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Studiens syfte är belysa och tydliggöra vilka diskurser som är rådande om 

människor som hamnat i arbetslöshet fas 3 och se hur dessa diskurser konstrueras 

i svenska dagstidningar. De tidningarna som vi använt oss av i analysen är 

Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Göteborgs Posten och Svenska 

Dagbladet.  

 

Metoden består utav ett integrerat teragerat perspektiv med begrepp ur den 

socialkonstruktionistiska idétraditionen avseende framställandet av den arbetslöse 

kopplat till den mediala exponeringen av arbetslösa i fas 3. 

Vi använder oss främst av begrepp ur diskursteorin och kritisk diskursanalys. I 

analysen används begreppet subjektspositioner ifrån diskurspsykologin. 

 

Slutsatser i studien är att de mediala diskurser som råder om arbetslösa i fas 3 till 

stora delar är ideologiska. De mediala diskurserna positionerar de arbetslösa 

negativt samt tillskriver dessa olika egenskaper med negativa förtecken. 

 

Resultatet i studien visar på två olika diskurser, den strukturella diskursen och den 

individualistiska diskusen. Diskurserna kämpar om tolkningsföreträde av den 

rådande uppfattningen kring jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. 

Den första textanalysen belyser en föreställning om den arbetslöse i fas 3 som 

sammankopplas med exploatering av den arbetslöse samt arbetslöshet och 

utanförskap. I studiens djupare analys, redogörs det för en diskursiv kamp som har 

uppstått i media. De ideologiska skillnader som genomsyras i tidningsartiklarna 

berörs tillsammans med en redogörelse för subjektspositionerna. 

 

Nyckelord: Långtidsarbetslöshet, Jobb- och utvecklingsgarantin, Fas 3, 

Arbetsförmedlingen, Riksdagen, Media 

 

 

 

mailto:hae06001@student.mdh.se
mailto:dhf06001@student.mdh.se


 

 
3 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ................................................................................................................................. 5 

1.2 Relevanta begrepp ............................................................................................................ 6 

1.3 Vad är jobb- och utvecklingsgarantin? ............................................................................. 7 

1.3.1 Jobb- och utvecklingsgarantin – Fas 1 .......................................................................... 7 

1.3.2 Jobb- och utvecklingsgarantin – Fas 2 .......................................................................... 7 

1.3.3 Jobb- och utvecklingsgarantin – Fas 3 .......................................................................... 7 

2. Disposition ............................................................................................................................. 8 

3. Tidigare forskning .................................................................................................................. 9 

3.1 Arbetslöshet och utanförskap ”vi” och ”dem” ................................................................. 9 

3.2 Medias roll ”vi” och ”dem” ............................................................................................ 10 

3.3 Kön, ålder och etnicitet i samband med arbetslöshet ..................................................... 11 

3.4 Arbetslöshetens effekter hos arbetslösa invidider .......................................................... 11 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning ........................................................................... 11 

4. Problemdiskussion ............................................................................................................... 12 

4. 1 Syfte och frågeställning ................................................................................................. 12 

5. Forskningsperspektiv – Teoretiska och Metodologiska utgångspunkter ............................. 13 

5.1 Socialkonstruktionismen ................................................................................................ 14 

5.2 Diskursteori .................................................................................................................... 15 

5.2.1 Den sociala verkligheten ............................................................................................. 15 

5.3 Kritisk diskursanalys ...................................................................................................... 16 

5.4 Interagerade perspektivet ................................................................................................ 17 

6. Metod ................................................................................................................................... 19 

6.1 Kvalitativ textanalys ....................................................................................................... 19 

6.2 Urvalsprocess av empiriskt material ............................................................................... 19 

6.4 Giltighet och generaliserbarhet ....................................................................................... 20 

6.5 Etiska ställningstaganden ............................................................................................... 20 

7. Analys ................................................................................................................................... 21 

7.1 Textanalys ....................................................................................................................... 22 

7.1.1 Arbetslöshet och exploatering ..................................................................................... 22 

7.1.2 Arbetslöshet och utanförskap ...................................................................................... 27 



 

 
4 

7.2 Diskursiv analys – Diskursiv praktik .............................................................................. 30 

7.2.1 Ideologier ..................................................................................................................... 31 

7.2.2 Diskursiv kamp ............................................................................................................ 32 

7.2.3 Subjektspositionering av fas 3 deltagarna ................................................................... 35 

8. Resultat ................................................................................................................................. 37 

8.1 Resultat diskussion ......................................................................................................... 37 

8.2 Problemformulering och syfte ........................................................................................ 38 

8.3 Tidigare forskning .......................................................................................................... 39 

8.4 Samhällsdiskussion ......................................................................................................... 39 

9. Referenslista ......................................................................................................................... 41 

9.1 Vetenskapliga artiklar ..................................................................................................... 41 

9.2 Tidningsartiklar .............................................................................................................. 41 

9.3 Böcker ............................................................................................................................. 43 

9.4 Internetkällor .................................................................................................................. 43 

 

 

 

 

  

   



 

 
5 

1. Inledning 
 

I dagens samhälle talas det om arbetslöshet i många olika sammanhang och på många olika 

sätt. Radioprogram, TV, tidningar och politiken fokuserar i hög grad på arbetslöshet. Det finns 

många olika sätt att diskutera kring arbetslöshet och många olika diskurser om den arbetslöse 

samt om fenomenet arbetslöshet. Individer i dagens samhälle kommer ofta i kontakt med 

arbetslöshet på ett eller annat sätt. Det kan vara så att personer själva har förlorat arbetet och 

blivit arbetslösa. Det kan vara så att en förälder eller vän förlorat arbetet.  

 

Arbetslösheten har visat sig påverka individer negativt och det talas om negativa 

hälsoaspekter när man beskriver arbetslösheten och dess effekter i media. Även de som inte 

direkt påverkats av arbetslöshet påverkas indirekt av arbetslöshet hos andra individer i 

samhället. Ungdomar som slutar gymnasieskolan eller tar en högskoleexamen blir i många 

fall varse om konkurrensen som råder på arbetsmarknaden. Att majoriteten av befolkningen 

behöver arbeta för att försörja sig är inget nytt fenomen. Arbetslösheten har länge varit ett 

politiskt slagträ med löften om hårdare tag mot de som upplevs som bidragstagare, dvs. att 

incitamentet för att arbeta måste löna sig. Att det skulle löna sig arbeta och att svenskarna 

skulle ut i arbete var det som fick Moderaterna att vinna valet 2006 och valet därefter. 

(Dalhstedth 2008). 

 

Strax innan valet 2006 beskrevs från många håll, bl.a. av politiker och inom media, att det 

fanns problem med aktivitetsgarantin och de långtidsarbetslösa. Även i Sveriges riksdag 

bedrevs det en huvuddebatt om arbetslöshet. I och med att Alliansen vann valet 2006 

bestämdes att arbetsmarknadsåtgärderna skulle förändras. Resultatet blev Jobb- och 

utvecklingsgarantin med tre faser. Den utvecklade garantin syftar till att hjälpa individen att 

försörja sig själv. Varje fas har en tidsgräns, fas 3's tidsgräns är på två år. Åtgärden kan sedan 

bli förlängd ytterligare ett år. Fas tre har därmed inte har något egentligt slut utan fortsätter 

tills individen klarar av att försörja sig själv. I dag är ca 24 000 människor deltagare i jobb- 

och utvecklingsgarantins tredje fas. År 2013 beräknas antalet ha stigit till 43 000 människor. 

Den nya hårdare linjen som alliansen, med moderaterna i spetsen, drivit för att få ut fler 

människor i arbete har blivit starkt ifrågasatt i media. Bland de kritiska synpunkterna som 

framförts i mediedebatten förekommer att arbetslösa i fas 3 behandlas inhumant och att 

berörda människor far illa. 

 

Arbetslöshet är både ett individuellt och ett samhälleligt problem. I annat fall skulle samhället 

inte behöva upprätta program som tar ansvar för individens försörjning. Studier visar att 

människan sätter mycket stort värde i att ha ett arbete och en avsaknad av arbete medför 

enbart negativa konsekvenser, både fysiska och psykiska, för individen. 

För ett samhälle som är uppbyggt på lönearbete är det kostnadsineffektivt att ha för många 

arbetslösa eftersom välfärdsstaten Sverige ansvarar för den ekonomiska försörjningen för de 

medborgare i Sverige som saknar möjlighet till självförsörjning. Hur arbetslöshet upplevs och 

mycket av informationen om arbetslöshet som samhällsmedborgarna får är från tidningar och 

andra media. Det blir därför intressant att se hur tidningarna skapar en social praktik där 

människors identitet skapas, vidmakthålls och förändras. Vilka diskurser är det som skapar 

bilden av en arbetslös människa och vilka konsekvenser kan detta få för samhället? Med den 

bakgrunden vill vi titta närmare på hur dagstidningar skriver om Jobb- och 

utvecklingsgarantins tredje fas.  
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1.2 Relevanta begrepp 
 

Diskurs är en form av social praktik som konstruerar den sociala verkligheten och diskursen 

skapas av andra sociala praktiker. Som social praktik är diskursen i ett dialektiskt förhållande 

bunden till andra sociala dimensioner. Diskursen både skapar och upprätthåller samt speglar 

sociala strukturer. Vi definierar diskursen som både en språklig handling, som gör att 

människan påverkas och förändras, och en avspegling av sin samtid.  

 

Diskursordning är en form av system som är i ett dialektiskt förhållande till kommunikativa 

handlingar. Diskursordningen skiljer sig från ett strukturalistiskt system eftersom det 

förändras genom språket, via ett kreativt språkbruk, och därmed inte bara reproducerar den 

diskursiva ordningen. 

 

Diskursiv kamp beskriver avsaknad av konsensus runt ett tecken där fler parter försöker vinna 

tolkningsföreträde på ett bestämt teckens betydelse.  

 

Diskursiv praktik är producerandet och konsumtionen av texter. Det är delvis genom denna 

process som kulturen förändras och reproduceras. 

 

Kritisk diskursanalys är en del av den socialkonstruktionistiska teoribildningen. Kritisk 

diskursanalys är en fristående metod inom diskursanalysen och har egna begrepp som skiljer 

sig från diskurspsykologin och diskursteorin. 

 

Ideologier är en typ av sociala praktiker som opererar i betydelseproduktionsprocesser i det 

vardagliga livet, där betydelserna mobiliseras för att kunna upprätthålla maktrelationer i den 

sociala världen.  

 

Intertextualitet betecknar det förhållande att samtliga kommunikativa handlingar bygger på 

tidigare handlingar. 

 

Långtidsarbetslös blir en individ när denne har varit öppet arbetslös i mer än 120 dagar. 

 

Makt uppfattas inte som något människan är i besittning av, som denne kan utöva över andra 

utan vi låter det beteckna de processer som skapar vår omvärld och gör de meningsfulla för 

oss. 

 

Sociala praktiker är resultatet av diskursiva praktiker, alltså de sociala identiteter och sociala 

relationer som skapas genom den diskursiva praktiken. 

 

Subjektsposition är en individs val och handlingsalternativ. Dessa bestäms av de strukturer 

och den sociala kontext individen befinner sig i. Makt skapar subjektspositioner och begränsar 

individens handlingsalternativ. 
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1.3 Vad är jobb- och utvecklingsgarantin? 
Fas 3 är sista steget av tre i jobb- och utvecklingsgarantin. Jobb- och utvecklingsgarantin 

beskrivs mer ingående på arbetsförmedlingens hemsida och fas 3 är sista åtgärden för de 

individer som inte klarar av att skaffa sig egen försörjning och inte har något annat sätt att 

försörja sig utan måste förlita sig på staten för försörjning. Nedan beskrivs närmare de olika 

faserna. (Arbetsförmedlingen, jobb- och utvecklingsgarantin, 2011). 

 

1.3.1 Jobb- och utvecklingsgarantin – Fas 1   
I den första fasen innebär jobb- och utvecklingsgarantin att den arbetslöses handläggare på 

arbetsförmedlingen kartlägger vilka behov den arbetslösa har av aktiviteter kopplat till arbete. 

I denna fas sysslar man som individ med jobbsökaraktiviteter, med coachning och med 

förberedande insatser. Som längst kan man som individ befinna sig i jobb- och 

utvecklingsgarantins första fas i 150 dagar. Om man inte har egenförsörjning innan den första 

fasen i jobb- och utvecklingsgarantin tar slut slussas man automatiskt vidare till fas 2 

(Arbetsförmedlingen, jobb- och utvecklingsgarantin, 2011).  

 

1.3.2 Jobb- och utvecklingsgarantin – Fas 2 
Fas 2 i jobb- och utvecklingsgarantin innebär att man gör samma saker som i fas 1, men man 

ska även ha arbetspraktik, arbetsträning eller så kallad förstärkt arbetsträning. Aktiviteterna är 

förlagda på en arbetsplats. Om man som individ inte skaffat sig egenförsörjning inom 450 

dagar och samtidigt deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i dessa 450 dagar både i fas 1 och 

fas 2, innebär det att man som individ kommer att hamna i fas 3. (Arbetsförmedlingen, jobb- 

och utvecklingsgarantin, 2011). 

 

1.3.3 Jobb- och utvecklingsgarantin – Fas 3  
Fas 3 är en sysselsättning hos en arbetsgivare eller anordnare. Jobb- och utvecklingsgarantins 

tredje fas är den sista fasen dit personer som inte lyckats skaffa sig egenförsörjning i de 

tidigare faserna kommer till. Syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att få 

långtidsarbetslösa ut i arbetslivet. Detta sker genom att deltagaren får en sysselsättningsplats, 

dock får denna sysselsättningsplats inte skapa undanträngningseffekter eller vara av ordinarie 

arbetes karaktär. Arbetsuppgifterna får endast vara av sådan art att arbetet inte hade blivit 

utfört om deltagaren i fas 3 inte fanns. Sysselsättningen ska vara på heltid, alltså en full 

arbetsdag. Ersättningen deltagaren får är likvärdig med försörjningsstödsnormen. Stödet 

kallas för aktivitetsstöd och betalas ut av Försäkringskassan. Anordnaren av deltagarens plats 

får 225 kr per person och anvisnings dag. Eventuella merkostnader som kan tillkomma betalas 

av Arbetsförmedlingen. Deltagaren i fas 3 har inte rättighet till någon semester eller ledighet. 

Vid all frånvaro från tilldelad praktikplats så dras hela dagsersättningen från deltagarens 

aktivitetsstöd. Vid upprepad frånvaro riskerar deltagaren att förlora sin försörjning. 

Arbetsförmedlingen har även till uppgift att kontrollera att deltagaren söker arbete aktivt 

under tiden deltagaren är med i fas 3 (Arbetsförmedlingen, jobb- och utvecklingsgarantin, 

2011). 
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2. Disposition 
 

I det här avsnittet redogörs för uppsatsens disposition och innehållet i uppsatsens olika 

kapitel. De olika delarna av uppsatsen beskrivs överskådligt. 

 

I kapitel 1 presenteras uppsatsens inledning med en beskrivning av relevanta begrepp och 

beskrivning av jobb- och utvecklingsgarantin, som används i studien.  

 

I kapitel 3 presenteras tidigare forskning i från bl.a. statistiska centralbyrån. Kapitlet 

presenterar en heldel om medias roll samt utanförskapandet ”vi” och ”dem” men det 

innehåller även statistik för arbetslöshet. Kapitlet innehåller även en del som har med 

människors ohälsa i samband med arbetslöshet att göra.  

 

I kapitel 4 redogör vi för vår problemdiskussion samt tar upp studiens syfte och frågeställning. 

Syftet och frågeställningen är att belysa och tydliggöra vilka diskurser som är rådande om fas 

3 och se hur dessa konstrueras i svenska dagstidningar, såsom Expressen, Aftonbladet, 

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter samt Göteborgs Posten. 

 

I kapitel 5 presenterar vi vårt forskningsperspektiv i studien, som innefattar både teoretiska 

och metodologiska utgångspunkter. I detta kapitel börjar vi med en presentation av 

diskursanalysen och sedan presenteras socialkonstruktionismen, då detta ligger till grund för 

diskursanalysen. Kapitlet fortsätter sedan med en presentation av diskursteorin och den 

kritiska diskursanalysen. Kapitel 5 avslutas med en presentation av det integrerade 

perspektivet. 

 

I kapitel 6 redogör vi för metodiken som använts i studien för att samla in det empiriska 

datamaterialet. I kapitlet presenteras även tillvägagångssättet i den kvalitativa textanalysen. 

Vidare diskuteras också studiens avgränsningar, giltighet och generaliserbarhet samt de olika 

etiska ställningstaganden som gjorts i studien. 

 

I Kapitel 7 redovisas analysen. Här påbörjas en beskrivning av tillvägagångssättet i analysen. 

Här presenteras Faircloughs tredimensionella modell varpå textanalysen följer. 

I den första av två analyser presenteras olika teman som vi kunnat urskilja. De två teman som 

behandlas är Arbetslöshet och exploatering samt arbetslöshet och utanförskap. 

I den första analysen har vi tittat på språkanvändning/språkets roll i diskursens utformning av 

fas 3. Vidare görs en fördjupad analys av textmaterialet och där presenteras de ideologiska 

skillnader, den diskursiva kamp och subjektspositioner som vi funnit i materialet av de 

tidningsartiklarna i fråga. 

 

I kapitel 8 presenteras studiens resultat. Sedan presenteras en närmare diskussion om 

uppsatsens olika delar, såsom problemformulering, syfte, resultatet, tidigare forskning och en 

samhällsanalys. 
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3. Tidigare forskning 
 

Arbetslöshet existerar i alla åldrar, oavsett kön och etniskt ursprung. Det finns en hel del 

tidigare forskning om arbetslöshet på många olika plan. Mycket av den tidigare forskningen 

har fokuserat på framförallt ungdomsarbetslöshet samt hur individer påverkas såväl psykiskt 

som fysiskt av arbetslöshet. En annan del som är av stor vikt i tidigare forksning handlar om 

arbetslöshet och utanförskap samt visas en etnisk aspekt av arbetslösheten. I vår genomgång 

av tidigare forskning (nedan) kommer vi att inledningsvis att presentera olika aspekter av 

arbetslöshet. Sedan kommer vi att titta på olika konsekvenser av arbetslösheten i olika artiklar.  

 

3.1 Arbetslöshet och utanförskap ”vi” och ”dem” 
Brekke och Borchgrevink (2007) har forskat om svenska diskurser på arbetsmarknaden och 

kommit fram till att det finns tre huvudsakliga diskurser som är rådande. Forskarnas 

avhandling ”Talking about integration”, talar om en socialliberal diskurs, en strukturell 

diskriminerade diskurs och den socialdemokratiska diskursen. Dessa tre diskurser utgör, enligt 

Brekke och Borchgrevink, den svenska arbetsmarknaden. Hur integrationen ser ut på den 

svenska arbetsmarknaden går också att läsa i rapporten ”Talking about integration” (2007). 

Det som dessa tre diskurser presenterar, i artikeln, är att arbetslösheten skapar ett utanförskap.  

De politiska partierna i alliansen skapade i debatten före valet 2006 en konfliktlinje mellan 

utanförskap och arbete som de använde i valet som sin huvudtes. Begrepp som ”utanförskap”, 

”bidrags linjen”, ”bidrags beroende” och ”passivitet” blev centrala för alliansens retorik.  

 

Dalhstedth (2010) menar att retoriken konsumerades okritiskt i media utan att beskriva de 

orsakssamband och processer som leder till utanförskap och arbetslöshet. Media skapar 

genom sin belysning ett ”vi” och ”dem”, där den arbetande människan blir den normativa 

normala människan och de arbetslösa är de som lever i ett utanförskap. Dalhstedth (2010) 

redogör för skapandet av utanförskapet som skedde i politiska kretsar under 2000-talet, det 

skedde stora förändringar om det som man kallade ”mångetniska Svergie”, i slutet av 1900-

talet fick integrationspolitiken större fokus på diskiriminerning och stigmatisering i Svergie.  

 

I början av 2000-talet presenterade folkpartiet ”utanförskapandes karta” (FP 2004), det som 

kartlades i rapporten var ”utanförskapets utveckling” och visade en dyster bild av förortslivet. 

Där de menade att ett ”nytt ” socialt landskap hade vuxit fram i Sverige, som präglas av 

utestängning från arbetsmarknaden, bostadssegregation, bidragsberoende, maktlöshet och 

sårbarhet. De görs en skilland på ”vi” och ”dem”, livet i dessa ”utsatta områden” präglas av 

socioekonomiska villkor som skiljer sig stort ifrån samhället i övrigt. Även Ristlammi visar i 

sin avhandling ”Rosengård och den svarta poesin: en studie i annorlundahet” att media 

skildrar olika grupper i samhället vilket har betydelse för hur vi sedan uppfattar dessa grupper 

eller individer.  
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3.2 Medias roll ”vi” och ”dem” 
Eftersom media både är normgivande och kommersionellt så skapas normer som är lönsamma 

och säljbara i media. De normer och identieter som skapas och byggs upp i media är alltså 

uppbyggda för vara säljbara inte samhällsnyttiga eller moraliska. När det kommer till 

arbetslöshet befäster media subjektpositioner som stigmatiserar de arbetslösa (Mcchesney, 

2001). Media är i dag den främsta informationskällan för den vanliga medborgaren i det 

postmoderna samhället så förlitar sig medborgaren på media att underhåller och informerar 

medborgaren. Konsumenten blir ständigt exploaterad och exponerad genom media anser 

Mcchesney som menar att vi inte kan undvika media utan tvingas köpa deras normer och de 

subjektspositioner som media tilldelar människan. Detta kan vara allt från mode till att 

bestämma klasstillhörighet (Mcchesney, 2001). 

 

Media har studerats på många olika håll i samhället, en del forskare har fokuserat på att titta 

på de normer och föreställningar som råder i samhället. De olika ”normaliteterna” påverkar 

journalister och de som förmedlar ”sanningen” till oss samhällsmedborgare. Enligt statens 

offentliga utredningar har redaktörerna Camauër och Nohrstedt tittat närmare på medias 

betydelse för den strukturella diskrimineringen ”Mediernas Vi och Dom – Mediernas 

betydelse för den strukturella diskrimineringen” i deras rapport av Utredningen om makt, 

integration och strukturell diskriminering (SOU, 2006) går det att läsa hur de flesta 

journalister har socialiserats in i ett sammanhang där det finns en ”vi” och ”dem” tänkande 

som reproduceras i olika delar av samhället, ifrån skolan till media och politiska system. 

 

Media är inte helt ensam som aktör i skapandet av ”vi” och ”dem”, utan som nämndes ovan är 

många olika aktöerer inblandade i ”vi” och ”dem” skapandet. Både det politiska systemet, 

utbildningssystemet och även arbetsmarkanden bidrar till att skapa den mediala produktionen 

av de tankar som finns där ”vi” ses som det ”normala” och ”dem” ses som ”avvikande”, därav 

skapas det en skillnad mellan människor ifrån olika kulturer menar vissa forskare. Exempelvis 

kan det skrivas om ”hedersmord” i tidningen, och ”vi” är de svenskar som finns i samhället 

och ”de” är invandrarna. Jacques Derrida menar att man skapar två grupper, ”invandrare” och 

”svenskar” och tilldelar invandrarna olika egenskaper och återskapar det etablerade ”vi” och 

”dem tänkandet” och handlingar som följer av detta. 

 

Media har stor makt i Svergie, det är det tredje maktcentret i Svergie (SOU, 1990). Det finns 

en del personer som försöker att motverka medias vedertagna roll som samhällets röst och 

förmedla andra/annorlunda perspektiv, men där får dessa journalister oftas motvind och blir 

ifrågasatta. Det finns skillnader bland journalister men även olika media väljer att förmedla en 

fråga på ett visst sätt, en tidning kan behandla samma fråga på ett helt annorlunda sätt än en 

annan tidning eller liknade skrev på olika tv-debatter. Ofta så har etablerade medier en uppgift 

att försvara sitt ”normala” arbetssätt och reproducera den diskursiva ordning som finns. 
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3.3 Kön, ålder och etnicitet i samband med arbetslöshet 
År 2009 gjorde statistiska centralbyrån en undersökning av arbetslöshet bland ungdomar. 

Enligt SCB:s genomförda studie visar det sig att det är en stor skillnad mellan könen när man 

tittar på arbetslöshet. Den undersökning som gjordes 2009, visade att pojkar eller unga män 

som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen uppgick till 53 procent, medan flickor eller unga 

kvinnor endast uppgick i 36 procent. Undersökningen visar att det skett en ökning bland 

ungdomsarbetslösheten under senare år. Utrikesfödda ungdomar ligger sämre till än inrikes 

födda ungdomar och då tittar man framförallt på utrikesfödda män. SCB:s undersökning visar 

dessutom en sida där arbetslöshetsperioderna för ungdomarna oftast är kortare jämförelsevis 

med de individer som tillhör äldre åldersgruppen, därav är det fler äldre som hamnar i jobb- 

och utvecklingsgarantins tredje fas. 

 
3.4 Arbetslöshetens effekter hos arbetslösa invidider 
Då vi i vår studie är intresserade att se hur de mediala diskurserna och talet om den arbetslöse 

i fas 3 påverkar både individer och samhälle, då både fysiska och psykiska effekter påverkar 

den arbetslösa individen, bidrar detta även till de långtidsarbetslösas subjektspositioner.  

Starrin och Jönsson (1998) redogör för några av de olika effekterna som individen upplever är 

skamkänslor, ångest, depression, ensamhet och försvagande av sociala relationer.Väldig 

tydliga symptom som visat sig hos arbetslösa individer är ofta sömnproblem, huvudvärk, 

magvärk och det kan till och med gå så långt som att individerna uppvisar en försämrad 

hygien då de kan bli orkeslösa. Starrin och Jönssons studie (1998) har visat att då en individ 

blir arbetslös kan denne ofta uppleva en försämring i ekonomin.  Den försämrade ekonomin, i 

sin tur, kan leda till ohälsa hos den arbetslöse eftersom att den ekonomiska begränsningen 

påverkar individen på många olika plan. Framförallt påverkas relationen till andra människor. 

 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis så har media blivit en maktfaktor som både är dynamisk i den mening att 

den både påverkar sin samtid och blir påverkad av sin tid. Arbetslösheten skapar ett 

utanförskap som media porträtterar och skapar kategoriseringar kring. Dessa kategoriseringar 

skapar ett utanförskap i och med att det beskrivs i termer av ”vi” och ”dem”. Den tidigare 

forskningen visar på att vid arbetslöshet följer både fysisk och psykisk ohälsa, det finns också 

skillnader i kön och etnicitet, även åldern påverkar riskerna att bli arbetslös och förbli 

arbetlös. Kvinnor blir i mindre utsträcking arbetlösa. De som ses att ligga till värst på 

arbetsmarknaden är om man är invandrare och man, dessa löper störst risk för att bli arbetlösa. 

I och med den ekomomiska försämringen som följer med arbetslöshet så blir många individer 

isolerade och passiviserade vilket beskrivs i media som skapar kategoriseringar som är negtivt 

värderade kring arbetslösa och arbetslöshet. Media spelar en viktig roll i att skapa 

kategoriseringar om olika grupper av människor och de identiteter som tillskrivs dessa. Ett 

”vi” och ”dem” tänk förmedelas ofta i media där vi är den arbetande majoriteten av samhället 

och de som är arbetslösa människor som på olika sätt i media stigmatiseras. Detta medför att 

vi blir socialiserade att tänka i termer av ”vi” och ”dem” vilket leder till att de 

subjektspositioner som media beskriver blir normativa för oss och legitima sätt att tänka om 

människor.  Den tidigare forskningen visar också på att de flesta deltagarna i fas 3 är äldre 

människor som har svårt att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. 
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4. Problemdiskussion 
 

Utifrån den tidigare forskningen som vi presenterat i avsnitt 3, har syfte och frågeställning 

växt fram. Vi menar att arbetslöshet är ett samhällsproblem då många individer mår dåligt 

utav att vara arbetslösa. Vid arbetslöshet uppstår ofta både psykisk och fysisk ohälsa. 

Jobb- och utvecklingsgarantin är något som regeringen jobbade fram och denna garanti 

omarbetades då alliansen vann valet 2006, Dalhstedth (2010). Sedan fas 3 infördes i jobb- och 

utvecklingsgarantin, har det funnits ett stort motstånd i media samtidigt som 

riksdagsoppositionen motarbetat jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Tidigare forskning, 

se avsnitt 3, har visat på att arbetslöshet blir ett stort problem för såväl samhälle som individ 

(ohälsa, etc.). Eftersom media, i dagens media styrda samhälle, bidrar till att konstruera 

diskursen om den arbetslöse och fas 3 har vi valt att titta på hur de mediala diskurserna 

exponerar de arbetslösa i fas 3. 

 

4. 1 Syfte och frågeställning 
Studiens syfte och frågeställning har växt fram successivt under genomarbetningen av tidigare 

forskning. Syftet med studien är belysa och tydliggöra vilka diskurser som är rådande om 

arbetslösa i fas 3 och se hur dessa konstrueras i de svenska dagstidningarna. 

Vi är intresserade att se vad artikeltexterna förmedlar för sorts budskap till läsarna om de 

arbetslösa som är deltagare i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Vidare är vi 

intresserade av vilka följder de olika synsätten i media har och hur dessa konstruktioner 

förmedlas till individerna i samhället genom media. Studien syfte är likväl att urskilja och 

analysera de olika diskurserna och att skapa medvetenhet om de sociala konsekvenserna av 

diskursernas krafter. Det finns mycket forskning om arbetslöshet, alltifrån 

ungdomsarbetslöshet till långtidsarbetslöshet medan det finns mindre forskning kring fas 3 

(jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas). Denna studie kommer därför fokusera på 

diskurserna i media gällande individer i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas.  

 

Genom att ha olika frågeställningar i studien, som är kopplade till medias sätt att skriva om 

arbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas avgränsar vi oss till följande 3 frågor:  

 

 Hur beskrivs jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas i artiklarna? 

 Vad är det för diskurser som produceras och upprätthålls i svenska dagstidningar? 

 Vilka konsekvenser får texterna i den sociala praktiken? 

 

Vi kommer att titta på hur jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas framställs i media och vad 

texterna förmedlar för budskap om fas 3 samt titta på vilka konsekvenser de olika texterna får 

i den sociala praktiken. 
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5. Forskningsperspektiv – Teoretiska och 

Metodologiska utgångspunkter 
 

I detta avsnitt presenterar vi de perspektiv vi antagit i vår studie. Först och främst kommer en 

presentation av diskursanalysen, sedan presenteras socialkonstruktionismen som ligger till 

grund för den kritiska diskursanalysen. Därefter kommer vi at titta närmare på diskursteorin 

och den kritiska diskursanalysen för att avsluta med en presentation av det integrerade 

perspektivet. 

 

I uppsatsen har vi valt att sammanföra teori och metod eftersom att det, enligt Winther 

Jørgensen och Philips (2000), är ett lämpligt tillvägagångssätt för en diskursanalys. 

Genom att kombinera metoden och teorin under en och samma rubrik, dvs. inta ett 

forskningsperspektiv - så blir uppsatsens ontologiska perspektiv och kunskapsteoretiska 

utgångspunkter desamma. En diskursanalytikers uppgift blir således att sammanlänka 

metoden och teorin. Målet att arbeta diskursanalytiskt handlar om att försöka förstår hur 

människor genom språket och genom de olika diskurserna skapar sin verklighet. 

Bolander och Fejes (2009), menar att diskursanalysen hjälper oss människor att förstå hur 

språket skapar vår verklighet. I arbetet med diskursanalysen, som analysmetod, är det 

forskarens uppgift att dekonstruera texter för att visa vad texterna inkluderar samt exkluderar. 

Slutprodukten, av att arbeta diskursanalytiskt, är att göra en beskrivning av hur framförallt 

språket används för att konstruera människors identiteter, relationer eller aktiviteter av olika 

slag vilka beskrivs i diskursanalys som teori och metod av Winther Jørgensen och Philips 

(2000).  

 

Då studien har diskursanalys som metod så är det på sin plats att redogöra vad det innebär. 

Som forskare inom diskursanalytisk utgår man ifrån frågeställningar som ifrågasätter bl.a. 

givna hypoteser om etablerade kategoriseringar. Börjesson (2003) menar att det inte finns 

någon mening i att endast bekräfta rådande ”sanningar” utan att man bör titta närmare på 

dessa sanningar och ge alternativa perspektiv på frågor som i vanliga fall kan ses som 

självklara. Foucault (1993) menar i sin tur att sociala relationer ofta blir synliga i språket, då 

det är språket som skapar de olika kategorierna som i sin tur bidrar till att skapa institutioner. 

Språket bidrar enligt Foucault (1993) att upprätta sanningar som handlar om kontroll av 

samhällsmedborgare. Att definiera vad en diskurs är, är inte enkelt på något sätt. Dock talar 

man generellt om att en diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther, 

Jørgensen & Phillips, 2000). Inom forskningen råder det ingen konsensus om vad 

diskursanalys är, eftersom diskursanalysen inte är en enda metod och teori, utan en syntes av 

många olika vetenskapliga ansatser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

Diskursanalysen har ett fokus på språket och språkhandlandet, menar Alvesson och Sköldberg 

(2008). Eftersom vi i vår studie eftersträvar att se hur diskurserna om fas 3 ser ut i media, 

kommer vi att undersöka och granska de diskurser som diskursanalysen menar är lokala 

snarare än de grandiosa diskurserna som Foucault tittar på. Diskursanalysen menar att det är 

genom språket människan skapar konstruktioner av omvärlden. 

 

Omvärlden beskrivs utifrån tre olika premisser: 
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 Det första man talar om är att man genom redan skapade lingvistiska resurser skapar 

olika utsagor. 

 Det andra är att man som människa arbetar aktivt med selektionen av de olika 

resurserna (det innebär att man väljer bort vissa ord medan man väljer att ha kvar 

andra ord). 

 Det sista är att man menar att den valda konstruktionen har konsekvenser. 

 

Det man gör när man arbetar diskursanalytiskt är att man tittar på språket och sedan drar 

slutsatser utifrån ett makro-perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

5.1 Socialkonstruktionismen 

Socialkonstruktionismen kommer att fungera som en grund i studien, eftersom intresset styrde 

in oss åt det diskursanalytiska hållet så kan det vara på sin plats att redogöra för 

socialkonstruktionismen. Socialkonstruktionismen delas upp i två olika delar, dvs den har en 

uppdelning på mikro- och makroteorier. Då vi eftersträvar att se de rådande diskurserna i 

media om jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas, så får makroperspektivet en stor plats i 

studien. Makroperspektivet handlar om de större diskurserna och dess plats i ett större socialt 

sammanhang. Makro-socialkonstruktionismen har enligt Burr (2003) fokus på de stora 

kulturella och samhälleliga diskurserna samt relationerna mellan dessa, medan mikro-

socialkonstruktionismen har fokus på identiteter och interaktioner. Sammantaget kan man 

säga att makro-socialkonstruktionismen har större samhälleligt fokus på diskurserna medan 

mikro-socialkonstruktionismen ser diskurserna utifrån ett mindre sammanhang med mer fokus 

på individer och inte samhället. Denna studie har således ett makroperspektiv.  

 

En utgångspunkt i socialkonstruktionismen är, enligt Alvesson och Sköldberg (2008), att den 

verklighet som vi lever i och uppfattar är socialt konstruerad. Forskning med 

socialkonstruktionistisk grund handlar ofta om att visa eller diskutera hur de olika 

konstruktionerna ser ut samt hur de har uppkommit. 

 

Burr menar, enligt Winther Jørgensen och Philips (2000), att socialkonstruktionistiska 

angreppssätt är skiftande och många, medan Burr menar att det finns endast fyra stycken olika 

premisser som binder ihop det socialkonstruktioniska fältet. 

 

Det fyra olika premisserna som Burr talar om är att: 

 

 man måste ha en kritisk inställning till den självklara kunskapen 

 man måste förstå att kunskap om världen är kulturellt och historiskt präglat 

 man bör även vara medveten om sambandet mellan olika sociala processer och 

kunskap och 

 samtidigt bör man också se samband mellan kunskap och socialt handling då dessa 

kan bidra till olika konsekvenser utav människans handlande. 

 

Socialkonstruktionismen är ett samlingsbegrepp av olika teorier där man menar att kunskapen 

uppstår genom social interaktion med fokus på språket som verktyg. 

Det finns gemensamma drag i angreppssätten såsom synen på språk och subjekt (Winther 

Jørgensen och Philips, 2000). Det Winther Jørgensen och Philips (2000) syftar på är att är att 

den gemensamma nämnaren för socialkonstruktionismen är att både diskursteorin och den 

kritiska diskursanalysen har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt i att språket härstammar 
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ifrån strukturalistiska och poststrukturalistisk språkteorier. Socialkonstruktionismen är en 

gemensam beteckning för modernare teorier om samhälle och kultur.  

 

Enligt Burr (2003) är diskurser ofta uppbyggd genom följande: 

 

 Det första är att det diskurser refererar till är en sammanställning av bilder och 

förvandlingar som konstruerar ett objekt på ett specifikt sätt. 

 Det andra är att man ofta refererar till språket och interaktionen mellan människor. 

 

Diskursanalys, menar Burr, är en analys av en text, där man analyserar och tittar på 

diskurserna i texten. Lingvistiska och retoriska system används i text konstruktionerna (Burr, 

2003). I en diskursanalys ska man enligt Burr dekonstruera ett textstycke för att se diskurserna 

och arbeta med textens olika delar.  

 

5.2 Diskursteori 
Enligt Laclau och Mouffes är meningen med diskursteorin att studera hur diskursen 

konstruerar världen. Författarna menar, till skillnad från den kritiska diskursanalysen, att alla 

sociala fenomen är av diskursiv art. Diskursteorin i denna tappning använder sig av 

maktbegreppet på samma sätt som Foucault gör. Förändring sker genom att olika diskurser 

strävar efter tolkningsföreträde vilket skapar en diskursiv kamp där de olika diskurserna 

kämpar för att uppnå hegemoni (Winther Jørgensen & Philips, 2000). 

 

Diskursteorin använder sig av språkliga eller skriftliga analyser för att hitta tecken som för 

stunden är stabila. Dessa stabila teckens begreppsnamn är nodalpunkt och utifrån 

nodalpunkterna får andra tecken sin mening. Då vissa tecken genom denna process får en 

mening medför det i sin tur att vissa tecken blir utesluta eftersom relationen till andra tecken 

bestäms av dess relation till nodalpunkten,. Processen leder till att en diskurs växer fram 

vilket då definitionsmässigt, enligt Winther Jørgensen & Philips (2000), är en begränsning av 

möjligheter som är kopplade till ett specifikt tecken. 

De möjligheter som utesluts kallas det diskursiva fältet. 

Det diskursiva fältet är alla de betydelsetillskrivningar som tecknet haft eller har i andra 

diskurser, men är uteslutet i relation till en specifik diskurs i ett försök att skapa entydighet. 

Element är ett begrepp som används för tecken som inte slutgiltigt fått sin betydelse bestämd i 

relation till andra tecken och därmed fortfarande kan påverka en diskurs. 

Alltså försöker diskursen förvandla elementen till en bestämd betydelse för att på så sätt bli 

entydigt. Dock så är aldrig denna förvandling av elementen helt avslutad och på så sätt skapas 

ständig förändring (Winther Jørgensen & Philips, 2000).  

 

5.2.1 Den sociala verkligheten 
Laclau och Mouffe menar, enligt Winther Jørgensen och Philips (2007), att det inte bara är 

språket som är flytande och det är här diskursteorin skiljer sig från andra diskursiva teorier. 

Diskusteorin menar att hela den sociala verkligheten är instabil och flytande, det blir därför 

omöjligt som forskare att kartlägga någon form av objektiv verklighet som tex. vilken är den 

”sanna” styrande gruppen i samhället. Forskarens uppgift blir i stället att kartlägga hur 

människan skapar en verklighet som hon uppfattar som objektiv och axiomatisk. Det innebär 

inte att diskursteorin menar att de inte finns en objektiv verklighet med fysiska objekt i denna 

verklighet, dock menar diskursteorin att den fysiskt objektiva verkligheten är totalt 
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överlappad av den sociala verkligheten. En hona av människoart skulle finnas även om vi inte 

kallade henne kvinna. Det är den sociala kontexten som ger mening åt kategoriseringen. Alla 

handlingar får sin betydelse i relation till andra handlingar på samma sätt som språket är 

uppbyggt på relationer till kommunikation. 

 

Förändring och skapande ska ses som en politisk handling menar Laclau och Mouffe (Winther 

Jørgensen och Philips, 2000). Politikbegreppet ska inte tolkas i den betydelsen att författarna 

menar partipolitik utan Laclau och Mouffe menar att människan skapar och bygger upp 

verkligheten efter principen att inkludera vissa saker och exkludera andra. Att forma samhället 

genom att utesluta vissa saker och inkludera andra är politik enligt Laclau och Mouffe. 

Författarna menar att alla handlingar är kontingenta artikulationer, alltså endast en tillfällig 

fixering av betydelse i en flytande och instabil värld, där det styrande diskurserna antingen 

reproduceras eller förändras (Winther Jørgensen och Philips, 2000). Förändringarna är alltså 

inte bara något som ligger på ytan i samhället, utan något som går djupet i den sociala 

verkligheten. Den sociala organiseringen i samhället är således ett resultat av den politiska 

processen och inte tvärtom.  

 

Objektivitet är ett begrepp som används, inom diskursteorin, för de diskurser som blivit så 

stor entydighet runt, att vi tar diskurserna som naturligt och givet. Det vardagliga livet är fullt 

utav sådana objektiva diskurser och dessa är nödvändiga för att vi ska fungera i det vardagliga 

livet. Människan kan inte gå och ifrågasätta betydelsen av allt runt omkring oss utan vi 

uppfattar dessa som objektiva. Objektiviteten framstår som det enda sättet att existera och på 

så sätt döljer diskursen alternativen för oss - vilket gör diskursen ideologisk (Winther 

Jørgensen och Philips, 2000). 

 

5.3 Kritisk diskursanalys 
När man använder sig av kritisk diskursanalys börjar man med att identifiera ett 

diskursrelaterat problem som finns i vårt sociala liv. Problemet kan vara själva den sociala 

interaktionen eller representationen av den sociala praktiken. Det första steget i analysen blir 

att konkretisera och formulera problemet, samt att visa hur det man identifierat är ett 

diskursrelaterat problem (Wetherell, Taylor & Yates, 2001:236) 

 

Det andra steget i den kritiska diskursanalysen, enligt Fairclough, blir att identifiera problemet 

eller problemen som kan uppkomma när man studerar de sociala praktiker (Wetherell, Taylor 

& Yates, 2001:237). Vi har försökt att se tidningarna som en del i en bredare kontext som har 

sin grund olika ideologiska intressen. Vi menar även att tidningarna är delar av en större 

ekonomisk diskurs där innehållet kan variera eftersom tidningarna kan försöka att vinna 

marknadsandelar genom att skriva populistiska artiklar. Vi har således valt att se på flera olika 

artiklar från ett flertal svenska dagstidningar. 

 

Det tredje steget i vår analys är att se om den sociala ordningen behöver fas 3 (Wetherell, 

Taylor & Yates, 2001:238). I det postmoderna samhället så har det skapas strukturer där man 

administrerar grupper av människor, och olika sociala praktiker har uppkommit som ett 

resultat av denna administrering. Vi anser att både media, i vårt fall tidningar, och arbetslöshet 

som begrepp - är så interagerade i det sociala livet att det inte går att förändra dessa begrepp 

utan radikala förändringar av samhällsstrukturen. Således strävar vi i studien endast att belysa 

hur diskurser om arbetslösa i fas 3 skapar och reproducerar allmänhetens uppfattning om fas 3 

i media. I den kritiska diskursanalysen menar man att språket bidrar, men inte är den enda 
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faktorn som har betydelse för att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden i den 

sociala verkligheten. Vi har valt att använda oss av kritisk diskursanalys. Vi ansluter oss till ett 

foucaultianskt-diskursanalytiskt angreppssätt, som innebär att det skapas subjekt och agenter, 

kopplat till maktbegreppet. Ur ett foucaultianskt-diskursanalytiskt angreppssätt ses makten 

inte som något tvångsmässigt utan makten är skapande. Samtidigt så tar vi avstånd från 

Foucaults teorier som använder sig av ideologibegreppet när en social grupp tvingas att 

underkasta sig en annan social grupp. Genom att vi vill se hur media skapar och reproducerar 

diskursen av fas 3 riktar vi vår forskningsfokus både på det den diskursiva praktik som bygger 

upp vår världsbild och mot de roller som dessa diskursiva konstruktioner spelar för att 

förstärka sociala gruppers intressen. Den kritiska diskursanalysen är kritisk i den mening att 

den har som mål att blottlägga de diskursiva praktiker som upprätthåller och skapar ojämlika 

maktförhållanden mellan sociala grupper.  

 

Den kritiska diskursanalysen menar att allt språkbruk är en kommunikativ händelse och dessa 

har alltid tre dimensioner (Wetherell, Taylor & Yates, 2001:240). 

 

 Den beskriver en text 

 Den har en diskursiv praktik  

 Den har en social praktik. 

 

Genom att analysera dessa dimensioner kan man synliggöra och studera dimensionerna inom 

den kritiska diskursanalysen. Analysen börjar med att man tittar på hur texten produceras och 

vilka ideologiska aspekter texten innehåller. Genom att studera språket så kan man upptäcka 

vilka diskursiva praktiker som är verksamma i texten. Fairclough enligt Wetherell, Taylor & 

Yates (2001) menar att dessa diskursiva praktiker blir till genom att de skapar sociala 

identiteter och relationer till en social praktik.  

 

Den kritiska diskursanalysen menar att det finns fem gemensamma drag hos de kritiska 

angreppssätten, dessa presenteras nedan: 

 

 Sociala/kulturella processer och strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv karaktär 

 Diskurser är både konstruerande och konstituerade 

 Språkbruket skall analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget 

 Diskurserna fungerar ideologiskt 

 Dessutom innebär det att de kritiska angreppssätten sysslar med kritisk forskning 

 

5.4 Interagerade perspektivet 
Eftersom det inte råder någon konsensus om exakt hur man ska gå till väga för att göra en 

diskursanalys eller vilken teoretisk ram man ska använda sig av så har vi valt att skapa en 

egen teori. Denna teori blir ett hop-plock från andra diskursiva teorier. Så görs för att vår 

analys ska bli så bra som möjligt vilket även föreslås i Winther Jørgensen & Philips(2000). 

Vi har tidigare presenterat relevanta begrepp. I avsnittet presenteras det hur vi kommer att få 

dessa begrepp och teorier att smälta samman till den teoretiska grund vi använder i vår analys.  

 

Genom att vi utgår från vårt eget ramverk väljer vi att exkludera andra teorier. När vi jobbar 

med materialet kan vi applicera våra begrep och teoretiska ramverk på texterna. Applikationen 

möjliggör att vi kan distansera oss från vår vardagliga förståelse - vilket är viktigt för att 
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kritiskt kunna analysera texterna (Winther Jørgensen & Philips, 2000). 

Vi kommer använda oss av maktbegreppet utifrån diskursteorin, eftersom alla praktiker är 

diskursiva. Även begreppet diskursiv kamp tar vi från diskursteorin. Vi har inte tagit upp 

diskurspsykologins idétradition - men vi kommer använda oss av diskurspsykologins begrepp 

subjektsposition. Detta begrepp använder vi för att beskriva de möjligheter en individ har och 

de möjligheter som blir exkluderade när en individ innehar en subjektsposition. Eftersom 

subjektsposition är det enda begrepp vi tar från diskurspsykologin anser vi att vi inte behöver 

presentera diskurspsykologin närmare. 

 

När vi analyserade materialet följde vi stegen som Fairclough beskriver i Winther Jørgensen 

& Philips (2000). Vi kommer även att använda oss av begreppen intertextualitet och 

interdiskursivitet. Vi använder oss av Faircloughs intertextualitetsbegrepp även om 

diskursteorins artikulationsbegrepp har samma teoretiska betydelse då deras innebörd är 

väldigt lika. Båda syftar till att visa på det förhållandet medan all diskursiv praktik bygger på 

tidigare mönster - men även hotar att förändra mönstret. Vi använder oss även av Faircloughs 

begrepp diskursordning där vi dock har vi valt att tolka begreppet lite lösare än Fairclough 

gör. Fairclough definierar diskursordningen som en komplex och motsägelsefull konfiguration 

av diskurser och genrer inom samma sociala område eller institutioner. Vi avser att använda 

begreppet diskursordningen med reservationen att tolka det som att det kan vara knytet till 

institutioner, men behöver inte uteslutande vara knutet till intuitioner utan det empiriska 

materialet bestämmer kopplingen. Vi menar även att all social praktik har en grund i en 

diskursiv praktik. Ståndpunkten skiljer sig från Faircloughs teori, som menar att det finns 

sociala fenomen som inte har sitt ursprung i en diskursiv praktik. Analysprocessen gör att den 

konkreta analysen kan behöva omtolka sociala fenomen som inte står i en direkt relation till 

någon diskursiv praktik. Resultatet blir att vår teori blir mer strukturalistisk än vad den 

kritiska diskursanalysen är, men inte så strukturalistisk som diskursteorin. Vår teori, där det 

finns en stark strukturell grund men med en öppenhet för tolkning i texterna, är enbart 

applicerad på texterna i studien, för att se de mönster som texterna innehåller. Maktbegreppet 

blir centralt i analysen eftersom vi menar att makt är något som hela tiden skapas i den sociala 

världen och upprätthåller den för tillfället givna sociala ordningen.Vi använder oss av 

maktbegreppet på detta sätt för att det möjliggör - att den makt som manifesteras i texterna 

inte är uttryck för en given aktör utan utgör den process som möjliggör identitetsskapande och 

sociala relationer i den sociala praktiken. Makt knyter vi an till ideologibegreppet - där vi 

menar att ideologier ska tolkas som en grupps vilja att sträva efter enighet om ett teckens 

betydelse dvs. maktbegreppet står i förbindelse med ideologin eftersom det är genom makten 

som en ideologiskt motiverad förändring kan ske.Vi använder begreppet diskursiv kamp för 

att beskriva förhållandet när det inte råder konsensus runt ett begrepp utan flera parter 

försöker vinna tolkningsföreträde på ett givet teckens betydelse. Genom denna definition av 

diskursiv kamp kan man använda begreppet i textanalysen för att förklara den diskrepans som 

råder runt vissa tecken. Vidare använder vi oss av den diskursiva praktiken och använder 

begreppet, i den mening Faircloughs teori definierar, där den diskursiva praktiken skapar den 

sociala praktiken. Även begreppen intertextualitet och intersexualitet använder vi rakt av från 

Fairclough. Detta gör att vi kan förstå texter i analysen som ett resultat av tidigare texter och 

diskurser. Vår teori, som vi valt att kalla det integrerade perspektivet, blir således den grund 

på vilken vi vilar vår analys. Teorin utgör ett integrerat perspektiv då vi inte använder oss av 

en enda teoretisk ram utan genom att vi utnyttjar flera olika teorier - bygger upp en 

analysmodell och ett teoretiskt ramverk som passar vårt syfte med studien. P.g.a. tidsbrist 

kommer den sista delen av Faircloughs analys att utgå. 
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6. Metod 
 

I studiens avsnitt 6 redogörs för hur vi metodologiskt gått tillväga för att samla in och 

analysera studiens empiriska material. I studien använder vi oss utav Faircloughs 

tredimensionella analysmodell, som beskrevs tidigare under Forskningsperspektiv (avsnitt 5) 

och under avsnitt 5.3 kritisk diskursanalys - tillsammans med en kvalitativ textanalys. Av 

denna anledning är det på sin plats att kort redogöra för den kvalitativa textanalysens 

tillvägagångssätt. Därefter kommer en kortare presentation av studiens avgränsningar samt en 

presentation av studiens giltighet och generaliserbarhet för att sedan avsluta metod kapitlet 

med en presentation av de etiska ställningstaganden vi gjort i studien. 

 

6.1 Kvalitativ textanalys 
När man arbetar med texter som empiriskt material innebär det att man gör en textanalys. Den 

kvalitativa textanalysen är den metodansats som man använder när man undersöker skriftliga 

texter menar Fejes och Thornberg (2009). Bergstöm och Boréus (2005) menar att man i en 

textanalys tolkar texten och det är något som man gör i varje textanalys. Tolkningsarbetet se 

ut på olika sätt. (Bergstöm och Boréus, 2005). 

Det empiriska materialet som är till underlag för en diskursanalys är ofta texter, bilder eller 

andra typer av material såsom det talade språket, etc. Denna studie är en textanalys. 

Uppsatsen har sin utgångspunkt, som tidigare nämndes, i socialkonstruktionismen med ett 

fokus på den kvalitativa metoden. Vi har valt att göra en kvalitativ studie, eftersom man enligt 

Alvesson och Sköldberg (2008) tar hänsyn till och centralt fokuserar på en öppen och 

mångtydig empiri inom kvalitativa studier. I många kvalitativa studier har man fokus på 

diskurser eller social interaktion mellan människor. Vi i vår studie är inte ute efter att tolka en 

individs personliga upplevelse utan vi är ute efter att belysa de diskurser, avseende fas 3, som 

vi finner i media. Som kontextualiserad forskare tittar man på språkbruket som förekommer 

men man tittar även på tankestrukturer och olika föreställningar i de olika texterna för att hitta 

gemensamma diskurser och strukturer. Rollen som forskare blir således att analysera hur 

texterna konstruerar de sammanhang där de ingår samt att upptäcka olika mönster som finns i 

texterna.  

 

6.2 Urvalsprocess av empiriskt material  
Det empiriska materialet i studien är hämtat ifrån svenska dagstidningars nätbilagor. Vi valde 

Sveriges fem största dagstidningar – Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet och Göteborgs Posten. Vi anser att nämnda tidningar skapar dels vad som är 

nyheter, dels i stor grad styr den diskursiva praktiken. 

I studien studeras de olika diskurserna som beskrivs i dagstidningar om fas 3. Studien 

inleddes med att omgående leta efter tidningsartiklar som handlade om eller beskrev fas 3. 

I början av studien ville vi titta på hur olika aktörer konstruerade bilden av deltagarna i fas 3. 

Då vi inte fann tillräckligt material om ämnet, när vi sökte på Arbetsförmedlingens och 

riksdagens hemsidor, bytte vi forskningsfokus och valde att titta på hur media konstruerar fas 

3. Något som bör poängteras är att datainsamlingen i sig är en konstruktion, det är vi som 

forskare medvetna om, och därmed vill vi göra er läsare medvetna om det också. Studien 

omfattar ett flertal sökningar på internet och olika nät bilagor ifrån olika svenska 
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dagstidningar. Fejes och Thornberg (2009) menar att det finns utgångspunkter som man bör 

förhålla sig till när man gör en diskursanalys såsom att titta på vad det talas om och hur det 

talas om ett fenomen i de olika texterna. Sålunda är det angreppssättet som används i studien. 

 

6.3 Avgränsning 

Studien avgränsas till artiklar från de största svenska dagstidningarna – Aftonbladet, 

Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs Posten. Enligt Sifo's 

undersökning den 10 september 2009 (Sifo, 2011-12-12) utgör de nämnda tidningarna de 

största svenska dagstidningarna. De artiklar som använts i studien är alla ifrån år 2011 då 

dessa är mest relevanta för diskursen om fas 3 i dagsläget. Studien började med sökningar 

efter artiklar om fas 3 på Aftonbladets hemsida, Expressens hemsida och Dagens Nyheters 

hemsida. Då antalet artiklar om fas 3 inte gav tillräckligt med underlag för studien sökte vi 

även på artiklar om fas 3 på Svenska Dagbladets och Göteborgs Posten hemsidor. Enligt Sifos 

undersökning är även dessa medier rikstäckande, vilket är anledningen till att även Svenska 

Dagbladets och Göteborgs Posten hemsidor kvalificerade sig som ingående i studien. 

Artiklarna, från i studien ingående hemsidor, blir representativa för dagstidningarnas diskurs 

om fas 3. Studien omfattar inte hur TV eller andra medier framställer jobb- och 

utvecklingsgarantins tredje fas eftersom studien har haft begränsad tid för att genomföras. 

Vi har valt att avgränsa oss till att endast titta på diskursen om jobb- och utvecklings garantin 

fas tre. Andra diskurser som går in i diskursen i studien eller är bärande för denna diskurs 

ingår inte i studien eftersom vårt syfte är att se hur de mediala diskurserna skapar en bild av 

jobb- och utvecklings garantin tredje fas. Vi gör avgränsningarna som operativa avgränsningar 

i vår undersökning eftersom vi som författare menar att vi konstruerar verkligheten snarare än 

att det finns en socialt avgränsad diskurs ute i den sociala verkligheten. 

 

6.4 Giltighet och generaliserbarhet 
När man gör en diskursanalys är det av stor vikt att redogöra för de olika stegen i analysen. 

Redovisningen av de olika stegen bidrar till att läsaren kan bedöma giltigheten, som 

systematiken lett fram till, av resultatdelen i studien. Stegen presenteras närmare i 

analysprocessen, så detaljerat som möjligt, genom citat ur de olika tidningsartiklarnas nät 

bilagor - tillsammans med våra tolkningar. Studiens resultat är giltigt, och generaliserbart, 

eftersom använt material är omfattande och representativt för de svenska dagstidningarna. 

Studien har inneburit att materialet gåtts igenom många gånger och materialet uppvisar en 

viss regelbundenhet i de artiklar som analyserats.  Regelbundenheten är dock inte statistiskt 

vederlagd och har ingen generell generaliserbarhet. Något som bör poängteras är att 

diskurserna förändras. Studien påvisar diskurserna som råder under år 2011 i de fem 

undersökta tidningarna.  

 

6.5 Etiska ställningstaganden 
Studien baseras på textanalyser från artiklar som blivit publicerade i Sveriges fem största 

tidningar så studien har inte behövt ta någon särskild hänsyn till artikelförfattarna eller till 

någon andra eller tredje part som skulle kunna bli negativt påverkad av slutsatserna i studien. 

Studien redovisar vilka artiklar som valts samt vilka som är författare till dessa artiklar. 

Vi anser att författarna har valt att bli offentliga personer i och med att de publicerar sina 

åsikter i tidningar som både säljs och går att läsa på internet, vilket gör att vi inte behöver 

skydda deras identitet. 
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7. Analys 
 

I denna del av studien presenteras tillvägagångssättet vid analysen av materialet som använts i 

studien, d.v.s. de tidningsartiklar som bearbetas. Det analytiska förfarandet i en diskursanalys 

innebär att forskaren undersöker hur förståelse skapas genom språket. Fokus i studiens 

diskursanalys ligger på språket och vilka aktiviteter samt relationer som produceras genom 

språket. Studiens analys genomgår tre olika steg vilka följer Faircloughs tredimensionella 

analysmodell i kombination med den kvalitativa textanalysen. Det olika stegen i studien är en 

textanalys (textproduktion), diskursiv analys (diskursiv praktik) och sist en samhällsanalys 

(social praktik). 

 

Figur 7.1 

Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys. 

 

   

 

Diagrammet är ritat efter Figur 3.1 i Winther Jørgensen och Philips (2000:74). 

 

Det första steget i det analytiska ramverket som beskrivs av Fairclough i Discourse as data 

börjar med att identifiera ett problem. Syftet med att inleda med ett socialt problem är att det 

inledande problemet utgör det kritiska syftet i den kritiska diskursanalysen. Ett av de första 

samband vi såg under inledningen av vår analys, genom att titta igenom artiklarna och 

organisera dessa efter mönster, var konstruktionen av ett utanförskap som framställdes i media 

samt en exploatering av den arbetslöse i fas 3. 

 

Det första steget i studiens analys, enligt Faircloughs tredimensionella modell, blir således att 

börja textanalysen. I textanalysen tas olika teman fram som fanns i de olika artikeltexterna 

som används i studien. Fejes och Thornberg (2009) talar om olika analytiska teman och det är 

i textanalysen som studiens olika analytiska teman skapas. Olika teman skapas utifrån 

studiens första forskningsfråga, dvs. hur jobb och utvecklingsgarantins tredje fas beskrivs i 

tidningsartiklarna. I första steget menar Fairclough att forskaren bör titta på textens 

egenskaper och specifikt tittas på vad i texten det talas om och hur det talas om objektet i 

texten. 
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Det andra steget i studiens analys är den diskursiva analysen. Fairclough benämner detta steg 

som det diskursiva praktiken. Det är i detta andra steg som forskaren gör en djupare analys av 

materialet vilket bidrar till en djupare förståelse av de tidigare framtagna teman, skapade i det 

första steget, och det är i det andra steget det sker en mer detaljerad analys. 

Den andra fasen kan kopplas samman med vår andra fråga i studien, där vi vill se vad texterna 

förmedlar för budskap om de arbetslösa som befinner sig i fas 3. Andra steget resulterar i en 

fördjupad analys av vad det talas i texten om och hur det talas om objektet i texten.  

 

Det tredje och sista steget i studien omfattar det som Fairclough kallar socialpraktik, vilket 

handlar om att titta på de olika konsekvenserna texterna skapar för samhälle och individ. Sista 

steget handlar om att se på de olika konsekvenserna för samhället av de olika föreställningar 

som belysts i studiens material. 

 

7.1 Textanalys 
Att skapa teman i studien är, enligt Fejes och Thornberg (2009), det steg man gör i analysen 

efter att man insamlat det empiriska materialet. I denna studie består det empiriska materialet 

av tidningsartiklar. De teman som framkom i början av studiens analys var Arbetslöshet och 

Utanförskap och Arbetslöshet och Exploatering. Det som identifierades först och främst var 

en diskurs om ett utanförskap hos de arbetslösa individerna. I studien identifierades en diskurs 

som beskriver exploatering av de arbetslösa i fas 3. 

Genom att skapa analytiska teman följer vi det Fejes och Thornberg (2009) kallar det andra 

steget i analysen. Enligt Fairclough är skapandet av analytiska teman i stället första steget i 

den tredimensionella modell som beskrivs i Winter, Jørgensen och Phillips (2000). 

Att titta på texterna och analysera texterna i studien, för att finna diskurserna, skapar bl.a. 

sociala relationer och identiteter. 

 

7.1.1 Arbetslöshet och exploatering 
Under temat arbetslöshet och exploatering, blottläggs en diskurs där de arbetslösa i fas 3 

exploateras. De tidningsartiklar som handlar om exploatering av de arbetslöse hamnar således 

under temat. Medias bild av arbetslösa i fas 3, belyser en diskurs som utgör en exploatering av 

den arbetslöse individen och i många fall beskrivs en bild där den arbetslöse individen blir 

utnyttjad. I Aftonbladet 2011-12-19 publicerades en artikel där författaren anser att fas 3 bör 

läggas ner eftersom anordnarna till de olika verksamheterna inom fas 3 bedriver verksamhet 

som närmast kan beskrivas som en mildare form utav slaveri. Artikeln talar dessutom om fas 

3 i förnedrande ordalag. Faircloughs begrepp intertextualitet kommer väl till pass, då 

begreppet betecknar förhållandet som menar att alla kommunikativa handlingar bygger på 

tidigare handlingar. Begreppet slaveri är ett begrepp som funnits sedan långt tillbaka i tiden 

och dessutom har ordet en negativ klang. Nodalpunkten i detta tema är exploatering och andra 

tecken får sin betydelse utifrån begreppet exploatering. 

 

Ett stort problem är att anordnaren ofta struntar i att den arbetslöse skall 

sysselsättas med sådant som inte blir gjort av den vanliga personalen. [...] 

Det största problemet av alla är att alla fas 3:are inte får betalt för sitt 

arbete. En del jobbar gratis (Aftonbladet, 2011-12-19) 
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Problem är ett tecken (ord) som förekommer et flertal gånger i de olika artiklarna. Tecken som 

används för att förstärka diskursen om fas 3 som ett problem är ”stort problem”, ”största 

problemet”, etc. I artiklarna framställs, i många fall, fas 3 ses som ett problem. 

Det är ett flertal saker som enligt artiklarnas framställning inte fungerar med jobb- och 

utvecklingsgarantins tredje fas. Genom att artikelförfattaren använder sig utav begrepp såsom 

”problem”, ”arbetslöse skall sysselsättas”, ”inte får betala för sitt arbete”, ”jobbar gratis” etc. 

bidrar förhållandet till att skapa en diskurs om jobb- och utvecklingsgarantin som någonting 

negativt. De ord som används i artiklarna är negativt laddade och bidrar till att man vill se en 

förändring. På många olika sätt beskrivs fas 3 som ett problem, det är något som kritiseras och 

problematiseras. Enbart citatet ovan visar på användningen av tecknen ”ett stort problem” 

eller ”det största problemet” vilka är bundna till nodalpunkten; exploatering. 

Exploatering av den arbetslöse innebär att de arbetslösa i åtgärdsprogrammet jobb- och 

utvecklingsgarantin fas 3 blir utnyttjade och de arbetslösa ses som en obetald resurs som 

används på en arbetsplats. Det som sker, enligt vår tolkning, är att de arbetslösa beskrivs som 

en resurs som används för att tjäna tid och/eller pengar. Anordnaren som aktör struntar i 

förekommande regler och normer som finns i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Det 

anordnaren gör är att denne struntar i att de arbetslösa icke skall sysselsättas med 

arbetsuppgifter som ”vanliga” personalen utför. Förhållandet i sin tur bidrar till ”det största 

problemet” som förekommer inom jobb- och utvecklingsgarantin fas 3 - att de som deltar i fas 

3 inte får betalt för det arbete de utför. De arbetslösa tvingas arbeta gratis och blir utnyttjade 

som gratis arbetskraft vilket innebär en exploatering av de arbetslösa individerna. Det 

artikeltexterna förmedlar är att den arbetslöse inte skall göra sådana uppgifter som den vanliga 

personalen - utan att de tilldelas arbetsuppgifter som egentligen inte existerar vilket upplevs 

som meningslöst. Det är igenom den diskursiva praktiken som producerandet och 

konsumerandet av texter bidrar till förändring i kulturen. Den diskursiva praktiken bidrar 

således till en kulturförändring. Det som ses som det största problemet med jobb- och 

utvecklingsgarantins tredje fas är att många av de individer som deltar i denna åtgärd blir 

utnyttjade och tvingas att arbeta gratis. Den arbetslöse individen får ofta arbeta och utföra 

vanliga uppgifter som ”vanliga” anställda skulle utföra, dock får de ingen som helst lön. 

 

Människor i åtgärdsprogrammet jobb- och utvecklingsgarantin fas 3 har inte någon rätt till att 

tacka nej till åtgärden om arbetsförmedlingen som aktör bedömer praktikplatsen lämplig för 

den arbetslösa.  

 

Lägg ner den här förnedrande ’fasan’ [...] Fas 3:aren har inte ens rätt 

att tacka nej. Om arbetsförmedlaren anser att platsen är lämplig för de 

arbetslöse och för arbetsmarknaden är det bara att tacka och ta emot 

(Aftonbladet, 2011-05-18). 

 

Avsaknad av kontroll kan kopplas till exploatering av de arbetslösa individerna. 

I citatet ovan beskrivs även den arbetslösa som ett passivt offer, som arbetslös och deltagare i 

jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas har man inte något eget val. I artikeltexten bidrar den 

diskursiva praktiken till den sociala praktiken, då de diskursiva praktikerna bidrar till 

förändring och skapar den sociala praktiken som Fairclough talar om. Tecken som beskriver 

åtgärdsprogrammet ”förnedrande fasan”, ”inte ens rätt”, ”tacka och ta emot”, belyser en 

diskurs där de långtidsarbetslösa i fas 3 förnedras genom jobb- och utvecklingsgarantin, 

eftersom den arbetslöse saknar rättigheter. Återigen pekar citaten på en exploatering, ett 

utnyttjande av de arbetslösa där de ses som passiva offer som bara bör rätta sig i ledet och inte 

ifrågasätta utan endast godta det som arbetsförmedlaren tycker och tänker. Genom att använda 
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begreppet ”förnedrande fasan”, skapas en negativ bild av jobb- och utvecklingsgarantin i och 

med att individerna förlorat sin ära och/eller heder. Oftast är en förnedring påtvingad av en 

främmande part, i detta fall arbetsförmedlaren, eller Arbetsförmedlingen. 

 

I Aftonbladets artikel 2011-12-17 beskrivs bilden av arbetsmarknadsåtgärden fas 3 som 

modernt slaveri. Jobb- och utvecklings garantins tredje fas har blivit hårt kritiserad vilket 

framgår av nedan citat som beskriver bilden av den exploaterade arbetslöse individen.  

 

I fas 3 ska en arbetssökande erbjudas arbetsuppgifter hos en 

arbetsgivare, som dock inte behöver betala några löner, försäkringar 

eller arbetsgivaravgifter. Istället får arbetsgivare 225 kronor per person 

och dag med den arbetssökande befinner sig på företaget. Syftet med 

fas 3 var att få in långtidsarbetslösa i arbetslivet, men systemet har 

utnyttjas av arbetsgivare och de arbetslösa han fastnat i förnedrande 

uppgifter (Aftonbladet, 2011-12-17) 

 

Diskursen om de arbetslösa är att de utnyttjas och tvingas att göra olika uppgifter som ses som 

förnedrande. Företaget tar emot arbetslösa individer för att själva göra en vinst och slipper 

dessutom att betala ut lön till den arbetslöse som utför gratis arbete. Citatets mening som 

påstår att arbetssökanden i fas 3 ska erbjudas arbetsuppgifter hos en arbetsgivare - fråntar den 

arbetslöse individen eget ansvar. Artiklarna framställer företagen som att de gör den arbetslöse 

en tjänst genom att erbjuda arbetsuppgifter. I gengäld behöver företaget inte betala lön för 

utfört arbete. Det vi finner i detta citat är tecken på en diskursiv kamp, i samma mening som 

de säger att långtidsarbetslösa utnyttjas i systemet av arbetsgivare, kan det tolkas som att de i 

samma mening legitimerar varför den arbetssökanden icke skall få någon lön. Det syftet som 

åtgärdsprogrammet fas 3, innebar från början var att arbetslösa skulle få hjälp att komma in i 

arbetslivet, men systemet har utnyttjats av arbetsgivare. Det som sägs är att företagen 

använder de arbetslösa i ett själviskt syfte så arbetslösa tar skada, men det kan likväl menas att 

den arbetslöse används för ett nyttigt eller neutralt ändamål. Citatet ovan avspeglar tydligt i 

den diskursiva kampen som råder angående fas 3. 

 

I Dagens Nyheter 2011-12-19 beskrivs en bild som att majoriteten av riksdagen vill slopa fas 

3, för de långtidsarbetslösa individerna. De rödgröna partierna i riksdagen; 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet samt Vänsterpartiet är emot att långtidsarbetslösa i fas 3 

tvingas att arbeta gratis. I artikeln framställs de rödgröna partierna i riksdagen som att 

partiernas mening är att jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 är en modern form av slavarbete 

vilket möjliggör att olika företag kan tjäna massvis med pengar på dem (Dagens Nyheter, 

2011-12-19). Då en del av regeringen vill förändra jobb- och utvecklingsgarantin uppstår en 

diskursiv kamp mellan de olika partierna. Det råder inte konsensus runt de olika tecken 

kopplade till jobb- och utvecklingsgarantin. I vår analys har vi kommit fram till att både 

alliansen och oppositionen försöker vinna tolkningsföreträde. Genom att använda begreppet 

”tvingas”, framställs de arbetslösa deltagarna i fas 3 offer som genom tvång utför uppgifter 

och jobbar som slavar. Dvs. de arbetslösa individerna i fas 3 har inte något val, utan tvingas 

”arbeta” i likhet med ”slavar”, så tjänar företag som anställer enligt jobb- och 

utvecklingsgarantins fas 3 stora pengar på de arbetslösa individerna. Som individ i jobb- och 

utvecklingsgarantins tredje fas kan man inte påverka eller bestämma över sina egna 

livsvillkor. 
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I Aftonbladets läsardebatt 2011-02-16 skrivs följande artikel av en arbetslös: 

 

Ett ovärdigt liv för oss trälar i Fas 3 [...] Sluta trampa på oss – vi har det 

kämpigt nog som vi har det [...] Det ställs större och större krav på oss 

arbetslösa, och visst kan det vara bra till en viss gräns. Men jag tycker 

att det går till överdrift när det blir ”skottpengar” på oss (Aftonbladet, 

2011-02-16). 

 

Genom att den arbetslöse själv benämner sig som träl i fas 3, bidrar denne till att skapa bilden 

av de arbetslösa som medverkar i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Samtidigt som 

den arbetslöse till viss del ”godkänner” kravökningen så vill den arbetslöse ändå att det skall 

bli förändring. Författaren använder sig av det negativt laddade ordet ”trälar”. Tecken såsom 

”trälar” har sedan långtid tillbaka syftat till att en person eller personer tvingats in i ”slaveri”. 

Artikelförfattaren ger uttryck för att deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 har det 

kämpigt vilket innebär ett uttryck för en känsla av maktlöshet. Genom att använda begrepp 

som kämpigt, säger diskursen att fas 3-are utövar en form av kamp, de har det jobbigt, de får 

kämpa. 

 

I en utskrift från Expressens nätupplaga, se nedan, framträder en diskurs av de arbetslösa och 

de meningslösa åtgärder som de arbetslösa tvingas in i. Wanja (artikelförfattaren) ger uttryck 

för diskursen att många känner sig exploaterade och hört av sig till LO med kritik mot jobb- 

och utvecklingsgarantins tredje fas. I citatet, ur artikeln, nedan beskrivs ett missnöje bland 

deltagarna i fas 3 som av arbetsgivaren tvingats göra ”normala” arbetsuppgifter och inte får 

betalt för nedlagt arbete. Däremot får de arbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 

ersättning för att deltaga i programmet. Samtidigt hör andra deltagare i fas 3 av sig till LO och 

menar att de bara får sitta av tiden och inte göra något meningsfullt arbete. 

I debattartikeln hävdas att antingen gör man ”vanliga uppgifter” och blir utnyttjad eller så gör 

man inte någonting meningsfullt – vilket diskursen i media visar. Genom tecken som ”fastnar 

många av dem som drabbats av arbetslöshet i meningslösa åtgärder med låg ersättning”, 

stärks diskursen av att vara i fas 3 som någonting meningslöst.   

 

Debatt: Fas 3-deltagare blir utnyttjade [ …] Många deltagare i fas 3 har hört 

av sig till LO och uttryckt missnöje och kritik. Många upprörande fall 

har redovisats på hur deltagare utnyttjas av arbetsgivare för ”normala” 

arbetsuppgifter utan att det kostat arbetsgivaren ett öre. Andra vittnar 

om att de bara ”får sitta av tiden” utan att göra något meningsfullt. De 

tycker - med all rätt - att det är kränkande att deras förmåga inte tas 

tillvara (Expressen). 

 

I samband med jobb- och utvecklingsgarantin nämns ofta begrepp eller tecken som passiv, 

gratis arbete etc. Deltagandet i fas 3 beskrivs, i media som slöseri med både skattepengar och 

olika typer av resurser. 

 

Arbetslösa i fas 3 beskrivs ett flertal gånger, i olika tidningsartiklar, som att de utesluts ifrån 

arbetslivet och hamnar längre och längre ifrån den ”vanliga” arbetsmarknaden. Som nämndes 

i tidigare citat så visar diskursen att det finns en skillnad i medias framställning mellan ”de 

vanliga arbetarna”, ”vanliga arbetsuppgifter” och deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantins 

fas 3. Diskursen som förekommer om fas 3 innehåller ett vi och dom förhållande. Man skiljer 



 

 
26 

på de vanliga arbetarna och ”de där” arbetslösa individerna i fas 3. Genom att använda 

begreppet ”vanliga”, vilket inkluderar något som ofta förekommer, ses det ”vanliga” som 

”normalt” – normen i samhället. Det långtidsarbetslösa i åtgärdsprogrammet exkluderas från 

det normativa vi eftersom de framställs som annorlunda, de är avvikande från nomen. 

Tecken som ”drabbats”, ”fastnar”, ”meningslösa åtgärder” vilka används i citatet ovan har en 

negativ klang. Begreppet meningslös som används i artikelns språkbruk innebär att någonting 

saknar mening. Meningslös är något icke relevant och det innebär att fas-3 deltagare inte 

fyller någon funktion. Att använda begreppet ”drabbats” bidrar till att man som 

långtidsarbetslös kan ses som olycklig. Ordet drabba används om en tragedi inträffat och 

tecknet är även någonting negativt laddat, precis som de andra ovannämnda tecken ”fastnar”, 

”meningslösa åtgärder” som finns i texten. 

 

Den 2011-08-02 publicerades en artikel i Dagens Nyheters nät bilaga där kritiken mot fas 3 

kvarstår. 

 

Fas 3 leder inte till jobb [...] Vi har en högkonjunktur och det skapas 

massor med nya jobb och det är efterfrågan på arbetskraft. Då gömmer 

man undan människor i en "pysselsättning", fas 3, och satsar 135 

miljoner kronor i månaden i stället för att ge aktiva insatser så att 

människor kan ta de jobb som skapas (Dagens Nyheter, 2011-08-02).  

 

Då man i artikeln ovan benämner jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas som 

”pysselsättning” bidrar man till att forma diskursen om den arbetsmarknadspolitiska åtgärden 

som meningslös, det är verkligen inget riktigt jobb som deltagare gör som befinner sig i jobb- 

och utvecklingsgarantins fas 3. 

Artikeln menar att man ”gömmer man undan människor” och beskriver en bild av den 

arbetslöse där denne göms undan - de arbetslösa osynliggörs. Citatet menar att fas 3 inte är 

någon meningsfull sysselsättning och diskursen i media synliggör dessutom en bild av att man 

gömmer undan deltagarna som är med i åtgärdsprogrammet.  

 

I en artikel i Dagens Nyheters nätupplaga 2011-08-03 skrivs ”Fas 3: Hellre sysselsättning än 

pysselsättning”. Diskursen innebär att man skall som arbetslös individ och deltagare i fas 3 

skall vara tacksam över att det finns möjligheter för ”de” som står längst bort ifrån 

arbetsmarknaden.  

 

En viss undanträngning får man stå ut med för en grupp som har en 

arbetslöshetstid bakom sig på i snitt sju år. Att 15 procent av dem får 

ett ”riktigt” jobb visar att det finns möjligheter också för dem som står 

längst bort från arbetsmarknaden. Och då får man bara tugga i sig 

sidoeffekterna (Dagens Nyheter, 2011-08-03).  

 

Arbetslösa deltagare i fas 3, beskrivs som olycksfåglar eftersom de står längst bort från 

arbetsmarknaden vilket visar på en exploatering av deltagarna i jobb- och 

utvecklingsgarantins fas 3. Att använda sig av en sådan beskrivning bidrar till att forma 

diskursen om de arbetslösa som olyckliga individer. Då man är arbetslös skall man dessutom 

vara tacksam över att man får delta i de åtgärdsprogram som benämns som jobb- och 

utvecklingsgarantin fas 3. Återigen nämns ”riktigt” jobb i citatet. Ännu än gång påvisas en 

diskurs som särskiljer ”vi” och ”dom”, i detta fall är de arbetslösa ”dom”.  
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I Svenska Dagbladet 2011-02-16 hänvisas till en långtidsarbetslös kvinna som uttalat sig om 

sin fas 3 sysselsättning. ”Jag var helt slut. Jag var gråtfärdig. Jag har aldrig känt mig så 

utarbetad”. Kvinnans egna ord vittnar om att fas 3, bidragit till många olika uttryck för de 

arbetslösas ohälsa. Tecken som påvisar denna ohälsa är begrepp som ”helt slut”, ”gråtfärdig”, 

”utarbetad”. Alla dessa tecken kopplas till nodalpunkten exploatering.  

 

7.1.2 Arbetslöshet och utanförskap 
Under temat arbetslöshet och utanförskap behandlas artiklar som visar på ett utanförskap som 

en del i diskursen om jobb- och utvecklingsgarantins fas 3. 

 

Medias bild av fas 3 målar upp att deltagarna i fas 3 står utanför den ordinarie 

arbetsmarknaden och deras chanser att få ett arbete är extremt små. Bilden som framträder är 

ett vi och dom förhållande, där normen är den arbetande människan och deltagarna i fas tre är 

den avvikande från normen. I Dagens Nyheter, 2011-11-22 går det läsa ”däremot var det bara 

en fjärdedel som trodde att deras placering ökat deras chans att få ett arbete”. Genom att 

använda ordet deras så gör författarna en skillnad på sig själv och deltagarna i fas 3. Genom 

att förstärka bilden av den arbetslöse som någon som lever i ett utanförskap bidrar media till 

det stigma som är bundet till arbetslöshet. 

Arbete blir en nodalpunkt inom diskursen om arbetslöshet där nodalpunkten ger andra tecken 

sin betydelse och där tecknet arbete även står för normen och gemenskapen.  Tecknen 

samhällsmedborgare och arbetslöshet blir tecken som står i motsatsförhållande till varandra 

vilket definierar tecknet (betydelsen av) utanförskap. Även om texterna inte alltid benämner 

de arbetslösa som ”dom” så benämns de arbetslösa aldrig i artiklarna som ”vi”.  

Den arbetande människan blir normgivande och den arbetande människan är 

eftersträvansvärd och hon blir aldrig problematiserad, medan den marginaliserade gruppen fas 

3 deltagare blir fokuserad och problematiserad i texterna.  

 

Ett annat stort problem är att ”anordnaren” ofta struntar i att den 

arbetslöse ska sysselsättas med sånt som inte blir gjort av den vanliga 

personalen. Enligt en stickprovs undersökning som 

arbetsförmedlingen gjorde förra året misstänktes 47 procent, göra 

ordinarie jobb. Det var inte alls kvalitets höjande, de gjorde samma 

som alla andra [...]I fas 3 ska en arbetssökande erbjudas 

arbetsuppgifter hos en arbetsgivare, som dock inte behöver betala ut 

några löner, försäkringar eller arbetsgivar avgifter. I stället får 

arbetsgivaren 225 kr per person och dag som den arbetssökande 

befinner sig på förtaget. Syftet med fas tre var att få in 

långtidsarbetslösa i arbetslivet, men systemet utnyttjas av arbetsgivare 

och de arbetslösa har fastnat i förnedrande uppgifter (Aftonbladet, 

2011-06-09). 

 

Genom användningen av tecken (ord) som ”vanliga personalen” och ”ordinarie jobb” visas 

den diskrepans (eller skillnad) som existerar mellan den vanliga arbetaren och fas 3 

deltagaren. Enligt forskaren Birgitta Löwander har media en tendens att ”osynliggöra sociala 

processer och maktförhållanden och reducera strukturella frågor till personer och processer 

till händelser”. Samtidigt kan man i artiklarna se att maktförhållanden osynliggörs samt att 

media ignorerar sociala processer. Kategoriseringen ”ordinarie jobb” och ”vanlig personal” 
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refererar till ett negativt definierade av ordet den arbetslöse och projicerar sämre egenskaper 

hos den arbetslöse än hos den vanliga personalen. Projiceringen leder till en underordning av 

den arbetslöse och leder således till att den vanliga personalen definieras som överlägset. 

Genom att fråntas kontroll, så menar texten i artiklarna som ingått i studien, att den arbetslöse 

blir alienerad från sig själv eftersom de arbetslösa inte tillhör arbetsplatsens gemenskap och 

inte tillhör den ”vanliga personalen”. Det blir tydligt att det finns en diskurs som menar att 

deltagaren i fas 3 inte tillhör majoriteten. Tecken (ord) som ”vanlig” och” ordinarie” visar på 

skillnaden mellan den vanliga arbetande samhällsmedborgaren och där ”arbetslös” och 

”arbetssökande” blir nära knytet till ord som utnyttjad och passivitet - ord som uteslutande 

används för att beskriva fas 3 deltagaren. Aldrig benämns de arbetande personerna i dessa 

termer. 

 

Fas 3 är i dag en större arbetsgivare än Volvo AB. På denna slutstation 

i den Reinfeldtska arbetslinjen ängar man sig åt gratis arbete – många 

gånger med konstruerande arbetsuppgifter. Regeringen har skapat en 

helt ny bransch: företag som tjänar pengar på fas 3. Inte på att 

producera något.  Men på att producera sysselsättningsplatser 

(Aftonbladet, 2011-12-17). 

 

Citatet visar tydligt att fas 3 deltagare inte betraktas som en del av den ordinarie 

arbetsmarknaden utan att makten (se avsnitt 1.2 – relevanta begrepp) har manifesterat sig på 

sådant sätt att det uppkommit verksamheter som syftar till att kontrollera den arbetslöse och 

särskilja den arbetslösa från arbetsmarknaden. Huvudsyftet blir att tjäna pengar på fas 3 

deltagaren. Genom att använda tecken eller ord som ”tjäna pengar på fas 3” tydliggör texten 

hur deltagarnas primära uppgifter inte ligger i att producera något. Deltagarna har inte något 

egenvärde utan blir objekt som förtagen kan tjäna pengar på. Eftersom deltagarna inte har 

någon riktig uppgift eller gör ett riktigt jobb och samtidigt inte får betalning för sitt arbete - 

blir deltagarna både främmande för sig själva och sitt deltagande i fas 3. Eftersom deltagarnas 

subjektsposition är bestämd begränsas deras möjligheter. Dels så är det näst intill omöjligt att 

lämna verksamheten eftersom deltagarna får sin försörjning av jobb- och utvecklings garantin 

samtidigt som det görs en klar skillnad mellan ordinarie arbete och deltagarna både i form av 

lön och i uppgifter. Diskursen som växter fram visar hur utanförskap skapas som ett resultat 

av fas 3 och de ekonomiska intressen som ligger bakom fas 3 och de aktörer (anordnarna) 

som driver verksamheterna. 

 

Analysen av artikeltexterna visar på hur texterna pekar på ett utanförskap och att deltagarna 

blir främmande både för sin egen roll i verksamheten och inför sig själva eftersom de tilldelas 

en subjektsposition som de själva inte känner igen sig i. Det normativa att ”ha arbete” blir 

hela tiden förstärkt som det normala och är överlägset det sämre och avvikande - deltagaren 

eller arbetslöse. Polarisering i media utgör en normativ diskurs som skapar en stereotyp om 

fas 3 deltagaren som någon som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden samt saknar eller 

har väldigt dåliga ekonomiska villkor. 

 

Fas 3 är en form av plusjob men man får ingen lön för det man gör, 

vilket gör man mår sämre. Man känner sig mindre värd än sina 

arbetskamrater som gör samma uppgifter fast med lön. Enligt 

politikerna fungerar fas 3 jobba som det var tänkt, alltså gratis 

arbetskraft vad är det för människovärde (Aftonbladet, 2011-02-16). 
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Analysen av artikeltexterna visar hur just avsaknaden av inkomst är en av de största 

faktorerna som gör att deltagarna i fas 3 känner sig utanför och alienerade från samhället. 

Förhållandet blir tydligt eftersom ord som ”människovärde” brukas. På så sätt ifrågasätts om 

det finns något människovärde i att anordnaren får betalt för att deltagen i fas 3 ska göra 

sysslor som anordnarens ordinarie personal gör. Makten (se avsnitt 1.2 – relevanta begrepp) 

som blir manifesterad i fas 3 skapar en diskursiv praktik som producerar strukturer som i sin 

tur genererar arbetskraft i den sociala praktiken. Deltagaren i fas 3 har inte möjlighet att 

bestämma sin subjektsposition vilket gör att de känner sig alienerade och främmade inför den 

identitet de tillskrivs. 

 

Svenska Dagbladet skriver i en artikel 2011-08-03 att jobb- och utvecklingsgarantins tredje 

fas inte är så fasansfull (se citat nedan). Genom att hänvisa till aktörer såsom 

Arbetsförmedlingen och genom att använda sig av statistik bidrar artikelförfattaren till att 

legitimera artikeltexten som sanning. I citatets text påvisas också att flertalet av platserna i 

jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas har sagts upp. Artikelförfattaren vill också påvisa att 

deltagande i fas 3 bidrar till att minska utanförskapet medan andra artiklar istället hävdar att 

deltagandet bidrar till utanförskapet. Fas 3 platsernas mål är att skapa sammanhang och 

minska utanförskapet.  

 

Jobbgarantins Fas 3 är inte så fasansfull [...] Jobbgarantins Fas 3 är 

inte lika hatad som det hittills verkat. Enligt Arbetsförmedlingens 

(AF) undersökning uppger 77 procent att de är nöjda med denna del 

av jobbgarantin. 8 av 10 säger att arbetsuppgifterna är meningsfulla. 

[...] De flesta känner alltså inte igen sig i den av oppositionen 

uppblåsta bilden av Fas 3. Att ha en arbetsplats att gå till skapar 

sammanhang och mindre utanförskap, även om det är temporärt 

(Svenska Dagbladet, 2011-08-03). 

 

Citatet nedan från Svenska Dagbladets nät bilaga 2011-08-03. 

 

Det är ingen slump att de som befinner sig i Fas 3 tillhör de grupper 

som har svårast att få arbete: äldre och handikappade. Få är under 35 

år. 40 procent är över 55 år. Att åldern är högre får ses som en naturlig 

följd av långtidsarbetslöshet (Svenska Dagbladet, 2011-08-03). 

 

Tecknen (begreppen) som ”ingen slump” och ”svårast” kan sammankopplas till något som 

inte ses som en tillfällighet att just dessa personer hamnar i jobb- och utvecklingsgarantins 

tredje fas. Att använda begreppet ”svårast” innebär att individerna befinner sig i en 

problematik situation. Personerna som beskrivs ha ”svårast” att få arbete är många fall äldre 

människor och individer med handikapp eller personer med olika typ utav funktionshinder. 

Diskursen om att arbetslösheten bland äldre ses som naturlig från skyller samhället sig 

ansvaret från att ha något att göra med situationen och på så sätt försöker samhället lägga 

ansvaret på individen.  Genom att benämna arbetslöshet som en naturlig följd av hög ålder ges 

sken av att det vore en biologisk sanning att människan icke skall arbeta vid hög ålder. Här 

visar analysen på hur diskursen om ett utanförskap förstärks.  

 

Som svar på all den kritisk som riktats emot fas 3, skriver i egenskap av 

arbetsmarknadsminister Hillevi Engström i en artikel i Svenska Dagbladet 2011-04-26 

följande:  
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Vi har etablerat en arbetslinje på svensk arbetsmarknad. Den måste vi 

slå vakt om när jobbchanserna ökar. Delaktighet går före passivitet. 

Aktiva insatser måste alltid komma först och trösklarna in på 

arbetsmarknaden ska fortsätta att sänkas. Vi ska erbjuda det stöd som 

krävs för att bekämpa utanförskapet. Vi lämnar inte människor som 

varit borta länge från arbetsmarknaden. Vi tummar inte på arbetslinjen 

(Svenska Dagbladet, 2011-04-26).  

 

Det citatet visar på är att det finns ett utanförskap. Då arbetsmarknadsministern skriver att ”vi 

ska erbjuda stöd”, ”för att bekämpa utanförskapet” och ”vi lämnar inte människor”, är 

tecknen (orden) exempel på mångtydighet som inte specifikt refererar till något. Genom att 

använda ”vi” ett flertal gånger implicerar arbetsmarknadsministern en skillnad på ”vi och 

dom”. De är de andra, d.v.s. de arbetslösa som är ”dom” och vi-formen i detta fall utgörs utav 

något mångtydigt - hennes parti, moderaterna, regeringen eller allmänheten. Genom att 

använda vi-begreppet i samband med ”bekämpa utanförskapet”, så kan det tolkas som att det 

är moderaterna som skall genomföra en förändring och hjälpa människor. Beskrivningen ”vi 

lämnar inte människor” kan tolkas som att man ser människor i fas 3 som passiva offer och i 

behov av hjälp. Att skriva att ”vi lämnar inte människor” kan även innebära att deltagarna i 

fas 3 ska få hjälp av moderaterna, regeringen eller allmänheten. Genom att ett flertal gånger, i 

artikeln, otydligt koppla ihop tecknet ”vi” med ”vi som arbetar”, bidrar hon till att förstärka 

diskursen om ett utanförskap. 

 

7.2 Diskursiv analys – Diskursiv praktik 
I denna fas av analysen genomför vi en mer detaljerad och djupare analys av materialet. Fejes 

och Thornberg (2009), menar att det är i den diskursiva analysens steg man gör en detaljerad 

och djupare analys utav texten som ingått i textanalysen. Denna djupare del av analysen kallar 

Fairclough den diskursiva nivån. Det är på denna djupare analysnivå Fairclough talar om den 

egentliga diskursen, dvs. den diskursiva praktiken. Genom att titta på de olika diskurser som 

förekommer eller uppträder i texten och sammanföra dessa olika identifierade teman 

analyseras texterna djupare och skapar en kategori som ”beskriver” de olika teman som ett 

aktuellt tema i studien. 

 

De tydligaste diskurserna som vi fann i tidningsmaterialet, som vi har analyserat, är diskursen 

om de långtidsarbetslösa och ett utanförskap, samt en bild av långtidsarbetslösa som 

exploateras i jobb- och utvecklingsgarantin. Gnom att sammanföra de olika teman vi 

inledningsvis fann i studien försöker vi närmare förklara hur de olika diskurserna uppstår och 

titta på diskursernas betydelse. Då diskurserna bidrar till att konstruera den sociala 

verkligheten är det utav stor relevans att titta närmare på hur de olika diskurserna bidrar till att 

konstruera bilden av långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin fas 3. Studien har ett 

fokus på den kritiska diskursanalysen som är en fristående metod inom 

socialkonstruktionistisk teoribildning. Vi använder oss även utav många andra begrepp som 

kopplas till diskursteorin. 

 

Det som syns tydligt i tidningsartiklarna som vi använt oss av i analysen är en diskursiv kamp 

mellan olika diskurser. Texten i materialet talar om arbetslöshet, exploatering och ett 

utanförskap och utanförskapet belyses ifrån alla håll och kanter vilket utgör den mest centrala 

delen av den diskursiva kampen. 
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Den diskursiva kampen belyses genom texterna och citaten: 

En beskrivning är att jobb- och utvecklingsgarantin är till för att hjälpa människor som inte 

klarar av att ta hand om sig själva och som inte klarar av ett vanligt arbete och om behöver 

hjälp att komma tillbaka i arbetslivet. Mot denna beskrivning ställs en annan bild av de 

arbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas som handlar om att avsluta jobb- och 

utvecklingsgarantin eftersom deltagarna blir utnyttjade och exploaterade genom att de tvingas 

gratis arbeta etc. Talet om att bryta utanförskapet har länge existerat i samhället, framförallt 

inom politiken. En del diskurser menar att regeringen genom jobb- och utvecklingsgarantins 

fas 3, hjälper behövande människor och att jobb- och utvecklingsgarantin skapades för att 

hjälpa de som varit långtidsarbetslösa att komma tillbaka i arbetslivet. 

 

7.2.1 Ideologier 
I textmaterialet och artiklarna ser man skillnader i olika ideologier vilket skapar de 

subjektspositioner som fas 3 deltagarna blir tilldelade. Ideologierna och framför allt de 

politiska åsikterna bottnar i vilken människosyn man har. I diskursanalys betyder inte ideologi 

politisk åsikt, utan icke redovisade, givna ställningstagande. Oppositionen kritiserar jobb- och 

utvecklingsgarantins åtgärdsprogram som de långtidsarbetslösa tvingas in i. Alliansen är för 

jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Texterna belyser att både dessa ståndpunkter visar 

att de politiska partierna vill hjälpa människor. Analysen av texterna visar att den politiska 

retoriken hamnar i en diskursiv kamp eftersom båda sidor försöker att vinna 

tolkningsföreträde över just den diskurs som råder kring jobb- och utvecklingsgarantins fas 3. 

John Tomas tolkning av ideologibegreppet menar att ideologier är ”en typ av socialpraktik 

som opererar i betydelseproduktionsprocesserna i det vardagliga livet där, betydelserna 

mobiliseras för att kunna upprätthålla maktrelationer i den sociala världen”. Tolkningen 

innebär att man tittar på vad som händer i verkligheten eller vad som händer i den sociala 

praktiken. Att beskriva det som skapas av betydelseproduktionsprocesserna, d.v.s. att beskriva 

den bild som skapas av media, i detta fall tidningarna, utgör bakgrund till de olika ideologiska 

skillnaderna som framgår av texterna. De diskurser som framkommer i texterna handlar om 

att olika politiska ideologier försöker få ut sina grundtankar i de artiklar som de olika 

partierna konstruerat/producerat i media. Genom de politiska partiernas framställan i 

medierna skapar de också en diskurs eftersom texten hävdar att vara ”sanningen” - det som 

sägs i artiklarna är det som händer i den sociala världen. I studien är makt något som skapas 

och produceras av, i detta fall, media. Förhållandet innebär inte att makten i de olika 

diskurserna är något som står i tvångsmässigt förhållande till makten som utövas på den 

sociala världen utan makten bidrar till att skapa och producera diskursen om den 

långtidsarbetslöse i fas 3.  

 

Genom konsumtion av texterna i tidningsartiklarna sker en produktion av olika ideologier 

vilka bidrar till att förändra och reproducera diskursen av den långtidsarbetslöse som befinner 

sig i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. För att närmare förklara de olika politiska 

ideologiernas ståndpunkt så har socialismen, i olika riktningar, arbetat emot förtryck och 

ekonomisk utsugning av samhällets undre klasser. Sådana strukturella partier fokuserar på att 

skapa jämlika förhållanden mellan människor och att göra motstånd mot utanförskapet som 

lätt kan uppstå vid ojämlika maktförhållanden människor emellan. Socialism handlar om att 

skapa ett samhälle där människor är jämlika och jämställda. Liberalismens samhällsåskådning 

handlar främst om individuell frihet, ett fritt näringsliv och rätten till privat ägande. Frågor 

som liberalismens partier idag sysslar med är valfrihet, arbete, egen företagsamhet och enskild 

ägande. Den största skillnaden mellan de olika ideologierna, som vi ser det, är att de partierna 
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som vilar på socialistisk grund kämpar för ett samhälle där människor är lika värda och skall 

ha samma möjligheter - partierna vill minska klasskillnaderna. De partier som vilar på en 

liberalistisk grund handlar om att individerna själva har ett eget val och tron på ett eget ansvar. 

Liberalismen står för ett stark privatägande och en svag stat medan socialismen förespråkar en 

stark stat med stort statligt ägande.  

 

Intertextualitet i artikeltexterna som vi tagit citat ur utgör ett svar på något som tidigare 

utspelat sig. Begreppet arbetslöshet har senare utvecklats till långtidsarbetslöshet genom att 

koppla värdering av arbetslösheten till tidsperspektivet. Förhållandet leder i sin tur till talet 

om jobb- och utvecklingsgarantin och alla dess olika faser. De texterna som finns med i 

studien bygger på tidigare handlingar och har formats av ideologiska ståndpunkter. Det är 

främst de strukturella diskurserna som bidrar till att framställa den exploatering och 

utnyttjandet av långtidsarbetslösa i åtgärdsprogrammet jobb- och utvecklingsgarantins fas 3.  

Flertalet av artikeltexterna är negativt betingande avseende jobb- och utvecklingsgarantins fas 

3. Den strukturella diskursen innehåller tecken så som ”gömmer undan”, ”passivt vänta”, 

”förnedrande fasan”, ”slöseri med mänskliga resurser och skattepengar” och dessa tecken 

bidrar till att visa hur den strukturella diskursen mobiliserar sina handlingar för att förstärka 

diskursen. Den strukturella ideologin, använder sig av sådana begrepp/tecken för att försöka 

påvisa någonting dåligt/negativt. Det strukturella perspektivet försöker visa på att det inte vill 

att de refererade begrepp/tecken skall kopplas samman till den socialistiska ideologin. 

Den socialistiska ideologin vill uppnå/skapa en förändring och visa på att refererade 

begrepp/tecken är något den strukturella ideologin inte står för. Nodalpunkten arbete är 

kopplat till de olika citaten och de olika tecken som redogjorts för i uppsatsen. Genom den 

strukturella diskursen beskrivs arbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin fas 3, via de olika 

refererade tecken, i en negativ framställning av de långtidsarbetslösa som befinner sig i 

åtgärdsprogrammet. Förhållandet, menar vi, har till syfte att visa hur de strukturella 

ideologierna mobiliserar sina handlingar för att förstärka diskursen.  

 

7.2.2 Diskursiv kamp  
Eftersom det inte råder någon konsensus, inom media, om hur fas 3 ska beskrivas utan det är 

mestadels två aktörer som försöker påvisa vad fas tre är för något. De två aktörerna visar 

tydligt på motsatsförhållandet i artiklarna och visar en diskursivkamp mellan den 

individualistiska och strukturella diskursen: 

 

Arbetsförmedlingens utvärdering visar i stället att mång arbetslösa 

uppfattar sin fas 3 plats som något positivt (Dagens Nyheter, 2011-11-

24)  

 

Det innebär 70 000 fler arbetslösa vad hände med alla löften om att 

bryta utanförskapet? (Aftonbladet, 2011-08-21).  

 

Det finns en kamp mellan de två olika diskurserna. I den ena diskursen handlar det om att 

arbetslösa individer upplever det positivt att befinna sig i den position som tilldeltas dem, i 

Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Denna diskurs innefattar en individualistiska 

diskursen. Det andra diskursen talar om ett utanförskap som inte bryts, detta citat kopplas till 

den struktruella diskursen, där samhället sviker de arbetslösa. Diskurserna presenteras 

närmare nedan. 
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Den första diskursen kallar vi den individualistiska diskursen som utgörs av att fas 3 fungerar 

bra samt att den rådande arbetsmarknadspolitiken fungerar. Argumenten kommer uteslutande 

från Alliansen som försöker att visa att deras arbetsmarknads åtgärder fungerar. De brister och 

fel som framkommit i media beror enligt alliansen på oseriösa upphandlare och deltagarnas 

egna brister som individer. Individernas brister gör att de inte kan få jobb och jobb- och 

utvecklingsgarantins fas 3 är en chans för deltagarna, som inte klarar av att skapa sig ett 

arbete själva, att få chansen att komma ut på en praktikplats och göra kvalitets höjande 

insatser för verksamheten deltagarna är verksamma i. 

 

Den första diskursen, som vi kallar vi den individualistiska diskursen, består av: 

 

 Arbetslöshet är ett samhällsproblem som måste kategoriseras och administreras. 

 Varje människa har ansvar för sitt eget liv och en skyldighet gentemot staten att arbeta. 

 Interaktion och deltagande i samhället uppnås genom lönearbete. 

 Bidrag är i grunden negativa och leder till passivitet och beroende. 

 

Den andra diskursen, som vi valt att kalla den strukturella diskursen, kämpar om 

tolkningsföreträde. Diskursen är att fas 3 är ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko som måste 

nedmonteras och att fas 3 är förnedrande för människor som redan lider och har det svårt i 

samhället vilket framgår av följande citat ur textmaterialet “FAS 3 har rönt kritik för att folk 

får meningslösa sysslor” (Svenska Dagbladet, 2011-02-16).  Genom att använda begreppet 

meningslösa sysslor bidrar citatet till en diskurs om utanförskap och denna diskurs om 

utanförskap byggs upp av aktörerna, dvs. de partier som är i opposition till Alliansen i 

riksdagen. Diskurs om fas 3 och utanförskap byggdes upp i media genom att hela tiden 

använda sig av den intertextualitet som skapas av media som menar att fas tre inte gagnar de 

arbetslösa själva. Texterna byggs upp utifrån att det finns en stigmatisering knuten till fas tre 

och arbetslöshet.  

 

Den andra diskursen som vi kallar vi den strukturella diskursen, består av: 

 

 Arbetslöshet är ett gemensamt samhällsproblem som måste administreras och 

kategoriseras. 

 Genom att staten administrerar arbetslöshet kan inkomstskillnaderna minska och 

utanförskapet minska. 

 Alla i samhället har ett gemensamt ansvar för varandra och varandras välfärd.  

 Oavlönat arbete är inte acceptabelt. 

 Genom höjda bidrag kan utanförskap och ojämlika förhållanden minskas. 

 

Den strukturella och den individualistiska diskursen är oförenliga och det uppstår en kamp. 

Båda diskurserna använder sig av den intertextualitet som de skapats tidigare, både i media 

och genom olika kommutativa handlingar i form av olika politiska beslut. 

Texterna i media blir naturligt ett sätt att föra en politisk kamp. Den diskursiva kampens 

process resulterar i makt som skapar ett moraliserade och stigma fäst vid arbetslösa och fas 3- 

deltagare. Diskurserna moraliserar utifrån olika utgångspunkter. Den individualistiska 

diskursen bygger på att varje individ har en skyldighet att arbeta och brist i karaktären innebär 

att individen misslyckas med att försörja sig själv. Att få pengar från staten i form av bidrag är 

stigmatiserande. Den strukturella diskursen menar att deltagare i fas tre lever i ett utanförskap 

och genom att kategorisera deltagarna som utanför så fästs det ett stigma i att delta i fas 3. 

Texterna utrycker ett, även fast deltagarna själva var nöjda enligt en undersökning gjord av 
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arbetsförmedlingen, försök av författarna till texterna att bortförklarar undersökningsresultatet 

eller så försöker författarna genom retoriska knep att vända undersökningsresultatet till att 

deltagarna själva inte förstår hur utsatta de är och undersökningens svar är misstolkade eller 

går att tolka på andra sätt än tolkningarna som gjorts. Inom den strukturella diskursen menas 

det att människan tillsammans har ett gemensamt ansvar för samhället och att deltagarna i fas 

tre måste förtjäna bidragen de får. Den strukturella diskursen att det är en gemensam 

skyldighet - moraliserar även de över deltagna eftersom de måste ”förtjäna” bidragen. 

 

Dagens debatt i riksdagen om regeringens arbetsmarknadspolitik blev 

het. Oppositionen hävdar att den hårt kritiserade 

arbetsmarknadsåtgärden fas 3, är ”modernt slaveri” (Aftonbladet, 

2011-06-09). 

 

Den strukturella diskurser menar att arbetsmarkandsåtgärden fas 3 är ”modernt slaveri”, 

genom detta citat visar den strukrutella diskursen att regeringens arbetsmarknadspolitik icke 

fungerar och fas 3 bidrar till att skapar ett utanförskap och den strukturella diskursen menar 

att oavlönat arbete är inte acceptabelt. 

 

Diskurserna skiljer sig från varandra i hur de exkluderar olika tecken. Den strukturella 

diskursen exkludera ett individualistiskt ansvar för den egna välfärden och säger att det är ett 

gemensamt samhällsprojekt att ta hand om varandra. Den individualistiska diskursen 

fokuserar i sin framställning och retorik på att dölja det ojämlika förhållande som råder 

mellan deltagaren och arbetsförmedlare och exkluderar alla tecken som skulle tyda på 

strukturella problem med fas 3. Samtidigt inkluderar den individualistiska diskursen tecken 

som ”eget ansvar och fri vilja”. Genom att den strukturella diskursen hela tiden använder sig 

av den intertextualitet som skapats av den egna diskursen så blir diskursen självförstärkande i 

den meningen att diskursen är självrefererande. Förhållandet är en signifikant skillnad mot 

den individualistiska diskursen eftersom den individualistiska diskursen inte kan på använda 

sig av intertextualiteten på samma sätt som den strukturella diskursen gör för att vinna 

kampen om tolkningsföreträde. I stället så byggs diskursen upp utan skyldigheten att ta ansvar 

för sitt eget liv och att arbeta. Den individualistiska diskursen använder sig av intertextualitet 

eftersom den menar att fas 3 är ett mer lyckat projekt än det som den strukturella diskursen 

haft som alternativ. Det uppstår en kamp, en konkurrens mellan de olika diskurserna. 

 

Aktörerna i texterna är alla politiska och man ser tydligt hur fas 3 blir en arena för en 

diskursiv kamp som sträcker sig mycket längre än till bara fas 3. Kampen grundar sig i de 

olika ideologier som vi tidigare har beskrivit. Vi ser hur diskurserna utkristalliseras till två 

huvudteser där ena diskursen byggs upp runt iden att om individerna i fas 3 själva inte har ett 

problem med åtgärden så är det inte statens ansvar att ändra på den utan ansvaret för sitt eget 

liv i mycket stor utsträckning ligger hos individen själv. Den andra diskursen försöker att 

mobilisera argument för att staten måste ändra sig i frågan om hur arbetslösheten ska 

administreras och att fas 3 specifikt är ett misslyckande.  

 

Den diskursiva kamp som råder om fas 3 skapar ett förhållande som omöjliggör för deltagarna 

att positionera sig själva utan deltagarna blir tilldelade en subjektsposition som har både 

sociala stigman fästa vid sig och socialt utanförskap.  
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7.2.3 Subjektspositionering av fas 3 deltagarna 
Alasuutari (2004) menar att subjektspositionerna är de positioner som individer kan använda i 

sitt vardagliga liv. Subjektspostionerna kan vara flera men även bestå av fler olika positioner, 

dvs. En individ kan har flera olika subjektspositioner under en och samma tid, 

subjekspositionerna kan även ändras och innehållet av subjekspostionerna kan förändras 

utifrån de kategoriseringar som görs av människan. I olika kontexter kan en subjektsposition 

både ha negativt och positivt värde för en individ, detta beror på sammanhanget och vilka 

värderingar som läggs i kategoriseringen av individen. Alasuutari (2004) menar att 

subjektspositionerna alltid är definerat utifrån relationen till andra subjektspositioner. 

 

Här beskrivs vilken subjektsposition deltagarna tillskrivs samt vilken subjektsposition dvs de 

kategoriseringar som påverkar en indvids val. Kateogriseringen  konstrueras utifrån de 

strukturer som finns i den givna kontexten individen befinner sig i. Vi kommer här att 

beskriva hur deltagarna genom media blir tilldelade en subjektsposition och även själva bidrar 

till att skapa en negativ subjektsposition av sig själva, samt vilka tecken som är knutna till den 

subjektspositionen.  

 

Dagens debatt i riksdagen om regeringens arbetsmarknadspolitik blev 

het. Oppositionen hävdar att den hårt kritiserade 

arbetsmarknadsåtgärden fas 3, är ”modernt slaveri” (Aftonbladet, 

2011-06-09).  

 

Ett ovärdigt liv för oss trälar i Fas 3 (Aftonbladet, 2011-02-16). 

 

Genom att kalla fas 3 slaveri pekas skapas det en kategorisering av deltagarna som slavar. 

Med slav menas att en människa kan ägas och behandlas som egendom. Det ger slavens ägare 

rätt att använda slaven till tvångsarbete samt att sälja slaven vidare.  Att författarna i media 

använder sig av tecken som ”slaveri” och ”ingen makt över sitt öde” skapar en 

subjektsposition där deltagarna i fas 3 genom konsumtion, användandet av dessa begrepp, 

determineras. Detta bidrar till en subjektsposition som minskar eller helt tar bort fas 3 

deltagarnas handlingsutrymme eftersom att man genom den kategoriseringen gör att 

individerna som räknas in i den akuella kategoriseringen som slav eller träl. Även begreppet 

träl som nämndes tidigare i uppsatsen, citatet ovan, har samma innebör som begreppet slav, då 

träl är en synonym till begreppet slav. 

 

De flesta långtidsarbetslösa har inget val och ingen större makt över 

sitt öde. Ändå måste de reglera sin skuld som varandes arbetslösa 

(Expressen, 2011).  

 

Den diskursiva praktik som byggs upp i media tvingar deltagarna i fas 3 att anta en 

subjektsposition som passiva och som ses beroende av staten för sitt uppehälle. När samhället, 

i detta fall media, inte presenterar några alternativa subjektspositioner så blir det omöjligt för 

deltagarna att kunna anta andra mer fördelaktiga subjektspositioner än de negativa 

subjektspositioner som framställs i media, eftersom det inte finns några andra kategoriseringar 

för fas 3 deltagarna att tillgå. Det finns även andra negativa tecken knutna till fas 3 och dess 

deltagare än just slav och träl som användes i stycket ovan, dessa beskrivs i texten nedan.  

 

Diskursordningen som råder kring arbetslöshet blir således att det finns en skyldighet från 

varje samhällsmedborgare att arbeta. De som inte har ett arbete hamnar i skuld till staten som 
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då tar över deras försörjning. Skulden regleras med olika åtgärder och att vara i skuld till 

samhället är förknippat med ett personligt misslyckade och skam. Denna subjektspostion som 

skapas är då en negativ subjektspostion som tillskrivs de arbetslösa individerna i jobb- och 

utvecklingsgarantins tredje fas, med negativa egenskaper såsom misslyckad. Förhållandet 

mellan diskursordningen och samhället leder till att personer tvingas inta en subjektsposition 

som passiva ”offer”, detta bidrar till att de arbetslösa individerna i fas 3 upplever ett 

utanförskap och samtidigt en alienation från samhället. 

 

De få texter vi kunde hitta skrivna av fas 3 deltagare själva, och som inte var av politisk 

karaktär, visar på att individerna själva har bidragit till den negativa subjektsposition, den de 

blivit tilldelade i tidningarna, till sin egen. Citatet nedan exemplifierar subjektpositioneringen. 

 

Vi är många som bara har grundskoleutbildning, är 40+ och har någon 

form av arbetshandikapp, vi kan och vill också göra ett bra arbete men 

det kanske tar LITE längre tid och det får det inte göra i dagens 

samhälle för då är man en belastning” (Aftonbladet, 2011-11-22). 

 

Den subjektsposition som individerna själva likställer sig med är en subjektspositon där man 

sjäv beskriver sig som annorlunda då det tar längre tid för de individer som har ett 

arbetshandikapp och ses som en belastning för samhället. Denna subjektsposition som 

deltagaren i fas 3 själv talar om, är en negativ subjektsposition eftersom att de själva beskriver 

sig som annorlunda och är en belastning för samhället.  

 

Deltagarnas egna upplevelser av fas 3 beskrivs i termer som isolation, 

förfärligt, jag har gett upp. Av intervjustudien framgår att det låga 

erkännandet för sina arbetsinsatser och de dåliga möjligheterna att 

avancera leder till missnöje, låg motivation och en känsla av 

meningslöshet. Det dåliga stödet från arbetsförmedlingen leder till 

stress och oro inför framtiden (Göteborgs Posten, 2011-09-19).  

 

Media skapar här makt som möjliggör en subjektspositionering där individer blir begränsade 

till just det handlingsutrymmet som beskrivs i media. Man ser tydligt hur deltagare i fas 3 

beskriver sig själva och de relationer de har i termer av passivitet och meningslöshet. När 

texterna beskriver deltagarna som passiva och personer med låg motivation och meningslösa 

individer - så skapas en diskursiv praktik som reproducerar sig i media och sedan blir till en 

osynlig makt som skapar subjektspositioner som närmast är både negativa och fixerade som 

resulterar i väldigt lite, om ens något, alternativt handlingsutrymme för deltagarna i jobb och 

utvecklingsgarantins, fas 3.  
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8. Resultat 
 

De teman som vi genom att analysera tidningsartiklarna kommit fram till var exploatering och 

utanförskap. Studiens första analys, textanalysen som gjordes av tidningsartiklarna, visar på 

en exploatering av de arbetslösa och där de arbetslösa framställs som passiva. Diskursen 

beskriver också en bild av de arbetslösa där de blir utnyttjade av systemet (åtgärdsprogrammet 

fas 3). Vidare, i textanalysen, visades en diskurs av utanförskap i samband med arbetslöshet, 

där många arbetslösa hamnar utanför och alieneras från samhället. 

 

När vi enligt Faircloughs analysmodell sedan gjorde en fördjupad analys och tittade på den 

diskursiva praktiken så framträdde två diskurser som låg i diskursiv kamp där båda hävdar att 

de beskriver ”sanningen” trots att de båda diskurserna är oförenliga med varandra. Dessa två 

diskurser anser vi har uppkommit ur en ideologisk kamp som sträcker sig mycket längre och 

är mer komplex än bara hur arbetsmarknadspolitiken ser ut. Vi beskriver hur dessa ideologier 

såg ut och tog sig utryck i texterna vi analyserat. Vidare beskrivs de två diskurser vi valde att 

namnge som den individualistiska diskursen och den strukturella diskursen. Därefter tittade vi 

nämnare på hur dessa diskurser är konstruerade samt hur arbete blir en nodalpunkt i nästan 

alla texter eftersom arbete ger betydelse åt andra tecken.  

 

I den diskursiva analysen (diskursiva praktiken), som vi gjorde i studien, visas tre olika 

teman: 

 

 de ideologiska skillnaderna i texterna 

 framställandet av den diskursiva kampen 

 subjektspositioneringen av de arbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. 

 

Vi har även visat hur makten producerat subjektspositioner i media som tillskriver deltagarna i 

fas 3 negativa attribut. Dessa negativa attribut har åtminstone en del av fas 3 deltagarna gjort 

till sina egna identiteter. Analysen visar hur politiska beslut konstrueras i texter i svenska 

dagstidningar och de politiska besluten konsumeras. Genom att deltagarna i fas 3 gör 

artiklarnas bild av fas 3 deltagaren till sin egen så reproduceras diskursen inte bara i den 

diskursiva praktiken utan även i den sociala praktiken.  

 

Vår analys visar på flera teman i texterna och att hur dessa teman byggs upp utifrån två 

diskurser som båda hela tiden kämpar om att vara sanna detta visar på att det råder en 

diskursiv kamp om tecknet fas 3 betydelse.  

 

8.1 Resultat diskussion 
Under temat arbetslöshet och utanförskap blir det tydligt att både den strukturella diskursen 

och den individuella diskursen ser på fas 3 deltagarna som individer som lever i ett 

utanförskap som grundar sig i den arbetlöshet de befinner sig i. Deltagarna skilde sig 

normativt från den ”vanliga” arbetaren i flera avseenden. Analysen visar på hur ett negativt 

framställande av deltagarna, i alla fall en del av deltagarna, i fas 3 har gjort den 

subjektsposition de fått från media till sin egen och utifrån subjektspositionen tolkar och 

förstår sin omvärld. Resultaten borde inte tolkas så att media ensam skapar subjektspositioner 

utan detta sker i en komplex process där flera olika aktörer tillsammans skapar makt som 
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skapar kategoriseringar som deltagarna i fas 3 blir tvingade in i en subjektsposition som är 

stigmatiserad. Vi hävdar vidare inte att denna subjektsposition är generell för alla deltagare 

men att den subjektspositionen som finns i texterna har blivit en del av identitet för vissa av 

deltagarna i fas 3. Eftersom de kategoriseringar som görs genom språket begränsar 

deltagarnas val samt stigmatiserar deltagarna. Frågan om hur många som gjort den tilldelade 

subjektspositionen till sin egen skulle vara en tänkbar fortsättning på denna uppsats.  

 

Temat arbetslöshet och exploatering visar hur texterna framställer deltagarna som passiva och 

hur deltagarna är fast i ett system som bara vill tjäna pengar på deltagarna i jobb- och 

utvecklingsgarantins fas 3. Den individuella diskursen menar att någon exploatering inte sker 

utan de enskilda utpekade fallen som texterna nämner endast beror på den enskilda individen. 

Vi upptäckte snabbt att nästan alla texter var av ideologisk art och att nästan alla texterna 

byggde på en intertextualitet som skapas för att befästa de ideologiska skillnaderna mellan två 

diskurserna i samhället. Genom att tydliggöra vilka diskurserna om fas 3 är och hur det byggs 

upp i media har vi lyckats besvara vår frågeställning och problemformulering. 

 

Nedan förs en diskussion av stuiden olika delar. 

 

8.2 Problemformulering och syfte 
Uppsatsen har som syfte att synliggöra mönster och diskurser i media om fas 3.Eftersom 

diskursanalysen inte har någon entydig modell tvingades vi att utveckla en egen analysram 

utifrån befintliga teorier och begrepp. Att de inte råder någon konsensus inom den 

socialkonstruktionistiska idétraditionen gjorde det svårt för oss att definiera vår 

problemformulering. Detta försökte vi lösa genom att ta ut de begrepp vi ville använda från 

olika diskursiva perspektiv samt att modifiera betydelserna av begreppen så att de passade till 

vår problemformulering och frågeställning. Det skulle ha behövts mer tid för att riktigt kunna 

utveckla vårt resonemang och teoretiska ramverk men på grund av tidsbrist, då detta endast är 

en c-uppsats, så valde vi att inte utveckla resonemanget mer än vi gjort. Vårt syfte var att 

tydliggöra och belysa vilka diskurser som är verksamma i dagstidningar om jobb- och 

utvecklingsgarantins fas 3. Eftersom vi tydliggjort vilka diskurser som är verksamma samt 

visat vilka potentiella konsekvenser diskurserna har i den sociala praktiken så anser vi att vi 

lyckats med att besvara studiens syfte och frågeställning. Genom att visa på hur den 

strukurella diskursen och den indviduella diskursern samt hur subjektpositionen av fas 3 

deltagarna är konstruerade så har vi lyckas besvara vår frågeställning och syfte. Stuidens syfte 

var att titta på hur jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas beskrivs i artiklarna som används i 

stuiden, samt att titta på vilka diskurser som produceras och upprätthålls i de svenska 

dagstidningar, Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter samt Göteborgs 

Posten. De resultat vi fann i stuiden var att individer i jobb- och utvecklingsgarantin beskrivs 

som passiva offer, detta bidrar till att skapa individers subjektspositionering. De olika 

diskurser vi fann var den individualistiska och strukturella diskurser som båda kämpar om 

tolkningsföreträde. I stuiden var vi också intresserade av att se vilka konsekvenser texterna får 

i praktiken. Konsekvenserna av de olika artikeltexterna blir således att de bidrar till att skapa 

individers subjektspositioner. 
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8.3 Tidigare forskning 
I vår tidigare forskning har framkommit att media och tidningar är väldigt viktiga för att styra 

opinionen. Det blev väldigt tydligt i vår uppsats att media har en viktig funktion eftersom den 

hjälper till att stärka diskurser och förhållandena mellan olika ideologier. Tidigare forskning 

visar att diskurserna skapar och reproducerar ett utanförskap. Arbetslöshet och utanförskap 

som Brekke och Borchgrevink redogör för i sin avhandling stämmer överrens med de resultat 

som vi i vår stuide kommit fram till. Att arbetslöshet skapar ett utanförskap. Dalhstedth talar 

också om ett särskiljande på ”vi” och ”dem” där de arbetslösa blir de som hamnar i ett 

utanförskap medan ”vi” är de som ses som normativa och är de invidider som arbetar. 

Ristlammi påvisar att media skildrar olika grupper i samhället, och detta bidrar till hur vi 

uppfattar dessa individer (i grupperna). Även inom politiken särskiljer man på arbetarna och 

de arbetslösa. Dalhstedth hänvisar till ”utanförskapandes karta” och ”utanförskapets 

utveckling”, som fick en central roll i regeringen och politiken under 2000-talet. I stuiden har 

vi identifierat ett tal om ”vi” och ”dem” precis som författarna ovan kom fram till. Detta 

visade sig igenom flertal artiklar som vi använde oss av i stuiden, man särskiljer på de 

arbetslösa i fas 3 och de som innehar arbete.  

 

Mcchesney menar att media är normgivande och är det främsta källan för information i 

dagens samhälle, han menar även att individer blir exploaterad och exponerad eftersom att 

man inte kan undvika media utan tvingas in i att köpa de normer som uppstår i media. I 

stuidens resultat redogör vi för att arbetslösa individer blir exploaterade, i media, i de 

tidningsartiklar som vi använt i stuiden. Enligt SCB är det fler unga pojkar som är arbetslösa 

och inskrivna än unga flickor, men det visar sig också att inrikesfödda ungdomar ligger bättre 

till är utrikesfödda ungdomar gällande arbetslösheten. Det har också visat sig att fler äldre 

människor oftast är längre arbetslösa än yngre därav hamnar äldre människor oftare i Jobb- 

och utvecklingsgarantin, fas 3. Även detta kan kopplats till utanförskapet som både tas upp i 

tidigare forskning men även våra egna resultat i stuiden. Många utav arbetslöshetens effekter 

är negativa, tidigare forskning visar på att det finns både fysiska och psykiska effekter som 

påverkar den arbetslöse människan, såsom depression, ångest, skamkänslor men även 

huvudvärk, magvärk är vanliga symptom. I vår stuiden visade sig att många av de arbetslösa 

deltagarna i fas 3 led av ohälsa och utanförskap och upplevde en känsla av meningslöshet. 

 

Enligt statens offentliga utredningar”Mediernas Vi och Dom – Mediernas betydelse för den 

strukturella diskrimineringen” görs en rapport av utredningen om makt, integration och 

strukturell diskriminering. Där påvisas det att journarlister socialiserats in i ett ”vi” och ”dem” 

tänk, där man tittar mycket på etiska skillnader. Detta liknas det ”vi” och ”dem” som vi fann i 

vår studie rörande ”den normala arbetaren” och ”de där arbetslösa”. Precis som vi redogör 

för i stuiden så finns det ett ”vi” och ”dem” tänk i hela samhället, i alla olika delar, från 

förskolan till de olika media som finns i samhället enda till politiska system. Som vi 

diskuterar i inledningen så har media stor påverkan på individ och samhälle, det diskuteras 

fler aspekter av medias påverkan i tidigare forskning. 

 

8.4 Samhällsdiskussion 
Det går tydligt att se att människorna som blir tilldelade en subjektsposition som fas 3 

deltagare stigmatiserade och att deltagandet i fas 3 bidrar till att skapa ett utanförskap i 

samhället genom de kategoriseringar som gjorts i texterna. Talet om utanförskap påminner 

väldigt mycket om det tidigare klassbegreppet där utanförskap fått ta över 
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underklassbegreppet. De båda begreppen underklass och utanförskap tillskrivs negativa 

egenskaper samt moraliseras över.  

 

Medias roll som aktör i de politiska diskurserna borde tydliggöras för att ”vanliga” människor 

bättre ska kunna förstå de bakomliggande faktorerna till varför texterna produceras och hur de 

påverkar de subjektspositioner människor innehar. Som ett resultat av ett mer individualistiskt 

samhälle blir även diskurserna förändrade till att lägga mer ansvar på den enskilda individen, 

även om förhållandet inte skrivs rakt ut i texterna, så används en sådan retorik att den 

diskursiva praktiken blir sådan att den exkluderar tecken som inkluderar ett gemensamt 

ansvar för att alla har rätt till ett arbete och det sker en förskjutning i ansvar från stat till 

medborgaren själv. 

 

Det råder arbetstvång i fas 3 och människorna i fas 3 har inte rätt till semester utan bara en 

möjlighet att få semester om de får semester avgörs helt godtyckligt av handläggaren. Om 

deltagarna inte arbetar så kommer staten att genom ekonomiska saktioner mot deltagarna 

tvinga tillbaks deltagarna i arbete. De ersättningsnivåer som råder är under all kritik eftersom 

de gör det omöjliggör för deltagaren att kunna planera sitt liv eftersom de lever månad till 

månad. Om man med styrmedelet pengar ska tvinga samhällsmedborgare att arbeta så är det 

rimligt att staten ersätter nedlagt arbete med en skälig ersättning när det inte sker finns risken 

att individen vänjer sig vid den levnads nivå som erbjöds inom olika arbetsprogram vilket 

leder till passivitet. När staten tar över ansvaret för individen måste staten även ta ansvar för 

att en rimlig levnadsnivå upprätthålls- annars riskerar samhället att polariseras och ett 

utanförskap skapas.  

 

Media spelar en stor roll eftersom de är en faktor som påverkar optionen i samhället. När 

media tillåter sig att skapa subjektspositioner som är direkt negativa eller skadliga för 

människor så skapar media en extrem diskurs där utanförskap blir synonym med en lägre 

stående samhällsklass - vilket har skett med urbaniseringen och de kategoriseringar som har 

uppkommit i det postmoderna samhället. Genom medias texter kategoriserar deltagarna i 

termer av negativa tecken så blir den subjektposition väldigt begränsad för deltagarna. Genom 

att producera texter som är medvetet värderade försöker olika aktörer att vinna inflyttande. 

Priset för inflytande blir kategoiseringar som endast möjliggör subjektpositioner som är 

stigmatiserade och mänskligt lidandet.  
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http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Fa-extra-

stod/Arbetslos-lange/Jobb--och-utvecklingsgarantin/Fragor-och-svar-om-fas-3.html 

 

Sifo: Räckvidd för svenska dagstidningar. Hämtad: 2011-12-12 

http://www.tns-sifo.se/nyheter-och-press/nu-kommer-laesartal-foer-dagspress-varje-maanad!  
 

SOU 2006:21 Mediernas Vi och Dom 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/86/34/fe68999e.pdf Hämtad: 2012-03-03 
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