdomarna inte har något att oroa sig för, jobb finns. Samtidigt markerar diskursen att det 

inte är fel på arbetsmarknaden utan att det är ungdomarna som har problem att bli 

                                                 
240 Ulrich Beck (2005) s. 153 
241 Ulrich Beck (2005) s. 153 
242 Dagens Nyheter Unga väljer utbildning kortsiktigt 071012 (2012-05-08) 
243 Dagens Nyheter Ungdomsjobben ökar i rekordtakt 071108 (2012-05-08) 
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anställningsbara. Arbetslösa ungdomar pekas här ut som ansvariga för sin egen anställning när 

arbetsmarknaden framställs som lukrativ.  

 

Vi räknar med en fortsatt stark arbetsmarknad. Dessutom sker nu ett generationsskifte. 40-
talisterna kliver bort och man törs fylla på med unga akademiker.244 Johan Skarborg, 
VD Academic Works 

 

Arbetsmarknaden beskrivs i detta citat stå inför stora utmaningar i och med den demografiska 

förändring som det innebär när 40-talisterna nu lämnar arbetsmarknaden. Den demografiska 

förändring som generationsskiftet innebär spås påverka arbetsmarknaden de närmsta decennierna 

enligt rapporten Hur påverkar demografin arbetsmarknaden för unga? – Samverkan för ungas etablering på 

arbetsmarknaden från Statens offentliga utredningar.245 Johan Skarborg på Academic Works menar 

att denna radikala förändring bör bereda vägen för ungdomarnas intåg, något som förutspås i 

rapporten när man talar om att arbetsgivarna kommer att kriga om ungdomarna när de äldre 

ålderskullarna går i pension.246 Dock begränsas arbetsplatserna enligt Skarborg till unga 

akademiker, det är denna grupp som arbetsgivarna vågar satsa på. En aspekt som är viktigt att 

lyfta fram här är att Johan Skarborg är VD på ett bemanningsföretag som sysslar med att 

rekrytera och hyra ut unga akademiker. Att Skarborg säger att arbetsmarknaden bör satsa på unga 

akademiker nu kan även ses som ett försök att göra reklam för hans eget företag. Ju fler 

arbetsgivare som vågar satsa på ungdomarna, desto fler kan Skarborg hyra ut och göra förtjänst 

på. I detta sammanhang blir det viktigt att man som konsument av denna utsaga reflekterar över 

vem som säger vad och i vilket syfte. I en annan aspekt kan man tänka sig att akademiker spås en 

ljusare framtid när generationsskiftet sker då ungdomar med akademikerutbildning förmodligen 

signalerar en bredare kompetens och erfarenhet än ungdomar utan utbildning. Diskursen lyfter 

genom detta citat fram en grupp av ungdomarna som har det enklare på arbetsmarknaden än 

andra där en akademisk utbildning kan ses som en fördel när det gäller etablering. Citatet pekar 

även på att man tidigare inte har vågat satsa på ungdomarna utan det är när de äldre måste kliva åt 

sidan som man törs satsa på ungdomarna. Här beskrivs således ungdomarna som en grupp 

arbetsgivarna inte anställer förrän de äldre tvingas bort på grund av pensionering. Dock är det 

inte säkert att en akademisk utbildning kommer att leda till att du får ett jobb när 40-talisterna 

lämnar sina positioner. Som vi tidigare har sett i analysen så krävs rätt kompetens för att 

ungdomarna ska anses anställningsbara. Så även om 40-talisterna lämnar plats åt yngre så är det 

inte säkert att just din utbildning räcker för anställning.  

 

I detta stycke har jag visat på vilket sätt diskursen gestaltar bilden av arbetsmarknaden som 

oproblematisk, dock gäller denna positiva marknad en viss grupp ungdomar. De ungdomar med 

                                                 
244 Svenska Dagbladet Examen i rättan tid för jobb 070624 (2012-05-08) 
245 Statens offentliga utredningar (SOU 2006:102) Hur påverkar demografin arbetsmarknaden för unga? – Samverkan för ungas etablering på 
arbetsmarknaden s. 127 
246 Statens offentliga utredningar (SOU 2006:102) Hur påverkar demografin arbetsmarknaden för unga? – Samverkan för ungas etablering på 
arbetsmarknaden s. 127 

http://www.regeringen.se/download/50048b8c.pdf?major=1&minor=73689&cn=attachmentPublDuplicator_3_attachment
http://www.regeringen.se/download/50048b8c.pdf?major=1&minor=73689&cn=attachmentPublDuplicator_3_attachment
http://www.regeringen.se/download/50048b8c.pdf?major=1&minor=73689&cn=attachmentPublDuplicator_3_attachment
http://www.regeringen.se/download/50048b8c.pdf?major=1&minor=73689&cn=attachmentPublDuplicator_3_attachment
http://www.regeringen.se/download/50048b8c.pdf?major=1&minor=73689&cn=attachmentPublDuplicator_3_attachment
http://www.regeringen.se/download/50048b8c.pdf?major=1&minor=73689&cn=attachmentPublDuplicator_3_attachment
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hög utbildning inom vissa fält spås att enklare kunna konkurrera om de jobb som de äldre nu 

lämnar över till de yngre.  
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Diskussion 

Jag har i denna studie undersökt och blottlagt hur olika aktörer gestaltar föreställningen om 

gruppen arbetslösa ungdomar. Syftet har varit att se på vilka olika sätt ungdomarna beskrivs samt 

vilka värden som kopplats till gruppen, följaktligen vilka begrepp som används av aktörerna för 

att beskriva denna grupp individer. Vidare har jag undersökt vilka krav och förväntningar som 

ställs på gruppen samt hur den generella bilden ser ut. Det har även varit av intresse att se om 

denna bild är homogen eller utesluter vissa grupper. 

 

52 artiklar har använts och de är samtliga hämtade från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. 

Vid en första bearbetning av materialet framträdde fyra teman som jag sedan delade upp analysen 

under, dessa är ung och arbetslös, utbildning, jobbgaratin samt ungdom och arbetsmarknad. I dessa teman 

gestaltades bilden av de arbetslösa ungdomarna kopplat till respektive område. 

 

I de diskurser som framträdde i analysen av artiklarna beskrevs de arbetslösa ungdomarna vara 

just arbetslösa delvis på grund av underkvalificering när det gällde utbildning. Deras bristande 

kompetens beskrevs som anledningen till deras sena etablering på arbetsmarknaden då flera 

aktörer menade att arbetsgivarna inte vågade anställa ungdomar med låg utbildningsnivå och 

erfarenhet. Detta diskuterades vidare i utredningen Anställ unga! där författarna menade att en 

högre utbildningsnivå ökar anställningsbarheten. Diskursen tog även upp en komplexitet gällande 

högre utbildningsnivå då många ungdomar ansågs riskera överkvalificering för många av de jobb 

som fanns på arbetsmarknaden. På detta sätt riskerar ungdomar att uteslutas från 

arbetsmarknaden både genom att hoppa av skolan men även genom att stanna kvar i 

utbildningsväsendet för länge. För att anses anställningsbara menade aktörerna att ungdomarna 

måste välja rätt utbildning för att kunna matcha de jobb som erbjuds samt att utbildnings- och 

arbetsmarknadspolitiken måste upprätta ett närmare samarbete för att ungdomarna inte ska 

riskera att utbilda sig ut i arbetslöshet. Vad som ansågs vara ”rätt utbildning” var inte glasklar 

men arbetsmarknaden gällande högskoleingenjörer och ekonomer framställdes som problemfri. 

Här ansågs förutsättningar för etablering bekymmersfria i diskursen. 

 

En aktör talade om ett moment 22 när ungdomar måste ha utbildning och erfarenhet för att få 

jobb men inte erbjuds jobb för de har fel utbildning eller för lite/mycket utbildning och 

erfarenhet. Diskursen talade om en förväntan på ungdomarna om att de skulle vara beredda på 

att utbilda sig till arbete. Det är inte förvånande att utbildning, och framförallt rätt utbildning, 

debatteras i diskursen. Detta då det i dagens samhälle talas väldigt mycket om det livslånga lärandet 

där utbildning och fortbildning ses som nyckeln för att undvika arbetslöshet. Tanken med det 

livslånga lärandet utgår från förhoppningen om att kunna öka kompetensen hos dem som har fel 

eller undermålig utbildning, utefter individens egen förmåga och egna förutsättningar, för att 

matcha arbetsmarknadens behov. Samtidigt som huvudtanken är att man som människa inte är 
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färdigutbildad som ung utan att man lär sig hela livet. På ett sätt skulle man kunna säga att det 

finns en önskan att rätta till individens brister istället för arbetsmarknadsstrukturen i sig. Genom 

att placera utbildning på piedestal blottas en markering om att vi lever i ett samhälle där kunskap 

är makt. Då utbildning ger individer makten att ta sig ur sin arbetslöshetssituation med hjälp av 

bredare kunskap. Att utbildning så starkt kopplas samman med anställningsbarhet kan ses som en 

signal till ungdomarna att vara mer reflexiva när det gäller vilken utbildning de väljer då valet 

anses avgöra deras möjligheter på arbetsmarknaden. Jag tänker mig att om utbildning framställs 

öka ungdomarnas chanser på arbetsmarknaden borde de välja en så pass bred utbildning som 

möjligt, att välja en smal yrkesutbildning minskar deras anställningsbarhet i ett samhälle som 

kräver mångfaldig kompetens och erfarenhet. Mot denna bakgrund förväntas ungdomen vara 

reflexiv och kunskapstörstande om han eller hon vill ha ett jobb. 

 

I artiklarna ansågs ungdomarna både som ansvariga för sin anställningsbarhet men även som 

offer för ett samhälle som sviker de som behöver etableringshjälp av olika slag. Detta pekar å ena 

sidan på ett samhälle som främjar individualisering i den aspekten att ungdomarna själva ska välja 

relevanta utbildningar men å andra sidan ska det finnas kollektiva insatser för dem som väljer fel. 

Relationen mellan kollektivet och individen framställs på detta sätt som problematisk. Giddens 

talar om denna relation när han säger att den politiska högern har en tendens att förneka att 

avsaknaden av ekonomiska satsningar skulle ha samband med olika strukturella problem.247 Här 

skulle man kunna säga att alliansen inte satsar tillräckligt på kollektiva lösningar då de anser att 

individen får sköta sig själv. Denna tanke utvecklar Giddens när han säger att det är dags för 

staten att vakna upp och inse att det civila samhället inte kan sköta sig själv utan att ett samhälle 

mår bäst när individ och stat samarbetar.248 En väl fungerande jobbgaranti skulle kunna vara ett 

sådant samarbete. 

 

Diskursen pekade på att det finns en föreställning i den sociala praktiken som inte återspeglar 

ungdomarnas egna önskningar på arbetsmarknaden. Flera aktörer menade att samhället har en 

cynisk bild på ungdomarna då det ställs allt högre krav på deras förmåga att flytta dit jobben 

finns, vara rörliga och tror att de är villiga att jobba med vad som helst. Detta pekar på att något 

har hänt med arbetsmarknaden, att klimatet har hårdnat. Beck menar att när osäkerhet och risk 

ökar så tilltar arbetsgivarnas krav på en flexibel arbetskraft.249 För att motverka denna otrygghet 

som det innebär för ungdomarna att ha kravet på sig att flytta dit jobben finns föreslår Beck att 

man bör pröva att institutionalisera relationsanpassade former av arbetsmarknadsrörlighet vilket 

innebär att om en individ tvingas bryta upp och flytta måste partnern (om det finns någon) också 

erbjudas jobb på samma ort.250 Detta skulle i sin tur öka möjligheterna för ungdomarna att bilda 

familj samt öka tryggheten.  

                                                 
247 Anthony Giddens (1999) s. 88 
248 Anthony Giddens (1999) s. 89 
249 Ulrich Beck (2005) s. 357 
250 Ulrich Beck (2005) s. 203 
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Begrepp som kopplades till ungdomarna i artiklarna rörande deras situation på arbetsmarknaden 

var övervägande negativa så som besvärligt, slå sig in, svårast, problematiskt, utanför och släpps inte in. 

Här gestaltas en föreställning om att vara ung och arbetslös även innebär att leva ett 

problematiskt liv när man måste kämpa för att ta sig in i arbetslivet. Ungdomsarbetslösheten 

framställdes som en kamp som individerna måste vinna genom att skaffa sig olika fördelar på 

marknaden. Några fördelar som pekades ut var akademisk utbildning, tidigare erfarenhet av 

arbetslivet, ett brett socialt nätverk samt praktik. Detta signalerar att det finns flera aspekter som 

avgör huruvida ungdomarna kommer etablera sig på arbetsmarknaden eller inte. Det fanns några 

aktörer som gav ungdomen ett högt värde men då i ett sammanhang där att vara ungdom inte var 

”lika illa” som att vara gammal, sålunda i en kontext som inte var särskilt positiv. Ylva Brune 

menar att aktörer i media som använder sig av negativt laddade ord för att beskriva en grupp 

konstruerar egenskaper som denna grupp i nästa steg blir bärare av och som samhället kommer 

att förknippa dessa individer med.251 Här kan man följaktligen tänka sig att individer som tillhör 

den grupp som beskrivs leva ett problematiskt liv kommer att stigmatiseras utifrån dessa 

medierade föreställningar i den sociala praktiken. Detta var ett fenomen som även diskuterades i 

rapporten Kategorisering och integration – Om föreställda identiteter i politik, forskning, media och vardag där 

man pekade på att kategoriseringen har en baksida som kan leda till stigmatisering och 

diskriminering.252 Man kan därför tänka sig att behovet av att tala om ungdomarnas situation på 

arbetsmarknaden under begreppet ungdomsarbetslöshet istället för arbetslöshet rent generellt 

bottnar i tanken om att denna grupp är extra utsatta och behöver större åtgärder än resten av 

befolkningen. Detta då exempelvis tidpunkten för etablering kan vara avgörande för hela 

livsplaneringen.   

 

Aktörerna hävdade att de ungdomar som hamnar utanför arbetsmarknaden drabbas av 

konsekvenser som riskerar att försätta dem i ett utanförskap som kan vara svårt att bryta. Detta 

då en sen etablering ansågs skjuta upp exempelvis familjebildningen. Detta riskerar att leda till att 

ungdomarnas självbild försämras när samhället placerar dem i ett utanförskap som de kanske inte 

själva känner av lika hårt som det framställs i tidningarna. Detta sätt att beskriva arbetslösa 

ungdomar i media som utanför får konsekvenser när allmänheten, läsarna, tar till sig de 

föreställningar som gestaltas i tidningarna. Då samhället ser på ungdomarna som utanför fast de 

kanske inte känner sig utanför kan detta leda till förvirring hos självet som kan vara problematiskt 

att hantera. Man kan fundera på hur det skulle kännas att inte räknas som en del av samhället när 

man själv känner sig delaktig. Den bild som gestaltas kan således få konsekvenser i den sociala 

praktiken. Beck menar att arbetslöshet tenderar att tränga in i personer och bli ett personligt 

misslyckande som slutligen blir en egenskap som kan vara svår att bli av med.253 Jag tror att det 

blir extra svårt att leva med arbetslöshetens börda när man både måste hantera den egna 

                                                 
251 Statens offentliga utredningar (SOU 2004:48) s. 66 
252 Statens offentliga utredningar (SOU 2004:48) s. 9 
253 Ulrich Beck (2005) s. 152 
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besvikelsen samtidigt som man blir stämplad som en misslyckad individ när man inte kan få ett 

jobb i ett samhälle som länkar arbete med framgång. 

 

I diskursen rörande ungdomarnas möjligheter på arbetsmarknaden framträdde två grupper inom 

kategorin arbetslösa ungdomar som betraktades som placerade i ett dubbelt utanförskap, ungdomar 

med utländsk bakgrund och ungdomar med psykiska problem. Ungdomarna med utländsk 

bakgrund ansågs ha det svårare då de betraktades sakna socioekonomiska fördelar så som ett 

brett socialt nätverk, utbildning och praktisk erfarenhet av arbetslivet. Intersektionella faktorer 

spelar således in när det gäller ungdomarnas chanser på arbetsmarknaden. Samtidigt påpekade 

aktörerna att utanförskapets vara eller icke vara var avhängt, inte bara deras egna, utan även 

föräldrarnas socioekonomiska ställning. De ungdomar med psykiska problem ansågs mindre 

anställningsbara då deras problem i den privata sfären stod i vägen för deras 

etableringsmöjligheter. Vidare menade aktörerna att det fanns grupper som hade det enklare än 

andra då ungdomar med hög akademisk utbildning inte betraktades ha lika stora problem som 

ungdomar som hoppat av skolan eller läst ”fel” utbildning. Detta stycke visar således att det i talet 

om de arbetslösa ungdomarna gjordes en uppledning i kategorin mellan de som var ”normalt 

utsatta”, de som var fast i ett ”dubbelt utanförskap” och de som inte ansågs ha så stora problem 

tack vare deras höga utbildningsnivå. Även om ungdomarna i vissa artiklar delades upp i dessa 

kategorier så talade man ändå i klar majoritet om en homogen grupp arbetslösa ungdomar där alla 

inkluderades under samma tak. 

 

Jag finner det anmärkningsvärt att ingen ungdom själv var med och talade om sin situation eller 

bemötte utsagan i någon av de 52 artiklarna. Det var genomgående aktörerna som talade utifrån 

antaganden som framställdes vara hämtade från verkligheten om hur det var att vara ung och 

arbetslös. Detta sätt att uttala sig i media om en viss kategori diskuterar Thompson när han säger 

att jämfört med dem som förmedlar föreställningar i media, aktörerna, har mottagarna, läsarna, en 

väldigt begränsad förmåga när det gäller kommunikationens innehåll och innebörd.254 På detta 

sätt befäster aktörerna sin maktposition över ungdomarna då de själva inte kommer till tals samt 

att utsagorna beskriver deras situation oavsett hur den ser ut i verkligenheten. 

 

Vidare framträdde ett mönster i diskursen då de aktörer som uttalade sig i artiklarna gjorde detta i 

klar majoritet utan att blottlägga sitt eget tänk och tycke, graden av modalitet där aktören knöts till 

sitt uttalande i artiklarna var sålunda låg. På detta sätt kopplades aktörerna inte samman med sina 

påståenden utan de föreställningar de konstruerade framställdes komma utifrån i den sociala 

praktiken. ”Det är svårt för de unga”, ”Ungdomar vill kunna styra över sin arbetstid” och ”Extra 

besvärligt är det för ungdomarna” är satser som exemplifierar hur detta kunde se ut. Winter och 

Jørgensen menar att aktörerna inte kan ställas som ansvariga för vad som sägs när deras utsagor, 

                                                 
254 John B Thompson (2001) s. 43 
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likt diskursen pekar på, framställs vara hämtade från verkligheten.255 Även Fairclough är tydligt 

med att påpeka att massmedia gärna och flitigt använder sig av modaliteter där den som talar är 

passiv för att stärka sanningsgraden i utsagan.256 Om utsagan hade hämtats från en insändare från 

en ”vanlig läsare” hade man förmodligen ifrågasatt på vilka grunder insändaren uttalade sig. Jag 

tänker mig att aktörerna tillåts använda sig av sanningsmodaliteter då deras position i samhället 

signalerar att de borde veta vad han eller hon talar om på grundval av sin kunskapsbas. När det 

gäller graden av transitivitet i artiklarna ställdes ungdomarna i vissa artiklar som ansvariga för sin 

situation på arbetsmarknaden medan man i andra artiklar ansåg samhället som den institution 

som borde åtgärda deras etableringsproblem. Ungdomarna ansågs exempelvis ansvara för sin 

utbildning men att samhället borde inrätta satsningar för dem som hoppar av eller anses 

underutbildade. Att ansvaret för etableringen pendlade mellan att läggas på individen och 

samhällets institutioner pekar på att ungdomsarbetsmarknaden är komplex och det krävs att båda 

parterna samarbetar för att ungdomarna ska kunna etableras. Men det pekar även på en diskursiv 

kamp där aktörerna är oeniga kring det bästa sättet att lösa ungdomarnas problem. Jag kommer 

att vidareutveckla denna tanke i nästa stycke. 

 

I analysen fanns det tecken både på hegemoni där aktörerna var eniga men också på antagonism där 

det pågick diskursiva kamper gällande betydelsebildningen. Det fanns en hegemonisk bild 

rörande de arbetslösa ungdomarna då aktörerna var överrens om att arbetsmarknaden de facto 

har förändrats vilket har resulterat i hårdare krav och ett förändrat klimat. Detta har lett till att 

ungdomarna måste vara mer aktiva för att bli anställda. Utbildning ansågs vara nyckeln till att öka 

anställningsbarheten då relevant utbildning pekades ut som konkurrensmedel på denna nya 

tuffare arbetsmarknad, vilket aktörerna var rörande överrens om. Man var även eniga om att de 

som hamnar i arbetslöshet försätts i ett utanförskap som kan vara svår att bryta och om du en 

gång hamnar utanför är risken stor att du stigmatiseras som en icke fungerande samhällsmedlem. 

Tecken på hegemoni fanns även då aktörerna gemensamt ansåg att ungdomarna var mindre 

attraktiva på arbetsmarknaden samt att detta förde med sig konsekvenser när etableringen dröjer i 

form av uppskjuten familjebildning och egen försörjning. Diskursen pekar också på att det finns 

en samstämmighet kring ungdomarnas eget ansvar när det gäller anställningsbarheten. 

Ungdomarna ansågs själva engagera sig i att vara så pass anställningsbara som möjligt genom att 

exempelvis gå klart skolan eller delta i de arbetsmarknadsinsatser som erbjöds. Att hegemoni 

rådde kring dessa aspekter leder till att dessa föreställningar lättare förankras i samhället. Ju fler 

röster som säger att något förhåller sig på ett visst sätt, desto trovärdigare blir det i den sociala 

praktiken.  

 

I diskursen rörande ungdomarna fanns flera antagonistiska element som aktörerna var oeniga 

kring, det är här tal om en diskursiv kamp. Aktörerna var inledningsvis oeniga om det bästa sättet 

                                                 
255 Marianne Winther och Louise Phillips (2000) s. 87 
256 Norman Fairclough (2002) Discourse and Social Change Polity Press. Cambridge s. 73 
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att åtgärda ungdomarnas etableringssvårigheter. Alliansen trodde starkt på jobbgarantin som 

medel för att hjälpa ungdomarna genom att erbjuda utbildning och praktik. Oppositionella röster 

menade dock att denna garanti bara var en försämrad variant av den tidigare ungdomsgarantin. 

De menade att denna satsning inte ledde till något annat än sänkta ersättningar och tuffare krav. 

Det fanns även en oenighet om vems ansvar det var att ungdomarna var arbetslösa då vissa 

aktörer ansåg att ungdomarna själva inte satsat tillräckligt för att öka sin anställningsbarhet medan 

andra aktörer menade att samhället har misslyckats då man inte erbjudit tillräckligt stöd. Detta 

pekar på en krock mellan individen och kollektivet då ansvaret bollas mellan dessa i diskursen. 

Att diskurserna krockar är inte så konstigt då ungdomsarbetsmarknaden framställs som ett 

komplext område där det finns flera aspekter att ta hänsyn till för att få ut ungdomarna i arbete. 

Ove Sernhede talar om aktörer som på olika sätt på basis av sin profession försöker etablera 

föreställningar av vissa grupper som individerna i samhället sedan använder för att tolka de 

fenomen som pågår omkring dem.257 Klart är att det är denna ”etableringskamp” jag berört i 

denna studie och där slutsatsen kan dras att dessa föreställningar ibland är samstämmiga men att 

det ibland uppstår oenighet. Detta kan i nästa led tolkas som att det finns en vilja, som uttrycks 

på det mediala fältet i den sociala praktiken, att komma till rätta med ungdomarnas problem. Hur 

detta sedan rent praktiskt skall lösas på bästa sätt kan vi bara spekulera kring. Jag tänker mig att 

arbetslinjen kan ses som ett politikområde som sätts in för att lösa en rad olika problem som de 

som befinner sig i ett utanförskap på grund av arbetslöshet ofta har.  

Avslutande reflektioner 

Om jag reflekterar något kring mina förutfattade meningar så blev jag inte så överraskad över att 

ungdomarna kopplades samman med en dyster och snårig arbetsmarknadssituation, dock är jag 

något förvånad över den samstämmighet som ändå tycktes råda mellan aktörerna kring hur det är 

att vara ung och arbetslös. Det verkar finnas en väl etablerad syn på ungdomarna i den sociala 

praktiken, verkligheten, som man utgår ifrån när man talar om denna grupp individer. Frågan är 

om dessa föreställningar stämmer överrens eller kontrasterar med verkligheten.  

 

Även om min studie inte har undersökt på vilket sätt individen förhåller sig till aktörernas utsagor 

så har jag reflekterat kring Giddens syn på identitetens roll i det nya moderna expertsamhället. 

Vem man ska vara menar Giddens är en central fråga för alla som lever i det moderna samhället 

samt att dessa frågor kan besvaras diskursivt eller genom sociala beteenden.258 I en värld präglad 

av abstrakta system, exempelvis expertsystem, menar Giddens att individen genomgår en enorm 

förvandling där han eller hon konfronteras med en mångfald av valmöjligheter gällande vem man 

ska lita på.259 Vem som ska få hjälpa individen att ta ”rätt beslut”. Aktörer som genom sina 

utsagor konstruerar föreställningar av identiteter i ett medialt sammanhang utsätter således 

                                                 
257 Ove Sernhede (1996) Ungdomskulturen och de andra – Sex essäer om ungdom, identitet och modernitet Bokförlaget Diadalos AB. 
Göteborg s. 131 
258 Anthony Giddens (1999) s. 89 
259 Anthony Giddens (1999) s. 101 
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individen för valmöjligheter gällande vilken bild han eller hon skall identifiera sig med. Giddens 

menar att olika aktörer erbjuder möjligheter kontra entydiga handlingsrecept och vägledningar 

samtidigt som de ofta är oense om teorier och diagnoser.260 I detta sammanhang framstår den 

diskursiva kamp som analysen präglades av som tecken på oenighet gällande vilka förutsättningar 

som de arbetslösa ungdomarna har på dagens arbetsmarknad. Tidningar ökar mångfalden av de 

olika livsstilarna som individen kan anamma samt gestaltar olika föreställningar om vad just en 

livsstil eller identitet präglas av.261 En analys huruvida aktörerna genom sina utsagor påverkar 

individens identitet vore intressant att genomföra i en större och mer omfattande kvalitativ 

studie. Man skulle kunna gå vidare med resultatet från denna studie och presentera vad jag 

kommit fram till i min analys för en grupp arbetslösa ungdomar för att se om den bild som 

gestaltas i media överrensstämmer med hur de själva upplever sin situation. Man skulle då kunna 

undersöka vidare hur ungdomarna förhåller sig till, eller internaliserar de förväntningar som ställs 

på dem av aktörerna. Detta skulle kunna genomföras med hjälp av en intervjustudie där 

ungdomarna intervjuas rörande kategoriserandet av dem i media. Detta skulle visa om aktörernas 

föreställningar är korrekta tolkningar av deras situation. Man skulle vidare kunna undersöka hur 

andra grupper diskursivt skapas i media, exempelvis invandrare, sjuka, pensionärer. Detta för att 

se om det finns fler grupper som målas upp som problem i samhället som arbetslinjen som 

politikområde ser som sin uppgift att bota. Jag tror nämligen att sättet att problematisera 

arbetslösa ungdomar inte är något unikt utan att detta gäller för ett otal kategorier av människor.  

 

Avslutningsvis tänker jag mig att när ungdomarna utpekas som ansvariga för sin arbetslöshet på 

en nationell arena blir politiska satsningar lättare att försvara när att det inte är samhällets fel att 

ungdomar inte har jobb utan ungdomarnas. Det är bara att läsa i tidningen för att se hur det 

förhåller sig. Här är det viktigt att man som läsare frågar sig själv om denna bild verkligen 

stämmer och om man ska lita på aktörernas gestaltning av dessa föreställningar. Det är viktigt att 

man kommer ihåg att aktörernas utsagor är tolkningar, inte fakta ristade i sten. 

Sammanfattningsvis anser jag att jag har besvarat mina frågeställningar och visat att begreppet 

arbetslösa ungdomar snarare kopplas samman med problem på arbetsmarknaden än möjligheter. Jag 

tror att detta riskerar leda till att ungdomarna kopplas samman med normer och värderingar som 

försvårar deras redan utsatta situation på arbetsmarknaden. Min ambition är att denna studie 

bidrar till att konsumenterna av dessa föreställningar, läsarna, funderar en extra gång på de bilder 

och föreställningar som förmedlas. Jag vet att jag definitivt kommer att göra det i fortsättningen. 

                                                 
260 Anthony Giddens (1999) s. 105 
261 Anthony Giddens (1999) s. 105 
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Sammanfattning 

I denna uppsats har jag med hjälp av en kritisk diskursanalys a la Fairclough undersökt hur olika 

aktörer talar om gruppen arbetslösa ungdomar i 52 artiklar hämtade från Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet. Detta då det som skrivs i media gestaltar olika föreställningar som individer 

tolkar och använder sig av i den sociala praktiken. Vad som skrivs i media får således 

konsekvenser och blir således intressant att belysa. Arbetslöshet är ett hett politiskt ämne och det 

blir desto viktigare att belysa talet om de som drabbas då de själva inte bereds utrymme att uttala 

sig på samma nivå som de aktörer som talar om dem gör. Mina frågeställningar var; Hur beskrivs 

de unga arbetslösa samt vilka värden blir de bärare av genom aktörernas utsagor? Vilka begrepp 

används av aktörerna för att beskriva individerna? Vilken bild av de unga arbetslösa konstrueras, 

vilka antas individerna vara? Vilka förväntningar och krav ställs på individerna? Vad är det för typ 

av individer som beskrivs generellt? Är bilden homogen eller utesluter den vissa typer av grupper? 

Mina teoretiska utgångspunkter har varit socialkonstruktivism, risk- expert- och mediesamhälle. 

Min metod har varit kritisk diskursanalys influerad av diskursteori och diskurspsykologi. Jag har 

använt studier rörande arbetslöshet, arbetsmarknad och kategorisering av individer  för att sätta 

min studie i ett bredare sammanhang. 

 

Fyra teman utkristalliserade sig i analysen; ung och arbetslös, utbildning, jobbgaratin samt ungdom och 

arbetsmarknad. Resultatet gestaltade en bild av de unga som extra utsatta på en förändrad och tuff 

arbetsmarknad där det råder hårdare konkurrens än tidigare. Ungdomsarbetslöshetsområdet 

beskrevs som komplex där flera aspekter så som socioekonomiskt kapital, utbildning och 

kompetens ansågs avgöra etableringsmöjligheterna hos ungdomarna. Ungdomarna beskrevs både 

som ansvariga för sin anställningsbarhet men även som offer i ett samhälle som saknar insatser 

att få ungdomarna ut i arbetslivet. Vad som framgick av resultatet är att bilden de unga arbetslösa 

är mångfacetterad men att det tycks finnas en föreställning i den sociala praktiken och det 

politiska området som aktörerna utgår ifrån när de talar om ungdomarna.  

 

Jag anser att denna studie var intressant att genomföra och min förhoppning är att den leder till 

att de som tar del av denna studie antar en mer kritisk hållning gentemot de föreställningar och 

bilder rörande olika grupper som dagligen gestaltas i media. 
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