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There is currently disagreement about whether youth unemployment should be seen as a societal-, 

or individual problem, and from there also how youth unemployment should be solved. A job 

guarantee for young people was introduced in Sweden in 2007. In the five years since then, it has 

changed in the Ordinance (2007:813) on the job guarantee for young people eighteen times. 

Ordinance (2007:813) on the job guarantee for young people and the eighteen amendments were 

my empirical materials by reason of wonder about what to change and what impact it would have 

on the youth. The purpose was to examine and analyzes the perceptions about the perception of 

unemployed youth and how youth unemployment would be solved. I assumed the critical 

discourse analysis through the three-dimensional model of Norman Fairclough which I used both 

as a method and theory in the analysis, and the governmentality of Foucault to see what 

management techniques they were using. 

 I found that the disagreement in the research also prevailed in the regulation when it came to how 

to look at youth unemployment and also how to solve it. One of the main features I found in the 

changes in the Ordinance (2007:813) on the job guarantee for young people was the extent of 

inclusion and exclusion of young people at UGA, while the main content of the memorandum and 

legislative proposal was penalties and compensation. Youth unemployment is portrayed as a social 

problem, but individual solutions are used to combat youth unemployment. By disagreeing in 

society on how to look at youth unemployment poses problems for how to resolve it. 
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1. Inledning 

Arbetslösheten bland ungdomar kom jag i kontakt med under min praktik på en Socialtjänst i 

Skåne, på enheten för ekonomiskt bistånd. Att vara aktivt arbetssökande var ett av de tyngsta 

kraven för att kunna vara berättigad till ekonomiskt bistånd. Jobbgaranti för ungdomar (UGA) var 

den vanligaste insats man talade om i samband med ungdomars arbetslöshet. Jag fick 

uppfattningen att man ansåg det var viktigt att ungdomarna blev inskrivna i detta 

arbetsmarknadspolitiskprogram med syfte att hjälpa dem ur arbetslösheten. Detta gjorde mig 

nyfiken över om programmet levde upp till denna tilltro. 

I sökandet efter information om det arbetsmarknadspolitiska programmet fann jag 

förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar (förordningen) som behandlar det 

arbetsmarknadspolitiska programmet UGA. Jag upptäckte att det gjorts förändringar i 

förordningen 18 gånger från det att förordningen trädde i kraft 2007 fram till idag. Hur kommer 

det sig att man har förändrat i förordningen 18 gånger och vad har det inneburit för arbetet med att 

bekämpa ungdomsarbetslösheten? 

För att få förklaring till vad orsakerna varit till dessa förändringar letade jag vidare efter 

skrivelser som förklarade tanken bakom förändringarna. Efter ett resultatlöst sökande på 

Regeringskansliets hemsida, Arbetsmarknadsdepartementets hemsida och riksdagens hemsida så 

kontaktade jag Regeringskansliset för hjälp. Regeringskansliet visste inte var jag kunde hitta 

skrivelser av den karaktären då de inte publicerade sådana skrivelser och hänvisade mig till 

Arbetsmarknadsdepartementet. De på Arbetsmarknadsdepartementet visste inte var skrivelser 

kring orsaken till förändringarna kunde hittas och hänvisade mig tillbaka till Regeringskansliset 

och Riksdagen. Mannen jag kom i kontakt med på Riksdagen informerade mig om att det inte 

finns några skrivelser kring tankarna bakom en förändring i en förordning som det gör till en lag. 

En förordning skapas eftersom lagen inte alltid kan omfatta alla grupper och behöver därför 

specificeras för en viss grupp i samhället genom en förordning. Mannen uppgav att från 

Riksdagens sida så överlåter man arbetet med att utforma förordningar och de förändringar som 

man anser behöver göras för att förordningen ska bli bättre, Regeringens så kallade ”inre liv”. 

 

1.1 Problemformulering 

Arbetslöshet har inte varit erkänt som ett ”eget” socialt problem så länge, utan har varit en del av 

fattigdomsbegreppet. Synen på fattiga och fattigdomen har förändrats under ett halvt sekel och 

tanken hur man skall komma åt problematiken har följt denna syn. Dagens samhällsvetenskapliga 
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forskning kring hur ungdomsarbetslösheten ska uppfattas, och utifrån den uppfattningen även hur 

ungdomsarbetslösheten ska lösas, råder det oenighet kring (Sunesson 2000, 2002).  

Ungdomsarbetslösheten uttrycks både som ett samhällsproblem och ett individproblem i 

tidigare studier inom området.  Synen på ungdomsarbetslösheten som ett samhällsproblem 

understryks av mängden arbetslösa medan individproblemet lyfts fram genom föreställningarna 

från omgivningen om hur arbetslösa är och ska vara (Josefsson 2007, Rantakeisu, Starrin & 

Hagquist 1996). 

Fram tills 1900-talet ansåg man att den arbetslöse själv var orsaken till arbetslösheten, detta 

genom att vara ovillig att arbeta. Genom att fattigdomen gjordes till ett individuellt problem blev 

de fattiga syndabockarna och inte samhället (Meeuwisse & Swärd 2002). Den synen på 

arbetslöshet motiverade stiftandet av fattiglagen som institutionaliserade de arbetslösa och 

skapade därigenom ordning i samhället. I början av 1900-talet förändrades tanken om individuella 

lösningar och det skapades istället en idé om att det skulle vara generella lösningar mot 

arbetslösheten, detta motiverades av att man började se fattigdomen som ett samhällsbekymmer 

och inte ett individuellt bekymmer (Sunesson 2002).  

Föreställningarna från samhället kring hur en arbetslös är och ska vara har en betydelse för 

hur ungdomen ser på sin påverkansmöjlighet över sin situation (Josefsson 2007; Angelin 2009). 

Hur  känslan av kontroll upplevs i en arbetslös situation kommer att ha en betydelse för hur länge 

man är arbetslös och var ungdomen lägger ansvaret; hos sig själv eller samhället (Rantakeisu et al. 

1995). Vilken del i arbetslösheten som ungdomen upplever sig ha, t.ex. om de ser sig själva som 

en del av problemet, har även en påverkan på den psykiska hälsan (Andersson 2003).  

Uppfattningarna är många om gruppen arbetslösa ungdomar. Frågan är om de olika 

uppfattningarna återfinns i förordningen eller om det råder en mer enhällig uppfattning i 

förordningen kring ungdomsarbetslösheten än vad det gör i tidigare forskning? För att undersöka 

den ovissheten kommer jag använda mig av en kritisk diskursanalys för att kunna belysa de olika 

mönster som går att finna i förordningen och förändringarna. 

 Relevansen av min studie inom socialt arbete menar jag på är hur ungdomsarbetslösheten 

uppfattas och påverkar hur man ser på ungdomar som är arbetslösa, samt vilka insatser man 

använder för att försöka lösa ungdomsarbetslösheten. På Regeringskansliets hemsida kan man läsa 

att det diskuteras att införa en jobbgaranti i EU för att bekämpa den höga ungdomsarbetslösheten, 

där den svenska jobbgarantin blir en förebild (Faktapromemoria 2012/13: FPM42). 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i en kritisk diskursanalytisk ansats, undersöka 

och analysera förordningen kring synen på arbetslösa ungdomar, samt uppfattningarna kring hur 

ungdomsarbetslösheten ska lösas. 

 

1.3 Frågeställningar 

o Hur avgränsas målgruppen i förordningen?  

o Vilka konsekvenser för målgruppen framställs? 

o Hur framställs ungdomsarbetslöshetens orsak och lösning? 

 

1.4 Bakgrund 

I avsnittet ovan har jag avgränsat området ungdomsarbetslöshet till det som berörs av 

arbetsmarknadspolitiska programmet UGA. I detta avsnitt så presenterar jag de angivna 

anledningarna till avvecklandet av de tidigare arbetsmarknadsapolitiska programmen; 

Ungdomsgarantin (UG) och Kommunala ungdomsprogrammet (KUP), samt huvuddragen i 

förordningen. Detta för att skapa en förförståelse kring resonemanget man hade vid införandet av 

UGA.    

 

1.4.1 Anledningen till avvecklandet av Ungdomsgarantin 

(UG) och Kommunala ungdomsprogrammet (KUP) 

I april 2007 skickade Arbetsdepartementet ut ett remissförfarande på Promemorian 2007; En 

jobbgaranti för ungdomar (promemorian)som gällde avveckling av ungdomsprogrammen UG och 

KUP. Dessa skulle ersättas av ett nytt program, UGA. KUP hade gällt ungdomar som var under 

20år och inte gick i gymnasiet där kommunen hade varit huvudman och insatsen pågick mellan 

1995-2007. UG hade gällt ungdomar som var över 20 år men inte äldre än 25år. Även här hade 

kommunen varit huvudman och insatsen infördes 1998 och avvecklads 2007 (Promemorian 2007: 

12). 

Bakgrunden till det förslag som Arbetsmarknadsdepartement presenterade var att ungdomar 

hade drabbats väldigt hårt av arbetslösheten mellan åren 2001-2006 samt att den öppna 

arbetslösheten för ungdomar ökat för de i åldern 16-24år (Promemorian 2007: 10). Man hade även 

sett att deltagandet i arbetsmarknadspolitiska program varit för lågt i relation till den ökning av 
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ungdomsarbetslöshet som skett. Det har inte funnits många arbetsmarknadspolitiska program som 

har varit effektiva till att få ut människor i arbete, utan de har snarare lett till inlåsningseffekter. 

Trots att insatserna leder till arbete eller studier förr eller senare så är inlåsningseffekten större än 

behandlingseffekten (Promemorian 2007:15). 

Den kritik man lyfte fram kring UG och KUP var att det rådde stora skillnader i landet 

avseende hur man hade använt sig av UG och KUP och att behandlingen av arbetslösa inte varit 

likvärdig runt om i landet. Man poängterade problematiken med att kommunen hade 

huvudmannaskapet vilket hade lett till att ungdomarna tappat kontakten med arbetsförmedlingen, 

samt att statens möjlighet att styra, kontrollera och följa upp verksamheten hade försvårats 

(Promemorian 2007: 13). 

 

1.4.2 Förordningen(2007:813) om jobbgaranti för ungdomar 

Den 3 december 2007 infördes förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar som rör 

bestämmelser om det arbetsmarknadspolitisktprogrammet UGA, detta efter att Propositionen 

2007/06:118(propositionen) presenterat promemorians förslag tillsammans med 

remissinstansernas kommentarer. Syftet med denna arbetsmarknadspolitiska insats var att 

ungdomen skulle erbjudas särskilda insatser i ett tidigt stadium för att så snabbt som möjligt få ut 

ungdomen i arbete eller till en reguljär utbildning (Promemorian 2007:15). 

Förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar innehåller 17§ och har delats in i 11 

rubriker; ● Anvisningar till jobbgarantin för ungdomar ● Vem som får anvisas till jobbgarantin för 

ungdomar ● Vad man kan ta del av inom jobbgarantin för ungdomar ● Hur lång tid man får ta del 

av jobbgarantin för ungdomar ● Återinträde i jobbgarantin för ungdomar ● Återkallelse av 

anvisning till jobbgarantin för ungdomar ● Ny anvisning till jobbgarantin för ungdomar ● 

Ersättning till den enskilde ● Tillsyn ● Överklagan ● Verkställandeföreskrifter 

(Arbetsförmedlingen 2013, Förordningen(2007:813) om jobbgaranti för ungdomar). 

Jag kommer inte att beskriva förordningen närmre i detta avsnitt då den utgör min empiri i 

studien. Detsamma gäller propositionen och promemorian som utgör ramdokument till 

förordningen. Jag kommer därför att komma närmre in på dem under avsnitt 5; analys och resultat. 
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar jag ett urval av tidigare forskning som berör uppfattningar om 

ungdomsarbetslöshetens orsak, lösning och konsekvenser samt som är aktuell för min studie och 

analys. Forskningen kring ungdomsarbetslösheten är omfattande, men forskning på förordningen 

tillsammans med ungdomsarbetslösheten är knapphändig. Mitt fokus på tidigare forskning 

kommer därför att belysa forskning på andra arbetsmarknadspolitiska program samt 

ungdomsarbetslösheten i allmänhet. Urvalet av tidigare forskning har jag endast gjort på svenska 

studier med anledning av att det jag valt att undersöka än så länge är specifikt för Sverige. 

 

 2.1 Arbetslöshetens rötter 

Sune Sunesson (2002), professor i socialt arbete, diskuterar kring utvecklingen för synen på 

arbetslösa under ett halvt sekel samt hur man sett på orsaken och lösningar på problemet med 

arbetslöshet. Under 1500-talet genom industrialiseringen flyttade befolkningen från landsbygden 

in till städerna. Folkmängden ökade och så även andelen fattiga vilket skapade stora kostnader och 

oordning i samhället. Problemet var att fattiga samlades på ett och samma ställe, men man ansåg 

att orsaken till fattigdomen berodde på oviljan att arbeta. Enligt Sune Sunesson (2002) så 

påpekade den lärde Vives att man var tvungen att ställa höga arbetskrav och bryta med kyrkans 

tänk att man skulle ha generösa tiggeriregler för att få ut människor i arbete. Förslaget på lösning 

på problemet resulterade i att man stiftade reformer och lagar kring de fattiga för att hålla ordning. 

Fattiglagen gjorde att myndigheter fick ingripa i deras liv och flytta dem till institutioner för 

fattiga. Man talade om de fattiga som problemet och inte fattigdomen, grunden till problemet var 

oviljan att arbeta på grund av de generösa allmosorna.  

Under 1800-talet så var det den svaga tillväxten av befolkningen som var problemet. 

Befolkningen ökade inte samt att självmord och barnadödligheten var oerhört hög. Utan en stark 

befolkning som inte kunde arbeta så stannade samhället. Man fokuserade under denna tid på hälsa, 

familj och barn, och de socialpolitiska åtgärderna var många. Nu var inte tanken att skapa ordning 

utan istället att stärka människorna i samhället då det gynnade samhället i stort (ibid.). 

Man lyfte arbetslösheten ur fattiglagen och bildade arbetslösheten som ett eget problem i 

början av 1900-talet. År 1931 presenterades en arbetslöshetsutredning av nationalekonomerna 

Sven Skogh och Dag Hammarskjöld där de förespråkade generella lösningar för att komma åt 

arbetslösheten som skulle gynna alla i samhället (ibid.). 
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2.2 Samhällsproblem eller individproblem? 

Ur utvecklingen till de generella lösningarna där samhället fick ansvaret har ansvaret åter lagts på 

individen. Meeuwisse och Swärd (2002) menar att det alltid varit en värdekonflikt kring hur man 

ska tolka och definiera det sociala problemets orsak och karaktär, samt att det fortfarande pågår en 

konflikt mellan vilket perspektiv man skall inta; strukturellt eller individuellt?  

Josefsson (2007) lyfter fram ungdomars upplevelser av arbetslöshet med en ansats på 

socialkonstruktivism om hur de får komma till tals. Fokus i avhandlingen ligger på ungdomarnas 

erfarenheter av arbetsmarknadspolitik, åtgärder i olika former från samhället och betydelsen av 

arbetsmarknadsåtgärder.  Josefsson diskuterar även att den modernisering som skett i samhället 

har gjort att ansvaret på individen är större än vad det tidigare varit, då man istället la ansvaret på 

kollektivet. Kraven från arbetsgivare och arbetsmarknaden är en bidragande faktor till ungdomars 

arbetslöshet då de inte kommer in på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna kräver utbildning på papper 

och ungdomarna känner sig misstrodda. På arbetsmarknaden är det så många som konkurrerar om 

arbetena att man aldrig får chansen, samt att man skär ner i arbetsmarknadens åtgärder vid 

lågkonjunktur som främst drabbar ungdomar (ibid.). 

Rantakeisu et al.(1995)  menar att om en individ blir arbetslös så medför det stora bekymmer 

för individen och för dem som finns i det närmsta nätverket. Det skapar inga stora problem för en 

kommun eller samhället att en individ blir arbetslös. Dock är det inte bara bekymmer för en 

individ när antalet arbetslösa blir t.ex. 10 000, då är det inte längre endast individens problem utan 

även samhällets. Rantakeisu et al. (1995) poängterar att samhälliga problem inte kan lösas via 

individuella lösningar, d.v.s. att fokusera på individens färdigheter och kunskaper hjälper inte 

ungdomsarbetslösheten i det stora hela. Skillnaderna mellan vuxna arbetslösa och unga arbetslösa 

är stor i förklaringen till arbetslösheten. Bland vuxna försöker man lösa och förklara 

arbetslösheten med strukturella förklaringar/lösningar, medan man har ett individuellt sätt att 

förklara och lösa arbetslösheten bland ungdomar. Allmänhetens uppfattningar om hur den 

arbetslöse är har en stor påverkan på individen. Genom dessa uppfattningar formas föreställningar 

om hur en arbetslös är, och uppfattningarna påverkar även hur man behandlar den arbetslöse, både 

från samhälligt och statligt håll (ibid.). 
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2.3 Ungdomens påverkansmöjlighet som arbetslös 

Hur man ser på arbetslösheten hos ungdomar och var problematiken och lösningen till den ligger, 

har betydelse för hur möjligheten till att påverka sin egen situation som arbetslös ser ut. Daniel 

Persson Thunqvist (2003) Fil. dr. i kommunikationsvetenskap undersöker i sin avhandling hur 

deltagare, vägledare och projektledarna i ungdomsprojekten i kommuner hanterar konflikter och 

eventuella problem som kan dyka upp i kontakten. I avhandlingen tar Persson (2003) upp vilka 

institutionella kategorier som används för att slussa in ungdomarna i vuxenlivet, d.v.s. 

socialisation. Här framkommer det att ungdomarna skall ”uppfostras” till attraktiva arbetare. 

Rollen som uppfostrare har förskjutits från familjen till de arrangörer på arbetsmarknaden som 

ungdomarna möter via arbetslösheten. Persson identifierar att man har som ambition att ha ett 

individperspektiv i mötet med ungdomar, d.v.s. mindre fokus på rutiner och formell ordning. I det 

sammanhanget med vägledningssamtal som aktivitet nämner Persson (2003) begreppet ”hjälp till 

självhjälp”. Problematiken med att försöka ha ett informellt möte med ungdomarna med en 

byråkratisk agenda gör det svårt för vägledarna i arbetet med ungdomarna, där man kan identifiera 

en ”dold” kontroll över ungdomarna via den individuella handlingsplanen. I den individuella 

handlingsplanen som ingår i kartläggningsfasen får vägledaren igenom myndighetens agenda via 

en omkonstruktion av syftet med vägledningen, från vägledande och motiverande åtgärder, till 

mer administrativa åtgärder (ibid.). 

Hur ungdomarna kan påverka sin situation undersöker även Anna Angelin (2009) dr. i 

socialt arbete i sin avhandling där syftet med studien var att undersöka vilken betydelse den 

långvariga arbetslösheten och att vara socialbidragstagare hade haft på ungdomar som blev 

arbetslösa under 1990-talet och som fortfarande var det. Angelin (2009) kunde se ett mönster att 

anledningen till att dessa människor stannat i arbetslösheten var bland annat resursbrist. 

Vanmakten beskrev deltagarna enligt Angelin (2009) vara avsaknaden av ekonomiska resurser 

som begränsade deras handlingsutrymme att ta sig ur situationen. Den upplevda vanmakten 

förknippade deltagarna med att ständigt vara ifrågasatta av samhället och att ens problem inte blev 

erkända. Angelin (2009) beskriver det som den dubbla vanmakten där den faktiska och den 

upplevda vanmakten förstärker svårigheten med att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och i 

samhället. Angelin (2009) pekar på att positionen som marginaliserad inte bara sker under 

lågkonjunkturerna utan har en tendens att ha en ”inlåsningseffekt” på ungdomarna in i vuxenlivet. 
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2.4 Konsekvenser av arbetslösheten 

Att inte kunna påverka sin situation och känna maktlöshet kopplas även till ohälsa. Fil. dr. i 

etnologi och forskare på Arbetslivsinstitutet Maria Andersson (2003) studerar i sin avhandling 

ungdomars individuella känsla av att vara arbetslös och hur det påverkar deras hälsa. Andersson 

(2003) visar på att ungdomarna har en stor benägenhet att identifiera sig med kategorin arbetslös. 

Andersson uppger vidare att kategoriseringen även är stigmatiserande då det inte endast handlar 

om att vara arbetslös, utan att den ekonomiska och social biten även finns med, vilket gör att 

kategorin innebär en ofrivillighet. Känslor som är tillåtna att känna som arbetslös är t.ex. 

utanförskap, depression och värdelöshet, medan känslor som t.ex. samhörighet och lugn inte är 

accepterade att känna. Det skapar en förvirring för ungdomen kring om de skall kalla sig 

arbetslösa eller inte, om de känner känslor som inte är accepterade att känna. Här presenterar 

Andersson(2003) en maktkamp inom den ambivalens som pågår mellan t.ex. utanförskap och 

samhörighet, denna kamp sker inte bara utanför individen utan även inom individen. Genom de 

begränsade handlingsalternativ man har som arbetslös finns det en risk för att kategoriseringen 

medför att individen uppfattar sig själv som problemet, vilket har negativ inverkan på deras 

självkänsla. Hon menar att detta minskar incitamentet till att söka ett arbete. Andersson(2003) 

menar att istället för att uppfostra de arbetslösa ungdomarna genom kontroll, så borde man stärka 

individen för att motverka negativa känslor som medför en kontraproduktiv lösning på 

arbetslösheten. 

Känsla av kontroll och hur det påverkade människans hälsa undersökte man redan på 1930-

talet. Rantakeisu et al.(1995) tar upp O´Briens omanalys av 1930-talets arbetslöshetsforskning 

med teorin om kontroll- lokus. På 1930-talet präglades de arbetslösa av känslor som maktlöshet 

och depression. Kontroll- lokus delade han in i extern och intern, vilket innebar att om en arbetslös 

hade en extern kontroll- lokus så ansåg han/hon att möjligheten att påverka sitt eget liv var 

minimal då det var andra som kontrollerade och bestämde detta. Den interna kontroll- lokus 

innebar att man såg sin del i hur ens liv såg ut och den som kunde förändra ens situation var bara 

en själv. Rantakeisu et al.(1995) tar upp att O´Brien såg att om man la skulden på sig själv till 

arbetslösheten så mådde man bättre än om man ansåg att det var samhällets fel. Känslorna man 

hade var alltså betingade i människan själv och inte av yttre påtryckningar från omgivningen och 

samhället. 

Den tidigare forskningen visar inte endast en historisk förändring på synen kring orsaken till 

arbetslösheten, utan att det råder en oenighet kring hur man ska se på den än idag. Hand i hand 

med den skiftande synen finner man även olika förslag på lösning, olika möjligheter för ungdomen 
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att påverka sin situation samt konsekvenserna för ungdomarna med att vara arbetslös. För att 

undersöka om förordningen innehåller en enighet eller samma oenighet som i tidigare forskning, 

samt vilken riktning som förändringarna går åt presenterar jag nedan mina metodlogiska och 

teoretiska val för min studie. 

 

3 Metod och teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenterar jag de metodologiska och teoretiska utgångspunkterna jag valt för att 

kunna undersöka och analysera min empiri. Jag använder mig av den kvalitativa metoden kritisk 

diskursanalys av Norman Faircloughs som både metod och teori för min analys. Jag använder mig 

av ytterligare en teoretisk utgångspunkt i Governmentality för att kunna besvara mina 

frågeställningar. 

 

3.1 Governmentality 

Under 1970-talet använde Foucault enligt Nilsson (2008) begreppet disciplin som maktmedel, 

d.v.s. genom att övervaka människan skapas och upprätthålls ordningen i samhället. Den 

disciplinära formen av makt förknippade han med normalisering; att individen ses som avvikande 

eller normal inom den norm som råder. Genom att ständigt mäta, bedöma och ändra gränsen för 

normalt så sker normaliseringsprocessen genom att forma och skapa individen (Nilsson 2008). 

Den disciplinära makten menar Nilsson (2008) att Foucault skiljde från den s.k. 

suveränitetsmakten, som var den makt som förknippades med lagen och vad som är rätt eller fel. 

Suveränitetsmakten förknippades med statsbyråkrati och rättsystemet medan den disciplinära 

makten förknippades med skola, fängelse, mentalsjukhus osv. När lagen inte räckte till att hålla 

ordning i samhället så var det normen som skulle skapa ordning genom att få individerna till att bli 

”normala (ibid.). 

Governmentality var en annan definition av makt som kom ur styrningsteknologier i mitten 

på 1980-talet (Nilsson 2008). Innan menar Foucault, enligt Nilsson, att han hade haft intresse för 

hur yttre påverkan skapade och formade subjektet(individen). Nu talade Foucault, enligt Nilsson, 

istället om hur subjektet skapades inifrån, en inre påvekan. Frihet är ett centralt begrepp i 

skillnaden mellan disciplinär makt och governmentality; genom disciplinär makt handlar det om 

att begränsa friheten för människor då man är tvungen att övervaka dem. Governmentality handlar 

om att få människor att sträva efter frihet och vägleda människorna hur de skall nå denna frihet 
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genom att begränsa den. Frihet och makt är effekter av varandra och koncentrerar sig på 

självstyrning. Friheten här är att man skall styra sig själv så att det inte endast är nytta för en själv 

utan även för samhället (ibid.). Här är disciplinen enligt Nilsson lika viktig som i Foucaults 

tidigare maktdefinition, men här talar Foucault om självdisciplin istället. Foucault hann inte 

fullfölja sitt arbete med det nya tänket vilket har medfört att andra forskare har fortsatt utveckla 

denna linje av makt och styrning. 

Även liberalism är en viktig syrningsmentalitet i det västerländska samhället som har 

figurerat under de senaste tvåhundra åren och det är detta spår som andra forskare tagit vid efter 

Foucault. Relationen mellan styrning och frihet är central inom liberalismen, men med det så 

menas det inte att styrningen är mindre utan mer effektiv och fokuserad på maximal ekonomi. 

Styrningen har skett i den utsträckningen som man ansett varit nödvändigt (Nilsson 2008).  

 

3.2 Diskursbegreppet 

En definition av begreppet diskurs, där en diskurs endast har en betydelse, är nästintill omöjligt att 

presentera då begreppet används inom många olika områden. För att underlätta förståelsen av 

avsnittet så kan en förenklad definition av begreppet innebära; ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen” (Winther et al. 2000:7). T.ex. Om ett förslag på att kvinnor skulle ha 35 % mindre 

lön än män på ett medlemsmöte för feminister så hade det blivit stora protester då dessa 

tankegångar inte ingår i den diskursen. Genom det kan man även säga att diskurser är talordningar 

som bestämmer vad som är accepterat ur en social och kulturell kontext (Börjesson 2003:21). Hur 

diskursbegreppet används och tolkas får ytterligare en avgränsning beroende på vilken 

diskursanalys man väljer att använda för att närma sig sin empiri. 

 

3.3 Diskursanalys som teori och metod 

I Winther et al. (2000) poängteras vikten av att inte använda diskursanalys endast som ett verktyg 

för att analysera den empiri man samlat in, utan som en röd tråd genom ens studie både som teori 

och analys, d.v.s. en paketlösning. Detta är anledningen till varför metod och teori sammanfaller i 

detta avsnitt. 

Fyra indelningar presenteras; de filosofiska premisserna kring vad språkets roll är, modellen 

för teori, riktlinjer för metod i val av forskningsområde och analysverktyg (Winther et al. 

2000:10–11). Diskursanalys är inte endast ett angreppssätt utan man använder det inom många 

olika områden och vad diskursanalys är och hur den ska användas finns det många olika åsikter 

om (ibid.). De perspektiven av diskursanalys som Winther et al. (2000) presenterar har sin grund i 
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socialkonstruktivismen som bygger på att det inte finns en absolut sanning utan verkligheten 

skapas genom de konstruktionerna/kategorier vi uppfattar. Den bild vi har av världen är alltså inte 

verkligheten utan ett resultat av det sätt vi har kategoriserat världen på. Hur vi kategoriserar 

välden har både en historisk- och kulturell bakgrund, att vår världsbild kan förändras över tid. De 

sociala processerna är där vår uppfattning om världen gror och hålls kvar. Genom den kunskapen 

så försöker vi hitta gemensamma ”sanningar” och kämpa för vad man anser är riktigt eller oriktigt. 

I den bestämda världsbilden som skapas så framställs vissa handlingar som korrekta och andra 

som felaktiga. Det är igenom olika syn på vad världsbilden är som sociala konsekvenser sker 

genom den sociala handlingen. 

Winther et al.(2000)  tar upp tre olika angreppssätt av diskursanalys; diskursteori, kritisk 

diskursanalys och diskurspsykologi. Diskursteorin har som huvudfokus att språket konstituerar vår 

världsbild, diskurspsykologin har samma fokus men är intresserad av människornas användning 

av diskursen och inte hur diskurserna begränsar vårt handlande. Den kritiska diskursanalysen som 

teori har inte endast som utgångspunkt att diskurserna konstituerar, utan att de även konstituerar 

diskursen. I min analys så kommer jag att använda mig av kritisk diskursanalys på grund av mitt 

intresse av hur diskursen skapar vår världsbild, samt hur den reproduceras och upprätthålls eller 

förändras (ibid.) 

 

3.4 Kritisk diskursanalys som teori 

Det finns även inom den kritiska diskursanalysen olika indelningar, men de olika indelningarna 

inom den kritiska diskursanalysen har gemensamma huvuddrag. 

Hur texter skapas och hur texterna sedan tas emot och tolkas ses som en social praktik som bidrar 

till att den sociala världen, relationerna och identiteterna förändras. Genom denna diskursanalys så 

vill man belysa de sociala och kulturella förändringsprocesserna under tid, hur diskurser inte bara 

förändrar och är med och skapar den sociala världen, utan att den sociala världen är med och 

förändrar och skapar diskursen. 

Ideologi är även centralt och syftar till att praktikerna är med och skapar och återskapar 

ojämlika maktförhållanden mellan olika grupper i samhället. Den kritiska diskursanalysen ser det 

som sin uppgift att undersöka och göra kartläggningar över hur praktikernas roller påverkar 

ojämlika maktförhållanden mellan olika grupper, med målet att utplåna dessa ojämlikheter. Med 

det kritiska så menar man att man inte är politiskt neutral utan engagerad för en social förändring. 

Här menar man att man ställer sig på de svaga gruppernas sida och genom forskning försöker 

hjälpa dem ur denna svaghet via det kritiska som skall belysa problematiken. Lingvistik som 
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textanalys i den kritiska diskursanalysen sker genom att man systematiskt undersöker 

ord/meningar som man annars inte lägger märke till då man tar det för givet (Winther et al. 2000).   

Att använda Norman Faircloughs angreppssätt på kritisk diskursanalys, som jag valt att 

använda mig av i min studie som teoretisk och metodologisk utgångspunkt, grundar sig i att den är 

den mest utvecklade teorin och metoden inom den kritiska diskursanalysen. Tyngdpunkten i den 

kritiska diskursanalysen är att diskursen inte bara skapar den sociala världen utan även att den 

sociala världen är med och skapar diskursen. Han menar även på att man inte får en djupare 

förståelse för förhållandet mellan text och samhället genom att endast göra en textanalys, utan att 

man måste integrera analyser av den diskursiva praktiken och sociala praktiken i diskursanalysen 

för att kunna få en djupare förståelse (ibid.). Utifrån det grundar sig valet av min teoretiska 

utgångspunkt i; governmentality. 

I den kritiska diskursanalysen så lyfter Faircloughs fram två dimensioner av diskursen som 

man ska fokusera på: 

- Den s.k. kommunikativa händelsen – ett fall av språkbruk. I denna studie skulle det vara 

förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar. 

- Diskursordning – är summan av de diskurstyper som man använder inom en social 

institution. I denna studie skulle det kunna vara Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringen 

eller Arbetsförmedlingen. 

Fairclough (1992) beskriver att den kommunikativa händelsen ha tre dimensioner: 

För det första att den är en text och man kan se på textens egenskaper. För det andra att det är en 

diskursiv praktik, d.v.s. hur texten produceras och konsumeras. För det tredje att det är en social 

praktik och att man kan se på den bredare sociala praktiken, d.v.s. vilken socialpraktik som texten 

finns inom. 

Enligt Winter et al.(2000) menar Fairclough med diskursordning att man använder vissa 

diskurser som förväntas användas eller alltid har använts inom ett område. Om man istället 

använder andra diskurser som man tidigare inte gjort inom diskursordningen leder det till en 

förändring. Man talar exempelvis mer om kunder inom välfärdssektorn än vårdtagare idag, d.v.s. 

marknadsdiskurser kommer in i välfärdens diskursordning. 

Fairclough(1992) tar upp begreppet ideologi och menar att det är en betydelsekonstruktion 

som bidrar till att skapa, återskapa och förvandla dominansrelationer. Betydelsekonstruktionen 

kan existera där det finns dominansrelationer, t.ex. klass och kön.  Genom att man kan vara inom 

olika ideologier samtidigt så skapar det en osäkerhet som i sin tur leder till en insikt av vad dessa 

ideologier kan ha för verkningar. Här kommer det med svårigheten att vara neutral och kunna 

skilja på texter som är ideologiska eller inte . 
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3.5 Kritisk diskursanalys som metod 

För att använda en kritisk diskursanalys som metod så använder man olika verktyg och som 

tidigare nämnt så sker analysen i tre steg, men de sker isolerade ifrån varandra till en början. 

Det första steget i analysen är textanalysen där man ser på hur diskurserna blir verklighet i 

text och ordens/meningarnas egenskaper. Förutom det metodologiska verktyget ordval för att se 

på vilka ord/meningar som har förändrats i förordningen och vad de ger för betydelse, så är det 

även av intresse att se till några grammatiska element som Fairclough presenterar som 

metodologiska verktyg; transitvitet och modalitet  

Ordval är när man analyserar vilka ord och meningar man väljer att använda sig av och hur det 

påverkar diskursen. 

Transitvitet är när man analyserar hur händelser/processer sammanknyts med subjekt och objekt. 

Subjektet som aktiv eller passiv i en händelse blir kartläggningen av den ideologiska effekten. 

Modalitet innebär hur författaren av texten instämmer med ett påstående. Man ser variationen 

genom verben t.ex. bör, ska, kan, och får i texterna och kan utifrån valet av verb analysera vilka 

konsekvenser det ger diskursens skapande av sociala relationer. (Winther et al. 2000:87–88). 

Det andra steget i analysen är diskursiv praktik analys där man koncentrerar sig på hur texterna 

produceras och konsumeras. Jag har inte gjort några intervjuer av handläggare eller målgruppen så 

analysen av hur texterna konsumerats kan jag inte undersöka, utan fokus kommer att ligga på hur 

de produceras. För att kunna genomföra analysen av den diskursiva praktiken så använder jag 

nedan verktyg: 

Interdiskursivitet är de diskurser som finns inom en diskursordning. Att mixa olika diskurser inom 

en diskursordning kan ses som ett kreativt sätt att se saker med andra ögon och förändra, men kan 

även ses som ett sätt att hålla kvar vid den gamla ordningen genom att blanda på ett konventionellt 

sätt. Man kan därför se de olika diskurserna inom ordningen och vad de har för relation till 

varandra, samt mellan vilka olika ordningar. 

Intertextualitet är en form av interdiskursivitet där det innebär att man aldrig börjar från början vid 

en kommunikativ händelse utan att det bygger på tidigare händelser. 

Manifest intertextualitet är när det är tydligt att texten bygger på andra texter genom att man 

hänvisar till andra texter eller använder andra texter i texten.  

Intertextuell kedja är där man kan koppla samman olika serier av texter (Winther et al. 2000:85–

86). 

Det tredje steget i analysen sätter in de tidigare två analyserna i ett större sammanhang och 

det är även här som man kommer till de ideologiska konsekvenserna och de förändringar som 
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identifierats. Man finner genom analysen av förhållandet av den diskursiva praktiken, och den 

sociala praktiken sina slutsatser. (Winther et al. 2000:90). 

 

3.6 Förtjänster, begränsningar och tillförlitlighet  

Min empiri som består av förordningen samt ramdokumenten promemorian och propositionen är 

dokument som är tänkta att använda som ”styrningsdokument” d.v.s. att handläggaren på 

Arbetsförmedlingen använder det som en ram vid beslutsfattande gällande ungdomar inskrivna på 

Arbetsförmedlingen. Tanken med dokumenten när de skapades, framförallt förordningen, var att 

man skulle använda dokumenten som en ram vid handläggningen. Den kritiska diskursanalysen 

som jag använt mig av för att se på dokumenten med fokus på synen på arbetslösa ungdomar och 

hur ungdomsarbetslösheten ska lösas, d.v.s. se på dokumenten på ett annat sätt än vad de är tänkt 

att göra. Begränsningen med att inte se på dokumenten som det är tänkt att göra kan medföra att 

man försöker få tolkningen av dokumenten att passa in i ens teori istället för att använda teorin 

som ett verktyg för att tolka (Bergström & Borèus 2005). Samtidigt som det är en begränsning 

menar jag på att det även är en förtjänst. Att se på dokumenten som det inte är tänkt ger utrymme 

att analysera ”dolda” mönster som man inte annars hade upptäckt genom att endast se på 

dokumenten som det är tänkt att göra. Svårigheten med att se på dokumenten på ett annat sätt än 

vad det är tänkt att göra är att det tydligt framgår vad de är ämnade att användas till vilket i sin tur 

kan medföra att man tar med sig förförståelsen kring det in i analysen som kan begränsa de 

”dolda” mönstren i dokumenten. En annan förtjänst med att använda en diskursanalys som metod 

är att dokumenten är text vilket medför att jag inte kan påverka texterna som jag hade kunnat göra 

via t.ex. en intervju. Tillgängligheten av dokumenten medför även att andra som vill studera 

materialet har möjlighet till det (ibid.) 

Validitet innebär att man mäter det som man avser att mäta d.v.s. tillförlitligheten. Det 

används främst vid kvantitativ studie där man mäter antal, korrelation och signifikans. I relation 

till min studie som är en kvalitativ studie så handlar det om att de frågor man tänkt få besvarade 

blir besvarade. Reliabilitet innebär att man får samma resultat om man hade gjort studien igen. Det 

samma gäller här i min studie, men man använder det mer exakt inom den kvantitativa metoden. 

Inom den kvalitativa metoden så talar man mer om transparens genom att man beskriver tydligt 

hur man har gjort sin kodning och analys så man hade kunnat göra om studien (Bergström & 

Borèus 2005). För att öka transparensen i att någon annan skulle kunna genomföra samma studie 

igen beskriver jag ingående i avsnitt 4 hur jag tänkt närma mig empirin och sin tur analysera den. 
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3.7 Min roll 

Att fundera över sin egen roll och position till den text man analyserar är viktigt innan man börjar 

med analysen. Erfarenheten av arbetslösa ungdomar som befinner sig i den situation som jag 

beskriver är en viktig del i min studie då det varit anledningen till att mitt intresse för 

ungdomsarbetslöshet har väckts. Förutom dessa erfarenheter har jag både en politisk och facklig 

bakgrund som jag måste vara noga med att jag inte färgar texterna eller hur mina texter färgas med 

mina ideologiska ståndpunkter. Nu har jag intagit rollen som en vetenskaplig forskare vilken är 

min huvudroll i min studie, men det behöver inte frånskriva mig rollen som politiker, fackligt 

engagerad och professionell, men medvetenheten kring att jag har dessa olika roller kan underlätta 

tolknigen av min empiri. Genom att använda mig av metoden som jag valt på ett bestämt vis samt 

analysera de resultat jag fått fram genom en teori så håller distanserar jag mig ifrån mina 

erfarenheter och bakgrund som skulle kunna påverka resultatet och analysen. 

I Winther et al. (2000:30) beskrivs den ideologiska ståndpunkten i den kritiska 

diskursanalysen dock inte som något speciellt problem, då de beskriver att den som forskar på 

texterna kan skilja mellan ideologiskt laddade diskurser och de som inte är det. Samtidigt tar de 

upp att det finns kritik mot det, genom att de menar på att man inte kan vara så neutral eller 

frånkopplad från uppfattningar att man kan göra den åtskillnaden. Jag skulle påstå att dokumenten 

isig inte är ideologiskt laddade, men grunden till dem innehåller en ideologi förankring. Kritiken 

om att man inte kan vara så objektiv att kunna urskilja texter som är ideologiska och inte håller jag 

därav med om, men det ska inte avhålla forskaren att undersöka ideologiskt laddade texter, utan 

förhålla sig till det genom sina val av teori och metod.  Valet av den kritiska diskursanalysen som 

metod var mitt sätt att hantera den ideologiska frågan p.g.a. att man i den kritiska diskursanalysen 

inte anses vara objektiv och politiskt neutral utan det politiska engagemanget tillhör i de sociala 

förändringarna. Man ställer sig på de ”svagas” sida för att kunna komma åt ojämlikheterna 

(Winther et al. 2000:70). 

  

3.8 Urval och avgränsningar 

Mitt urval som empiri i denna studie är samtliga förändringar som gjorts till 

förordningen(2007:813) om jobbgaranti för unga, d.v.s. ett målstyrt urval. Ett målstyrt urval som 

ett icke-sannolikhetsurval är där man väljer sitt urval efter relevansen till ens problemformulering 

(Bryman 2011:394). Det är totalt 18 ändringar mellan åren 2007-2013 som gjorts. Då det inte 

finns några skrivelser till ändringarna så har jag endast förordningstext som redan är ”bearbetad” 

innan den presenteras som en ändring. För att kunna hitta mönster i förändringarna över tid så har 
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jag valt att använda promemorian och propositionen som ramverk i min analys. I ramdokumenten 

presenteras syftet med förordningen och vilken position som ungdomarna har i den. Jag har 

avgränsat ramdokumentens användning till de avsnitt som berör just förordningen med anledning 

av att inte gå in på områdena som berör lagändringarna i lagen (2000:625) om 

arbetsmarknadspolitiska program som inte ingår i det område som min empiri har avgränsats till. 

Anledning till att avgränsningen skett till förordningen och inte till lagen(2000:625) om 

arbetsmarknadspolitiska program beror på att det finns skrivelser kring lagändringarna, medan det 

inte sker vid förändringar av förordningar. Syftet är att belysa det som är ”osynligt”, d.v.s. 

regeringens ”inre liv”.  

 

3.9 Etiska överväganden 

Att forska om något är inte oproblematiskt. Man har forskningskravet som innebär att utveckla 

och fördjupa kunskap som redan finns tillgänglig, samt att förbättra de metoder man har för att 

kunna göra detta. Detta krav sätts i relation till individskyddskravet som innebär att man skall 

skydda individen från skada; psykisk och fysisk samt olika former av kränkningar. Dessa två står 

alltid i en övervägningsprocess när man skall inleda forskning. Individskyddskravet har fyra 

huvuddelar; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Då 

jag har offentliga dokument som empiri och inte kommer att göra analysen av den personen som 

skrivit ändringen så behöver jag inget samtycke, behöver inte informera någon om det, inga 

personuppgifter att förhålla mig till och har inga enskilda uppgifter som skulle vara utsatt för risk 

att användas i felaktigt syfte (Vetenskapsrådet). 

 

4. Tillvägagångssätt vid analys  

För att kunna analysera min empiri utifrån metoden som jag ovan beskrivit måste jag använda mig 

av en utformad analysmodell för att systematiskt kunna analysera empirin. I detta avsnitt redovisar 

jag hur jag valt att ordna mitt material, vilka begrepp jag använder mig av för att praktiskt kunna 

använda de teoretiska utgångspunkterna och min analysmodell som berör de tre analyserna; 

textanalys, diskursiv praktik analys och social praktik analys. 

 

4.1 Ordning av empiri 

Min empiri består som tidigare nämnt av förordningen(2007:813) om jobbgaranti för ungdomar 

och de 18 förändringar som har skett sedan dess 
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För att kunna se textuella mönster i empirin så har jag ordnat förordningen och dess förändringar 

på följande vis; 

- Jag har satt paragraferna i både ”grundförordningen(2007:813)” och förändringarna efter 

varandra i ett nytt dokument för att lättare kunna jämföra dem, se exempel nedan: 

2007:813 

1 §    Denna förordning innehåller bestämmelser om jobbgaranti för ungdomar. 

   Syftet med jobbgarantin för ungdomar är att erbjuda ungdomar särskilda 

arbetsmarknadspolitiska insatser på ett tidigt stadium för att de så snabbt 

som möjligt ska få arbete motsvarande hela sitt arbetsutbud eller påbörja  

eller återgå till en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. 

 

2012:690 

1 §    Denna förordning innehåller bestämmelser om det arbetsmarknadspolitiska 

programmet jobbgaranti för ungdomar. 

   Syftet med jobbgarantin för ungdomar är att erbjuda ungdomar särskilda 

arbetsmarknadspolitiska insatser på ett tidigt stadium för att de så snabbt 

som möjligt ska få arbete motsvarande hela sitt arbetsutbud eller påbörja  

eller återgå till en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. 

 

- Sedan har jag markerat i dokumentet vilka ord/meningar som tagits bort, lagts till och 

ändrats med hjälp av färgkodning. 

- Jag har sedan markerat samtliga modala verb som jag använder mig av; ska, bör, kan och 

får i grundförordningen och i de förändringar där det lagts till ett modalt verb. 

 

Eftersom förordningstexten är komprimerad och avgränsad så använder jag mig av ramdokument 

för att kunna sätta förordningstexten i ett större textuellt sammanhang, d.v.s. vad problemets 

karaktär anses vara, vad som anses vara lösningen på problemet och vad som anses vara 

konsekvenserna av problemet. Ramdokumenten består av de delar som berör förordningen i 

promemorian och propositionen. Dessa dokument har jämförts med varandra både gällande 

huvuddragen och ord/meningar för att kunna använda det i analysen av den diskursiva praktiken. 

Ramdokumenten kommer inte att användas i textanalysen då texterna skiljer sig åt i hur de är 

utformade och försvårar analysen av ordens betydelse för diskursen. 

 

4.2 Användningen av de teoretiska utgångspunkterna 

I min analys av empirin så utgår jag ifrån min teoretiska utgångspunkt; governmentality så som jag 

beskrivit i avsnitt 3.1 (se s.9) .  För att kunna förtydliga användningen av de teoretiska 

utgångspunkterna i analysen av empirin så har jag valt mot bakgrund av de teoretiska 
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resonemangen att utforma begreppen; disciplin och frivillighet tillsammans med begreppen 

inkludera och exkludera. Med det menar jag att; 

Disciplin är ett styrningsmedel i form av att kontrollera, mäta, bedöma och sätta upp ramar för vad 

som anses vara normalt och avvikande. Övervakning är ett måste för att få människor att agera 

”rätt och riktigt”. Här finns krav för att kunna avgöra vilken grupp man ska tillhöra utifrån tanken 

om normalt och onormalt. 

Frivillighet är också ett styrningsmedel, men till skillnad från disciplin så vill man slippa att 

övervaka människan. Istället vill man att människan skall styra sig själv där en inre modell av vad 

som är ”rätt och riktigt” leder till självstyrning. Ansvaret att göra det rätta valet ligger på 

människan, men det blir konsekvenser om man inte gör det, exempelvis genom sanktioner. 

Inkludera är att människan tillhör en grupp eller tilldelas en plats i en grupp. Att inkluderas i en 

grupp kan medföra att man inte inkluderas i en annan.  

Exkludera är att man inte tillhör en grupp eller blir fråntagen en plats i en grupp.   

Det sker en växelverkan mellan begreppen inkludera och exkludera då man kan inkluderas i en 

grupp medan man exkluderas från en annan på samma gång.  

Begreppen kommer att fungera som avgränsningar i analysen av empirin och kommer figurera 

under hela analysen. 

 

4.3 Analysöversikt 

Jag använder mig av Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell i min studie som jag 

beskrivit i avsnitt 3 (se s.15-18). Begreppsanvändningen som verktyg är omfattande i 

analysavsnittet, så för att underlätta läsningen kommer jag inte presentera i detta avsnitt hur jag 

använder respektive verktyg praktiskt i analysen, utan den presentation sker i det analysavsnitt 

som verktygen berör. Nedan presenterar jag dock en översiktsmodell för hur analysen kommer se 

ut: 

 Textanalysen av förordningen. 

- Hur de modala verben formar diskursen genom text (modalitet). 

- Hur aktörerna i texten presenteras och om de framstår som passiva eller aktiva 

(transitvitet). 

- Vilka ord/meningar som tagits bort, lagts till eller ändrats via ändringarna i förordningen 

(ordval). 

 Diskursiv praktik analys av förordningen, promemorian och propositionen. 

- Vilka huvuddrag som träder fram vid ändringarna i förordningen (interdiskursivitet). 
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- Hur förordningens -, promemorians och propositionens huvuddrag ser ut och hur de 

förhåller sig till varandra (intertextuell kedja). 

- Om dessa texter skiljer sig från varandra eller är lika varandra i hur de har producerats 

(intertextualitet). 

 Social praktik analys 

- Hur textanalysen och diskursiv praktik analysen tillsammans ses ur den större kontexten. 

- Den teoretiska utgångspunkten; governmentality används tillsammans med analyserna av 

text och diskurs för att kunna få fram konsekvenserna och eventuella förändringar de ger 

för kontexten.  

 

5. Analys och resultat 

I detta avsnitt presenterar jag resultatet av min studie och analysen av det jag funnit. Som jag 

beskrivit ovan så sker analysen i en tredimensionell modell enligt Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys. Jag har delat upp avsnittet i tre delar utifrån de tillvägagångssätt jag använt mig av; 

Textanalys, diskursiv praktik och social praktik. 

 

5.1 Textanalys 

En detaljerad analys av texten är för att kunna kartlägga hur diskursen blir verklig genom text och 

vilka egenskaper ord och meningar får när man ser på dem med andra ögon än vad man brukar 

göra. Jag har valt att använda mig av de grammatiska verktygen modalitet och transitvitet för att 

kunna finna mönster kring hur de sociala relationerna ser ut mellan de som framträder i 

förordningen och hur de skapas. Verktyget ordval använder jag för att se vilka konsekvenser valen 

av ord/meningar ger diskursen. 

 

5.1.1  Modalitet och transitvitet  

Genom det grammatiska verktyget modalitet så har jag valt att undersöka verben; ska, bör, kan 

och får.  Som jag beskrev under avsnitt 3.5 (se s. 17) så är modalitet nivån av instämmande i 

påståendet och vilka konsekvenser det ger för diskursen och skapandet av sociala relationer. 

Antalet verb i förordningen säger kanske inte i sig så mycket, men genom att förordningstext 

liknar lagtext så blir verben av stor betydelse av hur man skall tolka skyldigheterna och 
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rättigheterna i förordningen. Det är det sättet man tolkar verben på i det ”vardagliga”, dvs. hur det 

är tänkt att de ska tolkas.  

För att kunna identifiera ansvarsfördelningen i förordningen så har jag valt att använda det 

grammatiska verktyget transitvitet. I samma avsnitt 3.5 (se s. 17) som modalitet beskrev jag 

transitvitet som hur händelser förknippas med ett objekt och/eller subjekt, d.v.s. vem förknippas 

som aktiv med en händelse. Anledningen till varför det är av intresse är att se vilken aktör man 

lägger ansvaret hos eller om man hänvisar till händelsen i sig. 

Jag börjar med att redovisa förekomsten av verben i förordningen, dock jämför jag inte 

ändringarna i förordningen eftersom att verben som enskilda ord inte ger någon märkbar skillnad. 

För att hitta mönster kring hur diskursen formas av dessa verb och vilka konsekvenser de bidrar 

till så har jag delat in verben i aktörer för att kunna urskilja vilka verb som träder fram vid vilken 

aktör och i sin tur se om de framstår som passiva eller aktiva. 

Aktörer som subjekt är ungdomen och Arbetsförmedlingen som figurerar i förordningen. En 

objektiv aktör i förordningen är bestämmelsen i sig, d.v.s. händelser sker utifrån vad 

bestämmelsen säger ska göras eller ske. 

Mest framträdande i förordningen är verben ska och får, medan bör och kan förekommer 

mer sällan. Verben i sig kan man inte kopplas till bestämda tillhörigheter till något av begreppen 

utan det beror på hur resten av meningsbyggnaden ser ut.  

Samtliga kursiveringar och fetstilade ord/meningar i citaten under hela analysen är gjorda av 

mig för att lyfta fram de mönster jag avser att analysera. 

 

5.1.1.1 Anvisningen är frivillig men den måste kontrolleras 

”En anvisning till jobbgarantin för ungdomar ska avse verksamhet på heltid”(4§1st, 2009:1604) 

 

Ett mönster som går att identifiera är att en anvisning till jobbgarantin är frivillig, men vem som 

helst kan inte bli anvisad utan man måste uppfylla vissa krav. Vem som intar ett passivt respektive 

aktivt aktörskap varierar beroende på vilket verb som sätts in i sammanhanget. 

Att begränsa ungdomens fria tid genom att anvisa ungdomen till en heltidssysselsättning, så 

vidgar man kontrollen över vad ungdomen sysselsätter sig med. Samtidigt som det inbegrips inom 

begreppet disciplin att bestämma över ungdomens fria tid, så är det frivilligt för ungdomen att 

acceptera anvisningen med kravet på heltidssysselsättning. Bestämmelsen kring UGA blir en aktiv 

aktör för vem som inkluderas, respektive exkluderas, utifrån ramen som bestämmelsen innehåller. 

Ungdomen framstår som en passiv aktör, men det är ungdomen som har ansvaret över att 

göra ett aktivt val; acceptera ramen och bli inskriven eller avböja anvisningen. Verbet ska bygger 
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upp kravet kring heltidssysselsättningen vid anvisningen. Om verbet får hade ersatt verbet ska 

hade meningen fått en annan innebörd. Kravet på heltidssysselsättning hade inte längre varit en 

förutsättning för att kunna bli anvisad utan Arbetsförmedlingen hade blivit den aktiva aktören 

genom att vara den som beslutar om vem som skall bli inkluderad, respektive exkluderad. Genom 

att ändra verbet så skiftar inte bara aktörerna position utan graden av kontroll sjunker också av 

ungdomens fria tid.   

 

”En anvisning till jobbgarantin för ungdomar får göras för en person som 

1. fyllt 16 men inte 25 år, och 

2.  under en period om tre sammanhängande månader varit arbetslös och anmäld som 

arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen”.(5§1st, 2007:813)  

 

Om man endast ser på första meningen så framträder anvisningen även här som frivillig. Verbet 

får ger Arbetsförmedlingen en möjlighet att anvisa ungdomen till jobbgarantin genom sitt aktiva 

aktörskap, medan bestämmelsen i sig framträder mer som en passiv aktör. 

När man sätter till punkt 1 och 2 till första stycket så blir bestämmelsens aktörskap den aktiva 

och Arbetsförmedlingen får en mer passiv roll som aktör genom att följa bestämmelsen istället. 

Kontrollen över vem som inkluderas, respektive exkluderas, träder fram genom att man sätter 

upp åldersgränser och gränser för hur länge man varit anmäld som arbetslös. Ungdomens 

aktörskap framträder som passiv när det gäller anvisningen då gränserna som bestämmelsen har 

kontrolleras av Arbetsförmedlingen. Dock är det ungdomen som måste vara aktiv och anmäla sig 

som arbetslös för att ha en möjlighet att uppfylla de krav som krävs för att bli anvisad. Om man 

ersatte verbet får med ska skulle det påverka konsekvenserna för hur man sett på aktörskapet samt 

frivilligheten av anvisningen hade blivit nedtonad. Genom att använda ska istället så hade det 

inneburit att samtliga som uppfyllde kraven på ålder och inskrivningstid som arbetslös skulle 

anvisas till jobbgarantin, d.v.s. det hade inte varit frivilligt för ungdomen. Bestämmelsen hade 

varit en aktiv aktör och Arbetsförmedlingen hade varit en passiv aktör via den tydliga ramen i 

bestämmelsen. 

 

5.1.1.2 Aktiviteten måste kontrollera för att göra ungdomen självständig 

När aktiviteter kommer på tal så har ungdomen redan accepterat de krav som ställs för att en 

anvisning ska ske. Aktiviteterna som finns att tillgå inom jobbgarantin framträder inte som 

frivilliga utan anvisningen som ska vara på heltid bygger på att ungdomen är sysselsatt genom 

aktiviteter. 
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”Den som har anvisats till jobbgarantin för ungdomar får ta del av aktiviteterna inom garantin till 

dess han eller hon 

1. Påbörjar en anställning med eller utan stöd, 

2. Påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, 

eller 

3. Har deltagit i garantin under sammanlagt 15 månader”. (10§1st, 2007:813). 

 

Vid första anblicken på paragrafen ovan så framträder aktiviteten som frivillig för ungdomen 

genom betoningen på ”får ta del av”. Tillsammans med de tre punkterna så framträder dock 

disciplin istället, genom begränsningen av nyttjandet av aktiviteterna, mer än frivilligheten. 

Ungdomen kan ses både som en aktiv och passiv aktör; via punkt 1 och 2 ovan så kan ungdomen 

göra aktiva val av anställning och utbildning om det finns att tillgå. Finns det inga att tillgå finns 

det inga aktiva val att göra för ungdomen. Bestämmelsen som aktiv aktör framträder genom 

specifika gränser för vem som inkluderas, respektive exkluderas i UGA. Arbetsförmedlingen blir 

den passive aktören genom att endast behöva verkställa när ungdomarna inte längre får nyttja 

aktiviteterna i UGA. Hade verbet varit ska istället så hade fokus legat på att få ungdomarna att 

vara kvar i jobbgarantin tills bestämmelsens gränser var uppnådda, istället för att fokusera på att 

skriva ut ungdomarna.  

 

”Inledningsvis, i normalfallet minst tre månader, ska aktiviteterna i 

jobbgarantin för ungdomar,[ …] täcka den enskildes arbetsutbud inom garantin och omfatta 

   – fördjupad kartläggning, 

   – studie- och yrkesvägledning, och 

   – jobbsökaraktiviteter med coachning. 

Därefter bör aktiviteterna i första stycket kombineras med 

   – arbetspraktik, och 

   – utbildning. 

 Jobbsökaraktiviteter ska under arbetspraktik och utbildning motsvara 

minst fyra timmar per vecka och regelbundet redovisas till och följas upp av 

coachen.”(6§, 2007:813) 

 

Här är det inte fokus på hur länge man kan ta del av aktiviteterna, utan vilka aktiviteter och i 

vilken ordning man ska ta del av dem. Arbetsförmedlingen framträder som en passiv aktör även 

här då bestämmelsen har tydliga förklaringar på vilka aktiviteter som ungdomen ska omfattas av. 

Dock öppnar ordet ”i normalfall” upp för Arbetsförmedlingen att inte endast verkställa vad 

bestämmelsen säger utan göra tolkningar av vilka fall som är ”normala” respektive ”onormala”. 

Verbet ska i första stycket trycker på heltidskravet där den enskildes arbetsutbud ska täckas av 

aktiviteterna och genom kravet på heltidssysselsättningen begränsa ungdomens fria tid. 

Aktiviteterna fördjupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning, och jobbsökaraktiviteter med 

coachning bygger på att en ”expert” kontrollerar vilka aktiviteter ungdomen behöver för att 
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exkluderas ur UGA och inkluderas i arbete/studier. Arbetsförmedlingen får även här en aktiv 

position som aktör genom att det är de som ska utföra dessa aktiviteter eller hänvisa ungdomen till 

en annan anordnare som utför dessa aktiviteter. Ungdomen blir en passiv aktör när det gäller valet 

av aktivitet då det redan förutsätts i bestämmelsen vilka aktiviteter ungdomen ska och bör 

omfattas av. Aktiviteterna bygger dock på att ungdomen de första tre månaderna är aktiv för att en 

fördjupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning och coachning ska kunna genomföras. 

Arbetspraktik och utbildning bör sedan kombineras med de andra tidigare aktiviteterna. 

Verbet bör bli här ett mellanting mellan ska och får. Aktiviteterna behöver inte kombineras, men 

det är inte heller frivilligt att låta bli, var man lägger betoningen är avgörande för tolkningen. Om 

det istället hade stått att dessa aktiviteter ska kombineras hade bestämmelsen varit den aktive 

aktören och Arbetsförmedlingen den passive aktören där Arbetsförmedlingen endast skulle 

verkställa vad bestämmelsen säger. Hade verbet varit får hade det varit ombytta roller då 

Arbetsförmedlingen fått en aktiv roll genom att tolka och besluta om aktiviteterna ska kombineras 

med de tidigare eller inte. Bestämmelsen intar den passive rollen där bestämmelsen är vag och inte 

ger några direkta krav eller regler.  

Jobbsökaraktiviteten framstår som en viktig aktivitet då den har ett minimum på hur många 

timmar ungdomen ska utföra den i veckan. Jobbsökandet ska även redovisas till ungdomens 

coach. Oavsett om man ändrar verbet till får, bör eller kan så blir ”minimum” ett avgörande ord 

för omfattningen av sökandet. Ungdomen blir här en aktiv aktör och man har krav på att kontroll 

av jobbsökandet sker.  

 

”En anvisning till jobbgarantin för ungdomar ska återkallas om den 

som anvisats 

 1. avvisar någon aktivitet inom garantin eller någon annan arbetsmarknadspolitisk 

åtgärd, avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete utan godtagbara skäl eller inte redovisar sina 

jobbsökaraktiviteter, 

 2. missköter sig eller stör verksamheten, eller 

 3. uppfyller ett nytt arbetsvillkor. 

En anvisning till jobbgarantin för ungdomar ska också återkallas om det i 

övrigt finns särskilda skäl för att återkalla den. 

 Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.”(12§, 2007:813) 

 

Här återfinns de sanktioner som ungdomen får om man inte gör det som åläggs ungdomen att 

göra. Verbet ska betonar här att bestämmelsen är den aktive aktören när det gäller att återkalla 

anvisningen och Arbetsförmedlingen ska endast verkställa detta. Genom att ungdomen aktivt 

väljer att avvisa en aktivitet, inte redovisar sökta arbeten och/eller inte tar ett arbete som erbjuds 

ungdomen så blir även ungdomen en aktiv aktör i att händelsen av sanktionen sker. Hade verbet i 
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första meningen bytts ut mot får eller kan hade Arbetsförmedlingen fått en aktiv roll i tolkningen 

och beslutandet av återkallelsen och bestämmelsen en passiv roll. Arbetsförmedlingen kan dock 

inta en aktiv roll när det gäller punkt 2, då tolkningen om vad ”misskötsel” eller ”störa 

verksamheten” inte står i specificerat. I näst sista stycket spelar det ingen roll vilket verb det står 

för Arbetsförmedlingens aktörskap, då meningen ”finns särskilda skäl för att återkalla den”, blir en 

tolkningsfrihet vad särskilda skäl innebär, men Arbetsförmedlingen kan inte underlåta sig att 

återkalla anvisningen då det ska ske.  

 

5.1.1.3 Sammanfattande diskussion 

Anvisningen till UGA är frivillig för ungdomen, men för att kunna bli anvisad måste ungdomen 

uppfylla vissa krav och göra aktiva handlingar för att kunna bli inkluderad i UGA och exkluderad 

ur den öppna arbetslösheten. Tvång är inte nödvändigt för att få ungdomen ut i arbete, 

frivilligheten leder till att de som vill ha hjälp att hitta ett arbete accepterar kraven. Valet av verb i 

paragraferna spelar en stor roll i om det aktiva aktörskapet ligger hos Arbetsförmedlingen eller hos 

bestämmelsen i sin utformning av ramen. Vid verbet ska i ovanstående paragrafer så ses 

bestämmelsen i sig som en aktiv aktör där Arbetsförmedlingen endast skall verkställa vad 

bestämmelsen säger. Skillnaden vid verbet får är att bestämmelsen i sig blir en mer passiv position 

som aktör genom vaga krav och Arbetsförmedlingen måste agera aktiv aktör och tolka vad 

bestämmelsen menar. Ju vagare paragrafen är desto mer aktiv roll får Arbetsförmedlingen i att 

tolka paragrafen, vilket leder till individuella beslut istället för generella utifrån bestämmelsen. 

Konsekvenserna för ungdomen skiftar också med valet av verb, det vidgar eller begränsar 

ungdomens fria tid samt om det är en frivillighet att bli anvisad eller ett tvång.  

När det gäller aktiviteterna i UGA så är det ett tvång för ungdomen att godta aktiviteten när 

hon/han blivit anvisad för att få fortsätta vara kvar i UGA och ha möjlighet till ersättning. 

Aktiviteten framträder som en kontroll av att ungdomen söker arbete på ”rätt sätt”, får den ”rätta 

aktiviteten” och bli hjälpt av ”experter” för att inkluderas i arbete/studier. För att få ungdomen ut i 

arbete/studier så måste det kontrolleras om de gör rätt för att öka chanserna till ett mer 

självständigt liv. 

I nästa avsnitt i textanalysen så förskjuts fokus från aktörens roll och frivillighet/disciplin till 

begreppen inkludera och exkludera för att kunna kartlägga om vilka konsekvenser förändringarna 

i förordningen ger ungdomar genom att de inkluderas eller exkluderas. 
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5.1.2 Ordval 

Ordval som verktyg för att analysera text har jag valt att använda för att kunna analysera vilka 

ord/meningar man har förändrat i förordningen och vilka egenskaper som orden/meningarna ger 

diskursen. För att avgränsa analysen av ordval så har jag valt ut de paragrafer man ändrat flest 

gånger under de fem åren. De paragraferna som ändrats flest gånger rör även de områden jag 

behandlade i föregående avsnitt; anvisning och aktiviteter. Indelningen kommer utifrån de 

områdena, även göras i detta avsnitt där två paragrafers förändringar analyseras med en paragraf i 

respektive avsnitt. Som jag nämnde i föregående avsnitt så kommer jag att se på vilka 

ord/meningar man ändrat, tagit bort eller lagt till i respektive paragraf genom förändringarna, och 

vilka konsekvenser det ger för hur ungdomarna inkluderas eller exkluderas. Anledningen till att 

jag inte presenterar om frivilligheten och disciplinen ökar eller minskar grundar sig i att de två 

paragraferna i sig är av en disciplinerande karaktär och genom ändringarna i denna paragraf så 

förändras inte styrningen från disciplin till frivillighet.  

 

5.1.2.1 Vem som får anvisas till jobbgarantin för ungdomar 

 Den paragraf som har ändrats näst flest gånger är 5§ som rör vem som får anvisas till UGA. Här 

har det ändrats, lagts till och tagits bort ord/meningar 5 gånger under 5 år.  

Grundparagrafen från början löd följande: 

”En anvisning till jobbgarantin för ungdomar får göras för en person 

Som 

1. har fyllt 16 men inte 25 år, och 

2. under en period om tre sammanhängande månader varit arbetslös och 

anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen. 

En person som arbetar mindre än sitt arbetsutbud får anvisas till garantin 

endast om han eller hon är berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen 

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring”(5§, 2007:813) 

 

Här sätts det upp gränser för vem som får inkluderas i jobbgarantin genom åldersgräns och hur 

länge man varit inskriven som arbetslös, vilket även leder till att de som inte uppfyller de kraven 

exkluderas från denna möjlighet. Skiftandet mellan inkludering och exkludering sker inte i så stor 

utsträckning i denna paragraf. I den första ändringen som sker i maj 2008 lägger man till punkt 2 

som inkluderar ungdomar i UGA: 

 ”2. dömts till fängelse och är beviljad vistelse utanför anstalt enligt 54 § lagen 

(1974:203) om kriminalvård i anstalt eller är villkorligt frigiven men 

inte fullgjort ett år av prövotiden, samt är arbetslös och anmäld som arbetssökande 

hos den offentliga arbetsförmedlingen.”(5§p2, 2008:274) 
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Här gör man ett undantag från att vara anmäld som arbetslös i tre månader för att kunna bli 

anvisad. Det nämns ingen tidsgräns för hur länge man ska ha varit anmäld som arbetssökande utan 

det räcker att man uppfyller kravet enligt punkt 2.  

Ytterligare ett undantag läggs till genom nästa ändring som sker december 2009. Ett nytt stycke 

läggs till samt punkt 1 som inkluderar ungdomarna: 

 ”En anvisning till garantin får även göras för en person som har fyllt 16 

men inte 25 år, är arbetslös och anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen 

och som har 

1. deltagit i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion 

enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, eller[…]”(5§2st1p, 

2009:1604) 

 

Man inkluderar här även de som deltagit i arbetslivsintroduktion genom ändringen där tidsgränsen 

för anmäld som arbetssökande inte finns med utan det räcker att du uppfyller åldersgränsen på 

minst 16år och max 25år.  

Den tredje förändringen som skedde i december 2010 inbegrep både en inkludering och en 

exkludering. Tidsgränsen för hur länge man ska vara anmäld som arbetssökande ändras genom en 

ändring av lydelsen i första stycket och man lägger även till ett ord i första stycket: 

”En anvisning till jobbgarantin för ungdomar får göras för en arbetslös 

person som har fyllt 16 men inte 25 år och som har varit arbetslös och anmäld 

hos den offentliga arbetsförmedlingen i sammanlagt 90 kalenderdagar 

under en ramtid om fyra månader.”(5§1st, 2010:233) 

 

Genom att ändra från ”sammanhängande tre månader” till ”sammanlagt 90 kalenderdagar inom en 

ramtid om 4 månader” så inkluderas flera ungdomar genom att vidga gruppen som kan bli 

anvisade då man kan vara oanmäld eller sysselsatt i en månad av de fyra månaderna och ändå bli 

anvisad.  

Ordet arbetslös som man lägger till i början av stycket tyder på en exkludering av de 

ungdomar som inte är fortsatt arbetslös vid anvisningstillfället. Genom att man betonar vikten av 

att vara fortsatt arbetslös vid anvisningstillfället räcker det inte endast att man varit arbetslös under 

90 kalenderdagar under en ramtid om 4 månader. 

Den femte och sista ändringen som sker i januari 2013 rör ytterligare en inkludering genom att 

lägga till en punkt 3 gällande ytterligare ett undantag från inskrivningstiden: 

”3. deltagit i insatser enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för 

vissa nyanlända invandrare och etableringsplanen har upphört att gälla för 

att tiden för etableringsplanen har löpt ut.”(5§2st3p, 2012:986). 
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 Samma som vid arbetslivsintroduktion och personer dömda till fängelse så behöver man endast 

uppfylla ålderskravet och att etableringsplanen upphört och genom tillägget i paragrafen så 

inkluderas fler ungdomar. 

 

5.1.2.2 Hur lång tid får man ta del av jobbgarantin för ungdomar 

Den paragraf som har ändrats flest gånger är 10§ som rör hur länge man får nyttja aktiviteterna i 

UGA. Här har det också ändrats, lagts till och tagits bort ord/meningar 7 gånger under 5 år i denna 

paragraf. Grundparagrafen från början löd följande: 

”Den som har anvisats till jobbgarantin för ungdomar får ta del av aktiviteterna 

inom garantin till dess han eller hon 

1. påbörjar en anställning med eller utan statligt stöd, 

2. påbörjar en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, 

eller 

3. har deltagit i garantin under sammanlagt 15 månader. 

Den påbörjade anställningen eller utbildningen måste pågå i mer än en 

månad för att den enskilde inte längre ska få delta i garantin.”(10§, 2007:813) 

 

Här räknar man upp gränser för när ungdomen inte längre får ta del av aktiviteterna i UGA, d.v.s. 

inkludera och exkludera. Förändringarna i denna paragraf skiftar mellan att inkludera fler 

ungdomar i UGA samt exkludera.  

I den första ändringen som ägde rum januari 2009 så lägger man till punkt 3 som exkluderar 

ungdomar från UGA; 

”3. påbörjar en frånvaroperiod med föräldrapenningförmån enligt lagen 

(1962:381) om allmän försäkring”(10§, 2009:12). 

 

Samtidigt som man exkluderar de med föräldrapenningsförmån som påbörjar en frånvaroperiod så 

inkluderar man genom att ändra en lydelse i sista stycket i samma förändring; 

”eller frånvaroperioden med föräldrapenningförmån måste ha pågått i mer än en månad för att 

den enskilde inte längre ska få delta i garantin.”(10§3st, 2009:12) 

 

Här påpekar man att det ska ha skett genom att betona ”måste ha pågått” istället för ”måste pågå”. 

Man kan alltså inte exkludera någon förrän detta har skett, d.v.s. man kan inte förutspå hur det 

kommer att bli och besluta utefter det. 

Det skedde en ändring till i december 2009, genom att lägga till punkt 4 så exkluderas 

ungdomarna från UGA: 

”4. påbörjar en period med sjukfrånvaro på heltid, eller”(10§2st, 2009:1604) 
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Genom att lägga till ett fjärde stycke kring utskrivning så exkluderas även ungdomar från UGA då 

man betonar vikten av utskrivning: 

”Ärenden om utskrivning ska handläggas skyndsamt.”(10§4st, 2009:1604) 

 

Samtidigt som man exkluderar de som påbörjar en period av sjukfrånvaro och att skyndsamt 

handlägga ärenden kring utskrivning så lägger man till ett tredje stycke som inkluderar ungdomar 

i UGA; 

”Det som anges i första stycket 2 om utbildning ska inte gälla den som studerar 

inom ramen för svenskundervisning för invandrare (sfi) eller kommunal 

vuxenutbildning i enighet med 4 § fjärde stycket 2.”(10§3st, 2009:1604) 

 

Detta är ett undantag från punkt 2 vad det gäller att bli exkluderad vid utbildning som leder till att 

flera ungdomar inkluderas i jobbgarantin. 

Inkludering av ungdomar sker även genom att lägga till heltidsbegreppet i paragrafen; 

”1.påbörjar ett arbete på heltid, med eller utan statligt stöd, 

3.påbörjar en period med föräldrapenningförmån enligt lagen (1962:381) 

om allmän försäkring på heltid, 

4.påbörjar en period med sjukfrånvaro på heltid, eller”(10§2st, 2009:1604) 

 

Här blir man endast exkluderad om man får ett arbete, föräldrapenning eller är sjuk på heltid, 

d.v.s. de som inte uppfyller heltidskravet är fortfarande inkluderade i UGA. 

Den sista ändringen som görs i denna paragraf i oktober 2012 medför endast inkludering av 

ungdomarna i UGA: 

”Vid en sådan frånvaro enligt första stycket 1, 2 eller 3 som kan antas 

vara kortvarig, får Arbetsförmedlingen avvakta med utskrivning till dess 

frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd. Vid frånvaro enligt första 

stycket 4 ska utskrivning ske först när frånvaron har varat mer än 30 

kalenderdagar i följd i jobbgarantin;”(10§3st, 2012:609) 

 

Här gör man ett undantag från att de som varit frånvarande i en månad ska skrivas ut till 30 

kalenderdagar. Genom att förlänga tiden med 3 veckor så inkluderas ungdomar i jobbgarantin. 

 

5.1.2.3 Sammanfattande diskussion 

Paragraf 5 som representerade området anvisning, rör anvisning till jobbgarantin eller närmre 

bestämt vem som får ta del av UGA via en anvisning. Grundparagrafen innehåller två krav/gränser 

för att kunna bli anvisad; åldern och inskrivningstiden. Genom de fem ändringar man gjort under 

de fem åren har i största utsträckning inkluderat fler ungdomar att kunna bli anvisade. Man har 

presenterat undantag från inskrivningsregeln för tre specifika grupper av ungdomar, samt ökat 
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chansen att bli anvisad genom att ändra inskrivningstiden. Endast en gång via ändringarna så 

presenteras en exkludering genom att lägga till ordet ”arbetslös”. 

Paragraf 10  var den paragraf som ändrats flest gånger under de fem åren och representerade 

området aktiviteter. Paragrafen rör inte i sig vilka aktiviteter och hur de används, utan hur länge 

man får ta del av dem. Skiftandet mellan inkludering och exkludering är större i paragraf 10 än i 

paragraf 5. Här exkluderas ungdomarna genom de specifika ”grupperna”, med undantag från 

utbildning via sfi och komvux där man istället inkluderade ungdomarna. Heltid i denna paragraf 

stod även för inkludering då frånvaron var tvungen att vara på heltid för att man skulle exkluderas. 

Skillnaderna mellan inkludering och exkludering ser man på hur specificeringen via 

ändringarna inkluderar gällande anvisning och exkluderar gällande längden på nyttjandet av 

aktiviteten, d.v.s. det är kontexten som avgör hur specificeringen förstås och inte specificeringen i 

sig. Ändringarna befinner sig i en större kontext som inte kan kartläggas och identifieras via en 

textanalys utan jag måste ta ett steg tillbaka och se utifrån den diskursiva praktiken. 

För att kunna få fram relationen mellan förordningen och vilka konsekvenser den ger i en 

större kontext (den sociala praktiken) så måste texten ses ur en diskursiv praktik för att kunna 

identifiera de diskurser som produceras inom diskursordningen, d.v.s. om produktionen av 

förordningen bygger på de diskurser som det alltid gjort eller om det kommer in nya diskurser.   

 

5.2  Diskursiv praktik analys 

I analysen av den diskursiva praktiken så fokuserar man inte på ord/meningar som i textanalysen 

utan man fokuserar på hur texten har producerats. Man kan ha olika infallsvinklar när man 

analyserar den diskursiva praktiken, men för att avgränsa analysen till förändringar som kan ge 

konsekvenser för ungdomar så har jag valt att fokusera på hur texten transformerats från 

promemorian till förordningen. Nedan kommer jag först att presentera huvuddragen i de 18 

förändringarna som skett i förordningen som berör ungdomen och se på vad man valt att ändra för 

att producera något nytt i diskursordningen eller upprätthålla den rådande diskursordningen, d.v.s. 

att ändringarna ger ett annat fokus på ungdomsarbetslösheten eller man ändrar det fokuset som 

finns kring ungdomsarbetslösheten sedan tidigare. Därefter ser jag närmare på den intertextuella 

kedjan på promemorian, propositionen och förordningen och hur mycket texterna bygger på 

varandra. Vad ändras via transformeringen till nya texter och hur mycket hänvisas det mellan 

texterna? Fokus under detta avsnitt ligger på produktionen av de tre texterna och vad 

förändringarna mellan dem innebär för diskursen. Begreppen frivillighet, disciplin och inkludera 
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och exkludera kommer även i analysen av den diskursiva praktiken fungera som en avgränsning 

till vad jag avser att analysera. 

 

5.2.1 Huvuddragen i vad man har ändrat i förordningen 

Under textanalysen granskade jag de modala verben och aktörernas betydelse i några enstaka 

paragrafer samt förändringar bland ord/meningar i två specifika paragrafer. Här presenteras och 

analyseras huvuddragen i de förändringstillfällen som skett, d.v.s. inte som ändrats i specifika 

paragrafer utan om det finns några huvuddrag i de paragrafer man ändrat vid ett och samma 

ändringstillfälle. 

 

5.2.1.1 Arbetsförmedlingen som myndighet 

Det första ändringstillfället berörde sju olika paragrafer och förändringen handlade om att 

Arbetsförmedlingen blev huvudmannen och inte längre endast stod för den fysiska hjälpen för att 

få ut ungdomar i arbete. Tidigare hade det varit Länsarbetsnämnden och Arbetsmarknadsstyrelsen 

som var den statliga myndigheten för arbetsmarknaden, men nu var det Arbetsförmedlingen som 

övertog detta uppdrag. I samma förändring så fråntogs ungdomen möjligheten att överklaga beslut 

enligt förordningen och de kunde nu endast begära omprövning som Arbetsförmedlingen 

beslutade om.  

I det nionde förändringstillfället återfick ungdomen rätten att överklaga, men endast rätten 

att överklaga beslut om att ompröva beslut. Rätten att överklaga gällde endast beslut om att 

ompröva beslut om utskrivning, återinträde i jobbgarantin och sanktionen genom hänvisning till 

22a§ förvaltningslagen. Huvuddragen är i förändringarna  disciplin och exkludering. Genom att 

begränsa ungdomens handlingsfrihet så blir förändringen en disciplinerad ändring som exkluderar 

ungdomar, men att sedan ändra en del av möjligheten till överklagan av vissa beslut av 

omprövning så betonas inte frivillighet och inkludering. 

 

5.2.1.2 Ett större utbud av aktiviteter 

Vid det tredje förändringstillfället som berörde en paragraf lades aktiviteten kompetensutveckling 

till inom arbetspraktiken vilket breddade utbudet av aktiviteter för ungdomen.  

Vid det femte förändringstillfället lade man till ytterligare tre aktiviteter; lyftet, stöd till start av 

egen näringsverksamhet och arbetslivsinriktad rehabilitering.  
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Vid det tionde förändringstillfället så la man till utbildning via folkhögskola som ytterligare en 

aktivitet för ungdomen att ta del av. Dock vid det tolfte förändringstillfället som berörde en 

paragraf så tog man bort aktiviteten lyftet igen från utbudet. 

Huvuddragen blir präglade av frivillighet, disciplin och inkludering genom att man utökar 

aktiviteterna så inkluderas ungdomarna. Både frivillighet och disciplin finns med vid utökandet av 

aktiviteter genom att man utökar möjligheten att övervaka ungdomarna, men samtidigt utökar man 

möjligheten för ungdomen att välja bland flera aktiviteter. 

   

5.2.1.3 Gruppen som exkluderas och inkluderas 

I det andra förändringstillfället som berörde en paragraf utökar man gruppen som kan ingå i UGA 

genom att inkludera de som är dömda till fängelse och vistas utanför anstalt.  

I det fjärde ändringstillfället som berörde en paragraf exkluderar man fler i gruppen ungdomar 

genom att lägga till frånvaro med föräldrapenningsförmån som en begränsning i nyttjandet av 

aktiviteter. 

Vid det femte förändringstillfället som berörde tio paragrafer så inkluderas och exkluderas 

ungdomarna i gruppen. Genom att lägga till att ungdomar får vara kvar i jobbgarantin trots studier 

på sfi och komvux så utökar man gruppen. Detsamma gäller vid undantag från heltidskravet där 

det uppräknas olika anledningar som gör att man får ta del av UGA, fast på deltid.  Genom att 

skapa paragrafer kring aktiviteternas längd så exkluderas ungdomarna i grupperna inom 

aktiviteterna.  

Vid det sjätte förändringstillfället som berör tre paragrafer exkluderar man ungdomar i 

gruppen genom att betona heltid med undantag om man får ersättning på annat håll. 

Det trettonde förändringstillfället berör två paragrafer och där inkluderar man fler i gruppen 

genom att vidga begreppet inskrivningstid från tre sammanhängande månader till sammanlagt 90 

kalenderdagar inom en ramtid om fyra månader. 

Vid det sextonde förändringstillfället som berör en paragraf inkluderar man fler i gruppen 

genom att utskrivning först ska ske när ungdomen varit frånvarande i mer än 30 kalenderdagar i 

följd. 

Det artonde och sista förändringstillfället berör två paragrafer och inkluderar fler ungdomar i 

gruppen genom att även de som tagit del av etableringsinsats får undantas regeln om 

inskrivningstid och bli anvisad till UGA.  

Huvuddragen gäller inkludering och exkludering genom olika förändringar. De präglas av 

disciplin då de specificerar vad som ska gälla vid inkludering och exkludering. 
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De ändringstillfällen jag inte presenterat rör anordnare och deras ekonomiska stöd samt ändringar 

av hänvisning till lagar och förordningar som beror på att andra lagar och förordningar har ändrats. 

Ovan har jag presenterat kort de tre huvuddragen i förändringarna i förordningen; 

Arbetsförmedlingen som en myndighet, utbudet av aktiviteter och hur gruppen ungdomar 

exkluderas och inkluderas. Framställer man dessa huvuddrag som viktiga i promemorian och 

propositionen? Finns där en enighet i hur förordningen ska utformas och vad den ska ha fokus på? 

Om inte, hur går diskussionerna och kring vilket/vilka områden?   

 

5.2.2 Intertextuell kedja 

I detta avsnitt använder jag begreppet intertextuell kedja för att kunna analysera hur promemorian, 

propositionen och förordningen ser ut och hur innehållet förändras mellan texterna.  Nedan ser jag 

på huvuddragen i de tre texterna med fokus på begreppen; frivillighet, disciplin, inkludera och 

exkludera. 

 

5.2.2.1 Transformering och huvuddrag 

Den första texten som produceras kring införandet av förordningen var promemorian. 

Promemorian skickades ut till 25 olika remissinstanser som hade möjligheten att kommentera och 

opponera på vad man hade för förslag. 

Efter att remissinstanserna fått tycka till så skrevs en proposition om en jobbgaranti för ungdomar 

som blev grunden till förordningen där remissinstansernas huvudsakliga synpunkter på förslaget 

även presenteras. 

Sammanfattningen till både promemorian och propositionen har fyra huvuddrag; 

Inskrivningstiden om 3 månader, intensifierat stöd inledningsvis sedan förstärka med praktik eller 

utbildning, att ersättningen inte ska avhålla ungdomar från att välja reguljär utbildning och om 

man avvisar jobbgarantin, har ogiltig frånvaro eller missköter sig utdelas sanktion. 

Om man ser till huvuddragen i förordningen så är den uppbyggd kring; Anvisning till 

garantin, aktiviteter inom garantin och hur länge man får ta del av UGA/aktiviteter. Ersättning och 

sanktioner har varsin paragraf i förordningen och utmärker sig inte som huvudområdena i 

förordningen som man presenterar det i sammanfattningen till promemorian och propositionen.  

Här kan man se att det man lyfter fram som viktigt i promemorian och propositionen inte har  

samma betoning i själva förordningen. Om man ser till begreppet disciplin så utmärker sig 

promemorian och propositionen gällande ersättning och sanktioner som även har en exkluderande 

verkan för dem som är i UGA. I förordningen ligger tyngden gällande disciplin på aktiviteterna 
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samt hur länge man får ta del av dem. Aktiviteterna har en inkluderande verkan medan hur länge 

man får ta del av aktiviteterna har en exkluderande verkan. 

Nedan kommer jag att göra en närmre analys av uppfattningarna kring ersättning och sanktioner i 

de tre texterna. 

 

5.2.2.2 Ersättning 

I promemorian presenterar man vikten av att ersättningen inte avhåller ungdomar från att välja 

reguljär utbildning istället för UGA. Man betonar vikten av att ha två olika ersättningar till olika 

grupper av ungdomar; utvecklingsersättning och aktivitetsstöd. Utvecklingsersättning bör sänkas 

till samma ersättningsnivå som bidragsdelen inom studiemedlet. Nedtrappning av ersättningen bör 

ske successivt för att öka det ekonomiska incitamentet och ska ske i snabbare takt än för de över 

25år. Samma huvudteman presenteras i propositionen och bedömningen som finns i promemorian 

överensstämmer med vad Regeringen bedömer i huvudsak kring området ersättning.  

De olika remissinstanserna hade olika åsikter om hur ersättningen skulle utformas. T.ex. LO, 

SKL och Socialstyrelsen framhävde att den låga ersättningsnivån skulle medföra att den 

kommunala ekonomin kommer att vältra på grund av att ungdomarna måste ansöka om 

kompletterande ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen förtydligade även att det ekonomiska 

biståndet är tänkt till dem som har försörjningsproblem därav behöver ersättningen för de i UGA 

vara i den omfattningen att man inte behöver ansöka om kompletterande ekonomiskt bistånd. I 

denna fråga hänvisar Regeringen till att syftet med en låg ersättning är att det förväntas förmå 

ungdomar att söka sig till reguljär utbildning istället. I förordningen finns det endast en paragraf 

som rör ersättningen och den har inte varit en av de paragrafer som har ändrats. Den har följande 

lydelse: 

”Ersättning till den som deltar i jobbgarantin för ungdomar kan lämnas i form av aktivitetsstöd 

eller utvecklingsersättning enligt förordningen(1996:1100) om aktivitetsstöd.”(14§, 2008:813) 

I promemorian och propositionen ser man både frivillighet och disciplin genom att ungdomen 

själv får välja om han/hon vill ha den låga ersättningen utifrån den ram man satt upp för 

ungdomen. Exkludering från UGA betonas med den låga ersättningen då det ska avhålla 

ungdomarna från att välja arbete/studier som då inkluderar ungdomen i sysselsättning istället. 

Remissinstanserna framhåller att ersättningen ska vara högre för att ungdomar inte ska behöva 

söka ekonomiskt bistånd som komplement. Här ser man att betoningen av inkludering och 

exkludering inte överensstämmer med varandra; då remissinstanserna vill att ungdomen ska 

inkluderas i UGA genom en högre ersättning och Regeringen förespråkar inkluderingen i 
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sysselsättning. Man kan även se att remissinstanserna betonar frivilligheten för ungdomen att vara 

i UGA eller inte blir även större genom den generösare ersättningen än vad man förespråkar från 

Regeringens sida. Trots invändningarna från remissinstanserna förändrar Regeringen inte sin 

utformning av ersättningen utan det fokuset följer med in i förordningen. 

 

5.2.2.3 Sanktion 

Angående området sanktion så framgår det i promemorian att det finns sanktion genom att man 

inte har rätt till arbetslöshetsersättning om man avvisar en anvisning till jobbgarantin. Även om 

man missköter sig eller har ogiltig frånvaro när man är inom UGA gäller samma sanktion. Skälen 

till varför man ska ändra från en nedsättning till att ta bort ersättning är att man kan fortsätta att 

vara arbetslös utan sysselsättning och ändå få ersättning. Om ungdomen inte har rätt till ersättning 

men till ekonomiskt bistånd så är det upp till kommunen om man ska fortsätta betala ut det 

ekonomiska biståndet.   

I propositionen så instämmer Regeringen med de förslag och bedömningar som 

promemorian lagt fram. Remissinstanserna har dock delade meningarna kring när det gäller att ha 

en sanktion som helt tar bort rätten till ersättning. T.ex. SACO, Socialstyrelsen, Företagarna och 

Statskontoret tillstyrker förslaget om att helt ta bort rätten till ersättning vid avvisande eller 

misskötsamhet, medan LO, TCO, SO och Ungdomsstyrelsen anser att nuvarande nedsättningar av 

ersättning är tillräcklig. 

I förordningen finns det även gällande sanktioner endast en paragraf som berör det området 

och denna paragraf har inte heller ändrats (se avsnitt 5.1.1.2  s.20). 

Sanktionerna rör också ersättningen, men här rör det inte frivillighet utan här utför man en 

disciplinerad handling genom att ungdomen inte längre får ta del av ersättningen när de väljer att 

avvisa aktivitet eller missköter sig, vilket även exkluderar ungdomarna från UGA. Man skulle 

dock även kunna se det som att det är en form av frivillighet utifrån att man vill få ungdomen att 

förstå vad som är ”rätt och riktigt” att göra. För att kunna ta del av ersättning och aktiviteter, vilket 

är en yttre påverkan som förespråkas inom disciplinen, kan den yttre påverkan leda till att 

ungdomen fortsättningsvis styr sig själv, frivillighet. 

Sanktionens omfattning råder det dock oenighet kring där några remissinstanser går på 

Regeringens linje, medan några andra anser att det räcker med att endast göra en nedskärning i 

ersättning. Genom att endast göra nedskärningar i ersättningar som sanktion så inkluderas 

ungdomarna trots att man misskött sig. 
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5.2.3 Intertextualitet och manifest intertextualitet  

I ovan avsnitt tittade jag på den kedja av texter som finns kring förordningen och hur texten 

transformerades mellan promemorian, propositionen och förordningen. Nedan kommer jag att 

undersöka vad texterna bygger på för andra texter utifrån begreppen intertextualitet och manifest 

intertextualitet (se avsnitt 3.5 s.12).  Genom att koncentrera mig på begreppen intertextualitet och 

manifest intertextualitet, så kommer fokuset på begreppen frivillighet, disciplin, inkludera och 

exkludera att stanna upp under detta avsnitt och sedan återkomma i avsnitt 5.3; Social praktik 

analys. 

 

5.2.3.1 Stöd av andra, men av samma andra 

För att underbygga vikten av ett införande av UGA och att ersätta KUP och UG så hänvisas det till 

tre rapporter från IFAU, två SOU och en rapport från statskontoret i Promemorian; 

Kommunala arbetsmarknadsinsatser riktade till ungdomar mellan 18 och 24år(IFAU 2005:9) 

(Hur) hjälps ungdomar av arbetsmarknadspolitiska program för unga?(IFAU 2006:5) 

Har ungdomsarbetslöshet långsiktiga effekter? (IFAU 2004:13) 

Unga utanför (SOU:2003:92) 

Särskilda ungdomsåtgärder? Om kommunala ungdomsprogrammet och utvecklingsgarantin 

(Statskontoret 2001:4) 

Man använder samma rapporter även i propositionen för att underbygga sina resonemang. De 

använder inte bara samma rapporter utan samma delar i dem också. Propositionen har inte fler 

rapporter eller källor som de använder utan endast de som man använt i promemorian. 

De hänvisar till samma rapporter och utvärderingar som blir intertextualitet då de 

resonemang man tar upp i promemorian och propositionen bygger på tidigare resonemang som 

man undersökt och utvärderat. Genom att använda sig av samma källor till sina resonemang så 

råder det även manifest intertextualitet mellan promemorian och propositionen, då man hänvisar 

till samma tidigare resonemang, intertextualiteten. 

 

5.2.3.2 Promemorian= Propositionen 

Produktionen av propositionen är en text som är uppbyggd av promemorians text, med undantag 

från vad remissinstanserna kommenterat på ett par ställe och hur Regeringen resonerar kring vad 

remissinstanserna kommenterat. Den diskursordningen man haft för avsikt att ändra med att införa 

UGA betonar man inte vilja ändra på genom att inte ”arbeta” vidare med och utveckla texten kring 

UGA. I textanalysen har arbetet handlat om att finna mönster i likheterna med förändringarna 
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medan i analysen av den diskursiva praktiken har jag sökt efter mönster i vad som är annorlunda 

mellan texterna. 

Promemorian är mer eller mindre inklistrad i propositionen med ett fåtal nya 

meningar/stycken, omformuleringar med tillägg eller borttagning av ord samt omformuleringar 

som inte innebär någon betydelse för hur texten tolkas. Nedan tar jag upp ett exempel där det 

endast gjorts ett byte av ett ord och en förflyttning av ett annat. 

”Ungdomsgarantin (UG) infördes 1998, även den som en insats inom det arbetsmarknadspolitiska 

programmet ungdomsinsatser. UG innebär att en kommun får, efter överenskommelse med 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, åta sig en skyldighet att erbjuda 

ungdomar som står till arbetsmarknadens förfogande en aktiverande och utvecklande insats på 

heltid.” (Promemorian, s.12) 

 

”Ungdomsgarantin (UG) infördes 1998, även den som en insats i det arbetsmarknadspolitiska 

programmet ungdomsinsatser. UG innebär att en kommun, efter överenskommelse med 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, får åta sig en skyldighet att erbjuda 

ungdomar som står till arbetsmarknadens förfogande en aktiverande och utvecklande insats på 

heltid.” (Propositionen, s.16-17) 

 

Det är vanligt förekommande med små ändringar med byte av ord och förflyttningar av ord i 

meningen. Det förekommer ofta orörda meningar under hela texten, men även stora stycken 

förekommer helt orörda mellan promemorian och propositionen: 

T.ex. Under avsnitten sanktioner i både promemorian och propositionen finns det två hela stycken 

helt orörda förutom att man ändrat bland annat till bl.a. och avvisa till vägra (Promemorian 

2007:18; Propositionen 2006/:118: 29). 

 

5.2.3.3 Sammanfattande diskussion  

Huvuddragen från promemorian genom propositionen till förordningen är inte de samma. 

Promemorian överensstämmer med propositionen, men förändras när det når förordningen. 

Ersättning och sanktioner är stora delar i ramdokumenten, medan de knappt framträder i 

förordningen. Det som man tar för givet presenteras inte alltid som viktigt då man anser att ”alla” 

vet det och att man därför inte behöver poängtera det. Det hade kunnat vara en anledning till 

varför man inte lyft fram det i förordningen, men tack vare att diskussioner kring dessa områden 

tog så stor plats i ramdokumenten och åsikterna kring användningen av ersättning och sanktion var 

skilda så speglar de inte tanken om att man tagit det för givet.  

Hur texterna produceras och transformeras sker på ett enhetligt vis kan man säga. Genom att 

man mer eller mindre har kopierat promemorian och klistrat in det dokument i ett annat så är hela 

propositionen manifest intertextuell. Att samtidigt basera sina resonemang eller skäl till en 
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förändring på samma rapporter och källor medför att man lyfter fram den ”sanning” som speglar 

det behov man har av just de rapporterna för att motivera och underbygga sina ställningstaganden 

vid införandet av förordningen blir även en intertextualitet där det bygger på tidigare resonemang. 

För att kunna se hela processen kring produktionen av texten och hur man förverkligar den 

diskursen genom text så tar jag ytterligare ett steg tillbaka. Genom att sammanfoga analysen av 

texten och av den diskursiva praktiken så sätter jag in processen i en större kontext och försöker 

identifiera vilka konsekvenser det ger.   

 

5.3 Social praktik analys 

Den teoretiska utgångspunkten utifrån governmentality som jag använt som en avgränsning under 

hela analysen lyfts fram än mer i detta avsnitt. Winter et al.(2000) tar upp att Fairclough 

poängterar vikten av att använda sociologiska och/eller kulturella teorier för att belysa den sociala 

praktiken och kunna närma sig frågan kring sociala förändringar och konsekvenser. Som jag 

nämnde ovan så sätts textanalysen och den diskursiva praktiska analysen tillsammans med den 

teoretiska utgångspunkten för att se det ur en större kontext. 

 

5.3.1 Hur ska vi styra? 

När det gäller vilken form av styrning man förespråkar så innefattar förordningens både den 

disciplinära och den frivilliga styrningstekniken. Vem som framstår som aktör blir betydande för 

vilken styrningsteknik som framträder. I textanalysen framgår det att genom verbet ska i 

förordningstexten lyfts Arbetsförmedlingen fram som en passiv aktör som endast verkställer vad 

som står i bestämmelsen (se avsnitt 5.1.1 s.18). Det framgår även av textanalysen att genom att 

utöka och precisera förordningsparagraferna medför också det ett passivt aktörskap för 

Arbetsförmedlingen. Genom att förordningen specialiseras så får Arbetsförmedlingen en mindre 

roll i att tolka och ge ungdomarna individuell hjälp och intar istället en roll som övervakare som 

ska se till att bestämmelserna i förordningen följs. Det kan förklaras med att Arbetsförmedlingen 

blev en myndighet genom förändringarna och därmed fått en mer kontrollerande roll än tidigare. I 

den diskursiva praktik analysen framstår inte Arbetsförmedlingen som någon aktör utan det är 

bestämmelsen som man har huvudfokus på. Den disciplinära makten utmärks av att ge yttre 

påverkan på människor för att få dem att göra ”rätt”.  Att utöka utbudet av aktiviteter inom UGA 

kan också ses som ett uttryck för den disciplinära styrningstekniken då man bestämmer vad 

ungdomen ska aktiveras med för att få ett arbete/studie. 



  

 38 

För att använda sig av en styrningsteknik som bygger på frivillighet hade styrningen istället 

varit att vägleda ungdomen med tips och idéer för att få ett arbete/utbildning. Det hade varit en 

inre påverkan istället genom att ungdomen tagit emot tipsen och sedan själv fått omvärdera dem 

till något som passade ungdomen. Dock kan produktionen av de preciserade ändringarna i 

förordningen även ses som en styrningsteknik genom frivillighet. Om man informerar ungdomen 

om vilka regler det finns och vilka konsekvenser det får om man inte följer dem blir det en slags 

inre påverkan då ungdomen själv får ta emot informationen och sedan bestämma vad han/hon ska 

ta för beslut.  

När det gäller inkludering och exkludering som är en stor del i hur man väljer att styra, så 

framträder även här både frivillighet och disciplin. Genom att man öppnar upp för flera att kunna 

delta i UGA så innebär det också att man kan kontrollera fler genom att begränsa ungdomarnas 

fria tid. I textanalysen så framgår det att anvisningen till UGA är frivillig, men att det finns 

disciplinära krav man måste uppfylla för att kunna delta i UGA, bl.a. heltidskravet.  I analysen av 

den diskursiva praktiken framgår det att om man tackar nej till en anvisning så blir man av med 

rätten till ersättning som står i promemorian och propositionen men framgår inte i förordningen, 

regeln gäller, men den återfinns inte i förordningstexten. 

Inkludering och exkludering blir en indikator på vad som anses vara ”normal” respektive 

”onormal” genom att de som anses behöva bli hjälpta ur det ”onormala” blir inkluderade och dem 

som anses vara normala eller kommit ur sitt ”onormala” tillstånd exkluderas som är en form av 

disciplinerad styrning. Genom att ha krav på dem som träder in och sanktioner mot de som avvisar 

en anvisning så kan man se det som ett sätt att få ungdomen att styra sig själv genom att ta rätt 

beslut. Att försvåra tillvaron för ungdomarna blir en handling som går i linje med det ekonomiska 

incitamentet. 

 

5.3.2 Problemet med arbetslösheten 

För att lösa ett problem så måste man först identifiera vad orsaken är och vad man anser om 

problemets karaktär. Man poängterar det ekonomiska incitamentet i både promemorian och 

propositionen med vikt på att inte hindra ungdomar från att välja reguljär utbildning istället för att 

välja att vara bidragsberoende. Samma syn hade man redan på 1500-talet, där människan var 

ovillig att arbeta tack vare de höga allmosorna de fick. Här framstår ungdomen som lat om tillfälle 

ges på grund av en hög ersättning inom ett arbetsmarknadspolitiskt program så väljer ungdomen 

ersättning framför aktiverande sysselsättning.  

Arbetslöshet som ett försörjningsproblem framträder inte i promemorian eller propositionen. 
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Kritiken från ett par remissinsatser är att ersättningen är för låg och kommer att behöva 

komplettera med ekonomiskt bistånd. Regeringen hänvisar till vikten av en lägre ersättning för att 

öka det ekonomiska incitamentet. Vid misskötsel och frånvaro så sanktioneras ungdomen med 

indragen ersättning vilket remissinstanser presenterat som ett problem då ungdomarna kommer att 

söka ekonomiskt bistånd istället. Regeringen lyfter fram att det är upp till kommunen att bevilja 

ekonomiskt bistånd när ungdomen själv varit ansvarig till sanktionen. I början av 1900-talet så 

lyftes arbetslösheten ur fattiglagen och blev erkänd som ett eget socialt problem. Genom att skjuta 

tillbaka frågan om ersättningen till kommunerna så poängteras det att arbetslöshet löser man inte 

genom ersättning utan genom sysselsättning. Att inte betala ut ersättning om man inte har en 

sysselsättning på något sätt går i linje med det ekonomiska incitamentet. 

 

5.3.3 Reproduktion eller omstrukturering 

Viljan att omstrukturera diskursordningen som rådde, poängteras genom att beskriva att UG och 

KUP inte fungerade speciellt bra och att man använde rapporter och utvärderingar för att visa på 

de resonemangen. De generella lösningarna som kom år 1931 skulle gynna alla i samhället och 

fokus låg på samhället och inte individen som det tidigare hade gjort. Dessa lösningar är en 

diskursordning som har funnits länge och de är även en del i den svenska modellen.  

Det man vill ändra vid införandet av UGA är att sänka ersättningen och införa en snabbare 

nedtrappning av ersättningen för unga. Man poängterar att man inte ska kunna avvisa en anvisning 

och fortsätta få ersättning, det samma gäller om man missköter sig på något sätt. 

Man håller fast vid dessa ändringar och förordningen införs 1 december 2007 med de förslag som 

fanns i promemorian och propositionen. Här omstruktureras diskursordningen kring generella 

lösningar och formar en diskursordning som präglas av egenansvar och självdisciplin.  

Av de förändringar man har gjort, totalt 18 gånger under 5 år, så har ingen berört varken ersättning 

eller sanktioner utan de har berört aktiviteterna och anvisning till UGA. Trots de stora 

diskussionerna kring bestämmelserna av ersättning och sanktioner så har man inte ändrat i dem. 

Kan det bero på att man är angelägen om att hålla kvar vid den nya diskursordningen kring att en 

låg ersättning och höga krav på ungdomen är det som är accepterat inom den nya 

diskursordningen?  

 

6. Sammanfattande slutdiskussion 

Genom användningen av den kritiska diskursanalysen har jag kunnat analysera förordningen och 

de ändringar man har gjort i den. Metodens tredimensionella uppbyggnad har bidragit till att 
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diskussionen kunnat lyftas till en större mer övergripande kontext och därigenom identifiera de 

sociala processerna som sker i produktionen av diskurser. Att diskursen både konstituerar och 

konstitueras har även varit en betydelsefull del genom analysen. Det jag har identifierat med hjälp 

av den är att man har omstrukturerat den diskursordningen som rått sedan 1930-talet kring en av 

den svenska modellens grundpelare; generöst välfärdsystem via generella lösningar (Sunesson 

2002, 2000). Skulle man säga att det är en ny diskursordning som förordningen befinner sig inom 

där man utvecklat tankar och idéer kring arbetslösa, arbetslöshet och sysselsättning? Eller är vi 

”tillbaka” på 1500-talet med synen på arbetslösa som ovilliga att arbeta och att man minskar 

arbetsincitamentet genom en generös ersättning? 

Om man utgår ifrån tankarna kring ersättning och sanktioner så har samhället en roll att 

uppfostra ungdomen att ta ansvar över sitt liv och göra aktivt val mot ett friare och rikare liv. 

Persson (2003) tar upp detta fenomen där vägledarnas uppgift är att ”uppfostra” ungdomarna för 

att de ska kunna ta ett arbete. Synen på handlingsutrymmet utifrån ersättning och sanktion menar 

både Angelin (2009) och Andersson (2003) snarare hämmar dem att ta ett arbete istället för att öka 

incitamentet, vilket man från Regeringens håll menar.  

Synen på om ungdomsarbetslösheten är ett samhällsproblem, respektive, individproblem 

råder det oenighet kring. O´Brien i Rantakeisu et al.(1995) lyfter fram att de som ansåg att 

arbetslösheten var ens eget problem och att man själv kunde lösa det, mådde bättre än de som la 

över skulden på samhället. Josefsson (2007) lyfter fram att det är individen som man anser är 

problemet idag och inte samhället som det tidigare varit. Rantakeisu et al. (1995) lyfter fram att 

det är mängden arbetslösa som gör det till ett samhällsproblem och det kan inte lösas via 

individuella lösningar. Regeringen presenterar problematiken med den ökande 

ungdomsarbetslösheten(samhällsproblem), men man presenterar lösningar utifrån att det är 

individen som är problemet t.ex. låg ersättning för att öka arbetsincitamentet.  

Som det framgår ur de tre analyserna ovan så är det svårt att ta fram en enhetlig bild över 

hur man använder styrningsteknikerna för att hjälpa ungdomen, då synen på 

ungdomsarbetslösheten och de arbetslösa ungdomarna följer den tidigare forskningens rådande 

oenighet.  

Hur ungdomarna mår, kan påverka sin situation och vad konsekvenserna blir för ungdomen 

utav arbetslösheten som fokus ligger på i den tidigare forskningen som jag haft som urval, blir 

svårt att konkret använda för att förändra samhällssynen på ungdomsarbetslösheten om man inte 

från samhällets sida är eniga över om det är ett individ-, eller samhällsproblem som lägger 

grunden för hur man ska kunna bekämpa ungdomsarbetslösheten. Vems ansvar kommer man att 

lyfta fram till EU tro i sin modell över jobbgaranti för unga? 
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