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Sammanfattning 
 

De arbetsmarknadspolitiska programmens insatser riktas åt olika håll. Detta beror på att 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gör antaganden om olika sociala kategoriers 

egenskaper, kvalifikationer och behov. Den här studien visar att arbetsmarknadspolitiska 

program skapar och vidmakthåller synen på att det finns “starkt” och “svagt” på 

arbetsmarknaden, vilket antas bero på personliga egenskaper och kvalifikationer. Studien 

analyserar hur sådana antaganden bidrar till att upprätthålla en utestängningsprocess på 

arbetsmarknaden. Med utgångspunkt i kritisk diskursanalys har språket i 

arbetsmarknadspolitiska program granskats och problematiserats för att identifiera vilka 

antaganden som påverkar deras insatser. Studien är baserad på Carol Bacchis metod för 

policyanalys: “What’s The Problem Represented To Be?” Inga tidigare studier har påträffats 

som granskar hur språket i svenska arbetsmarknadspolitiska program synliggör normer och 

antaganden. Inte heller har några tidigare studier problematiserat att normer och antaganden 

styr och formar programmens insatser. Denna studie bidrar därför med viktig kunskap till 

forskningsfältet liksom för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  

 

 

Nyckelord: Bacchi, Diskursanalys, Utanförskap, Arbetsmarknad, Antaganden, Makt. 
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Bakgrund 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan finns till för alla 
År 1902 öppnade Sveriges första Arbetsförmedling. Förmedlingen skulle vara en neutral 

mötesplats för arbetssökande och arbetsgivare - en princip som lever kvar än i idag. 

Arbetsförmedlingens arbete och fokus sker på uppdrag av regeringen och styrs av 

regleringsbrevet. Arbetsförmedlingens uppdrag är att matcha arbetssökande med arbetsgivare 

samt prioritera grupper som står långt bort från arbetsmarknaden.  På Arbetsförmedlingens 

hemsida står det skrivet “Vi finns till för dig” och “Oavsett om du är arbetsgivare eller 

arbetssökande så är du varmt välkommen till Arbetsförmedlingen” (Arbetsförmedlingen, 

2015). Försäkringskassan är den myndighet som ansvarar för socialförsäkringen. På 

Försäkringskassans hemsida berättas det att “Försäkringskassan bildades för att ge alla 

samma rätt till trygghet, och den goda idén att ta hand om varandra blev ännu bättre när den 

gjordes tillgänglig och lika för alla” (Försäkringskassan, 2015). 

De arbetsmarknadspolitiska programmen 
Det finns arbetsmarknadspolitiska program som bygger på ett samarbete mellan 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Arbetsförmedlingens roll i programmen är att 

vägleda och matcha arbetssökande i programmen, samt vara länken mellan deltagaren och 

arbetslivet. Försäkringskassans ansvar är att ge ekonomiskt stöd, så kallad 

aktivitetsersättning, till de personer som deltar i dessa arbetsmarknadspolitiska program. 

Programmen riktas mot grupper som benämns ha “utsatt ställning”. I ”utsatta grupper” ingår 

personer med högst förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, ungdomar, personer med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt personer som är äldre än 55 år 

(Arbetsförmedlingen, 2015). De programmen bygger på ett samarbete mellan 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Arbetsmarknadspolitiska program beskriver 

Arbetsförmedlingen som statliga insatser för att få personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden in i arbete. Programmen ska leda till att de arbetssökande får en starkare 

ställning på arbetsmarknaden och bättre förutsättningar att få ett arbete, vilket 

Arbetsförmedlingen menar “ska minska risken för långvarig arbetslöshet och utslagning” 

(Arbetsförmedlingens återrapportering, 2014, sid. 9). De arbetsmarknadspolitiska 

programmen fyller även samhällsekonomiska funktioner; bland annat har de har en 
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fördelningspolitisk dimension, vilket innebär att sökanden som står långt från 

arbetsmarknaden ska prioriteras framför andra grupper på arbetsmarknaden. Programmen 

förväntas även ha en tillväxtpolitisk dimension, vilket innebär att de ska bidra till att fler 

arbetstillfällen skapas totalt sett på arbetsmarknaden.  Insatserna i programmen är dels av 

vägledande slag såsom coachning och jobbsökaraktiviteter, dels fokuserar insatserna på 

praktiska erfarenheter som praktik eller arbetslivsintroduktion, samt teoretiska erfarenheter i 

form av utbildning. Anslaget för de arbetsmarknadspolitiska programmen för budgetåret 

2013 uppgår till knappt 8 miljarder kronor. (Arbetsförmedlingens återrapportering, 2014) 

Aktuella siffror 
Av samtliga inskrivna arbetslösa ökar andelen som tillhör grupper med “utsatt ställning” på 

arbetsmarknaden och år 2013 stod de grupperna för mer än 60 procent. Det sammantagna 

antalet nya och pågående beslut om program med aktivitetsstöd uppgick till 979 000 under 

2013. Jämfört med föregående år (2012) innebär det en ökning med 71 000 beslut 

(Arbetsförmedlingens återrapportering, 2014). Den 22 december 2014 gick regeringen ut med 

ett beslut om att Arbetsförmedlingen under 2015 ska prioritera målen att förbättra 

matchningen på arbetsmarknaden, minska ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten 

samt öka andelen nyanlända som lämnar etableringsuppdraget för arbete eller studier.  

Inträde på arbetsmarknaden  
Vägen in i arbete anses vara en viktig del av inkludering i samhället för de som står långt bort 

från arbetsmarknaden (Rantakeusi, 2002). De arbetsmarknadspolitiska programmen är en 

satsning för just inträde på arbetsmarknaden och är därför en högaktuell funktion på den 

svenska arbetsmarknaden idag.  
 

Det är till stor del skrivna dokument som sätter upp ramar och riktlinjer för hur 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska arbeta för en välfungerande arbetsmarknad. 

Vidare ska både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen finnas till för alla på samma 

villkor, men med en kritisk hållning frågar vi oss om det är så? Enligt diskursanalysens 

utgångspunkter skapas normer och antaganden i språket, som kan leda till ojämlika 

förutsättningar som innesluter eller utesluter individer i olika sociala sammanhang (Fejes & 

Thornberg, 2009, Bergström och Boréus 2012 & Wodak & Meyer 2009), till exempel 

arbetssökandes inträdande på arbetsmarknaden. Det är därför angeläget att undersöka vilka 
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normer och antaganden som ligger till grund för de insatser som erbjuds i de 

arbetsmarknadspolitiska programmen. 

Syfte 
Det övergripande syftet är att granska och problematisera dokument rörande 

arbetsmarknadspolitiska program för att genom deras språkliga bruk identifiera vilka 

antaganden som ligger till grund för de insatser som riktas till deltagarnas inträde på 

arbetsmarknaden. 

För att besvara detta ställer vi oss följande frågor: 

- Vad framställs som viktigt i de arbetsmarknadspolitiska programmen? 

- Vilka antaganden görs om kvalifikationer och egenskaper i de 

arbetsmarknadspolitiska programmen? 

- Vilka subjektspositioner skapas i de arbetsmarknadspolitiska programmen? 

- Vad problematiseras inte i de arbetsmarknadspolitiska programmen?  

 

 

Vad säger tidigare forskning? 
Den tidigare forskning som berör Arbetsmarknadspolitiska program i Sverige behandlar 

främst samhälleliga effekter i form av antal anställningar efter deltagande i program, men 

också deltagarnas upplevda hälsa i olika former. Card, Kluve & Weber (2010) har gjort en 

studie på korttids, mellanlånga och långsiktiga utvärderingar av arbetsmarknadspolitiska 

program, där ekonomiska effekter och anställningseffekter står i fokus. Studien visade bland 

annat att utvärdering på lång sikt är mer fördelaktig än på kort sikt. Gällande upplevd hälsa 

har Breidahl & Clement (2010) undersökt sambandet mellan arbetsmarknadspolitiska 

program och social marginalisering. Enligt författarna riktas studier gällande 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder främst in på antal anställningar efter programmen. Till följd 

av det syns inte vilken social effekt programmen har för deltagaren. I Breidahl & Clements 

studie var ett av syftena att minska social marginalisering samt att förbättra individers 

livskvalitet. Studiens resultat visade att det inte fanns, eller i liten utsträckning fanns, 

samband mellan deltagande i programmen och social marginalisering. 

 

Författarna Yoo & Lee (2011) har undersökt arbetsmarknadspolitiska program och huruvida 

psykisk ohälsa påverkar deltagandet i programmen. Detta med utgångspunkt i att deltagare 
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får bättre möjligheter till vidare anställning om de stannar full tid i programmen och får den 

kompetens programmet avser att bidra till. En annan utgångspunkt var att arbetslösa personer 

kan befinna sig i en stressande situation som kan påverka psykisk hälsa negativt. Resultatet 

visade att desto lägre uppskattad hälsa, desto högre var risken att deltagarna lämnade 

programmen. Författarna poängterade att det i högre utsträckning måste tas hänsyn till 

individuella förutsättningar såsom psykisk ohälsa i programmen. Tisch & Wolff (2015) har 

gjort en studie på hur arbetsmarknadspolitiska program i Tyskland påverkat självkänsla, då 

studier har visat att självkänsla är en förutsättning för framgångsrikt jobbsökande. Resultatet 

visade att självkänsla generellt sett inte påverkas av medverkan i program då programmen 

inte fyllde den psykologiska funktion som arbete gör. Det rör sig om tillfälliga 

sysselsättningar som inte ger samma positiva effekter som en anställning. 

 

Berström och Boréus (2012) redogör för hur samhällsvetenskapliga discipliner ofta studerar 

språk och texter för att urskilja hur exempelvis föreställningar om makt, förtryck, politik och 

ojämlikhet tar sig i uttryck i mellanmänskliga relationer. De menar att språket måste studeras 

för att förstå hur dagens människor tänker och handlar. Det finns några exempel på studier 

om hur föreställningar gällande arbete och inkludering uttrycks i policys och debatter. 

Davidsson (2010) har exempelvis gjort en diskursanalys på debatten kring utanförskap i 

arbetsmarknadspolitiken under riksdagsvalet 2003-2006. Davidsson menar att begreppet 

utanförskap inte definierats tydligt nog, mer än att det innebär att vara utanför 

arbetsmarknaden och bidragstagande. Davidsson beskriver att begreppet är knutet till social 

exkludering och utanförskapet inrymmer en vi- och dem dimension. Detta menar Davidsson 

vidare skapar en norm av de inkluderade, vilket resulterar i att de exkluderade blir 

problematiserade. Avvikelser eller problem inom de inkluderade osynliggörs. Vägen till 

social inkludering är genom arbete. Davidsson ifrågasätter slutligen om inkluderingen i arbete 

och arbetslivet är oproblematisk.  

 

En annan form av diskursanalys på text är Irina Schmidts studie i antologin Att bryta 

innanförskapet (2014) som berör policyskapande och jämställdhetsarbete inom akademin. 

Schmidt har gjort en diskursanalys med bland annat utgångspunkt i Bacchis metod, What’s 

the problem represented to be, på policys inom Lunds Universitet. Författaren undersöker hur 

olika maktordningar skapas i dokumenten samt vad som tillskrivs individer genom språket. 

Studien visar bland annat att kvinnor framskrivs som problem i dokumenten, att det fokuseras 
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på nytta istället för jämställdhet ur ett rättviseperspektiv och att det finns en avsaknad av 

intersektionell maktanalys. 

 

Den här studien granskar och problematiserar hur det språkliga bruket synliggör vilka 

antaganden som ligger till grund för hur insatserna i arbetsmarknadspolitiska program riktas 

för deltagarnas inträde på arbetsmarknaden. Med textanalys som metod rör sig studien 

således inom ramarna för forskningsfälten strukturell och diskursiv diskriminering i 

arbetslivet samt utanförskap, - vilket behandlas vidare i avsnittet teoretisk utgångspunkt. 

Studien lyfter perspektiv som tycks saknas för Arbetsmarknadspolitiska program.   

  

Teoretisk utgångspunkt  
Teoridelen inleds med teorier kring arbete och arbetslöshet. Vidare beskrivs teorier gällande 

inkluderande och exkluderande processer samt skapandet av grupper. Teoridelen fortsätter 

med forskning rörande strukturell diskriminering och på vilket sätt detta kan ta sig uttryck.  

Perspektiv på arbete och arbetslöshet 
Bäckman (2011) menar att arbete bör ses som den viktigaste arenan för samhälleligt 

deltagande för personer i arbetsför ålder. Han menar att det därför inte kan betraktas som 

någon tillfällighet att arbetsmarknaden är en avgörande plattform där social inkludering 

respektive social exkludering skapas. Rantekeisu (2002) menar också att begrepp som arbete, 

arbetslöshet och hälsa är centrala för samhällets sociala struktur och värderingsmönster men 

problematiserar hur arbetslöshet förutsätter ohälsa som enda hälsoeffekt och hur forskningen 

under lång tid enbart haft den orsaksriktningen som utgångspunkt. Hon nyanserar bilden 

genom att diskutera att arbetslöshet likaså kan innebära oförändrad eller förbättrad hälsa. Hon 

problematiserar vidare hur forskning tydligt tenderar att betrakta arbetslösa som en homogen 

grupp där huvudproblemet betraktas vara arbetslöshetens eländighet. Hon menar att det finns 

en rad olika faktorer som påverkar, och har betydelse, för hur människor hanterar sin 

arbetslöshet, men att det är svårt att utläsa vilka faktorer som är centrala då de arbetslösas 

röster av erfarenhet och upplevelser saknas. 

 

Även Rantakeisu (2002) betraktar arbete som en förutsättning för samhällsmedborgarens 

livsuppehälle, vilket hon menar gör att det blir en central punkt för de flesta människors liv 

vare sig de vill det eller inte. Samhället betonar i mångt och mycket det psykosociala och det 
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ekonomiska värdet av att arbeta och konsekvenserna av att inte arbeta framhålls ofta som 

negativa och bekymmersamma. Rantakeisu skildrar hur det skapas ett socialt tryck på den 

arbetslösa som kan liknas med tvång. Att försörja sig är en nödvändighet i samhället. Om den 

arbetslösa inte kan försörja sig på egen hand finns det hjälp att få - men med kriterier att 

uppfylla. Välfärdsstaten gör det möjligt för den arbetslöse att få ekonomiskt stöd med 

premissen att denne aktivt söker jobb för att så snart det är möjligt kunna ge tillbaka till 

samhället. Detta menar författaren är att klassificera ett tvång inbyggt i samhällsstrukturen 

och ett centralt förhållande i socialpolitiken och socialförsäkringssystemens utformning. 

Anställnings(o)trygghet 
Anställningsotrygghet (Näswall, Hellgren & Sverke, 2003) kan i sin enklaste form förklaras 

som skillnaden mellan den trygghet som individen önskar sig ha och den trygghet som 

individen faktiskt upplever sig ha. Anställningsotrygghet handlar om en känsla av osäkerhet 

gällande en anställnings framtid, och är därför inte att förväxla med arbetslöshet. Den 

teoretiska skillnaden mellan anställningsotrygghet och arbetslöshet innefattar främst ett 

dilemma för rollen/erna som tillhör arbetssituationen. Att ha förlorat sitt arbete kräver nya 

rollåtaganden medan anställningsotrygghet främst handlar om förändring i den befintliga 

rollen, vilket författarnas studier visar genererar högre stressnivåer och en högre påverkan på 

psykologiska besvär. Det kan förklaras av att stressen ökar vid osäkerhet, ovisshet och att inte 

veta vilken hanteringsstrategi som är lämplig.  

Långtidsarbetslöshet 
Romeu Gordo (2006) sammanställer långsiktiga och kortsiktiga effekter för arbetslöshet. 

Författaren diskuterar kritiskt att bara ge arbetslöshetsersättning under en begränsad tid. Detta 

då det bygger på antagandet att långtidsarbetslöshet är en frivillig situation en person befinner 

sig i, menar författaren. Körner (2012) studerar också effekter av långtidsarbetslöshet och 

fokuserar på de krav som ställs och hur dessa hanteras. För långtidsarbetslösa hanteras kraven 

på att söka och få ett arbete både genom engagemang i att söka arbete aktivt, och genom 

distansering i form av att inte vara aktiv i processen. Författaren menar att insatser till 

långtidsarbetslösa borde fokusera på att ha tydliga och uppnåeliga mål samt anpassat stöd.  

Inkludering, Exkludering och Utanförskap 
Sahlin & Machado (2008) menar att exkludering och diskriminering är två relaterade men 

inte identiska begrepp. Exkludering har under det senaste decenniets diskurs kommit att 
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ändra innebörd. Den engelska termen Social Exclusion syftade ursprungligen till att markera 

att de drabbade var föremål för en utestängningsprocess och inte genom förutbestämda 

egenskaper. Begreppet syftade till att förklara en successiv process av att förlora sociala, 

ekonomiska, institutionella och kulturella sammanhang. Under det senaste decenniet har dock 

begreppet snarare kommit att associeras med bristfälliga eller olämpliga egenskaper och 

beteenden hos den exkluderade. Den dominerande svenska översättningen på Social 

Exclusion menar Sahlin och Machado idag är Utanförskap, vilket i dagligt och politiskt tal 

tycks användas för att förklara situationer som är permanenta, ohjälpliga och skapade av 

bristfälliga egenskaper hos den som “befinner sig i utanförskap”. Sahlin och Machado (2008) 

menar att när social exclusion förstås i det sammanhanget handlar begreppet snarare om 

situationen som utestängd än om själva utestängningsprocessen, vilket i sin tur gör att 

begreppet social exkludering riskerar att reproducera istället för att motverka ojämlikhet 

(Koller, V & Davidsson, P., 2008; genom Sahlin & Machado, 2008., Svedberg & Wollter 

2013).  

Skapandet av sociala kategorier 
de los Reyes (2008) lyfter ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på social kategorisering och 

ojämlikhetsskapande, vilket innebär att uppfattningar om olikhet är kopplat till accepterandet 

av olikhet och att det finns ojämlikhet i samhället. Det vill säga att om människor eller 

grupper definieras som annorlunda är det möjligt att acceptansen kring att de behandlas 

annorlunda ökar. ”Omvänt skulle man kunna säga att avsteg från principen om allas lika 

värde förutsätter att det finns stereotyper och föreställningar som talar om för oss att vissa 

människor är annorlunda.” (de los Reyes, 2008, s.6). de los Reyes problematiserar även 

social kategorisering i Mångfald och Differentiering (2001). Hon ställer sig frågan vilka som 

egentligen är normen i arbetslivet när det är kvinnor, invandrare, äldre, unga och 

funktionshindrade personer som ofta synliggörs i mångfaldssammanhang, och därmed blir till 

särskilda kategorier.  de los Reyes (2008) diskuterar vidare att uppdelningen mellan grupper 

sällan problematiseras i forskning kring diskriminering i - och inför arbetslivet samt att det 

saknas ett intersektionellt perspektiv. Begreppet intersektionalitet har sin grund i den kritiska 

feministras- teorin och analyserar hur olika sociala kategoriseringar samverkar och påverkar 

positioner som skapar maktstrukturer i samhället (Staunes 2003, de los Reyes & Mulinari 

2005). Staunes (2003) problematiserar den sociala kategorisering som intersektionalitet kan 

bidra med. Författaren diskuterar dels hur det intersektionella perspektivet kan vara ett 

analytisk redskap för att förstå olika positioneringar, dels hur det kan subjektifiera och 
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marginalisera grupper. Författaren menar att konceptet kan tappa subjektet, det vill säga 

personen, och placerar människor i kategorier. Intersektionalitet i sig kan då generalisera 

genom kategorier. Författaren menar att det är viktigt att ta hänsyn till komplexa sociala 

processer när maktstrukturer skapas, det kan handla om processer som rör sig inom, mellan 

och/eller utanför sociala kategorier. 

Former av diskriminering 
Burns, Lipponen, Lilja & Machado (2007) redogör för hur diskriminering i arbetslivet är en 

komplex och seglivad företeelse. Att ta sig in på arbetsmarknaden för arbetssökande är ofta 

en långdragen process med fler eller färre hinder på vägen. Rapporten fokuserar i huvudsak 

på hur personer med invandrarbakgrund allt som oftast ställs inför fler hinder än för de som 

normativt klassificeras som “svenskar”. Vidare redogör rapporten för olika typer av 

diskriminering vilka enligt Burns et al. (2007) är: “Strukturell diskriminering som består av 

(1) Institutionell diskriminering som verkar genom operativa normer, lagar, förordningar, 

procedurer samt definitionen av positioner som avgör tillgången till resurser och 

‘förutsättningarna för livsvalen’ och (2) Kulturell diskriminering som verkar genom ett 

system av gemensamma kategoriseringar, stereotyper och vi-dom paradigm” (Burns et al 

2007 s.186).   

 

Burns et al. (2007) hävdar att strukturell diskriminering finns oberoende av personliga eller 

organisatoriska intentioner. Det finns inneboende system inom institutioner och 

organisationer som kan förefalla diskriminerande för involverade individer. Genom 

tillämpning av regler och metoder kan vissa grupper drabbas mer än andra. Exempelvis kan 

skenbara neutrala rekryteringskrav, rutiner för organisering, specifika institutionaliserade 

tester, urvalsregler och arbetsmetoder göra och styra förutsättningar för de berördas 

villkor.  Till följd av detta kan diskriminering komma att bli en omedveten konsekvens 

(Burns et al. 2007). de los Reyes (2008) beskriver också att strukturell diskriminering har sin 

grund i samhällets regelverk, normsystem och maktstrukturer där det råder ojämlika 

förutsättningar för olika människor och grupper. Att diskrimineringen är strukturell visar 

också på att den förekommer oavsett om det föreligger intentioner till det eller inte. 

 

Boréus (2006) beskriver att diskriminering kan tas i uttryck genom språket och använder sig 

av begreppet diskursiv diskriminering, vilket beskriver olika former av hur diskriminering 

sker i språket. Ett sätt är att tala om “de andra” i negativ ton. Ett annat sätt att osynliggöra 
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grupper eller delar av grupper, är genom språket och debatter. Exempelvis kan den berörda 

gruppens röster inte höras eller lyssnas till i debatten. Gruppen kan alltså synas men får inte 

utrymme att uttrycka sin egen vilja i frågan. Diskriminering kan också tas i uttryck i form av 

att objektifiera en grupp när det finns en ojämn maktbalans, tillexempel genom att 

makthavaren behandlar en grupp som ting och fråntar viljor, känslor och identitet. Boréus 

diskuterar även att det är skillnad på att använda adjektiv som till exempel “de döva” eller att 

använda “personer som föddes med hörselnedsättning”. Den senare formuleringen ger 

utrymme för en person att finnas i fler kategorier.  Peralta (SOU 2005:41) menar att språket 

är det fält där konflikten och diskriminering blir som tydligast; ”Genom att med särskiljande 

begrepp stämpla ”de andra” som annorlunda (…) och genom att placera dem i särskilda 

kategorier, håller man dem utanför och avskilda från samhället som helhet. Den ontologiska 

metaforiken normaliserar den diskriminering som faktiskt sker och förvandlar den till något i 

det närmaste naturgiven” (SOU 2005:41 s. 187) 

 

Diskurs som metod och teori 
Vi ställer oss bakom den socialkonstruktionistiska utgångspunkten om att betraktandet av 

sanning och kunskap skapas genom sociala processer och därför kan skilja sig åt. Det betyder 

vidare att vi genomgående i vår studie har utgått från att det finns olika sätt att tolka och 

förstå vår omvärld samt att den sociala kontexten kan avgöra vad som betraktas som sant och 

inte.  Vi utgår även från att olika uppfattningar tenderar att skapa olika handlingsmönster och 

följaktligen blir handlingar en konsekvens av sociala konstruktioner och dess upplevda 

sanningar (Winter Jorgensen & Phillips, 2000). 

 

Diskurs kan beskrivas som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, en analys av 

diskursen hjälper oss att förstå språkets roll i hur vi skapar och reproducerar vår sociala 

verklighet och tillhörande sanningar (Winter Jorgensen & Phillips, 2000). Carol Bacchi 

(2009) beskriver att det centrala i en diskursanalys är att identifiera den konceptuella logiken, 

det vill säga vilka antaganden, värderingar och symboler som skapar mening i språket och 

därmed gör det begripligt, den konceptuella logiken ligger även till grund för vilket typ av 

språkbruk som sedermera används. Bacchi menar att analysen i huvudsak handlar om vad 

språkbruket signalerar. En vidareutveckling på traditionell diskursanalys är kritisk 

diskursanalys, vilket är en analysmetod som i än högre grad används för att destabilisera, 
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ifrågasätta och analysera strukturella relationer. Den kritiska diskursanalysen undersöker 

sociala ojämlikheter genom att identifiera mönster av hur språkbruket manifesterar dominans, 

diskriminering, makt och kontroll och därmed skapar och vidmakthåller sociala strukturer 

(Fejes & Thornberg, 2009, Bergström och Boréus 2012 & Wodak & Meyer 2009). 

 

I boken Diskursens ordning skriver Foucault (1993) att diskurser leder till att individer i 

samhället styrs och kontrolleras av olika procedurer skapade ur det som betraktas vara den 

sanna synen på, och kunskapen om, den värld vi lever i. Foucaults studier och resonemang 

syftar inte till att förmedla en annan syn på sanning om världen, utan han vill analysera den 

process som ligger till grund för hur sanning betraktas idag. Bacchi (2009), som till mångt 

och mycket har inspirerats av Foucaults tankegångar, presenterar ett diskursanalytiskt 

angreppssätt för att analysera organisationers policys och dokument. Bacchis metod 

innehåller dels ett teoretiskt perspektiv och dels ett praktiskt tillvägagångssätt, som i analysen 

samverkar med varandra. Bacchis utgångspunkt kan liknas med kritisk diskursanalys, dock 

med betoning på att Bacchi inte menar att en kritisk hållning behöver innebära att det som 

analyseras inte är bra - utan snarare ett förhållningssätt nödvändigt för att identifiera vilka 

sanningar och antaganden som ligger till grund för analysmaterialets utformning. Bacchis 

modell för dokumentanalys kallas för “What’s the problem represented to be?” (WPR) och 

presenteras ingående i hennes bok med samma namn. Modellen bygger på att genomgående 

fråga sig vad problemet framställs att vara. 

Att problematisera “problem” 
Enligt Bacchi (2009) kan policys betraktas som kulturella produkter som har formats och 

påverkats av den kontext där de är skapade. Fortsättningsvis kommer vi att använda policys 

och dokument synonymt. 

 

Genom WPR låter Bacchi oss förstå att vi är styrda av problematiseringar. Hon menar att det 

är problemrepresentationen och dess tillhörande problematiseringsprocess som är det centrala 

i analysen, inte policyns praktiska utförande i sig. När det gäller policys menar Bacchi att det 

är i själva policyformuleringen som problemrepresentationen skapas. Genom att formulera ett 

policydokument för att komma till rätta med något formuleras även implicita antaganden om 

att det finns ett problem som måste lösas. Ett illustrerande exempel från vårt analysmaterial 

är “Utbildningen syftar till att öka din möjlighet att få ett arbete och underlätta för 

arbetsgivarna att få arbetskraft med rätt kompetens.” (Arbetsmarknadsutbildning, 2015. sid 
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1) Problemet blir således att deltagaren inte har tillräckligt kompetens, och därför erbjuds 

utbildning, samt att arbetsgivarna har svårt att hitta rätt kompetens. Att synliggöra lösningar 

eller syften kan alltså betraktas som ett omvänt sätt att identifiera problem, och utifrån det 

kan en problematiseringsprocess påbörjas. 

 

Vidare menar Bacchi att med utgångspunkt i vad problemet representeras att vara, kan fokus 

riktas mot vem eller vilka som har tolkningsföreträde i problemskapandet och därmed har 

makt nog att avgöra vad som är att betrakta som ett problem och inte. Med utgångspunkt i 

detta resonemang skapas en förståelse för att problem inte är något som verkar självständigt 

eller oberoende av sammanhang, istället är det något som sätts samman och upprätthålls av 

kontextualiserade antaganden. Bacchi menar att kritiska analyser av policys och dokument är 

viktigt, då såväl deras existens som formulerandet av dem är en procedur, som genom 

normaliseringsprocesser blir till strukturer och faktiska praktiker som får praktiska 

konsekvenser för maktrelationer, tolkningsföreträden och människors liv (Bacchi, 2009). 

What’s the problem represented to be 
I boken ‘What’s the problem represented to be’ presenterar Bacchi (2009: x - xxi, 1 - 21) sin 

analysmodell för en diskursanalytisk studie på textmaterial. Nedan redovisar vi Bacchis 

ursprungliga modell samt en kortare redogörelse för vad den består av. Med utgångspunkt i 

Bacchis frågeregister har vi skapat en egen frågemodell där vi sökt att identifiera vilka 

antaganden som ligger till grund för de arbetsmarknadspolitiska programmens insatser. 

Första frågan – Problem  
Den första frågan, “What’s the problem represented to be in a specific policy?” ser vi som en 

rättfram fråga där problemet utan större omsvep kan identifieras utifrån vad som föreslås vara 

lösningen. Vi har formulerat frågan som “Vad är problemet?”. 

Andra frågan - Antaganden 
Den andra frågan, “What presupposition or assumptions underlie the representation of the 

problem?”, handlar om att identifiera vilka antaganden som syns i texterna och är något mer 

komplex än den första frågan. Utgångspunkten är att fråga sig vilka förutsättningar eller 

antaganden som ligger bakom den identifierade problemrepresentationen. Termen 

”antaganden” i frågeställningen hänvisar till bakomliggande vetskap som är tagen för given, 

vilket ställer krav på att uttolkaren har god kännedom om vilka kulturella värden och 
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världsbilder som har betydelse i sammanhanget. Bacchi betonar att det inte handlar om att 

söka hitta dokumentskaparnas fördomar, utan att just hitta antaganden som finns i 

problemrepresentationen. Den hårfina skillnaden är av vikt då analysen syftar till att förstå 

hur argument formas, vilken typ av vetskap som argumenten vilar på samt vilken typ av 

vetskap som är nödvändig för att kunna tolka och förstå argumenten, vilket förbinder sig till 

begreppet konceptuell logik.   

a) Binärer 
För att på ett systematiskt sätt identifiera antaganden och förgivettagna sanningar, har vi i 

andra frågan använt oss av tre delfrågor, binärer, nyckelkoncept och sociala kategorier. 

Bacchi beskriver binärer som två värden och/eller kategorier som ställs emot varandra där 

den ena kategorin anses vara priviligierad, viktigare och högre värderad än den andra sidan. 

Det finns alltså en underförstådd hierarki mellan de två värdena. Att identifiera binärer är ett 

sätt att förenkla komplexa relationer. Vi har under vår dokumentanalys utgått från att sociala 

kategorier som har lyfts i texterna, har en förgivet tagen motpart då det annars inte hade varit 

nödvändigt att definiera dem. Då vi exempelvis har sett definitionen “nyanlända” har vi 

skapat definitionen “ej nyanlända” som motpartsgrupp, trots att den benämningen inte 

återfinns i texterna. 

b) Nyckelkoncept 
Den andra delfrågan som vi har besvarat är vilka nyckelkoncept vi kan utläsa ur texterna. 

Dokumentens nyckelkoncept består av texternas huvudsakliga innehåll som kan betraktas 

som abstrakta koncept fyllda med mening och betydelse. Bacchi menar att en del av 

koncepten saknar tydliga början och slut då de kan vara såpass djupt rotade i historiska och 

kulturella föreställningar att det är svårt att känna igen dess ursprungliga konstruktion. Många 

koncept såsom jämställdhet, frihet, arbetslöshet upplevs vid första anblick ha en tydlig 

avgränsning och betydelse, men ju vi problematiserar dem desto otydligare blir de, menar 

Bacchi. Efter att ha identifierat vilka nyckelkoncept som återfinns i texterna återstår att se 

vilken mening som tillskrivs dem. I flertalet av de dokument vi har analyserat har vi sett att 

exempelvis det huvudsakliga konceptet har varit arbete, och den mening som tillskrivs är att 

arbete är bra och att arbete är nödvändigt. 

c) Sociala kategorier 
Sista delfrågan för att identifiera antaganden och förgivet tagna sanningar är att identifiera 

kategorier, vilka vi genomgående har fokuserat på ”sociala kategorier”. Sociala kategorier går 
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ut på att titta närmare på vilka sociala kategorier som är centrala för hur vi styrs genom 

problematiseringar. Bacchi menar, precis som med binärer och nyckelkoncept, att det inte är 

frågan om att enbart beskriva de sociala kategorier som identifieras, utan att se vilken 

funktion de ger till särskilda problemrepresentationer. Vi har identifierat både explicita 

uttryck som placerar människor i sociala kategorier som exempelvis “ungdomar” och mer 

implicita uttryck som “för dig som får ersättning från a-kassan och har förbrukat 300 

ersättningsdagar i en ersättningsperiod”, då vi tolkar det som ett uttryck för att 

långtidsarbetslösa även betraktas som en social kategori. 

 

Fråga två bygger på att, efter att identifikation av ovan har fullgjorts, se hur delarna 

samverkar med varandra och därigenom skapar antaganden. Fråga två omfattar stora delar av 

såväl WPR och studiens kärna, därför är det viktigt för läsaren att förstå frågans 

grundläggande utgångspunkter som en central del för problematiseringsprocessen och 

resterande studie. Vi har formulerat frågan som: “Vilka antaganden görs?, Vad är taget för 

givet/Vad ifrågasätts inte? samt identifiera följande: a) Binärer, b) Nyckelkoncept och c) 

Sociala kategorier. Finns det samspel och/eller motsättningar?” 

Tredje frågan – Formats över tid 
Den tredje frågan som finns med i Bacchis modell; “How has this representation of the 

problem come about?” handlar om att se hur problemet har skapats och formats över tid. Vi 

har valt att inte ha med denna fråga i vår analys då vi är ute efter att förmedla en 

ögonblicksbild över vilka antaganden som ligger till grund för de aktuella 

arbetsmarknadspolitiska programmens insatser.  

Fjärde frågan – Vad problematiseras inte?  
Den fjärde frågan i WPR behandlar det osynliga, det som är lämnas oproblematiserat och 

alternativa tankar om hur problemet kan förstås. Bacchi frågar sig “What is left 

unproblematic in this problem representation? Where are the silences? Can the problem be 

thought about differently?“ Bacchi menar även att det är här som analysprocessen skall anta 

ett mer kritiskt förhållningssätt. Det centrala i frågan är att undersöka vad som inte 

problematiseras. Fråga två, som handlar om att identifiera grundläggande antaganden, är 

behjälplig här genom att belysa antaganden och omständigheter som tillåter särskilda 

problemrepresentationer att ta form och dominera, medan andra tystas ner.  Det möjliggör att 

lyfta in perspektiv på vad som inte antas vara ett problem och vad som osynliggörs. Ett 
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förenklat exempel är att vi återkommande sett att aspekten av särskilda behov vid psykisk 

ohälsa är frånvarande och därför osynliggjort. Vidare frågas om problemen kan betänkas på 

annat sätt. Med utgångspunkt i vad som inte problematiseras, kan alternativa synsätt växa 

fram. Ett exempel från vår studie är att arbetsgivarnas roll och ansvar inte problematiseras, - 

tänk om arbetsgivarna var de som skulle anpassa arbeten efter befintlig kompetens istället för 

tvärtom? 

 

Frågans svar bygger på resonemang, därför ligger svaren på denna fråga främst till grund för 

följande diskussion, men finns även att läsa i kortare form i resultatet. Vi har formulerat 

frågan som: “Vad problematiseras inte? Vad osynliggörs? Kan vi tänka på problemet på 

något annat sätt?  

Femte frågan – Subjektspositioner och ansvar 
Den femte frågan “What effects are produced by this representation of the problem?” 

behandlar vilka effekter som skapas av gällande problemrepresentation. WPR tar avstamp 

från den kritiska hypotesen att en del problem skapar större svårigheter för några sociala 

kategorier än för andra. För att kunna göra en sådan bedömning krävs det att rikta blickarna 

direkt mot vilka effekter som kommer med specifika problemrepresentationer, vilket vi inte 

ämnar göra. Däremot har vi valt att identifiera det som Bacchi benämner som 

subjektspositioner i dokumenten. Subjektspositioner är sociala relationer som sinsemellan har 

överordnad eller underordnad position. När sådana positioner förutsägs tenderar människor 

att förstå omvärlden utifrån den ståndpunkten, menar Bacchi. Vidare finns det en aspekt av 

vem som tar ansvar för “problemet” och vem som tillskrivs att bära ansvar.  Vi har, med 

utgångspunkt av ovan resonemang, därför formulerat om frågan till “Vilka subjektspositioner 

skapas?” och “Vem bär ansvar?” 

Sjätte frågan - Förändring 
Den sjätte och sista frågan “How/where has this representation of the problem been 

produced, disseminated and defended? How could it be questioned, disrupted and replaced?” 

handlar om att se hur och vart problemet syns och bevaras, samt hur det kan ifrågasättas och 

förändras.  Fråga sex har inte inkluderats i vår frågemodell då även den behandlar effekter, 

och återfinns således inte i studiens resultat -eller analysdel. Däremot betraktar vi både fråga 

fem och sex som intressanta uppslag för diskussion. 
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Då vår studie syftar till att identifiera vilka antaganden som görs i arbetsmarknadspolitiska 

program och hur de ligger till grund för hur insatserna riktas mot deltagarnas inträde på 

arbetsmarknaden, anser vi att det är viktigt att identifiera hur makt, dominans, diskriminering 

och kontroll tar sig i uttryck. Vi har genom att anpassa Bacchis frågemodell skapat en egen 

modell som passar till vårt syfte och frågeställningar.  Bacchis frågor bygger till viss del på 

varandra och vi har därför valt att redogöra för samtligas innebörd trots att några av dem inte 

är inkluderade i denna studie. De som har valts bort går inte i linje med studiens syfte då de är 

effekt - och kontextbundna.. Vi har även bytt plats på fråga fyra och fråga fem i vår justerade 

modell. Detta har vi gjort då vi upplevt att identifikationen av subjektspositioner och ansvar 

är viktiga underlag för att identifiera vad som lämnas oproblematiserat eller osynliggjort (Se 

Bilaga 1 för anpassad frågemodell). Slutligen, med utgångspunkt i socialkonstruktionism och 

den kritiska diskursanalysen, ser vi Bacchis WPR-metod som en adekvat metod för uppfylla 

studiens syfte. 

 

Tillvägagångssätt 
Vår studie är teoridriven. Då Bacchis (2009) metod för dokumentanalys är grunden för vår 

studie valde vi att låta Bacchis terminologi vara synlig redan från början, och formulerade 

därför våra frågeställningar med inspiration från Bacchi. Vidare har vi utifrån Bacchis 

angreppssätt skapat en justerad frågemodell, anpassad till vår studie, som har använts som 

verktyg för att tolka, förstå och analysera studiens dokument, och därmed besvara vårt syfte 

och frågeställningar.  Genom att låta Bacchis metod och terminologi genomsyra hela vår 

studie, med både frågeställningar och analysverktyg, tydliggör vi kopplingen mellan syfte, 

analys och resultat. Vi har i kommande resultatavsnitt besvarat vårt syfte och frågeställningar 

med hjälp av vår Bacchi-inspirerade modell.  Vi visualiserar detta genom nedan modell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad	  framställs	  som	  viktigt	  i	  de	  
arbetsmarknadspolitiska	  

programmen?	  

• Vilka	  antaganden	  görs?	  
• Vilka	  nyckelkoncept	  syns	  
• Vad	  framställs	  som	  

problem?	  

Vilka	  antaganden	  görs	  om	  
kvalifikationer	  och	  egenskaper	  i	  de	  

arbetsmarknadspolitiska	  
programmen?	  

• Vilka	  antaganden	  görs?	  
• Vilka	  sociala	  kategorier	  

skapas?	  

Vilka	  subjektspositioner	  skapas	  i	  de	  
arbetsmarknadspolitiska	  

programmen?	  

• Vilka	  subjektspositioner	  
skapas?	  

• Vilka	  binärer	  identifieras?	  
• Vilka	  tillskrivs	  bära	  ansvar?	  

Vad	  problematiseras	  inte	  i	  de	  
arbetsmarknadspolitiska	  

programmen?	  

• Vad	  problematiseras	  inte?	  	  

Figur 1. Modell över hur studiens frågeställningar samverkar med frågorna i justerad frågemodell.  
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Vi skapade en strukturerad frågemodell för att möjliggöra en tydlig analysprocess då vi har 

granskat och analyserat dokumenten individuellt. Genom att använda en strukturerad 

frågemodell har vi även velat skapa transparens för studiens genomförande. För att 

säkerställa att vi tolkat modellen utifrån samma perspektiv genomfördes en pilotanalys på ett 

av våra dokument. Efter det korrigerades några av frågorna för att tydliggöra dem ytterligare. 

Frågorna besvarades under analysen systematiskt i kronologisk ordning, på samma sätt, i 

varje dokument. Svaren på frågorna antecknades utförligt. Efter det sammanställdes resultatet 

gemensamt genom att vi la ihop våra svar för varje fråga. Varje fråga bearbetades separat för 

att på ett ordnat och överskådligt sätt finna avgränsade kluster. Efter bearbetade frågor gick vi 

tillbaka till varje dokument för att säkerställa att svaren var förankrade i dokumenten. Utifrån 

identifierade kluster såg vi, efter sammanställning och bearbetning av det empiriska 

materialet, tre centrala teman; Arbete och Arbetsliv, Deltagare och Inträde på 

arbetsmarknaden.  Vi besvarar våra frågeställningar genom att Arbete och Arbetsliv, 

Deltagare och Inträde på arbetsmarknaden utgör strukturen för vårat resultat – och 

analysavsnitt. 

 

Summering av tillvägagångssättets många parametrar: I kommande resultatavsnitt besvaras 

studiens frågeställningar med hjälp av den justerade frågemodellen. Dessa svar redogörs 

genom tre centrala teman som framkommit under analysens gång.  

 

Vi har ämnat återge en ögonblicksbild av de arbetsmarknadspolitiska programmens 

textdokument och vilka antaganden som ligger till grund för dess aktuella insatser. Därför går 

vi inte in på effekter av något slag i studiens resultat – eller analysdel. Vidare inkluderar vi 

varken kontext eller kvalitetsaspekter i studien. I resultatavsnittet redovisas delvis med citat. 

De citat som redovisas är de som är mest talande och ämnar återge en helhetsbild av vad 

dokumenten gemensamt signalerar. En del dokument är mer återkommande än andra, det 

påverkar dock inte resultatet då det är den gemensamma bildens signaler som är centralt. 

Slutligen har vi inte för avsikt att jämföra, utvärdera eller avgöra vad som är bra eller dåligt.  

Urval      
Bryman (2011) beskriver målstyrt urval som ett sätt att välja ut det som skall undersökas med 

hänsyn till syfte och forskningsfrågor, vilket vi valde att göra.  Vi valde att avgränsa våra 

analysdokument till samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, det vill 

säga de arbetsmarknadspolitiska program där insatserna utförs av Arbetsförmedlingen och 
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aktivitetsstödet betalas ut av Försäkringskassan. Samarbetet berör de arbetsmarknadspolitiska 

program som riktar sig till de som Arbetsförmedlingen beskriver ha “utsatt ställning på 

arbetsmarknaden”. 

Följande dokument har analyserats i studien: 

• Regleringsbrevet med ändringsbeslut (2015 - 03 - 15) vilket bland annat styr 

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete gällande de 

arbetsmarknadspolitiska programmen, 

• Arbetsförmedlingens aktuella rapporter gällande sina uppdrag föranledda av 

regleringsbreven, 

• De utvalda arbetsmarknadspolitiska programmen; Arbetsmarknadsutbildning, Jobb - 

och utvecklingsgaranti, Jobbgaranti för ungdomar, Stöd av start av 

näringsverksamhet, Praktik, Förberedande insatser och Arbetslivsintroduktion. 

• Försäkringskassans dokument gällande aktivitetsersättning 

• Brev med nya regler vid aktivitetsersättning, författat av Försäkringskassan 

 

Samtliga dokument är hämtade i mars 2015 och är offentliga handlingar. 

Programdokumenten ligger på arbetsförmedlingens hemsida och är lättillgängliga. De 

beskriver syftet med programmet, vilka insatser som erbjuds och deras innehåll, villkor för 

deltagande samt hänvisar till lagstiftning. De är i regel mellan 1 - 3 A4-sidor långa och har 

såväl bild och text. Regleringsbrevet ligger till grund för de arbetsmarknadspolitiska 

programmens utformning och är stiftat av regeringen. Regleringsbrevet redogör för 

Arbetsförmedlingen uppdrag och vad som ska prioriteras. Den totala längden på 

Regleringsbrevet är 18 A4-sidor, för analys har vi valt ut de delar som konkret berör de 

arbetsmarknadspolitiska programmen vilket är sida 1 - 3.  Vidare har vi analyserat två 

rapporter från Arbetsförmedlingen. Den första heter Återrapportering: insatser för att bryta 

långvarig arbetslöshet. Den rapporten är 61 sidor och hela rapporten har analyserats. Den 

andra rapporten heter Arbetsmarknadspolitiska program - årsrapport för 2013 och har en total 

längd på 136 sidor. Vi har valt ut de delar som berör de program med aktivitetsstöd från 

Försäkringskassan, det vill säga sida 13 - 70. Även dokument som enbart berör ersättning har 

granskats, dessa har läst i sin helhet och uppgår till totalt sett 7 A4-sidor.  Regleringsbrevet 

och Arbetsförmedlingens rapporter är främst med i studien för att få fler ingångar och 

perspektiv på vilka antaganden som ligger till grund för vilka insatser som återfinns i de 

arbetsmarknadspolitiska programmen.  Det sista är ett brev som skickats ut från 
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Försäkringskassan, till deltagare som har aktivitetsersättning. Brevet förtydligar vilka 

förhållningsregler och krav som är gällande för att få sin ersättning utbetald. 

 

Perspektiv på tolkning 
Då tolkning är en central del i kritisk diskursanalys är det viktigt att ha ett reflexivt 

förhållningssätt till sin egen tolkningsprocess. Med ett reflexivt förhållningssätt menar vi att 

det är viktigt att pendla mellan tre delar; studiens analysdokument, vår egen förförståelse och 

vår teoretiska utgångspunkt. Vi menar också att det ger djupare förståelse över 

studieobjektens sammanhang genom att växelvis tolka delar ur helheten och helheten genom 

delarna (Fejes & Thornberg, 2007). Vi har även valt att tolka texterna ur ett forskarperspektiv 

eftersom vi inte har för avsikt att sätta oss in i varken avsändarens eller mottagarens 

perspektiv. Vi har snarare strävat efter att sätta båda parter i ett större samhälleligt 

sammanhang, kopplat till vår kunskap och teoretiska ramverk, för att möjliggöra 

identifikation av antaganden.  

 

Studien strävar efter att ha en användbarhet utifrån perspektivet att den ska vara till nytta för 

läsare och involverade instanser. Användbarheten ligger i hur läsaren tolkar samt relaterar 

resultat och analys till egen eller andras situationer. Resultatet kan möjligen bidra till att 

läsaren får nya referensramar som ger möjlighet att vidga sin förståelse av sociala 

konstruktioner och dess beteenden (Fejes & Thornberg, 2007). 

 

Etiska överväganden 
Ur ett etiskt perspektiv är offentliga handlingar i sig inte att betrakta som känsligt 

datamaterial. Vi är dock medvetna om att vår studie både producerar och är en del av 

diskursen, då vi genom att lyfta fram sociala kategorier och ojämlikheter också återskapar 

dem. Vi ser det emellertid som en nödvändighet att gruppera och placera kategorier för att 

kunna lyfta och destabilisera strukturella ojämlikheter.  

      

Bryman (2011) skriver om relevansen att ta hänsyn till de fyra forskningsetiska kraven; 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, informationskravet och samtyckeskravet.   Eftersom 

vi behandlar dokument som samtliga befinner sig inom offentlighetsprincipen är varken 
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konfidentialitetskravet eller samtyckeskravet aktuellt för överväganden i denna studie. Vi har 

vidare kontaktat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att informera dem om att 

denna studie görs och varför. Således uppfylls samtliga forskningsetiska krav. 

 

Förförståelse 
Då vår analys i stor utsträckning bygger på vår tolkning av hur text, uttryck och begrepp 

skapar mening, blir vår förförståelse en del av analysen. Förförståelsen fungerar, 

oundvikligen, både som ett verktyg att förstå och tolka texten, samt som något som kan 

påverka vilken betydelse texten får. Vi läser Personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet, 

vilket innebär att vi är pålästa och uppdaterade inom vårt intresseområde som berör personal -

och arbetsvetenskap. Båda av oss har flerårig arbetslivserfarenhet från olika sektorer samt 

betraktar oss själva som engagerade samhällsmedborgare. Vi bär även med oss perspektiv 

från den feministiska värdegrund vilket i våra ögon bygger på lika värde - principer och insikt 

om strukturella maktförhållanden som gynnar respektive missgynnar olika grupper av 

människor. 
 

Vår förförståelse kring detta är viktig att lyfta för läsaren så att denne förstår vår kommande 

tolkningsprocess samt för oss själva för att kunna använda vår förförståelse som ett verktyg 

eller parentetisera den då det krävs. 

 

Resultat 
Resultatet kommer nedan att besvaras utifrån studiens frågeställningar. Utifrån 

dokumentanalysen har tre centrala teman identifierats; arbete och arbetsliv, deltagare och 

inträde på arbetsmarknaden, vilka varje fråga presenteras genom.  

 

1. Vad framställs som viktigt i de arbetsmarknadspolitiska 

programmen? 
För att besvara frågan har analysfrågorna; vad framställs som problem, vilka antaganden som 

är synliga samt vilka nyckelkoncept som synts, använts. 
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Viktigt gällande arbete och arbetsliv 
Ett ofta förekommande nyckelkoncept i dokumenten är arbete och därtill arbetslivet som 

norm. Detta synliggörs genom uttryck som: “Du som har varit utan arbete en längre tid och 

behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet...” (Jobb och utvecklingsgarantin, sid 1). 

Utan undantag behandlas arbete som bra och arbetslivet som eftersträvansvärt. Till följd av; 

”Om du är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös…” (Arbetsmarknadsutbildning, sid. 1) 

samt utifrån att arbetslivet betraktas som norm, behandlas följaktligen konceptet arbetslöshet 

som någonting som är ofullkomligt, riskabelt och som något som bör minska. Hur 

arbetslösheten ska minska är dock inte det nyckelkoncept som är mest framträdande i frågan 

utan det är hur individen ska få ett jobb, vilket skapar en nyansskillnad. En återkommande 

problemrepresentation, i linje med det nämnda nyckelkonceptet, är just arbetslöshet och att 

stå utanför och/eller långt bort från arbetsmarknaden. “Genom programdeltagandet behåller 

den arbetssökande anknytningen till arbetsmarknaden, vilket minskar risken för långvarig 

arbetslöshet och utslagning.” (Arbetsförmedlingens återrapportering, 2014)  

 

Utifrån regleringsbrevet anses problemen vara att matchningen på arbetsmarknaden inte 

fungerar tillräckligt bra, att förmedlingsverksamheten inte är tillräckligt individanpassad och 

att det finns problem för den arbetssökande att komma i kontakt med arbetslivet. 
 

Viktigt gällande deltagare 
Viktigt för deltagarna är att “förstärka sin arbetsförmåga”. Deltagarnas befintliga förmåga 

presenteras som bristande och problematisk, framförallt då nyckelkoncept till stor del handlar 

om att individen måste/ska/bör förstärka sin denna. Det framställs vidare som viktigt att 

deltagare ska vara aktiva i sin jobbsökarprocess. “Det är viktigt att du söker jobb aktivt när 

du är med i programmet och att din arbetsförmedlare får veta vilka jobb du har sökt”(Jobb 

och utvecklingsgarantin, sid 2). 
 

Viktigt gällande inträdet på arbetsmarknaden 
Ett av nyckelkonceptet i programmen utgår från att deltagarna som får jobb anpassar sin 

kompetens efter vad arbetsmarknaden saknar. Lösningar formuleras med olika insatser 

bestående av riktade bedömningar, utbildningar eller praktiska erfarenheter; “Utbildningen 
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syftar till att öka din möjlighet att få ett arbete och underlätta för arbetsgivarna att få 

arbetskraft med rätt kompetens”(Arbetsmarknadsutbildning, sid. 2).  

Summering 
Det är främst deltagarnas (o)förmåga och kompetens som ska anpassas till vad 

arbetsmarknaden söker, som framställs viktigt i de arbetsmarknadspolitiska programmen. Ett 

nyckelkoncept som är genomgående för samtliga arbetsmarknadspolitiska program att arbete 

är bra och arbetslöshet mindre bra.  

 

2. Vilka antaganden görs om kvalifikationer och egenskaper i de 

arbetsmarknadspolitiska programmen? 
För att besvara frågan har vi använt oss av svaren från frågorna vilka antaganden som görs 

och vilka sociala kategorier som skapas.  

Antaganden om kvalifikationer och egenskaper i arbete och arbetslivet 
Arbetsmarknaden antas ha särskilda kompetensbehov som förändras av 

konjunktursvängningar, men som i sig inte är anpassningsbara.  Det syns genom att rikta 

blickarna åt vilka typer av insatser som erbjuds och varför. Kompetenshöjande insatser är 

vanliga och motivet framskrivs i första hand vara att deltagaren ska, som arbetsförmedlingen 

uttrycker det, stärka sina möjligheter att få ett jobb. Men vad det innebär att stärka sina 

möjligheter till jobb tycks vinklas åt två håll. Å ena sidan antas deltagaren behöva stärkas 

individuellt med insatser som är tänkt att“...de ska underlätta för dig att välja arbete.” 

(Förberedande insatser s.1). Men å andra sidan tycks det handla om att deltagaren antas 

kunna stärka sina möjligheter genom att anpassa sin kompetens i den riktning som 

arbetsmarknaden efterfrågar.  Tydligast klargörs detta i en av rapporterna som redogör för ett 

av syftena med programmen: “De arbetsmarknadspolitiska programmen ska även bidra till 

att de arbetssökande har de kunskaper som efterfrågas och därmed motverka 

arbetskraftsbrist...” (Arbetsförmedlingens återrapportering, 2014 s.9).  

 

Slutligen kan detta belysas utifrån att flertalet av dokumenten använder beskrivningen “Din 

arbetsförmedlare bedömer först vilka förutsättningar du har att få ett arbete. 

Arbetsförmedlaren utgår från dina erfarenheter och det yrkesområde du söker arbete inom, 

men tar även hänsyn till den konjunktur som råder.” Vilket indikerar att konjunkturens 
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efterfrågan på kompetens antas prioriteras framför deltagarens personliga intressen då 

deltagarens erfarenheter bedöms medan konjunkturen är något man tar hänsyn till.  

 

Antaganden om deltagares kvalifikation och egenskaper 
Till en början måste denna fråga besvaras med en beskrivning av de sociala kategoriseringar 

som produceras i dokumenten. Förekommande sociala kategoriseringarna är ”nyanlända” och 

synonymer som ”invandrare” och ”utrikesfödda”, följt av ”personer med 

funktionsnedsättning” samt ”unga med funktionsnedsättning”, ofta med tillägget ”som 

påverkar arbetsförmågan”, ”Ungdomar” som grupp är ofta förekommande. Om än inte lika 

explicit utskrivet, beskrivs även ”långtidsarbetslösa” samt ”långtidssjukskrivna” som grupp.  

 

Grupperna ungdomar, unga med funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan, 

personer över 55 år, personer med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå samt 

vissa nyanlända, definieras av Arbetsförmedlingen ha ”en utsatt ställning på 

arbetsmarknaden” (Arbetsförmedlingen 2015, rapport). 

 

Vidare exempel på hur antaganden synliggörs utifrån formuleringar och insatsers riktningar, 

är hur det skrivs om bland annat gruppen ungdomar. Utifrån de insatser som erbjuds görs 

antaganden om att ungdomar behöver lära sig att söka jobb i större utsträckning än att 

kompetensutvecklas. I relation till andra grupper, som i större utsträckning erbjuds 

kompetenshöjande insatser och bedömningsåtgärder, har ungdomar alltså inte samma behov 

av att anpassas och/eller bedömas. Vidare skiljer sig dokumentet från andra dokument då det 

återkommande betonar vikten av att deltagande ungdom måste vara aktiv i processen och inte 

kan räkna med att vara ledig. Att särskilt markera detta kan vara ett resultat av antaganden 

om att ungdomar tenderar att inte vara aktiva och/eller gör anspråk på mycket ledighet, i 

högre utsträckning än andra grupper. Vidare antaganden som formas utifrån insatser och 

formuleringar är att vissa nyanlända måste kompetensbedömas och kompetensanpassas. 

Personer med funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan antas vara i behov av extra 

stöd. Enligt Försäkringskassan antas personer med funktionsnedsättning ha anledning att inte 

arbeta under minst ett år vilket syns genom att “Aktivitetsersättning är en ersättning för den 

som är ung och troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av (…)  

eller funktionsnedsättning” (Aktivitetsersättning s.1). Personer över 55 år samt personer med 
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högst förgymnasial utbildning har inga direkta insatser riktade till sig och blir därmed relativt 

osynliga, i jämförelse med andra grupper.  

 

I generella drag antas deltagare själva ha möjlighet att ansvara för att hålla sig aktiva i 

processerna, tillgodose sig kompetens som arbetsmarknaden söker samt ansvara för att söka, 

få och behålla ett arbete. Efter att insatserna har erbjudits ligger ansvaret på deltagaren att 

fullfölja dem för att öka sin arbetsförmåga. Med andra ord ansvarar deltagaren själv för sin 

egen anpassning till arbetsmarknaden. Ingen skillnad i ansvar har identifierats mellan de 

sociala kategorierna. 

 

Det finns ett antagande om att deltagarna tenderar att inte fullfölja programmens krav 

och/eller att deltagarna är passiva. Detta genom att det vid flertalet tillfället klargörs:”Det är 

viktigt att du söker jobb aktivt när du är med i programmet och att din arbetsförmedlare får 

veta vilka jobb du har sökt.” (Jobb och utvecklingsgarantin, sid 2). 

 

Slutligen finns det bristande förtroende för deltagarna. Detta syns genom att det vid 

återkommande tillfällen görs antaganden om eventuellt fusk kring ersättningen ”Du kan få en 

varning eller bli av med rätten till ersättningen. Det kan bli aktuellt om du till exempel 

missköter ditt arbetssökande, förlänger din tid i arbetslöshet eller medvetet lämnar felaktiga 

uppgifter som påverkar rätten till ersättning.” Det antas alltså finnas en hög risk för fusk hos 

samtliga deltagare med aktivitetsersättning då detta är citat som är konstant återkommande i 

alla programdokument. Indragen ersättning antas vidare motverka att felrapportering sker, 

vilket skapar antagandet att individen gör medvetet fel. Vidare är det ersättningen som dras in 

och inte jobben, vilket skapar antagandet att få ersättning är det primära, inte att få ett jobb.   

Antaganden om kvalifikationer och egenskaper för inträdet på 

arbetsmarknaden 
Det finns både generella och gruppspecifika antaganden om vad som krävs för inträde på 

arbetsmarknaden. De insatser som företrädesvis presenteras i de arbetsmarknadspolitiska 

programmen behandlar det återkommande temat kompetenshöjande insatser och/eller 

bedömningar av kompetens.  Detta tillsammans med att “Programmen ska leda till att de 

arbetssökande får en starkare ställning på arbetsmarknaden och bättre förutsättningar att få 

ett arbete.” (Arbetsförmedlingens återrapportering, sid 9) gör att det antas att det i huvudsak 

är bristande kompetens som leder till kvarvarande arbetslöshet, och omvänt är 
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långtidsarbetslöshet en konsekvens av bristande kompetens. Det antas att utbildning och 

praktisk erfarenhet ger arbete, att nätverk är bra och att arbetslösheten minskar genom att 

arbetssökande lär sig att söka arbete. 

 

De olika indelningarna av sociala kategorier antas ha behov av olika insatser för inträde på 

arbetsmarknaden. Detta syns genom att olika program, som riktar sig till olika grupper, 

erbjuder olika insatser.  

Summering 
Det antas finnas ett kompetensbehov på marknaden vilket deltagare ska matchas mot. 

Deltagare antas ha möjlighet att ansvara för att tillgodose sig kompetensen, samtidigt 

förmodas deltagare vara passiva i processen och det förutsätts  finnas en risk för ett eventuellt 

fusk. Vidare görs olika antaganden för olika deltagare i programmen. För inträde på 

arbetsmarknaden görs det antaganden om vilka erfarenheter som ger arbete samt vilka 

erfarenheter som bör bedömas. 

 

3. Vilka subjektpositioner skapas? 
För att besvara denna fråga har vi använt oss av svaren på frågorna om binärer, ansvar och 

subjektspositioner. Vi har gjort ett tillägg med ett avsnitt om hur formuleringar kan skapa 

subjektspositioner.  

Subjektspositioner gällande arbete och arbetsliv 
Utgångspunkten i samtliga dokument är att det är skillnad på att befinna sig innanför 

respektive utanför arbetslivet. Skillnaden framställs vara att det är bra att befinna sig innanför 

arbetslivet och sämre att befinna sig utanför, - vilket i sin tur skapar binärer där personer som 

står utanför arbetslivet alltid kommer vara underordnad de som är innanför. För att nyansera 

den bilden något kan binärer som heltid - deltid, aktiv - passiv samt frisk - sjuk, adderas. 

 

Subjektspositioner gällande deltagare  
En generell subjektspositionering är att arbetsförmedlaren är överordnad de olika grupperna 

av deltagare, då denne kan bedöma prestationers värde och vilka framtida insatser som är 

aktuella. Vidare skapas det en maktordning där deltagarna är underordnade 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, då de genomgående använder sig av 
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kontrollfunktioner gentemot deltagarna och därtill har befogenhet att göra bestämmelser med 

bestraffande påföljder. I villkor för ersättning uttrycks även varning om polisanmälan vid 

felaktigheter, vilket signalerar ytterligare underordning för deltagarna.  Till sist, skapas 

subjektspositioner till följd av att insatser återkommande benämns som ”stöd”. Deltagaren 

tillskrivs alltså vara i behov av hjälp utifrån och hamnar därmed i en underordnad position.  

 

Samtidigt antas det finnas risk att deltagare frivilligt lämnar arbetsmarknaden för att återgå 

till arbetslöshet, vilket skapar en subjektsposition på grund av uttryck som följande: 

“Ersättningen kan också påverkas om du förlänger arbetslösheten eller om du själv orsakar 

att du blir arbetslös” (Jobb och utvecklingsgarantin, sid 2).  

 

Subjektspositioner gällande inträdet på arbetsmarknaden 
Dokumenten framställer viss kompetens som mer värdefull och bättre än annan kompetens. 

Viss typ av kompetens kan bli föremål för bedömning medan annan inte blir det. Erfarenhet 

är vidare överordnad oerfarenhet och arbetsförmåga är överordnad nedsatt/bristande 

arbetsförmåga, slutligen tillskrivs det finnas värderingar av egenskaper där motiverad är 

bättre än omotiverad. Värderingar av egenskaper bidrar till skapandet av subjektspositioner.  

 

Subjektspositioner i formuleringar 
Genom ordval och formulering skapas subjektspositioner i dokumenten. Ordet fusk används i 

“Brevet med nya regler vid aktivitetsersättning” till deltagare och beskriver en misstanke om 

att det medvetet rapporteras felaktiga uppgifter för ersättning. Vid flertalet tillfällen används 

ordet risk i sammanhang av arbetslöshet, ”Du riskerar att bli arbetslös…, med risken att bli 

arbetslös…” etc. Detta betonar en negativ utveckling och därmed underordnat något positivt. 

Att “ha” en anställd indikerar på ett ägande och därigenom en ojämn maktbalans mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Samt den återkommande beskrivningen av att vissa grupper har 

en “svag” ställning på arbetsmarknaden skapar även det ojämna subjektpositioneringar då det 

förutsätter att det även finns stark ställning. Stark är överordnad svag i sammanhanget. I 

regleringsbrev och rapporter används också begrepp som “anvisa deltagare”, “in och utflöde 

i programmen” och “internt och externt placerade” vilket osynliggör individen, och således 

skapas en subjektsposition där deltagaren befinner sig i underläge.  
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Summering 
Innanför och utanför arbetsliv är en genomgående binär där innanför arbetsliv är den 

överordnade positionen. Det framställs även finnas olika typer av kompetens där 

Arbetsförmedlingens roll bland annat innefattar att avgöra vilken typ av kompetens som är 

bra och vilken som är sämre. Slutligen, genom krav och kontroll blir deltagaren underordnad 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  

 

4. Vad problematiseras inte? 

För att besvara frågan vad som inte problematiseras har vi använt oss av frågan vad som 

lämnas oproblematiserat, vad som är osynliggjort och om det går att se på ”problemet” på 

något annat sätt. För alla delar i denna fråga finns framförallt en oklarhet kring definitioner av 

olika begrepp. 

Oproblematiserat gällande arbete och arbetsliv 
Det finns för det första ingen tydlig beskrivning av vem eller vilka avgör vad som är ett 

lämpligt arbete, vad som är goda förutsättningar och vad som är godtagbara skäl för 

exempelvis frånvaro. Vidare saknas problematisering av vad ”misskötsel” är och vem som 

bedömer det; “Du kan förlora din plats om du missköter dig eller stör verksamheten.” (Jobb 

och Utvecklingsgarantin, sid. 2). Beskrivningar som “svag”, “utslagen”, “utsatthet/utsatt 

ställning” och “utanförskap” lämnas oproblematiserade och icke definierade.  

 

Vidare lämnas det oproblematiserat huruvida det är arbetsmarknaden som inte fungerar 

tillräckligt bra, snarare än att det är individen som brister i kompetens. Vad 

Arbetsförmedlingen kan göra annorlunda för att deltagarna ska komma i kontakt med 

arbetslivet ifrågasätts inte heller. Att befinna sig i arbetslivet i ogynnsamma positioner, samt 

att det är tillfälliga anställningar som erbjuds i programmen, lämnas också oproblematiserat. 
 

Oproblematiserat gällande deltagare 
Det är vanligt förekommande att arbetsmarknadens kompetensbrist och rådande konjunktur 

styr insatsernas riktning. “Behovet av (...) insatser och deras utformning påverkas i relativt 

hög grad av konjunkturläget och situationen på arbetsmarknaden” (Arbetsförmedlingens 
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återrapportering, 2014. sid. 9) Frånvaron av deltagarens möjligheter till eget inflytande och 

delaktighet lämnas oproblematiserat.  

 

Personer över 55 år och personer med högst förgymnasial utbildning beskrivs ha ”svag 

ställning”, de är dock frånvarande i samtliga program och återfinns inte i några åtgärder. 

Även insatser för personer med psykisk ohälsa är osynliga. Därutöver problematiseras inte 

skapandet av sociala kategorier och att en och samma person kan ingå i flera av dem. 

 

Oproblematiserat gällande inträdet på arbetsmarknaden 
Ett annat exempel är att det lämnas oproblematiserat vem eller vilka som bedömer och 

värderar vilka erfarenheter som ska kvalitetssäkras: ”Arbetsförmedlaren gör en strukturerad 

bedömning, värdering och dokumentation av dina tidigare kunskaper och din kompetens” 

(Förberedande insatser, sid 1).  

 

Det framställs även som viktigt “... att du så snabbt som möjligt få ett arbete” (Jobb och 

Utvecklingsgarantin sid. 2) och därmed saknas det också en problematisering om att få ett 

jobb fort, är det lämpligaste sättet att göra inträde på arbetsmarknaden eller inte.  

 

Summering 
Vem eller vilka som avgör vad som är “lämpligt”, positivt eller negativt lämnas 

oproblematiserat samt deltagarnas brist på inflytande. Strukturella hinder samt 

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ansvar lämnas utan att problematiseras. 

 

Sammanfattning resultat 
Sammanfattningsvis visar resultatet att arbete som norm framställs som viktigt och att ha ett 

arbete är överordnat att vara utan arbete. Arbetslöshet betraktas som något ofullkomligt och 

det som främst behandlas är att deltagaren ska få ett jobb. Detta ska genom anpassning efter 

vad arbetsmarknaden saknar. Utifrån detta lämnas det oproblematiserat att befinna sig i 

ojämlika positioner i arbetslivet samt arbetsmarknadens oförmåga att anpassas. För 

deltagarna är det viktigt att få ett jobb fort samt att anpassa sin förmåga för att kvalificera sig 

på arbetsmarknaden. Det finns ett generellt bristande förtroende för deltagarna. Detta genom 
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att det antas föreligga en risk att deltagare inte är aktiva i processen, inte uppfyller 

programmens krav samt medvetet uppger felaktiga uppgifter i rapportering. Denna risk 

behandlas genom kontrollfunktioner som exempelvis att dra in deltagarnas aktivitetsstöd. 

Olika grupper antas vidare ha olika egenskaper och kvalifikationer. Detta syns tydligast i hur 

grupper framskrivs i relation till varandra, vissa tillskrivs vara mer passiva än andra, vissa 

anses vara i behov av fler bedömningar och vissa grupper osynliggörs. Vissa erfarenheter 

antas vara bättre andra, men att det sker en subjektiv bedömning av det, lämnas 

oproblematiserat. För inträde på arbetsmarknaden ska som sagt deltagare anpassas. 

Anpassningen ska ske genom kompetenshöjande insatser så som extra utbildning och/eller 

praktisk erfarenhet. Även jobbsökaraktiviteter förekommer. Detta menar programmen 

”stärker” deltagares möjlighet till arbete.  

 

 

Analys 

Analysen läggs liksom resultatet upp i de tre delarna arbete och arbetsliv, deltagare och 

inträde på arbetsmarknaden. Det senare avsnittet som behandlar inträdet på arbetsmarknaden 

kan även förstås som en inledning till kommande diskussion. Analysens samtliga delar är 

emellertid viktiga då de samverkar.   

Arbete och arbetsliv 
Bäckman (2011) menar att arbetet och arbetsmarknaden är att betrakta som den viktigaste 

arenan för samhälleligt deltagande och social inkludering. Studien visar att utgångspunkten 

för de arbetsmarknadspolitiska programmen, är att det är bra att befinna sig på 

arbetsmarknaden och sämre att befinna sig utanför. Vilket indikerar att Arbetsförmedlingen 

ställer sig bakom den samhälleliga normen om arbete som ett villkor för samhälleligt 

deltagande. Innanför arbetslivet anses vara vägen till social inkludering för alla människor, 

vilket gör att utanför arbetslivet innebär social exkludering. 

 

Davidsson (2010), som istället använder sig av begreppen innanförskap och utanförskap, 

ifrågasätter om innanförskapet är oproblematiskt och menar att avvikelser och/eller problem 

som sker genom inkludering osynliggörs. Det saknas en problematisering av innanförskapet i 
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Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans dokument, osynliggörs innanförskapets 

eventuella problem till förmån för utanförskapets definitiva problem, baserat på normativa 

antaganden. En del av en eventuell problematik med innanförskapet är graden av 

anställnings(o)trygghet. Anställningsotrygghet är enligt Näswall, Hellgren och Sverkes 

(2003) känslan av osäkerhet gällande en anställnings framtid och tillhörande rollkonflikt för 

individen. Vissa av de arbetsmarknadspolitiska programmen erbjuder tillfälliga 

anställningsformer och i deltagarens sammanhang kan det liknas med att såväl ha ett tillfälligt 

arbetskontrakt och på samma gång vara arbetslös.  Gråskalan av vart den arbetssökande 

deltagaren befinner sig kan skapa en ytterligare rollkonflikt, med ytterligare stress.  

 

Romeu Gordo (2006) menar att det finns strukturer som utgår från att arbetssökande befinner 

sig i en frivillig situation, exempelvis genom att successivt minska ersättningen med tiden. 

Denna struktur syns i resultatet genom att Försäkringskassan har mandat att faktiskt minska 

aktivitetsersättningen om deltagaren inte uppfyller kraven i programmen. Vidare kan 

deltagarna bli avstängda från programmen om de missköter sig eller inte är aktiva nog. Det 

upplägget utgår från, enligt Romeu Gordos resonemang, att deltagarna har kapacitet och 

möjlighet att göra mer än vad de gör, - och befinner sig således frivilligt i situationen som 

arbetslös. Genom att Försäkringskassan kan ge deltagaren ekonomiskt stöd med 

förutsättningen att denne uppfyller de kriterier och premisser som anges, utsätts deltagaren 

för vad Rantakeisu (2002) liknar med tvång. Det skapar enligt Rantakeisu ett inbyggt tvång i 

samhällsstrukturen och är centralt för hur socialförsäkringssystemet är uppbyggt, vilket i 

detta sammanhang stämmer väl överens med Försäkringskassans roll för deltagarna i 

programmen.  

Deltagare 
De arbetsmarknadspolitiska programmen skapar och upprätthåller sociala kategoriseringar 

som i sin tur styr insatsernas riktningar. Både Staunaes (2003) och de los Reyes (2008) 

problematiserar kategoriseringar och menar att individers personliga egenskaper försvinner. 

Som resultatet visar finns det en avsaknad av intersektionella perspektiv och 

problematiseringar kring detta i programmen. Genom att inte lyfta möjligheten för deltagare 

att befinna i flera sociala kategorier riskerar deltagarnas personliga egenskaper att 

generaliseras ytterligare. de los Reyes problematiserar vilka som egentligen tillhör normen då 

så många grupper betraktas som ”särskilda grupper” och i många sammanhang finns 

representerade i dokument och policys. I dokumenten syns många grupper vilket leder in på 
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frågan – vilka är egentligen normen på arbetsmarknaden? Vad innebär det egentligen att 

befinna sig inom normen och att inte göra det? Vidare menar Boréus (2006) & Peralta (SOU 

2005:41) att görandet av “de negativa andra” och “vi och dem”, tenderar att normalisera och 

skapa ett socialt accepterande för ojämlikheter i samhället, vilket leder till exkluderande 

konsekvenser för “de andra” och är ett uttryck för vad Boréus beskriver som diskursiv 

diskriminering.  

 

Resultatet visar, i linje med Arbetsförmedlingens uppdrag, att deltagare ska matchas mot det 

behov som finns på arbetsmarknaden och därför formas insatserna efter 

konjunktursvängningar. Som både Boréus (2006) och Rantakeisu (2002) beskriver fråntas 

deltagares röst och vilja från programmen, och delvis från debatten om ”problemet” 

arbetslöshet. Deltagarnas inflytande är i programmen osynliggjort, och kärnan tycks vara att 

deltagarna ska anpassa sig efter arbetsmarknaden. På så sätt blir frågan om hur “problemet” 

arbetslöshet ska lösas ensidig från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans sida. 

Diskursiv diskriminering syns även genom att makthavare, i detta fall Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan, objektifierar grupper. Objektifieringen sker genom att 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan använder uttrycken “in och utflöde”, “internt och 

extern placerade” och att “anvisa deltagare”. Uttrycken tycks snarare anta en 

företagsekonomisk ton vilket riskerar att osynliggöra individen. 

 

Körner (2012) menar att det finns olika strategier att hantera sin arbetslöshet där bland annat 

ett passivt förhållningssätt är ett av många olika uttryck. Det görs återkommande antaganden 

om att deltagarna i programmen är passiva, men trots det är insatserna riktade mot de som är 

aktiva. Körner menar att detta borde tas mer hänsyn till i olika hanteringsstrategier i insatser 

som sätts in för att få personen att återgå till arbete.  

Inträdet på arbetsmarknaden  
Enligt Staunaes (2003) kan det intersektionella perspektivet användas för att förstå hur 

sociala kategorier samverkar och skapar maktstrukturer. Men Staunaes lyfter även 

problematiken med kategoriseringar och menar att andra komplexa sociala processer bör tas 

hänsyn till. Genom att titta på vilka antaganden som görs om arbete och arbetsliv, deltagare 

och inträdet på arbetsmarknaden, och hur de samverkar, kan skapandet av maktstrukturer 

förstås. Detta genom att se hur exempelvis sociala kategoriseringar, antaganden och 

subjektspositioner samverkar och skapar sociala processer.  Ett exempel på det är 
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arbetsförmedlares befogenhet att bedöma värdet av viss kompetens (subjektposition), i 

relation till att resultatet visar att vissa nyanländas (social kategori) kompetenser i högre grad 

än andra grupper antas vara i behov av bedömning (antagande), skapas en social process där 

arbetsförmedlaren har överordnad makt.  Beroende på vilka värden (ex: binärer, 

subjektspositioner, nyckelkoncept osv.) som samverkar, kan det synas nyansskillnader i vilka 

antaganden som görs och således hur insatserna riktas. Det skapas många parallella processer 

som till sin helhet blir komplexa, och som i slutändan påverkar deltagares inträde på 

arbetsmarknaden genom dominans, diskriminering, kontroll och makt. Detta kan även 

beskrivas som strukturell diskriminering (Burns, Lipponen, Lilja och Machado, 2007). 

Komplexa sociala processer innefattar, förutom tidigare nämnda aspekter, även inneboende 

system hos organisationer och institutioner. Genom att regler och tillsynes neutrala 

organisationsprocesser tillämpas kan en del grupper drabbas av mer negativa effekter av detta 

än andra. Normsystem och maktstrukturer tenderar att normaliseras och upprätthållas genom 

sociala praktiker. I programmen syns de sociala praktikerna genom hur insatser riktas. 

Exempelvis, erbjuds vissa grupper kompetenshöjande insatser i högre grad än 

jobbsökaraktiviteter. Samverkan av acceptans om gruppers ojämlikhet och vem som har 

tolkningsföreträde av problemformuleringar, kan följaktligen skapa sociala praktiker som i 

sin tur skapar samhälleliga strukturer (de los Reyes, 2008., Bacchi, 2009). Med andra ord är 

det många sociala processer som gemensamt skapar komplexa strukturer där vissa grupper 

exkluderas mer än andra i både de arbetsmarknadspolitiska programmen och i samhället. 

Dessa kan kallas för utestängningsprocesser (Sahlin och Machado, 2008). 

 

I resultatet presenteras den huvudsakliga lösningen på deltagarnas ”utsatta situation” som 

arbetslösa, vara kompetenshöjande insatser. Med andra ord är det huvudsakliga problemet att 

de har bristfällig kompetens för inträde på arbetsmarknaden. Begreppet utanförskap menar 

Sahlin och Machado (2008) har utvecklats från att handla om sociala, institutionella, 

ekonomiska och kulturella sammanhang som successivt tas bort från individen, till att 

nuförtiden handla om individens bristfälliga eller olämpliga egenskaper kopplat direkt till 

personen själv. I resultatet syns det att ansvaret för att kompetensutvecklas och åtgärda sin 

(o)förmåga ligger på individen vilket går i linje med den nya förståelsen av begreppet.  Med 

andra ord, utgår de arbetsmarknadspolitiska dokumenten således från det nya sättet att förstå 

utanförskap, och skapar i sin tur utanförskap med denna innebörd.  
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Metoddiskussion 

Studiens tillvägagångssätt och avgränsning 
Vår upplevelse är att Bacchis frågemodell har varit en bra utgångspunkt för oss för att svara 

på studiens syfte och frågeställningar. Studien bygger på vår egen frågemodell vilket bör 

ligga till grund för att förstå hur och varför studien blev som den blev. Vår pilotstudie gjorde 

att vi hade en gemensam utgångspunkt för kommande analys. Genom att vi läste dokumenten 

på var sitt håll och sedan sammanställde dem tillsammans har vi också säkerställt att 

resultatet hållits inom ramarna för de frågor vi ställt. I den gemensamma sammanställningen 

hade vi snarlika resultat vilket stärker trovärdigheten för studiens analys. Vi har aktivt 

reflekterat över vårt tillvägagångssätt och förhållningssätt genom att växelvis röra oss mellan 

studiens analysdokument, vår teoretiska utgångspunkt och vår egen förförståelse. Allt 

material har sparats under studiens gång vilket har möjliggjort att vi kunnat gå tillbaka för att 

reda ut eventuella oklarheter.   

 

Hade vi valt fler eller färre dokument hade vi möjligtvis fått ett annat resultat. Dock upplevde 

vi mättnad i våra frågor och i vilka kluster som var framträdande, och tror därför inte att 

resultatet hade påverkats nämnvärt av fler dokument.  Vi har varit tvungna att sålla något i 

det resultat vi fick fram då det var mycket omfattande. Resultatmaterialet har dock ständigt 

återkopplats mot syfte och frågeställningar för att göra ett metodiskt urval av materialet, och 

bör således få samma utgång vid en andra studie.  

 

Studiens utmaningar 
Programmen presenterar insatserna tydligt och konkret. Det har gjort det relativt lätt för oss 

att, utifrån Bacchis What’s The Problem Represented To Be, identifiera vad som framställs 

som problem, och torde inte ge någon anmärkningsvärd skillnad i resultat om studien gjordes 

en andra gång. Delarna om antaganden som bygger på binärer, sociala kategorier och 

nyckelkoncept är aningen mer diffust framställda i dokumenten vilket lämnar aningen större 

utrymme för läsaren att göra egna tolkningar och således påverka resultatet. Vi upplever att vi 

har säkerställt detta genom att tydliggöra vårt tillvägagångssätt samt ingående beskriva varje 

frågas innebörd. Den del som lämnar allra störst utrymme för subjektiva tolkningar är vad 
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som inte problematiseras, detta är en utmaning då det som inte syns - ska synliggöras. Vår 

strategi för att hantera detta är dock att förankra dessa tolkningar i Bacchis analysmodell och 

tidigare forskning.  

 

Vår tolkning av resultatet 
Vi är medvetna om att vi är tolkande personer som gör egna antaganden och drar slutsatser 

därefter. Vi har i den mån vi har upplevt det möjligt både parentetiserat vår förförståelse och 

använt den för att förstå vårt material. Analysen ställer krav på god kännedom om kulturella 

värden och handlingars betydelser. Genom vår förförståelse upplever vi att vi har god 

kännedom.  

 

Att vi gör en kritisk diskursanalys innebär att vi är medvetna om att resultatet kan ha 

påverkats av vår problematiserande ansats. Våra kritiska tolkningar kan vara färgade av våra 

personliga värdegrunder, vilka vi har beskrivit i inledande avsnitt om förförståelse. Tänkbart 

är att någon som arbetar med de arbetsmarknadspolitiska programmen på 

Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan skulle tolkat med andra ögon och därmed fått ett 

annorlunda resultat. Trots att studien inte ämnar hitta lösningar, ser vi att resultatet, analysen 

och diskussionen kan bidra med användbara perspektiv för både Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan för exempelvis återverkning på konkret dokumentarbete, och i vidare 

mening för läsare, arbetsliv och samhället i stort.  

 

Resultatdiskussion 
Vi vill börja vår diskussion med att belysa att de arbetsmarknadspolitiska programmen syftar 

till både en tillväxt- och fördelningspolitisk dimension. Att insatser riktas mot vad 

arbetsmarknaden för tillfället är i behov av, är därför en begriplig följd. En del av 

Arbetsförmedlingens uppdrag är också att prioritera grupper som står långt från 

arbetsmarknaden, vilket gör att sociala kategorier bör och måste synliggöras - det blir annars 

svårt att rikta prioriteringarna. Detta har vi förståelse för. I görandet av sociala kategorier är 

det dock viktigt att både vara medveten om, och att problematisera, hur det talas om 

grupperna och hur grupperna framställs. Vi anser dock att detta utelämnas.  
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Innanförskapet kan vara problematiskt. Till en början görs många grupper till ”särskilda 

grupper”, och vilka som egentligen är normen kan ifrågasättas. Att från början betraktas 

tillhöra ”en särskild grupp”, riskerar att leda till att personen tillskrivs vara utanför normen 

även då denne befinner sig innanför arbetslivet.  Genom problematiseringen av sociala 

kategorier skapas en acceptans definitiva problem, olikheter och att grupper behandlas olika. 

Det problematiserar vi vidare som ett problem som sträcker sig in i arbetslivet – inte endast 

utanför.  Fortsättningsvis i den här studien ser vi att deltagarna kan befinna sig i en situation 

där de betraktas som att både vara arbetslösa, ha tillfällig programanställning och samtidigt 

vara arbetssökande. Som arbetssökande antar Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att 

det är bra att få ett jobb fort. Samtidigt riskerar tillfälliga anställningar att skapa ökad stress 

för individen. Till följd av det problematiserar vi att individers olika behov osynliggörs på 

flera ställen i programmen, är bra för alla att få ett jobb fort? Är den aktiva 

hanteringsstrategin den bästa strategin för alla? Det görs antaganden om att de 

utgångspunkterna är de sanna och de rätta.  Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tycks 

alltså utgå från att det finns ett sätt som är bäst för alla, vilket är utgångspunkten för 

programmens krav - och kontrollfunktioner. Vi problematiserar att det då kan skapas ett 

systematiserat tvång.  

 

Samtidigt som det kan finnas problematik med riktade insatser, finns det också en 

problematik när grupper glöms bort. Vi problematiserar frånvaron av insatser som riktas mot 

personer med psykisk ohälsa, samt att personer över 55 år och personer med högst 

förgymnasial utbildning placeras i gruppen som anses ha ”utsatt ställning”, men inte har 

några riktade insatser.  Det gör att de hamnar i ett utanförskap men inte har rätt till samma 

prioriterade stöd, utan någon förklaring till det. Andra sidan av myntet är, till följd av att 

vissa grupper prioriteras och andra inte, att det skapas ett implicit antagande att de som har 

riktade insatser är i behov av mer stöd och därför är mer hjälplösa, än de som inte har riktade 

insatser. Båda sidor av myntet kan vara problematiskt om de inte synliggörs och hanteras.  

Om detta inte tas hänsyn till riskerar dessa faktorer att få konsekvenser för deltagares inträde 

på arbetsmarknaden, i form av att det kan skapa olika förutsättningar och villkor för olika 

grupper. Detta trots att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, enligt sig själva, ska 

finnas till för alla på samma villkor.   
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Till sist, problematiserar vi vem eller vilka som egentligen bär ansvaret för arbetslöshet och 

inträde på arbetsmarknaden. Vi frågar oss, i linje med Bacchi, om det går att se på 

“problemet” på ett annat sätt?  Utifrån att ha granskat och problematiserat språket och 

antaganden i de arbetsmarknadspolitiska programmen, ser vi “problemet” vara att det pågår 

en utestängningsprocess för vissa sociala kategoriers inträde på arbetsmarknaden. Till följd 

av att de arbetsmarknadspolitiska programmen lägger ansvaret på deltagarna, betraktas 

utanförskapet vara ett tillstånd som kan förändras av deltagaren själv. Detta syns även då det 

inte lyfts hur Arbetsförmedlingen och/eller Försäkringskassan skulle kunna arbeta mot att 

detta sker och att strukturella hinder skapas. Med andra ord upplever vi att programmen till 

viss del osynliggör strukturella ojämlikheter som skapar skilda förutsättningar på 

arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan därför upplevas bidra till 

att upprätthålla vissa ojämlikheter på arbetsmarknaden, som riskerar att skapa 

utestängningsprocesser.  

 

 

 

Författarnas kommentarer om vidare forskning 

Vi skulle tycka att det vore intressant att se vidare forskning som berör hur de eventuella 

utestängningsprocesserna i de granskade dokumenten, möjligen skapar segregering på 

arbetsmarknaden. Till följd av att kompetenshöjande insatser styrs mot sektorer där det finns 

arbetskraftbrist, kan det skapas segregeringar där vissa sociala kategorier blir 

överrepresenterade inom vissa sektorer - och andra inte. Vidare kan det även ledas in på 

klassperspektiv i form av att vissa grupper har möjlighet att göra ett eget yrkesval medan 

andra inte har det. Är därför innanförskapet oproblematiskt? Vi har i denna studie valt att 

avgränsa oss från att studera effekter av de arbetsmarknadspolitiska programmen, men vi tror 

att dessa effekter skulle vara intressanta att undersöka som en förlängning på vår studie. 

Vidare skulle det vara intressant att se om övriga arbetsmarknadspolitiska program skiljer sig 

från de som riktar sig till det som benämns som “utsatta grupper”, som en förlängning på 

kritisk diskursanalys. Och slutligen vore det intressant att forska om den samhälleliga 

diskursen om arbetslöshet. 
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Slutkommentar 

I den här studien har vi inte ämnat att hitta lösningar eller säga vad som positivt eller negativt. 

Vi har ämnat att problematisera det som de arbetsmarknadspolitiska programmen formulerar 

till problem. Vi anser att vi har lyckats med detta, och därifrån sett att antaganden påverkar 

insatsernas riktning vilket skapar utestängningsprocesser. Trots att vi inte ämnar hitta 

lösningar skulle vi gärna se att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ser programmen 

med självkritiska ögon och vågar utmana sina antaganden och problematiseringar. Går det att 

se på “problemet” på något annat sätt? 
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Bilaga 1/1 
 

Mall för genomläsning 

 

1. Vad ska lösas? = Vad/vilka är problemen? 

 

2. Vilka antaganden görs? Vad är taget för givet/ Vad ifrågasätts 

inte? 

Identifiera:  

a) Binärer  

b) Nyckelkoncept 

c) (Sociala) kategoriseringar. 

Finns det samspel och/eller motsättningar? 

 

3.  Vad problematiseras inte? Vad osynliggörs? Kan vi tänka på 

problemet på ett annat sätt? 

 

4. Vilka subjektspositioner skapas? Vem tillskrivs bära ansvar?  
 

 


