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Syftet med studien är att belysa vilka möjligheter eller begränsningar arbetsmarknadsåtgärder 
kan skapa för den arbetssökande ungdomen. Studiens utgångspunkter tas i det strukturella 
perspektivet och diskursanalytiska förhållningssättet vilka ges stöd av C Wright Mills teori 
om allmänna problem och personliga bekymmer. Som fördjupande teorier används social 
styrning och Michael Foucaults teori om makt i det disciplinära samhället. Undersökningens 
genomförande utgår från diskursanalys som metod där materialet främst är hämtat från 
regeringen och arbetsförmedlingens skrifter om ungdomsarbetslöshet. I diskursen som 
instanserna skapat urskiljs att den arbetssökande ungdomen är i behov av bland annat 
kompetens och vägledning. Orsaken till ungdomsarbetslöshet antyds till största del vara 
beroende av individens handlande men viss hänsyn tas även till samhället agerande. I studiens 
analys framgår att åtgärdsprogrammen både utövar makt och social styrning i relationen till de 
arbetssökande ungdomarna Studien slutsatsen är därför att de arbetssökande ungdomars 
möjlighet till sysselsättning i hög utsträckning kan ses vara begränsad i åtgärdsprogrammens 
inramning. 
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1. Inledning  
Samhället genomgår idag stora förändringar där konkurrensen på arbetsmarknaden blivit allt 

hårdare, många arbeten flyttar utomlands och antalet välutbildade ökar.  Min uppfattning är 

att arbetet har kommit att få större betydelse, framför allt i unga människors liv. 

Yrkestillhörigheten och viljan att göra karriär handlar allt mer om identitetsbehov än om 

försörjningsbehov. I första mötet med nya människor möts vi inte alltför sällan av frågan 

”Vad arbetar du med”? Vilket vi sedan ofta kategoriserar personen ifråga utifrån. Samtidigt 

har vi under de senaste årtionden allt oftare kunnat höra om otillfredsställande 

sysselsättningsstatistik och ungdomarnas utsatthet på arbetsmarknaden. Tidigare har jag inte 

reflekterat över problematiken på arbetsmarknaden i någon större utsträckning. Förmodligen 

på grund av att jag själv aldrig har varit arbetslös och dessutom under de senaste åren haft min 

framtid utstakad inom universitetets inramning. Allteftersom mina sociologiska kunskaper har 

utvecklats i takt med att tiden till mitt eget inträde i arbetslivet minskat har jag funnit intresse i 

hur situationen på arbetsmarknaden egentligen ser ut. 

 

Statistik och forskning om ungdomsarbetslöshet är i dagens läge mycket omfattande där det 

vanliga är att undersökningsområdena berör ungdomarnas upplevelse av åtgärdsprogram och 

orsaker till problematiken på arbetsmarknaden. Flertalet av studierna är uttryckta i 

ekonomiska termer eller utgår från individualistiska perspektiv. Enligt min mening är desto 

mindre av tidigare forskning i ämnet inriktad på frågor som berör innehållet i 

arbetsmarknadsåtgärder och då ur ett sociologiskt strukturellt perspektiv. Vad det gäller 

studier om arbetslösa ungdomar är flertalet studier inriktade på antingen ungdomar med 

akademisk bakgrund eller på ungdomar som tidigt i livet innefattas av någon form av 

utanförskap. Utgångspunkt i följande studie kommer därför i första hand vara att undersöka 

innehållet i sysselsättningsåtgärder riktade till arbetslösa ungdomar som inte har någon 

eftergymnasial utbildning men som slutfört gymnasieskolan. 
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1.1 Problemformulering 

”Arbetslösheten bland unga är högre än bland andra grupper i samhället. Samtidigt är dagens 

ungdomar mer välutbildade än någonsin och aldrig förr har ungdomarna haft så goda 

förutsättningar till internationella kontakter och erfarenheter”. (Utbildnings- och 

kulturdepartementet, 2006:3) Problematiken med ungdomsarbetslösheten är ett samhälleligt 

problem som förknippas dels med individens fria val och dels med samhällstrukturen (Arnell, 

2003; Harkman, 1987; Hart, 1979).  Således kan ungdomsarbetslösheten ses ur två olika 

perspektiv där en del menar att det är de arbetslösa ungdomarna själva som är orsak till sin 

situation, medan andra menar att det är samhället som har skapat ungdomarnas utanförskap på 

arbetsmarknaden.  

 

I dag är cirka 44 000 ungdomar i Sverige inskrivna på arbetsförmedlingen på grund av att de 

står utan arbete eller annan sysselsättning. Av de arbetslösa ungdomarna är ca 2800 

långtidsarbetslösa, vilket innebär att de varit utan sysselsättning i mer än 100 dagar. (Engberg, 

2006) För att komma till rätta med sysselsättningsproblematiken arbetar idag bland annat 

regering och arbetsförmedling med att etablera ungdomar på arbetsmarknaden.  

Arbetslöshetssiffrorna har även sjunkit det senaste året. Samtidigt har omfattning och 

deltagande i åtgärdsprogram ökat i jämförelse med tidigare år. Därutöver har även tiden som 

ungdomarna vistas i åtgärdsprogram ökat. En aktuell siffra visar att cirka hälften av de 

långtidsarbetslösa som varit inskrivna på arbetsförmedlingen i mer än två år inte haft något 

arbete som varat längre än en månad. (ibid) Utifrån detta ser jag relevansen i att 

problematisera arbetsmarknadsåtgärderna utformning och dess anpassning till de 

förutsättningarna som präglar dagens arbetsmarknad och behov.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med följande studie är att med en strukturell utgångspunkt undersöka 

arbetsmarknadsåtgärdernas diskurs med fokus på ungdomar.  Intresset i studien kommer ligga 

i att belysa vilken inverkan regeringen och arbetsförmedlingens diskurs kan ha för den 

arbetslöse ungdomens ställning på arbetsmarknaden. 

 Studiens frågeställningar är:  

• Vilka underliggande antaganden om den arbetslöse ungdomen inrymmer de berörda 

instansernas publikationer om ungdomsarbetslöshet? 

• Vilka underliggande antagande om arbetslöshetens orsaker inrymmer de berörda 

instansernas publikationer om ungdomsarbetslöshet?  
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• Vilka möjligheter eller begränsningar kan diskursen skapa för den arbetssökande 

ungdomen? 

 
1.3 Avgränsningar  

När studien påbörjades var avsikten att undersöka vilken inverkan studiens instanser kan ha 

på den arbetssökande ungdomen genom att använda mig av både diskursanalys och intervju 

som metod. Tanken var då att diskursanalysen av arbetsmarknadsåtgärder skulle fungera som 

underlag för att analysera ungdomarnas verkliga upplevelse av åtgärdsprogram.  Efter en tids 

förarbete insåg jag att materialet hade en tendens att växa till något, för tidsaspekten, 

ohanterligt material. Med hänsyn till föregående begränsades materialet till en 

diskursanalytisk studie med fokus på arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadsåtgärder. 

Anledningen till att jag valt att undersöka även arbetsmarknadspolitikens utformning är på 

grund av dess betydelse för hur åtgärdsprogrammen utformas (Sibbmark & Runeson, 

2005:10). Vidare upptäckte jag även att arbetet med ungdomsarbetslöshet berörs av en rad 

olika instanser i samhället, vilket bidrog till att jag valde ut de två instanser jag anser är av 

störst betydelse. De arbetssökande ungdomarnas ställning på arbetsmarknaden analyseras 

därmed utifrån regeringen, eftersom de utformar de övergripande arbetsmarknadspolitiska 

målen, och arbetsförmedlingen då det är deras uppgift att verkställa regeringens mål på ett 

operativt plan (ibid). Ungdomarnas egna upplevelser och andra instansers verksamhet inryms 

därmed inte i studiens syfte.   

 

1.4 Disposition 

För att utläsa innebörden och se problematiken med ungdomsarbetslöshet i ett 

helhetsperspektiv presenteras i följande kapitel en beskrivning av ungdomsarbetsmarknaden 

karaktäristiska och utveckling samt uppbyggnad av arbetsmarknadspolitik och 

arbetsmarknadsåtgärder. Bakgrunden avslutas med tidigare forskning i ämnet. I det teoretiska 

avsnittet tydliggörs det strukturella perspektivet och dess koppling till diskursbegreppet 

eftersom det är mitt huvudsakliga synsätt i studien. I kapitlet presenteras även de specifika 

teoretiska utgångspunkterna som instansernas diskurs senare analyseras utifrån. Därefter 

följer redovisning av tillvägagångssätt för att besvara studiens syfte och frågeställningar. I 

resultatdelen presenteras två olika avsnitt där den ena delen redovisar det utvalda materialet 

från instansernas publikationer medan det andra avsnittet sammanfattar den konstruerade 

diskursen. Utifrån studiens bakgrund och de tidigare redovisade teorierna avser det 
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efterföljande kapitlet att presentera analys av diskurskonstruktionen. Studien avslutas med 

sammanfattande diskussion kring studiens syfte, vilket slutförs med tankar och idéer kring 

framtida forskning.  
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2. Bakgrund 

2.1 Ungdomsarbetsmarknadens utveckling och karaktär 

Under de senaste seklen och då inte minst under de senaste decennierna har 

samhällsstrukturen genomgått en rad olika förändringar som bidragit till att förutsättningen 

för ungdomars inträde på arbetsmarknaden förändrats. Arnell (2003), sociologisk forskare i 

ungdomsarbetslöshet, menar tillsammans med andra författare att en av de största 

förändringarna på dagens ungdomsarbetsmarknad är ungdomarnas bristfälliga möjlighet till 

arbetslivserfarenhet. I det tidiga jordbrukssamhället var arbetslivet en del av familjelivet. En 

successiv socialisering till arbetslivet påbörjades redan i tidig ålder, samtidigt som skolan och 

utbildning hade långt mindre betydelse än i dagens samhälle. Idag är familjeliv och utbildning 

i hög grad skilda från arbetsliv, samtidigt som företagens krav på yrkeserfarenhet ökat 

kraftigt. (Arnell, 2003:113; Goldberg, 2005:160f; Hart, 1979:21f)  

 

Wadensjö (1989), professor i arbetsmarknadspolitik ser även att förändringar har skett 

gällande ungdomarnas utbildningspreferenser. Till skillnad från tidigare samhällen ser han att 

allt fler ungdomar är välutbildade idag. Möjliga konsekvenser av det ökade antalet 

välutbildade ungdomar menar han kan vara att de ges tillträde till de okvalificerade arbetena 

före de mindre utbildade som därför får svårare att finna arbete. (Wadensjö, 1989:47f) 

 

Arnell diskuterar även olika samhällsdrag som påverkar dagens arbetsliv. Bland annat menar 

hon att tider av lågkonjunktur missgynnar ungdomar mer än de vuxna eftersom företagen 

tvingas till nedskärningar samtidigt som arbetsrättsregler innebär att de sist anställda, som ofta 

är ungdomar, är tvungna att lämna anställningen först. Ytterligare en omständighet som kan 

påverka ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden är det obegränsade informationsutbud som 

bland annat resulterat i att individens yrkesval kommit att komplicerats betydligt. Arnell 

menar att ökad medvetenhet om möjligheter kan ha bidragit till en ökad individualitet 

samtidigt som hon menar att ökad valfrihet kan innebära en större belastning för individen. 

(Arnell: 2003:118)   

 
Sammanfattningsvis kan de samhällsförändringar som ovanstående författare menar präglar 

dagens ungdomsarbetsmarknad ses vara bristfälliga möjligheter till arbetslivserfarenhet, det 

ökade utbildningsbehovet och det obegränsade informationsutbudet. Som författare till 

studien är jag införstådd med att det finns en mängd andra förändringar som utmärker dagens 
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ungdomsarbetsmarknad men då utrymmet är begränsat har jag valt ut de förändringar jag 

anser är av störst betydelse för studiens syfte.  

 

2.2 Utveckling av arbetsmarknadspolitik och åtgärder mot ungdomsarbetslöshet 

Genom tiderna har arbetsmarknadspolitikens mål varierat beroende av hur 

arbetslöshetssiffrorna varierat. Under tider med låg arbetslöshet har sysselsättningsåtgärderna 

varit inriktade på att skapa trygga anställningar och attraktiva företag. I tider med hög 

arbetslöshet har åtgärderna istället riktas mot individen och syftat till att bland annat befrämja 

yrkesmässig och geografisk rörlighet. (Goldberg, 2005:151ff; Carle & Schale 1982:104ff)  

 

Ungdomsarbetslösheten problematiserades i Sverige först under 1920- talet, dessförinnan 

benämndes de arbetslösa som lösdrivare. Under depressionen och lågkonjunkturen på 1930-

talet kom ungdomsarbetslöshetsiffrorna att stiga kraftigt. De åtgärder som utformades mot 

ungdomsarbetslösheten var då främst praktiska kursverksamheter, reservarbeten och 

kontantstöd. Under 40-, och 50-talet minskade arbetslöshetssiffrorna och politiken inriktades 

på att tillfredställa företagens behov där omskolning och rörlighet kom att utgöra viktiga 

åtgärdspunkter. (Paulson, 1994:34ff; Carle & Schale1982:102ff)  Under 1970-tal ökade 

arbetslösheten igen och med den ungdomsarbetslösheten. Resultatet blev fokusering på 

specifika åtgärder för ungdomar där arbetsmarknadspolitikens funktion var att betona trygghet 

för den arbetslöse. (Wadensjö, 1989:8) Samtidigt som målen i den tidigare 

arbetsmarknadspolitiken varierat med samhällets utvecklingen har utbildning, praktik, 

förmedling, informativ orientering samt specifika åtgärder som utformats kommunvis varit 

bestående åtgärder. (Carle & Schale 1982:111) 

 

De åtgärder som ovan redovisats har utformats under helt andra förutsättningar än vad som 

kännetecknar dagens samhälle, men intressant nog är flertalet av idéerna aktuella än idag. Den 

arbetsmarknadspolitik och de arbetsmarknadsåtgärder som riktas mot ungdomsarbetslösheten 

idag är främst baserade på 2004 års proposition makt att bestämma -rätt till välfärd där de 

övergripande målen för dagens arbetsmarknadspolitik riktad mot ungdomar presenteras. 

Propositionen innehåller även ett ungdomspolitiskt handlingsprogram i vilket regeringen ger 

förslag på riktlinjer till arbetsförmedlingens utformning av åtgärdsprogram. 

(Utbildningsdepartementet, 2004) Innehåll och utformning av politik och åtgärder kommer att 

beskrivas mer detaljerat i kapitel fem som behandlar diskurskonstruktionen.  
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2.3 Tidigare forskning  

En relativt tidig forskare som behandlat ämnet ungdomsarbetslöshet ur ett sociologiskt 

perspektiv är Vestholm (1979) som granskat åtgärderna mot ungdomsarbetslöshet i Göteborg. 

Bakgrunden till studien var en kritik till kommunens misslyckande med att minska 

ungdomsarbetslösheten genom utveckling och utformning av ungdomsgarantin. 

Ungdomsgarantin bestod då av åtgärder i såsom praktik, kommunalt beredskapsarbete och 

utbildning. (Vestholm, 1979:193ff) Vestholms slutsats av studien resulterade i att 

åtgärdsprogrammen, som han menade var starkt inriktade på hjälp till ungdomarna i egenskap 

av individ, endast fungerade kortsiktig. Istället menade Vestholm att åtgärderna borde 

utformas ur ett långsiktigt orsaksperspektiv och vara mer inriktade på samhällets struktur. 

(ibid:203)  

 

En något senare forskare i ämnet är Blomsterberg (1996) forskare i social styrning och faktisk 

samhällsutveckling. I sin forskningsavhandling diskuterar hon hur social styrning påverkar 

arbetslösa ungdomar. Utgångspunkt i studien tas i den sysselsättningspolitik som utformats 

under 70-, 80,- och 90-talet. I likhet med Vestholm (se ovan) diskuterar även Blomsterberg 

framväxten av ungdomsgarantin och huruvida ungdomsgarantins utformning stämmer 

överens med målet om full sysselsättning.  Till skillnad från Vestholm är Blomsterbergs 

avsikt även att diskutera hur ungdomarna påverkats av den sociala styrningen som hon menar 

att ungdomsgarantin syftar till. (Blomsterberg, 1996:18) I den sammanfattande slutsatsen av 

studien belyser författaren den sociala styrningens förmåga att förändra ungdomarnas 

handlingar i riktning för de mål sysselsättningspolitiken ställt upp (ibid:235ff). Slutsatsen blir 

därför, till skillnad från Vestholm, att hon utifrån teorin om social styrning ser 

ungdomsgarantin som gynnsam för ungdomarna (ibid:238).   

 

Ytterligare forskare som utfört studier om arbetsmarknadspolitiska åtgärder är Regnér och 

Wadensjö (1999). Intresset i studien ligger i deras beskrivning av arbetsmarknadspolitiken 

utifrån ungdomarnas subjektiva erfarenheter och upplevelser i programmen. Författarna 

menar att den subjektiva bedömningen av programmen kan stå i nära relation med vilka 

förväntningar den arbetslöse har på åtgärden och därför ge en fingervisning på möjliga 

effekter. Resultatet av studien antyder att flertalet av de arbetslösa har en relativt negativ syn 

på åtgärdsprogrammens möjlighet till sysselsättning. Orsaken till den negativa inställningen 

tror författarna har att göra med dels en allmän ifrågasättning i samhället av 

åtgärdsprogrammen som i sin tur påverkat individerna och dels med ett hårdare klimat på 
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arbetsmarknaden. Regnér och Wadensjös slutsats blir därmed att ungdomarnas negativa syn 

på åtgärdsprogrammen inte behöver ha att göra med åtgärdernas kvalité, utan istället kan ha 

skapats utifrån förväntningar som ungdomarna rekonstruerat i verkliga upplevelser. (Regnér 

& Wadensjö, 1999:30fff)  

 

Den tidigare forskningen om ungdomsarbetslöshet liksom slutsatserna är som tidigare nämnts 

mycket omfattande och varierande. Avsikten i ovanstående presentation har varit att 

synliggöra såväl positiva och negativa effekter av arbetsmarknadspolitik, som olika 

angreppssätt på problematiken. I likhet med den tidigare forskning som ovan redovisats 

kommer även följande studie belysa såväl eventuella positiva som negativa effekter av 

arbetsmarknadsåtgärder. Till skillnad kommer dock följande analys utgå från ett 

diskursanalytiskt förhållnings-, och tillvägagångssätt vilket presenteras i följande kapitel.     
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3. Vetenskapsteoretiska-, och Teoretiska utgångspunkter  
3.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

3.1.1 Diskursanalys som teori och det strukturella perspektivet   

Jørgensen & Phillips (2000) och Sahlin (1999) menar att diskursanalys inte bara syftar till att 

fungera som ett metodologiskt redskap utan även sammanfaller med ett specifikt sätt att se på 

individen och dens möjlighet till handling i strukturen (Jørgensen & Phillips, 2000:10; 

Sahlin:1999:88f). Sahlin tänker även att diskursanalysen bör förstärkas med stöd i lämpliga 

teorier vilka kommer redovisas  under teoretiska utgångspunkter (Sahlin, 1999:104). 

Utgångspunkten i diskursen sker här i arbetsmarknadspolitiken och dess åtgärdsprogram som 

bestämmande faktorer där dess innebörd antas påverka den arbetslöses möjlighet eller 

begränsning till sysselsättning.  

 

Vidare sammanfaller studiens intresse för det strukturella perspektivet med problematiken att 

studera ungdomsarbetslöshet utan att fastna i individuella orsaksfaktorer och 

handlingsmöjligheter (Goldberg, 2005: 31f). En följd med det strukturella perspektivet som 

utgångspunkt blir att problematiken med ungdomsarbetslöshet kommer att relateras till det 

samhället vi lever i. Det strukturella perspektivet menar att individens handlande är beroende 

av samhällets struktur och då vilken position individen innehar i strukturen. En kritik som 

riktas mot det strukturella perspektivet menar att individen har avsikter med sitt handlande 

och därför, till skillnad från vad det strukturella perspektivet menar, kan påverka vad som 

sker. Vidare ser kritiken en problematik med att samhället styr individerna eftersom de anser 

att det är individerna själva som skapar samhället. Giddens, 2003:534f) Följande studie 

kommer att utgå från det strukturella perspektivet i avseende att ungdomens handlande sker 

utifrån dess position i samhället som arbetslös. Samtidigt tas även den kritik som riktats mot 

teorin i beaktande vilket medför att individens handlande inte kommer ses totalt begränsat av 

samhällsstrukturen.  

 

3.1.2 Den sociologiska visionen  

En modern teoretiker som använder sig av det strukturella perspektivet i sina analyser är 

teoretikern C. Wright Mills (1997) som talar om relationen mellan personliga bekymmer och 

allmänna problem. Mills menar att problem ofta formuleras på individnivå utan att se till 

samhällets struktur och därmed menar han att det uppstår personliga bekymmer till följd av 

allmänna problem vi inte är medvetna om. Individerna tror att de är fast i sina sociala 
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positioner vilket i förlängningen utvecklas till personlig olust och uttalade svårigheter. Till 

följd blir samhället likgiltigt eftersom individerna på grund av sitt missriktade förnuft blir 

handlingsförlamade. (Mills, 1997:30f) Mills menar att individen blir fången i samhällets 

struktur och därmed omedveten om att den egentligen bara är fri och förnuftig inom vissa 

ramar. Han menar att den sociologiska visionen skulle hjälpa individerna att bli medvetna om 

under vilka förhållande de egentligen är fria att agera. Genom att sammankoppla personliga 

bekymmer med allmänna problem menar Mills att individen skulle bli friare att agera utanför 

de etablerade strukturerna. (ibid :181) Eftersom studiens syfte utgår från det strukturella 

perspektiv där intresset ligger i den arbetslöses möjlighet eller begränsning inom 

arbetsmarknadspolitiken och åtgärdsprogrammen har Mills tankar och idéer skapat 

förutsättningar för den diskursanalytiska konstruktionen och tolkningen i studien. 

Sammankopplingen mellan ungdomens personliga bekymmer och samhällets allmänna 

problem på arbetsmarknaden kommer att diskuteras utifrån den bakgrunden till studien som 

tidigare redovisats (se kap 2 och 3).   

 

3.2 Teoretiska utgångspunkter   

Då den föregående texten presenterade de perspektiv jag har på ungdomsarbetslöshet kommer 

följande text redogöra för de specifika teorier jag använder som stöd och utgångspunkt i 

analys och diskussion.   

 

3.2.1 Social styrning  

Definitionen av vad som avses med social styrning kan uttryckas på flertalet sätt men en 

betydande sammanfattning av innebörden i begreppet är att social styrning syftar till att styra 

någon i önskad riktning. Teorin utgår från att individer är självständiga aktörer med olika 

förutsättningar och olika visioner som skapats utifrån dess omgivning. Olsson och Therborn 

delar upp styrningsprocessen i fyra olika element som består i en riktningsangivelse för 

utvecklingen, en eller flera styrningskanaler såsom bland annat lagar, incitament och 

information, förverkligande genom olika myndigheter och sist återkopplingsprocesser som 

syftar till att se hur de styrda agerar. Vidare menar författarna att samtliga styrningselement 

innehåller både begränsningar och möjligheter för de styrda. (Olsson & Therborn, 1991:36f) I 

detta fall syftar teorin om social styrning till att studera hur diskursen påverkar de 

arbetssökande från ett tillstånd till ett annat det vill säga från att vara arbetslös till att ges 

möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Vad det gäller styrningselement kommer studien 

fokuseras på de två sistnämnda elementen den svenska arbetsmarknadens lagar ligger utom 
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studiens syfte. Olsson och Therborn menar vidare att begreppet social styrning kan handla om 

administrativa och ekonomiska medel såväl som informativa och normativa styrmedel 

(ibid:19). I likhet med den tidigare redovisade studien om social styrning kommer följande 

analys fokusera på de informativa styrmedlen, då utifrån vägledning av de arbetssökande och 

vilken betydelse det kan tänkas få för ungdomarnas ställning på arbetsmarknaden i diskursen.  

 

3.2.2 Det disciplinära samhället 

En annan teoretiker som diskuterar vilken makt samhället kan utöva på individen är Michael 

Foucault (2001).  Foucault menar att makt inte utgör någon inneboende egenskap hos 

individen, utan är att se som något föränderligt som utövas i relation till andra individer. För 

att studera hur makt används, omvandlas och ökas menar Foucault att makt bör ses som en 

strategi härledd ur ett specifikt avgränsat sammanhang. (Foucault, 2001:36) Foucaults tankar 

om makt finner jag intressanta i diskussionen om hur diskursen påverkar individen i egenskap 

av  ungdom och arbetslös.   

  
En annan viktig föreställning i Michael Foucaults studier om makt är skapandet av det 

disciplinära samhället vilket kännetecknas av den disciplinära maktens hierarkiska översyn 

och den normaliserade sanktionen. Disciplineringen ses i en rums- och en tidsaspekt där 

kontrollen av tiden och rummet och den normaliserade sanktionen är en förutsättningen för att 

uppnå fogliga kroppar, det vill säga produktiva individer. (ibid:35) För att utöva makt i form 

av kontroll och styrning beskriver Foucault panoptikon som modell. Principen för denne är att 

makten är osynlig och okontrollerbar men ändå ständigt närvarande. Individen vet att den är 

övervakad men inte när den är det. Detta medför ett ständigt medvetande hos individen som 

resulterar i att makten fungerar automatiskt. (ibid:200) I följande fall kommer det disciplinära 

samhället ses som en del av regeringen och arbetsförmedlingens politik och åtgärder för att 

omvandla den arbetslösa ungdomen till en produktiv individ, det vill säga det Foucault 

benämner fogliga kroppar.   
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4. Metod 
4.1 Metodologisk utgångspunkt 

Innan diskursanalys som metod redovisas vill jag medvetandegöra min roll som författare till 

studien för läsaren. Alvesson och Deetz (2000) menar att forskaren är närvarande i egenskap 

av tänkande varelse ända från det att forskningsidén skapas till det att studien avslutas. Det är 

forskaren som definierar forskningsområdet, tolkar materialet samt bestämmer vad som 

redovisas i den slutgiltiga rapporten. (Alvesson & Deetz, 2000:126f) Eftersom jag som 

författare tolkar materialet utifrån min förförståelse i ämnet och valda teorier kommer det att 

påverka studiens helhet och resultat. För att ta ställning till objektivitetsproblematiken 

redovisades i föregående kapitel min förförståelse i ämnet. I det följande kapitlet presenterar 

mina utgångspunkter i det diskursanalytiska tänkandet som metod men även det 

tillvägagångssätt och urval som fört mig fram till den slutgiltiga rapporten.   

 
4.1.1 Diskursanalys som metod 

Gränsdragningen mellan diskurs som metod och teori är i stort sett obefintlig vilket medför att 

det kan vara av betydelse att ge en kort redovisning för hur diskursbegreppet som metod 

används i studien. Jørgensen & Phillips (2000) och Sahlin (1999) menar att diskursbegreppet 

syftar till att vara ett metodologiskt verktyg som relativt konkret beskriver tillvägagångssätt 

för urval och analys. Som nämnts i föregående kapitel ser även författarna diskursbegreppets 

användning som teoretiskt förhållningssätt där diskursbegreppets användning utgår från den 

metodologiskt konstruerade diskursen vilken sedan analyseras utifrån det diskursanalytiska 

synsättet, därav diskurs både som teori och metod. (Jørgensen & Phillips, 2000:10; 

Sahlin:1999:88f) Min avsikt har varit att främst använda diskursbegreppet som metodverktyg 

men då det även påverkar hur förståelsen för fenomenet skapas kommer diskursbegreppet, 

som tidigare beskrivits (se 3.1) tillsammans med det strukturella perspektivet ha betydelse 

både i  egenskap metod och vetenskapsteoretisk utgångspunkt.  

 

4.1.2 Tillvägagångssätt 

Då syftet med följande studie är att undersöka arbetsmarknadspolitikens och 

arbetsförmedlingens diskurs kändes valet av diskursanalys som metodverktyg som naturligt. 

Sahlin hänvisar till Potter och Wetherell, och menar att text dels kan användas i syfte att 

inhämta den information författaren till texten avsett att förmedla, dels att text kan omarbetas 

till data genom att se bakom den sakliga informationen (Sahlin, 1999:91f). Med det 
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sistnämnda syftar författaren till diskursanalytisk läsning vilket innebär att data analyseras 

utifrån dess sociala omgivning, det vill säga under vilka förutsättningar den uppkommit och 

förändrats. Författaren menar, enligt Foucault, att diskursanalys även innehåller tolkning av 

hur data påverkar sociala strukturer och individens handlingar inom den (ibid:85). För att 

skapa förståelse för kommande diskurs förutsättning och förändring studeras 

ungdomsarbetslöshetens historia utifrån, vad Sahlin menar, ett informativt syfte medan 

nutidens arbetsmarknadspolitik och åtgärder kommer att studeras med hjälp av 

diskursanalytisk tolkning såsom Sahlin beskriver.  

 

Vidare menar Sahlin med hänvisning till Dijk att en diskurs kan avgränsas utifrån en specifik 

kommunikativ handling eller utifrån ett samhälleligt område (Sahlin, 1999:87). I följande 

studie avgränsas diskursen till det kommunikativa samtalet, arbetsmarknadspolitikens 

propositioner och arbetsförmedlingens operativa åtgärdsprogram. Sahlin menar att 

diskursanalysens syfte som metod är att identifiera och beskriva diskurser eftersom en diskurs 

aldrig går att utläsa innan avgränsning och analys utförts (ibid). Då identifieringen av 

diskursen utförts väljer forskaren ut centrala begrepp i diskursen för att sedan analysera 

begreppens innebörd i sammanhanget (ibid:92ff). Utifrån noggrann genomgång av data jag 

funnit genom att ta del av propositioner och åtgärdsprogram har jag valt ut några specifika 

begrepp som jag anser publikationerna i stort kretsar kring. Begreppsurvalet resulterade i 

anställning, kompetens, trygghet och inflytande och makt. Med återkoppling till de utvalda 

begreppen sammanställs sedan den konstruerade diskursen i begreppen arbetslös ungdom och 

arbetslöshetens orsaker. 

 

4.1.3 Urval   
Enligt diskursanalytisk metod menar Sahlin, enligt Foucault, att data för analysen bör väljas 

utifrån forskarens förståelse för vilken data som är relevant för studien syfte (Sahlin, 

1999:90). För att finna material till studien har jag använt mig av litteraturstudier som 

inhämtats genom sökning i bibliotekskataloger. Sökorden har i huvudsak bestått av ungdomar 

och arbetsmarknad, arbetsmarknadspolitik och ungdomsarbetslöshet. Information söktes på 

Stockholms universitets-, och Stadsbibliotek och på Södertörns högskolebibliotek. Det 

huvudsakliga bakgrundsmaterialet och det empiriska materialet grundar sig på information 

från regeringen, arbetsmarknadsstyrelsen och institutionen för arbetsmarknadspolitisk 

utvärdering hemsidor.  Urvalet av text har skett utifrån min bedömning av vad är av relevans 

för studiens syfte. På regeringens hemsida söktes informationen på näringsdepartementet och 



 15 

kultur- och utbildningsdepartementet eftersom det ligger i deras område att utforma 

sysselsättningspolitik för ungdomar. På hemsidorna har sökningen skett på publikationer från 

2004 till år 2006. Anledningen till informationssökning på hemsidor är dels beroende av min 

önskan till så uppdaterad information som möjligt och dels av betydelsen av att använda 

primärkällor. De utvalda texterna som det empiriska materialet grundar sig på presenteras 

närmare i inledningen av diskurskonstruktionen (se kap 5). Föregående innebär att det 

empiriska materialet objektivitet har förminskats genom selektivt urval av text. Samtidigt 

menar Sahlin att ingen forskning kan bedrivas objektivt. Diskursanalytisk läsning avser inte 

att skapa objektiv sanning utan syftar till att skapa förståelse för under vilka förutsättningar 

fenomenet beskrivs (ibid:90ff). Med hänsyn till Sahlins resonemang är det viktigt att ha i 

beaktande att precis på samma sätt som någon konstruerat text som här omvandlas till data, 

kommer även här text redovisas utifrån mina rådande förutsättningar och förförståelse. 

Analysen baseras även på texter som redovisas, genom citat, i empirin vilket medför att 

läsaren själv kan bilda sig en uppfattning av innehåll och tolkning. 
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5. Diskurskonstruktion  
Som nämnts i studiens bakgrund (se 2.2) har arbetsförmedling tillsammans med regeringen 

utformat flertalet olika åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. I huvudsak kommer följande 

diskurskonstruktion baseras på 2004 års proposition makt att bestämma –rätt till välfärd 

eftersom den utgör grunden till den arbetsmarknadspolitik och de åtgärdsprogram som riktas 

mot ungdomsarbetslösheten idag (Utbildning och kulturdepartementet, 2004). Propositionen 

innehåller ett ungdomspolitiskt handlingsprogram ur vilket delar som behandlar ungdomarnas 

och arbete har valts ut (Regeringskansliet, 2004). År 2006 beslutade regeringen att 

komplettera det ungdomspolitiska handlingsprogrammet med ytterligare åtgärder vilket 

medför att även 2006 års ungdomspaket utgör underlag för diskurskonstruktionen 

(Utbildnings- och kulturdepartementet, 2006a).  

 

Vad det gäller arbetsförmedlingens insatser kommer diskursen i första hand baseras på de 

åtgärder som riktas specifikt mot ungdomar mellan 20 och 24 år. Studiens målgrupp kan även 

ingå i arbetsförmedlingens allmänna åtgärdsprogram men då huvudsyftet är att belysa 

åtgärder riktade direkt mot ungdomar kommer de allmänna åtgärdernas endast ges begränsat 

utrymme i presentationen. 

 

Utöver de arbetsmarknadspolitiska förslagen och arbetsförmedlingens ungdomsåtgärder 

baseras diskurskonstruktionen på den ungdomsgaranti som infördes 1998. Arbetet med 

ungdomsgarantin bedrivs kommunvis i samarbete med arbetsförmedlingen. Dock är 

ungdomsgarantin en frivillig verksamhet för kommunerna, vilket medför att dess innehåll 

endast är att ses som ett komplement till övriga åtgärder (Sibbmark & Forslund, 2005).  

 

5.1 Mål och innehåll i arbetsmarknadspolitik och åtgärdsprogram  

I proposition Makt att bestämma -rätt till välfärd presenterar regeringen den bakgrund och de 

mål som arbetet med ungdomsarbetslöshet i stort bygger på. Den övergripande grundtanken är 

att propositionen ska bidra till att ungdomarna i förlängningen ges möjlighet till en acceptabel 

levnadsstandard. Regeringen beskriver vikten av att ungdomarna själva ska kunna påverka sin 

situation genom att vara delaktiga i de beslut som tas angående ungdomsfrågor, i detta fall 

dess egen försörjning.  
 ” - Ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd   
    - Ungdomar ska ha verklig tillgång till makt”. (Utbildningsdepartementet, 2004:1) 
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I det ungdomspolitiska handlingsprogrammet diskuterar regeringen sedan ingående 

ungdomarnas olika förutsättningar och behov. Visionen med handlingsprogrammet är bland 

annat att ge alla ungdomar samma förutsättningar till egen försörjning under rättvisa villkor.  
 ”Det handlar om att öka ungdomars inflytande och delaktighet i samhället”. (Regeringskansliet, 2004:2) 
 

Regeringen anser att arbetet är en förutsättning för att ungdomarna ska kunna leva ett 

självständigt liv. En av de främsta prioriteringarna i arbetet med ungdomsarbetslöshet är 

därför att utforma åtgärder som förhindrar att ungdomarna ställs utanför arbetsmarknaden. 

Ungdomssatsningen i 2006 års vårproposition bygger sedan vidare på samma grundtanke men 

med skillnaden att vissa av de tidigare åtgärderna förändras i syfte att ytterligare underlätta för 

ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden.  (Utbildnings- och kulturdepartementet, 2006a) 

 

Utifrån föregående har arbetsförmedlingen utformat konkreta åtgärder för att förhindra 

ungdomsarbetslöshet. I sin verksamhetsberättelse skriver arbetsförmedlingen att deras främsta 

uppgift är att förkorta arbetslöshetstiderna genom åtgärdsprogram och kompetenshöjande 

insatser.  
”För att klara det arbetsmarknadspolitiska uppdraget har Arbetsförmedlingen nio tjänster till sitt förfogande. Sju 

av tjänsterna riktar sig till arbetssökande och två till arbetsgivare”. (Länsarbetsnämnden, 2005:6f) 

  

  

Vad det gäller den frivilliga ungdomsgarantins är avsikten att anpassa insatserna till 

ungdomarnas individuella behov och till de lokala förutsättningarna. Tanken är att åtgärderna 

i ungdomsgarantin ska utformas i samarbete med näringslivet. I ett informationsblad till de 

arbetssökande ungdomarna beskrivs ungdomsgarantin enligt följande:  
 ”Ungdomsgarantin (f.d. utvecklingsgarantin) syftar till att du ska utveckla din egen kompetens så att dina 

möjligheter att få arbete eller börja studera förbättras”. (Arbetsförmedlingen, 2005)    

 

5.1.1 Anställning 

Under 2004 var arbetslösheten dubbelt så stor i ungdomsgruppen som i jämförelse med det 

totala antalet arbetsföra personer.  Regeringen skriver att ungdomarna i högre utsträckning än 

vuxna befinner sig osäkra anställningar såsom tidsbegränsade eller visstidsanställningar.    
”Det finns därmed en stor grupp ungdomar som har tydliga svårigheter att etablera sig i arbetslivet”. 

(Utbildningsdepartementet, 2004:89f)   
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I makt och bestämma rätt till välfärd diskuterar regeringen sedan praktik som lämplig åtgärd 

mot ungdomsarbetslöshet. (ibid). Arbetsförmedlingen konkretiserar sedan förslaget genom att 

erbjuda arbetslösa ungdomar arbetspraktik. Syftet beskrivs vara att introducera ungdomarna 

på arbetsmarknaden och därmed underlätta deras möjlighet till framtida arbete. Praktiken ska 

ske på heltid och pågå i högst sex månader. Parallellt med att ungdomen utför arbetspraktik 

kan arbetsförmedlingen kräva att ungdomen deltar i uppföljningssamtal, jobbsökaraktivitet 

samt vägledning vilka samtliga är obligatoriska aktiviteter. Ersättning under praktiken består 

av aktivitetsstöd som utbetalas av försäkringskassan efter att praktikanten varje månad fyllt i 

angiven blankett till försäkringskassan. Dessutom har arbetsgivaren möjlighet till ersättning 

då den anställer en ungdom i arbetsmarknadspolitiska program. Vidare skriver 

arbetsförmedlingen om arbetspraktik: 
”Det krävs goda skäl att tacka nej till ett erbjudande om arbetspraktik”. (Arbetsförmedlingen, 2006) 
Om individen skulle tacka nej till ett erbjudande eller avbryta praktiken riskerar den att 

förlora rätten till arbetslöshetsersättning. (ibid).  

   

I 2006 års vårbudget utvecklas förslaget med arbetspraktik ytterligare. Bland annat avser 

regeringen att avsätta 1000 stycken plusjobb till ungdomar mellan 20 och 24 år. (Utbildnings- 

och kulturdepartementet, 2006a) På grund av nedskärningar och dylikt i företagen menar 

arbetsförmedlingen att det finns ett utrymme för att skapa nya arbeten hos arbetsgivarna. Ett 

plusjobb innebär att den arbetssökande utför arbeten som annars inte skulle ha blivit utförda. 

Arbetsgivaren får ersättning för hela den lönekostnaden som utbetalas till plusjobbaren. 

Plusjobben syftar till att ungdomen i slutändan ska erbjudas en osubventionerad tjänst men 

garantin för anställning är inte tvingande för arbetsgivaren. Vidare skriver arbetsförmedlingen 

att plusjobben inte omfattas av lagen om anställningsskydd eller ger kvalifikationstid till a-

kassa. För att bli erbjuden plusjobb måste den arbetslöse ha varit inskriven på 

arbetsförmedlingen i minst två år. (Arbetsförmedlingen, 2006a) 

 

För att ytterligare underlätta ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden anger 2006 års 

vårproposition att ungdomarnas möjlighet till anställningsstöd ska förbättras. Överrubrik till 

förslaget är: 
     ”Fler jobb till arbetslösa ungdomar”. (Utbildnings- och kulturdepartementet, 2006c)  

Kompletteringen i förslaget innebär att de arbetssökande ungdomarna ska ha varit inskrivna 

på arbetsförmedlingen i sex månader, till skillnad från tidigare tolv månader som gäller för 

vuxna, för att erbjudas anställningsstöd (ibid).  
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Om anställningsstöd skriver arbetsförmedlingen att arbetsgivare kan anställa ungdomar till 

hälften av den normala lönekostnaden i högst sex månader. Det är arbetsförmedlingen som 

beslutar om ersättningens storlek och under hur lång tid arbetsgivaren ersätts. 

(Arbetsförmedlingen, 2006b) Vidare erbjuder arbetsförmedlingen utbildningsvikariat för 

arbetssökande som varit inskriva på arbetsförmedlingen i minst en månad. 

Utbildningsvikariatet syftar till att introducera den arbetssökande på arbetsmarknaden genom 

att tillfälligt överta en ordinaries anställning som under tiden vikariatet pågår ges utbildning. 

Beslut om vikariat tas av arbetsförmedlingen tillsammans med arbetsgivaren. 

Arbetsförmedlingen ger även ersättning till den arbetsgivaren som anställer en arbetssökande i 

så kallade utbildningsvikariat. (Arbetsförmedlingen, 2006c)   

 

Ungdomsgarantin skyldighet att erbjuda ungdomen sysselsättning inträder efter 90 dagar då 

inte någon annan sysselsättning har kunnat erbjudas av arbetsförmedlingen. Insatsen som 

ungdomsgarantin är skyldig att erbjuda, får ungdomen omfattas av i högst tolv månader.  
”Avtalet innebär att kommunen blir skyldig att erbjuda ungdomar som står till arbetsmarknadens förfogande  
  en aktiverande och utvecklande insats på heltid”. (Sibbmark & Forslund, 2005) 

 

5.1.2 Kompetens  

För att underlätta ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden inleds det ungdomspolitiska 

handlingsprogrammet med åtgärder som syftar till att förbättra ungdomarnas skolgång. 

Motivet till detta beskrivs enligt: 
”Kunskap ger självförtroende, makt och frihet att göra sina egna livsval”. (Regeringskansliet, 2004:3) 
Programmet vill tillsätta fler lärare, underlätta övergången från gymnasiestudier till högskola 

samt förbättra yrkesutbildning i gymnasieskolan och eftergymnasial yrkesutbildning (ibid:5).  

Det ungdomspolitiska handlingsprogrammet skriver vidare att insatserna mot 

ungdomsarbetslöshet måste inriktas på utbildning som resulterar i ett intyg på utförd 

utbildning. Bland annat ska ungdomarna garanteras jobbsökaraktiviteter inom 90 dagar vid de 

arbetsförmedlingar som avtalat om ungdomsgaranti. (ibid:7) 

      

I ett faktablad om arbetsmarknadsutbildning skriver arbetsförmedlingen att avsikten med 

arbetsmarknadsutbildning är att underlätta den arbetssökandes möjlighet till arbete genom att 

tillgodose arbetsgivarnas behov av lämplig kompetens. Arbetsförmedlingen skriver även att 

utbildningens innehåll och tid varierar med arbetsmarknadens behov och den arbetssökandes 

bakgrund dock ges rekommendationer att utbildningen inte bör pågå mer än sex månader och 
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bör vara yrkesinriktad. Arbetsmarknadsutbildningar ges i samarbete med högskolan, 

utbildningsföretag, och kommunala uppdragsverksamheter. (Arbetsförmedlingen, 2006d) 

 

Ungdomsgarantin innehåller åtgärder såsom praktik och utbildning vilket motiveras enligt 

följande: 
”Ungdomsgarantin ska innehålla kompetenshöjande åtgärder vilka omedelbart eller på sikt ska  
  bidra till att deltagarna kan försörja sig själva”. (Arbetsförmedlingen, 2005) 

 Om ungdomsgarantin skriver arbetsförmedlingen även att vägledning och 

jobbsökaraktiviteter är obligatoriska aktiviteter för att erbjudas ungdomsgaranti. De 

utbildningar som ingår i ungdomsgarantin består främst av jobbsökarutbildning men även 

utveckling av teoretiska baskunskaper och praktiska utbildningar såsom körkortsutbildning 

Den vanligaste insatsen i ungdomsgarantin är praktik och praktik i kombination med 

utbildning. (ibid) 

 

5.1.3 Trygghet 

I det ungdomspolitiska handlingsprogrammet anger regeringen att det finns ett behov av att 

utöka ungdomarnas kunskaper om arbetsrättsliga frågor. Åtgärden består av att införa 

arbetsrätt i gymnasieutbildningen. Regeringen menar att ungdomar ofta är ovetande om 

arbetsrättslagar vilket kan leda till att oseriösa arbetsgivare lätt kan utnyttja ung arbetskraft. 

Förslaget går även ut på att arbetsrättslagstiftningen ska förändras i syfte att underlätta 

övergång från tidsbegränsade anställningar till fast arbete. 
          ”Alla anställda måste känna sig säkra och trygga i sina arbeten”. (Regeringskansliet, 2004:7f) 

Regeringen utvecklar sedan förslaget och skriver att insatser ska genomföras som underlättar 

för ungdomar med tidsbegränsade anställningar att få fast anställning. Gällande 

anställningsavtal ser programmet även ett behov av att öka ungdomarnas kunskap om deras 

rättigheter i arbetslivet eftersom de ser att alltför många ungdomar uttnytjas av oseriösa 

arbetsgivare. (ibid)   
   

Regeringen skriver att tidsbegränsade anställningar kan vara en bra väg för ungdomar att 

komma in på arbetsmarknaden och skaffa sig erfarenhet. Samtidigt anger de att denna typ av 

anställningar skapar osäkra förhållanden för ungdomarna och att det är lätt att personer med 

tidsbegränsade anställningar går miste om utvecklings- och utbildningsmöjligheter i företaget. 

Förslaget regeringen ger är att det ska bli lättare för företag att anställa på kort tid, men 



 21 

samtidigt ska den anställde ha rätt att få sitt kontrakt omvandlat till en fast anställning. 

(Regeringskansliet, 2004) 
           
I 2006 års vårproposition anges även ett förslag om att visstidsanställningar ska övergå till 

tillsvidare anställning efter 14 månader inom en femårsperiod och då hos samma arbetsgivare 

(Utbildnings- och kulturdepartementet, 2006a).  

 

När ungdomarna ingår i något av de nio olika arbetsmarknadspolitiska programmen skriver 

arbetsförmedlingen att de har rätt till aktivitetsstöd. Stödet ges i form av kontantersättning för 

den tiden personen befinner sig i åtgärden. Ersättningssumman grundas på tidigare arbete, det 

vill säga inkomstrelaterad ersättning. I de fall personen inte haft tidigare arbete erbjuds ett 

grundbelopp på 223 kronor per dag. Vidare måste personen själv fylla i en blankett som 

lämnas till försäkringskassan. Aktivitetsstödet är skattepliktigt och pensionsgrundande. 

(Arbetsförmedlingen, 2006e) 

 

5.1.4 Makt och inflytande   

I samband med propositionen betonar regeringen betydelsen av att ingen ungdom är den andra 

lik och att arbetet med ungdomsarbetslöshet ska anpassas efter varje enskild individs behov. 

(Regeringskansliet, 2004:7)  
      

För att underlätta ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden anser regeringen att en nationell 

koordinator bör tillsättas. Koordinators uppgift ska vara att hjälpa ungdomarna att snabbare 

komma ut på arbetsmarknaden efter slutförd gymnasieutbildning. Då propositionen skrevs år 

2004 var etableringsåldern i genomsnitt ca 26 år i jämförelse med 2001 års genomsnittsålder 

på 21.5 år, vilket regeringen anser kan medföra att arbetskraftbrist uppstår i framtiden. 

Koordinatorns konkreta uppgifter ska vara bland annat att ge rådgivning och arbeta med att 

skapa ett samarbete mellan gymnasieskolan och arbetslivet för att på så sätt öka kvalitén i 

yrkesutbildningar.  
     ”Regeringen anser att är av stor vikt att öka ungdomarnas arbetsdeltagande för att bland annat  

     möta kommande års stora pensionsavgångar”. (Utbildningsdepartementet, 2004:93)  

 

Vidare ges förslag till ideella navigatorverksamheter som syftar till att hjälpa ungdomarna 

med råd och vägledning i beslut om studier och yrkesval.  
 ”Det är inte alltid lätt att veta hur man ska göra för att hitta ett jobb eller en praktikplats”. (Regeringskansliet, 

2004:6f)      
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Det ungdomspolitiska handlingsprogrammetet skriver att navigatorverksamheter ska bedrivas 

som ett samarbete mellan socialtjänst, skola, arbetsförmedlingen, ideella föreningar och 

näringslivet. Syftet med verksamheten beskrivs enligt följande: 
     ”En navigatorverksamhet är en samlingsplats som syftar till att bryta ungdomars utanförskap på  

arbetsmarknaden”. (ibid) 

 

Ett exempel på navigatorverksamhet är navigatorprojektet på fryshuset i Stockholm. Projektet 

syftar till att ge ungdomarna dels utbildning och dels arbetsförberedande verktyg för att så 

snart som möjligt ha möjlighet till anställning som är lämpad för den enskilde individen.       
”Vi erbjuder en kurs med varierat innehåll där omväxling i upplägget skapar lust, stärker den egna 
 självkänslan, ger dig goda förutsättningar och ökar möjligheterna på arbetsmarknaden”. (Arbetsförmedlingen, 

2005a) 
Innehållet i kurserna består bland annat av argumentationsteknik, socialt samspel, 

samhällsutveckling, livskunskap, yrkesintroduktion, extern och intern praktik och en egen 

mentor. Arbetsförmedlingen skriver att projektets mål är att ca hälften av de 180 ungdomarna 

som ingår i projektet ska ha någon form av anställning vid projekttidens slut. De personerna 

som inte anses redo för en anställning efter 24 veckor i navigatorprojektet hänvisas till 

arbetsmarknadspolitiska program, reguljära utbildningar eller individuell planering. 

(Arbetsförmedlingen, 2005a)  

 

Regeringen anser att en individuell handlingsplan ska utformas inom 14 dagar från att den 

arbetssökande skrivit in sig på arbetsförmedlingen. Syftet med den individuella 

handlingsplanen är öka ungdomarnas aktivitet att söka arbete men även att öka kvaliteten i 

arbetssökandet. De ungdomar som efter 90 dagar fortfarande står utanför arbetsmarknaden 

ska garanteras extra jobbsökaraktiviteter av arbetsförmedlingen.  
     ”Målsättningen är att ge arbetsförmedlingen ett effektivare verktyg för att stödja ungdomar  

     att få ett arbete…”. (Utbildningsdepartementet, 2004:90) 

 

I det ungdomspolitiska handlingsprogrammet skrivs även om den individuella 

handlingsplanen följande: 
”Arbetsförmedlingen ska i samråd med den som söker arbete, upprätta en individuell handlingsplan där den  
arbetssökandes skyldigheter och planerade aktiviteter anges”. (Regeringsdepartementet, 2004:8)    
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I samband med den individuella handlingsplanen ska ungdomarna även kunna få handledning 

av en handläggare med särskild kunskap om ungdomars behov. (Utbildningsdepartementet, 

2004:91) 

 

Arbetsförmedlingen arbetar även med förberedande insatser för de arbetslösa. Syftet med 

insatserna är att de ska underlätta ungdomens val av arbete. I informationen skrivs även att 

insatserna ska vara individuellt utformade och fungera vägledande för den arbetssökande. 

Enligt arbetsförmedlingen ska insatserna bestå bland annat av jobbsökarkurser och 

yrkesvalkurser på heltid eventuellt i kombination med datautbildning. Andra utbildningar i de 

förberedande insatserna arbetsförmedlingen erbjuder är förberedande utbildningar inför 

arbetsmarknadspolitiska program. (Arbetsförmedlingen, 2006f)     

 

I 2006 års vårproposition anges även att det ska bli lättare för ungdomar att söka jobb i hela 

landet. De ungdomar som inte kan få arbete på hemorten ska erbjudas ersättning för resor till 

anställningsintervjuer på annan ort än hemort. (Utbildnings- och kulturdepartementet, 2006a) 

För att ha rätt till pendlingsstöd krävs det att personen är inskriven på arbetsförmedlingen och 

att arbetet är har förmedlats genom arbetsförmedlingen. Dessutom ska en bedömning av 

arbetsförmedlingen utföras att personen inte kunnat få arbete i hemorten. 

(Arbetsförmedlingen, 2005b) 

 

5.2 Sammanfattning av begrepp 

För att underlätta tankegångarna i kommande analys följer här en sammanfattning av den 

diskurs instanserna skapar utifrån det utvalda materialet. 

 

5.2.1 Arbetslös ungdom 

Att utläsa av ovanstående sammanställning av arbetsmarknadspolitik och åtgärdsprogram ses 

den arbetslöse ungdomen i behov av makt och inflytande för att kunna påverka sin situation 

som arbetslös. Regeringen skriver att ungdomarna ska ges verklig tillgång till välfärd vilket 

tyder på att de att de ser ungdomarna som en särkilt utsatt grupp. Regeringen skriver även att 

åtgärderna ska anpassas efter den enskilde individens förutsättningar vilket tyder på att de ser 

att alla ungdomar har olika behov. I propositionen skrivs även att arbetet är en förutsättning 

för självständighet liv vilket antyder att de arbetslösa ungdomarna betraktas leva ett liv 

beroende av andra. Dessutom kan regeringen antas förutsätta att ungdomen i tidigt stadium i 

livet har behov av att tillträda det vuxna självständiga livet. För att sedan se till de åtgärder  
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som föreslås mot ungdomsarbetslöshet verkar den arbetslöse ungdomen ändå inte vara redo 

för en långvarig sysselsättning då de allra flesta åtgärderna gör sig gällande en begränsade tid.  

 

I de kompletteringar som föreslagit i 2006 års ungdomssatsningar är plusjobben en av de 

åtgärder som lagts till. För att bli erbjuden ett plusjobb måste ungdomen ha varit inskriven på 

arbetsförmedlingen i minst två år. I detta fall antas att ungdomarna inte ses ha samma 

arbetskapacitet som övriga anställda eftersom de inte erbjuds en anställning under samma 

villkor som övrig arbetskraft. Vidare föreslås att möjligheten till anställningsstöd ska 

förbättras vilket även det kan tolkas som att ungdomen är i akut behov av ett arbete på kort 

sikt. Därmed kan tänkas att ungdomen endast är  i behov av en sysselsättning och inte det 

trygga arbetet som instanserna ändock talar om. 

 

Vidare antyds det att om ungdomen inte tillträder arbetsmarknaden inom en kort tid efter 

inskrivning på arbetsförmedlingen verkar det innebära att de har bristfälligt sökbeteende 

eftersom åtgärder såsom jobbsökaraktivitet då ska genomföras. Ungdomarna antas vara i 

behov av stöd och råd för att finna den rätta vägen till arbete. Det antyds även att ungdomarna 

inte är redo att ta egna beslut eftersom det är arbetsförmedlingen tillsammans med 

näringslivet som bestämmer var utbildningsvikariat behövs och vilken kompetens som krävs. 

Navigatorprojektet indikerar även på att ungdomarna har bristande motivation att finna ett 

arbete.  

 

Vidare låter regeringen påskina att ungdomarnas kompetens är antingen bristfällig eller 

felaktig. Regeringen verkar mena att ungdomarna inte har gjort de rätta valen av 

yrkesutbildning då de ger förslag att yrkes- och studievägledning bör utvecklas.  

  

Instanserna indikerar även att ungdomar har bristfälliga kunskaper i arbetsrättsliga frågor och 

därför ovetande låter sig utnyttjas av arbetsgivare. De ser även att ungdomarna har otillräcklig 

arbetslivserfarenhet vilket de anser bör förbättras.  De ser att ungdomen har behov av trygghet 

samtidigt som de ändå föreslår tidsbegränsade anställningar i åtgärdsprogrammen. Att 

ungdomarna ses som en svag grupp i samhället bekräftas även i de aktivitetsstöd som erbjuds. 

Ungdomarna verkar inte vara värda lön från företagen utan ges istället aktivitetsstöd som ofta 

är långt under den lön de skulle erbjudits  vid en normal anställning.  
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Samtidigt som regeringen anser att de arbetslösa ungdomarna ska ha rätt till makt och 

inflytande anser de att det är väsentligt att en nationell koordinator tillsätt som ska ge 

ungdomarna rådgivning. Regeringen tycks anse att ungdomarna inte har insikt nog att se 

arbetsmarknadens behov. Vidare antyder regeringen återigen att de arbetslösa ungdomarna 

har bristfälliga kontakter med samhället eftersom de vill stimulera kontakter med socialtjänst 

såväl som ideella föreningar och arbetsliv.   

 

I och med de individuella handlingsplanerna ser regeringen att ungdomarna har olika 

förutsättningar och därmed krävs olika åtgärder beroende på individ. Syftet med den 

individuella handlingsplanen är att öka kvaliteten i arbetssökande vilket anger att ungdomarna 

har ett felaktigt sökbeteende.  Ungdomarna själva verkar även vara omedvetna om sina egna 

behov då de erbjuds rådgivning från en handläggare som har specialist kunskap om 

ungdomars behov. Slutligen antas att ungdomarna är rörliga och att de inte hunnit fått en fast 

punkt eftersom de erbjuds ersättning och pendlingsstöd för att arbeta på annan ort.  

 

5.2.2 Arbetslöshetens orsaker 

Angående orsaken till ungdomsarbetslösheten anger arbetsförmedlingen att sju av nio 

åtgärder riktas mot de arbetssökande. Genomgående diskuterar instanserna ungdomarnas 

förutsättningar och behov på arbetsmarknaden medan samhällets instanser i stort ges mycket 

litet utrymme. Det är även företagen som får ersättning för att anställa plusjobbare vilket kan 

tolkas som att det ungdomarnas bristande kompetens som förorsakat dess situation. Även 

anställningsstödet vittnar om samma sak eftersom arbetsgivarna även där får ersättning för att 

tillfälligt anställa ungdomar. Då ungdomen efter en viss tid inte fått arbete är det även de som 

tvingas till tillfällig sysselsättning och inte företagen som tvingas att anställa eller 

omstrukturera.  

 

Vidare antyds att ungdomarna har svårt att etablera sig i arbetslivet, men den eventuella 

problematiken med sysselsättningstillfällen tas inte i beaktande. Dock tas viss hänsyn till 

gymasieskolans utformning som bidragande faktor till ungdomarnas bristfälliga möjligheter 

till arbete. Att det är individen som söker arbeten är också ett antagande som anges. Samtidigt 

nämns ingenting om hur företagen söker och rekryterar personal. Det är den arbetslöse 

ungdomen som ska introduceras på arbetsmarknaden och inte företagen som ska presentera 

sin verksamhet för ungdomarna. De som inte fått arbete genom jobbsökaraktivitet erbjuds 

utökad jobbsökaraktivitet vilket antyder att orsaken ligger hos ungdomen.  
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Vidare är det ungdomarna som bör lära sig mer om sina rättigheter i arbetslivet och inte 

företagen som bör följa sina skyldigheter. Visst intresse riktas dock mot arbetsgivare i förslag 

om att underlätta övergång från tidsbegränsade anställningar till fast arbete. Parallellt ges även 

förslag till ungdomar som subventionerad arbetskraft vilket underlättar för arbetsgivarna att 

anställa men även ger antagandet om att det är ungdomen som orsakat sin situation eftersom 

det är arbetsgivaren som har rätt till ersättning då den anställer en arbetslös ungdom och inte 

den arbetslöse som får ersättning.  

 

Samtidigt som regeringen anser att ungdomarna är i behov av koordinatorer och mentorer 

anser de även att en förbättring i samarbetet mellan skola och näringsliv bör ske. Detta tyder 

på att även andra instanser än ungdomarna själva är orsak till ungdomsarbetslösheten.   

Regeringen föreslår att ungdomarna ska utveckla sina teoretiska och praktiska kunskaper.  

I den individuella handlingsplanen är det ungdomens aktiviteter och skyldigheter som ska 

anges och följas upp men ingenting skrivs om arbetsgivarnas skyldigheter i arbetet med 

ungdomsarbetslöshet. Vidare anges även att de ska ske en underlättning för ungdomarna att 

flytta dit arbetena finns men ingenting finns uttryckt om företagens placering.  
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6. Analys 
I studiens bakgrund presenterades olika drag som karaktäriseras dagens 

ungdomsarbetsmarknad. Bland annat redovisades att arbetsgivarnas och även samhällets krav 

på utbildning och yrkeserfarenhet har ökat. Utifrån det strukturella perspektivet menar Mills 

att samhällsproblem ofta överförs till individnivå vilket i det här fallet går att dra paralleller 

till åtgärdsprogrammens diskurs. I studiens bakgrund anges att samhället skapat en 

upptrappning av kompetenskrav och kvalifikationskraven i arbetslivet Samtidigt utgår 

åtgärdsdiskursen från att individerna uteslutning från arbetsmarknaden är beroende av deras 

bristfälliga kompetens. Mills talar om personliga bekymmer och allmänna problem vilket i det 

här fallet skulle kunna översättas till att det allmänna problemet i samhället är upptrappningen 

av kompetenskrav vilket sedan kan skapa personliga bekymmer för den arbetssökande 

individen då den tillskriver sig själv inneha otillräcklig kunskap på arbetsmarknaden.   

 

Med hänvisning till den konstruerade diskursen kan dock problematiken med 

ungdomsarbetslöshet ses orsakat av ungdomarna själva då majoriteten av åtgärderna riktas 

mot ungdomarna och inte mot arbetsgivarna och andra berörda instanser. I förlängningen kan 

detta tänkas leda till det Mills ser som allmänna problem och personliga bekymmer. Genom 

arbetsmarknadspolitiska program kan de arbetssökande individerna ramas in i åtgärder där de 

behandlas utifrån de antagande åtgärderna är utformade ifrån. Med hänvisning till Mills 

resonemang skulle detta kunna innebära att problematiken med ungdomsarbetslöshet ständigt 

reproduceras då den bild av problematiken som diskursen skapat överförs till de arbetslösa 

ungdomarna självbild vilket de sedan kan antas agera utifrån. I inledningen till studien 

beskrivs dessutom att ungdomarna aldrig förr varit så välutbildade som det är idag men ändå 

verkar arbetsmarknadspolitiken utgå från att ungdomarna behöver mer utbildning eftersom de 

ständigt återkommer till utbildningens betydelse för framtida arbete.  

 

Regeringen skriver att åtgärdsprogrammen syftar till att ge ungdomarna makt och inflytande 

för att få tillgång till välfärd. Samtidigt anger de en rad olika åtgärder med alla olika 

angivelser för vad som gäller för att ungdomen ska kunna ingå i dem och även 

tidsbegränsningar och krav i programmen. Utifrån Mills skapas en tanke om hur mycket 

inflytande och makt åtgärdsprogrammen egentligen skapar, då det som Mills skriver ändock 

antyder att de arbetslösa ungdomarna endast kan tänkas vara fria att agera inom de ramar som 

åtgärderna tillåter. Denna problematik togs även upp i den tidigare forskningen. Vestholm 
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menade redan på slutet av 70-talet att åtgärdsprogrammen var för starkt inriktade på individen 

istället för att ta itu med problemets verkliga orsaker. Liksom Mills talar om 

handlingsförlamade individer skulle diskursens inverkan kunna innebära att 

åtgärdsprogrammen istället för att verka utvecklande skapar begränsningar för individerna då  

de tvingas rätta sig efter förutbestämda spelregler.  

 

Vad det gäller inflytande och delaktighet menar Olsson och Therborn att alla individer är 

självständiga aktörer och att dess förutsättningar skapas utifrån dess omgivning. Ungdomarna 

i diskursen ses som en utsatt samhällsgrupp vilket åtgärdsprogrammen vill förändra. För att 

anknyta till teorin om social styrning går det att urskilja hur åtgärdsprogrammen försöker 

styra individerna i riktning mot sysselsättning. Flertalet av åtgärderna syftar till att vägleda 

ungdomarna att välja yrken där ett behov av personal kommer att finnas. I den tidigare 

forskningen ser även Blomsterberg hur myndigheterna utövar social styrning för att vägleda 

de arbetslösa ungdomarna i önskvärd inriktning vilket hon även ser att myndigheterna lyckas 

med. Liksom teorin om social styrning utgår från fyra olika styrningselement kan de 

appliceras på arbete med ungdomsarbetslöshet. Riktningsangivelsen i detta fall skulle kunna 

vara från arbetslös till sysselsatt. Lagar incitament och information kan överföras till de regler 

och den vägledning ungdomarna lyder under då de omfattas av åtgärdsprogrammen. 

Förverkligande skulle kunna ske genom de olika myndigheter som utformar åtgärdsprogram 

och återkopplingsprocesser genom den statistik som redovisas över hur åtgärderna förbättrat 

ungdomarnas situation på arbetsmarknaden. Teorin om social styrning ser att om de tre första 

styrningselementen utförs korrekt så ger även återkopplingsprocessen positivt resultat. Detta 

kan tänkas vara en av anledningarna till att ungdomarna slussas in i olika åtgärdsprogram då 

det huvudsakliga målet med åtgärdsprogrammen är att sänka ungdomsarbetslöshetssiffrorna. 

 

Den sociala styrningen kan också tänkas medverka till att individerna blir handlingsförlamade 

såsom Mills beskriver. Det informativa syrningsmedlet kan här ses bestå av vägledning och 

navigatorprojekt där ungdomarna så när de kommit in i systemet låter sig styras i den 

riktningen som instanserna önskar vilket till exempel kan vara att påbörja utbildning till ett 

yrke där instanserna ser ett framtida behov.  
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Vad det gäller ungdomarnas möjlighet till makt säger regeringens proposition att ungdomarna 

ska ges verklig tillgång till makt. Med anknytning till Foucaults teorier om makt kan det 

tänkas att diskursen istället utövar makt över de arbetslösa ungdomarna. Varje åtgärd och 

verksamhet är utformad utifrån vissa antaganden om både ungdomens egenskaper och 

arbetslöshetens orsaker. Då diskursen ser ungdomarna som underlägsna och osjälvständiga i 

den bestämda relationen mellan åtgärder och den arbetslösa ungdomen, kan de utöva sin makt 

gentemot de arbetslösa ungdomarna.  

 

Foucault talar även om det disciplinära samhället som ska producera fogliga kroppar. De 

arbetslösa ungdomarna beskrivs i egenskap av utanförskap det vill säga som en avvikelse från 

det normala tillståndet. Utifrån Foucaults teori kan arbetslösheten ses som ett onaturligt 

tillstånd som måste botas. För att normalisera de arbetslösa ungdomarna till produktiva 

individer kan regeringen ses använda sin makt att skapa kontroll över ungdomarna med hjälp 

av olika åtgärdsprogram. Så fort ungdomen omfattas av ett åtgärdsprogram infrias de även av 

vissa skyldigheter för att få kvarstå i programmet. Med anknytning till Arnells resonemang 

om ungdomarnas senareläggning av inträde i arbetslivet skulle det onormala tillståndet som 

arbetslös kunna ifrågasättas. Arnell beskriver en förändring i ungdomens socialisering in i 

samhället som idag tidigarelagts. Med återigen anknytning till Mills kan det tänkas att 

åtgärdsprogrammen utformats under andra förutsättningar än vad som präglar dagens 

samhälle. Även det Arnell beskriver om det ökade informationsutbudet skulle kunna resultera 

i att ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden har förskjutits då valet av yrke inte är att ses 

som lika självklart i dag som tidigare.  

   

Även en parallell mellan de arbetslösas aktiviteter och ersättningsmöjligheter kan dras till 

Foucaults panoptikonmodell. För att de arbetssökande ungdomarna ska få ersättning krävs att 

de aktivt och seriöst söker lämpligt arbete samtidigt kan när som helst myndigheterna göra 

stickkontroller för att se att ungdomarna sköter sin uppgift. Ungdomarna vet att de är 

övervakade men inte när vilket leder till att de ständigt måste sköta sin uppgift,  eftersom de 

fortfarande inte tillhör de etablerade i samhället.  
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7. Diskussion och slutsatser  
Med anknytning till studiens frågeställningar är min slutsats att instanserna skapat en 

arbetssökande ungdom i egenskap av brisfällig kompetens och felaktiga yrkesval. Dessutom 

verkar även diskursen se den arbetssökande bristande motivation till att finna ett arbete. Detta 

eftersom flertalet av åtgärderna är inriktade på utbildning, vägledning och 

jobbsökaraktiviteter. Orsaken till arbetslösheten beskriver åtgärdsprogrammen mestadels ur 

ett individuellt perspektiv men vissa antydningar ges även om att samhället till viss del kan ha 

orsakat problematiken med ungdomsarbetslöshet. Till exempel riktas vissa insatser till att 

utveckla utbildningsväsendet och några få insatser till att trygga anställningar. Utifrån detta 

ser jag en möjlighet att diskursen kan fungera hämmande för ungdomar i arbetslöshet. 

Ungdomarnas förmåga att söka arbete kan liksom Mills beskriver bli förlamad och istället tror 

jag det finns en risk att ungdomarna flyter med i den struktur de omfattas av.   

 

Resultatet av studiens analys skulle kunna ses som något uppförstorat men då min avsikt med 

studien varken har varit att skapa någon absolut sanning eller se samhället som enda 

orsaksfaktor till ungdomsarbetslösheten ska studien ses som ett försök till synliggörande av 

några av de problematiska utgångspunkterna i åtgärdsprogrammen. Min slutsats av studien är 

att de åtstramande och förutbestämda åtgärdsprogrammen kan leda till att den arbetssökande 

ungdomen fastnar i systemet för att sedan tryckas ner av de antaganden som diskursen kan ses 

vara skapad utifrån. Det vill säga att efter att den arbetssökande ungdomen vistas en tid i 

åtgärdsprogrammen tror jag det finns en risk individen infinner sig i situationen.  Ju längre tid 

som går desto svårare tror jag den får att bryta sig loss från åtgärdsprogrammen och dess 

påverkan.  

 

För att koppla an till studiens syfte anser jag att åtgärdsprogrammen i större utsträckning 

skulle kunna fungera begränsande för individerna än att de är möjlighetsskapande. Samtidigt 

som ungdomarna ska leva självständigt och ta ansvar innefattas de snabbt av Sveriges 

välfärdssamhälle som, i likhet med vad Foucault beskriver, i hög sträckning kan fungera 

hämmande för individerna då deras frihet kan ses som starkt begränsad då de ingår i 

åtgärdsprogram. Samtidigt som åtgärdsprogrammen även kan ses underlätta individernas 

bearbetning av det oändliga informationsutbud, Arnell beskriver, är min tanke att ungdomarna 

i det långa loppet liksom Mills menar blir fångna i strukturen och handlingsförlamade. Min 

uppfattning är att det den svenska arbetsmarknadspolitiken kan vara en bidragande faktor till 
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situationen på arbetsmarknaden då det ger ungdomarna, genom olika bidragssystem, 

möjlighet att klara sig indirekt själva. Problematiken med ungdomsarbetslöshet kan därför i 

grunden ses skapad av det svenska välfärdssamhället som skapat möjligheter för individerna 

att tidigt ta klivet in i vuxenvärlden.  De möjligheterna samhället skapat för individen har 

sedan övergått till att fungera som begränsningar då ungdomarna blivit låsta i systemet och 

även fått samhällets bild av sig själva som en verklig självbild utefter vilken de sedan lever 

och agerar i. Dock tror jag inte på att ungdomarna ska försöka undvika vuxenlivet i det 

längsta utan snarare att de ska ge ges verkliga möjligheter att förbättra sin situation och inte 

innefattas av åtgärder som egentligen endast fungerar som tillfällig lösning.  

 

Kanske ligger problemet i att man inte ser till ungdomen för vilket samhälle den lever idag 

utan fastnat i tidigare samhällen där trygghet innebär jobb, bostad och familj. Det viktigaste 

borde istället vara att ungdomen har en riktigt grund att stå på och tidigt blir införstådd med 

de verkliga förutsättningarna på arbetsmarknaden istället för att slussas mellan olika 

åtgärdsprogram och ersättningssystem.    

 
Då denna studie är begränsad till en konstruktion av diskursen kan det vara av intresse att i 

framtida forskning undersöka ungdomarnas verkliga upplevelser i åtgärdsprogrammen och då 

även innefatta andra instanser i diskursanalysen.  
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