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INLEDNING 

Sveriges arbetsmarknad har en lång tid under 1900-talet blomstrat och kännetecknats av full 

sysselsättning. Den svenska arbetslösheten har sedan tiden efter andra världskriget generellt sett 

varit mycket låg. Situationen kom dock att drastiskt förändras under 1990-talet. År 1990 var 

rikssiffrorna för den totala arbetslösheten ca 3 procent (öppet arbetslösa inklusive personer i s.k. 

konjunkturberoende program). Den totala arbetslösheten steg mycket snabbt och nådde 1993 ca 

15 procent öppet arbetslösa.1Konjunkturen vände emellertid under slutet av 1993, och en 

återhämtning påbörjades för att få tillbaka Sverige på fötter, där export av varor var drivkraften 

bakom den stigande bruttonationalprodukten (BNP). Men arbetslösheten kvarstod och det var 

inte förens år 1998 som den höga arbetslösheten vände och gick ner.2 Från år 1998 till år 2001 

gick arbetslösheten ner från 5,1 % till 3,4 %. 3 Dagens Nyheter (DN) rapporterade under denna 

period om att ”Finanskris stöper om landet”4 och ”Finanskrisen långt ifrån över”5. I artiklarna 

skrevs det om att det trygga folkhemmet som byggts upp under 1900-talet inte längre var så 

tryggt utan människor sparade pengarna till sina pensioner och barnens utbildningar, bankerna 

var sargade och kreditförlusterna uppgick till 112 miljarder kronor och där sysselsättningen 

sjönk som en smärre ubåt. En bild av depression målades upp där Sverige stod blottat och där 

någon skulle hållas ansvarig.  Men efterfrågan på arbetskraft ökade och fram till år 2001 steg 

sysselsättningsgraden mycket kraftigt, med hela 5 procentenheter.6  

År 2008 bröt emellertid ytterligare en finanskris ut, orsakad av en bankkris i USA. 

Sverige var under större delen av året inte särskilt påverkat men i slutet av året ser man en 

negativ inverkan på den svenska börsen som under början av oktober 2008 sjunker med 7.1 

procent som svar. 7 Sysselsättningsgraden under denna tid förväntades sjunka från 76 % år 2008 

till 70 % år 2011.8  

                                                 
1
 Ungdomsarbetslöshetens konsekvenser för folkhälsa och social anpassning: erfarenheter och kunskaper från 

1990-talets forskning, Statens folkhälsoinstitut, Stockholm, 2002.  s.11 
2
 Hagberg, Thomas, Jonung, Lars, Kiander, Jaakko & Vartia, Pentti, 'Den stora ekonomiska krisen i Finland och 

Sverige', I Svenskt i Finland - finskt i Sverige. 3, Från olika till jämlika : Finlands och Sveriges ekonomier på 1900 -

talet., S. 86-150, 2006.  
3
 Arbetsförmedlingen. Arbetslösa och i program, andelar av befolkningen 1996-2011. 

4
 Afrell, Per & Lerner Thomas. Finanskris stöper om landet. Dagens Nyheter. 931125 

5
 Lerner, Thomas. Finanskrisen långt ifrån över. Dagens Nyheter. 930921  

6
 Varaktiga sysselsättningseffekter av krisen . Fördjupning i Konjunkturläget Juni 2009. Konjunkturinstitutet. 

Stockholm. 2009. s.78. 
7
 Den finansiella krisen – Utveckling under 2008. Fördjupning i Konjukturläget December 2008 . 

Konjunkturinstitutet. Stockholm.2008. s.55 
8
 Varaktiga sysselsättningseffekter av krisen. Fördjupning i Konjunkturläget Juni 2009. Konjunkturinstitutet. 

Stockholm.  2009. s. 80. 



5 
 

DN skrev rubriker som ”Sverige smittas av krisen i USA”9, ”Krisen är ett elddop för Reinfeldts 

styre”10,”Räkna med långsamt lyft”11 där artiklarna handlar om hur Sverige påverkas av 

bolånekrisen i USA, hur Reinfeldt ska kunna styra regeringen men också Sverige ur denna kr is 

på ett lyckat sätt och att botten var nådd, vilket skulle kräva krafttag för att ta sig upp till ytan 

och öka sysselsättningen ännu en gång.  

DN har vid båda dessa tillfällen förmedlat problem, svårigheter, nackdelar, vilka 

som kommer förlora och vilka som vinner, vilka som bör stå till svars för detta och hur det 

påverkar människorna i samhället. Massmedia har, över lag, under en lång tid varit ett forum och 

ett uttrycksmedel där information ständigt förmedlas till samhället, dock ofta på ett enkelriktat 

sätt.12 DN som ett fall av media blir därmed en intressant utgångspunkt för studier av hur denna 

envägskommunikation förmedlas till samhället, samt till hur media bidrar till att skapa en social 

praktik där människors identitet skapas, vidmakthålls och förändras. Hur media, och då särskilt 

DN, har förmedlat och framställt kriserna i samband med dessa lågkonjunkturer är således 

intressant att undersöka närmare för att utröna vilka diskurser det är som skapar bilden av de 

arbetslösa och vilka konsekvenser detta eventuellt kan få för samhället och individen.  

Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats har för avsikt att undersöka de rådande diskurserna kring de arbetslösa från år 

1991 till och med år 2010 i Dagens Nyheter (DN). Syftet är mer konkret att undersöka den 

mediala konstruktionen av begreppet ”arbetslösa” så som det förmedlas i DN, samt se om den 

mediala konstruktionen av begreppet varierat över tid.  

 

För att undersöka detta och göra denna jämförelse möjlig kommer följande frågeställningar att 

besvaras: 

 

- Vilka diskurser rörande de arbetslösa är det som produceras och upprätthålls i DN vid de 

båda tidpunkterna? 

- På vilket sätt beskrivs/framställs de arbetslösa i DN mellan åren 1991-1994 respektive 

2006-2010?  

- Vilka möjliga konsekvenser får den eller de diskurser DN:s förmedlar för de arbetslösa 

individerna? 

                                                 
9
 Schück, Thomas. Sverige s mittas av krisen i USA. Dagens Nyheter. 070315. 

10
 Brors Henrik. Krisen är ett elddop för Reinfeldts styre. Dagens Nyheter. 081007. 

11
 Schück, Johan. Räkna med långsamt lyft. Dagens Nyheter. 090821.  

12
 Weibull, Lennart. Massmedia. 2012. Nationalencyklopedin. www.ne.se/lang/massmedia.(Hämtad 2012-12-11) 
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Avgränsning 

Denna uppsats har inte för avsikt att undersöka ideologiska förändringar eller den borgliga 

regeringens värderingar av de arbetslösa. Det är istället medias, och mer konkret DN:s, diskurser 

av de arbetslösa som studeras och problematiseras. Studien begränsas så tillvida att det är två 

enskilda tidpunkter, lågkonjunkturerna som startade år1991 respektive år 2006 som undersöks. 

Tidsperioden mellan 1993-2010 ämnas således inte att undersökas i sin helhet, utan fokus ligger 

på artiklar som är publicerade mellan 911004 - 941007 och 061006 - 101006 en avgränsning i tid 

motiverad utifrån det faktum att detta är två jämförbara perioder konjunktursmässigt samtidigt 

som de borgerliga partierna har haft regeringsmakten vid båda dessa tillfällen, vilket gör att de 

kontextuella faktorerna är likartade.  

 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning om arbetslöshet som ett problem, arbetsmarknadspolitik, arbetsförmedlingen, 

ungdomsarbetslöshet och utanförskap finns det gott om.13
 Däremot har inte någon mer 

omfattande forskning som pratar om hur arbetslösa generellt sett, utan någon ytterligare 

kategorisering, konstrueras i media hittats. För att sätta in denna studie i ett sammanhang så 

kommer dock några tidigare forskningsrön som utgått ifrån diskursanalys att presenteras. Denna 

forskning behandlar kategorisering, ungdomsarbetslöshet respektive utanförskapet.     

 

Kategorisering 

Lena Levin14 har skrivit ett kapitel i boken ”Att hantera arbetslöshet” där hon granskar media, 

och framförallt hur lokalpressen i Eksjö agerade vid en arbetsplatsnedläggning, med hjälp av 

diskursanalys. Massmedielogiken i detta samhälle genererar ett drama där vissa aktörer blir 

delaktiga och tillskrivs olika roller. Kategoriseringen blir ett faktum och utkristalliseras allt mer, 

där en del parter framställs, genom språkbruket, textdispositionen, citeringsteknik och bildspråk 

som aktiva och handlingskraftiga medan vissa framställs som passiva offer utan framtidshopp. 

Levin visar sedan också på de anställdas diskussioner, motbilder och förståelse av det som 

rapporterades och hon menar att massmedias roll i detta kategoriserande sammanhang inte bör 

underskattas. Media, eller lokalpressen i denna studie, skapar bilder av hur situationen ser ut och 

                                                 
13

 Maria Andersson: Arbetslöshet och arbetsfrihet. Moral, makt och motstånd .; Peralta Prieto, Ju lia Den sjuka 

arbetslösheten: Svensk arbetsmarknadspolitik och dess praxis 1978-2004.; Davidsson Tobias. Utanförskapandet – en 

diskursanalys av begreppet utanförskap. 
14

 Levin, Lena, 'Massmedielogik och vardagsförståelse: kategorisering och identifikation i lokalpressen',  Att hantera 

arbetslöshet : om social kategorisering och identitetsformering i det senmoderna., S. 11-41, 52 ref., 2006 
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vad som är problemet men på samma gång är de även med som agenter för att hantera 

problemen.  

 

Ungdomsarbetslöshet 

Ida Persson och Lina Stenlund har skrivit ”Talet om ungdomsarbetslösheten” vars syfte är att 

undersöka om de unga arbetssökande och arbetsförmedlarna i några stadsdelar i Göteborg gör 

diskursiva framställningar kring ungdomsarbetslösheten samt kring de ungas identitetsskapande. 

Detta studeras genom en kvalitativ diskursanalytisk studie där de utgått från diskurspsykologin 

och haft ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt. Deras resultat visar att genom de ungas och 

arbetsförmedlarnas tal produceras och reproduceras en diskurs gällande de ungas identitet och 

deras ställning i samhället som underordnad vuxna. Dessutom visar deras studie att 

arbetsförmedlarna är väldigt styrda av de politiska ideologierna inom organisationen vilket 

påverkar arbetets fokus och dessutom vilka diskurser som blir aktuella. 15  

 

Utanförskap 

I en magisteruppsats av Tobias Davidsson analyseras politiska debatter mellan åren 1990-2008 

där termen utanförskap och hur detta begrepp är konstruerat och definierat som ett socialt 

problem är fokuset. Studiens primära syfte är att placera in begreppet utanförskap i diskursen,  så 

som det förekommer i de politiska debatterna i riksdagen, i och med det ifrågasätta varför 

utanförskap används som ett självklart begrepp. Han använder sig av diskursteori och kritisk 

diskursanalys för att analysera debatten från år 1990-2008. Davidsson analyserar utanförskapet 

ur tre vinklar, bidragsberoende, invandrare samt kriminalitet.  

Några av slutsatserna som Davidsson kommer fram till är att begreppet utanförskap 

är relaterat till begrepp som underklass och socialt utanförskap som har använts i socialpolitiska 

sammanhang både i USA samt Storbritannien. Dessutom att utanförskap är konstruerat som ett 

objekt, och inte en process, vilket har lett till en definition av att utanförskap är ett riktigt och 

permanent tillstånd.16 

 

Disposition  

Det kommande kapitlet behandlar uppsatsens teoretiska och metodologiska utgångspunkter där 

socialkonstruktionismen kommer vara den primära teorin men som kompletteras av tre 

                                                 
15

 Persson, Ida & Stenlund, Linda. (2012) Talet om ungdomsarbetslösheten. Mast.-uppsats, Göteborgs Universitet. 

Göteborg: Göteborgs Universitet.   
16

 Davidsson, Tobias. (2009) Utanförskapandet: en diskursanalys av  begreppet utanförskap. Mag.-uppsats, 

Göteborgs Universitet. Göteborg: Göteborgs Universitet.  
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diskursanalytiska utgångspunkter. Dessa är diskursteori, kritisk diskursanalys och Michael 

Foucaults diskursanalys, kapitlet avslutas med en reflektion kring detta angreppssätt och vad 

inom de olika inriktningarna som kommer bli aktuella. Kapitel tre är metodkapitlet, där kommer 

en redogörelse för forskningsdesign, material, etiska ställningstaganden och en metod reflektion. 

I kapitel fyra börjar sedan analysen av artiklarna om hur de arbetslösa beskrivs, för att sedan i 

kapitel fem avrundas i en avslutande diskussion.   

 

TEORETISKA OCH METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Här följer en redogörelse för till studiens valda teoretiska och metodologiska utgångspunkter. 

Där diskursanalys kommer vara fokuset, Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips 

skriver emellertid att inom diskursanalysen så är teori och metod sammanlänkade och bör ses 

som ett paket. Paketet innehåller så väl filosofiska antaganden om hur språket spelar roll i 

uppbyggandet av den sociala världen, som teoretiska exempel, samt metodologiska riktlinjer för 

hur ett forskningsområde ska behandlas och dessutom specifika tekniker för en analys av 

språket.17 Diskursanalys är ett omdiskuterat analysverktyg men Winther Jørgensen & Phillips 

och Ingrid Sahlin menar att syftet med diskursanalys inte är att fungera som ett metodologiskt 

redskap utan att det istället är ett sätt att se på individen och dens möjlighet till handling i 

strukturen.18  

På grund av att teori och metod bör ses som ett paket med språket i fokus så 

kommer studien att sammanlänka teori och metod till, där det först kommer en redogörelse för 

vad socialkonstruktionismen innebär, som är studiens primära teoretiska utgångspunkt, för att 

sedan ta upp diskurs som teori och, i slutet på kapitlet tillsammans med reflektionen, diskurs som 

metod.  

 

Socialkonstruktionism 

Sahlin menar att det är viktigt att diskursanalysen förstärks med en lämplig teori. 19 På grund utav 

att socialkonstruktionismen menar att ingen kunskap är självklar och att denna kunskap om 

                                                 
17

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod , Studentlitteratur, Lund. 

1999 S.10. 
18

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips , Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund. 

1999. s.10; Sahlin, Ingrid, 'Diskursanalys som sociologisk metod.', Mer än kalla fakta / Katarina Sjöberg (red.)., S. 

83-106, 1999. s.88f  
19

 Sahlin, Ingrid, 'Diskursanalys som sociologisk metod.', Mer än kalla fakta / Katarina Sjöberg (red.)., S. 83-106, 

1999. s.104 
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världen alltid är historisk och kulturellt bestämt 20 gör att denna teori lämpar sig väl för att kunna 

uppfylla syftet i denna studie eftersom det finns ett antagande om att de begrepp eller uttryck vi 

använder oss av idag beror på historiska och kulturella händelser längre tillbaka i tiden. Enligt 

Mats Alvesson och Kaj Sköldberg är utgångspunkten i socialkonstruktionismen att den 

verklighet som vi lever i och uppfattar är socialt konstruerad. När forskning bedrivs med en 

socialkonstrutionistisk utgångspunkt handlar det ofta om att diskutera eller visa på hur olika 

konstruktioner ser ut och hur dessa har uppkommit. 21 Det blir i högsta grad relevant i denna 

studie eftersom att utgångspunkten ligger i just hur konstruktioner av de arbetslösa har sett ut 

under en viss tid och om dessa senare har förändrats.  

Vivien Burr skriver att socialkonstruktionister anser att hur vi förstår världen är 

beroende av de historiska och kulturella sammanhang som vi befinner oss i.22 Dessutom menar 

hon att det som ses som den gemensamma nämnaren för socialkonstruktionister är synen på 

kunskap som något sammanlänkat med sociala processer. Men dessa sociala processer gör också 

att kunskap alstras.23 Språket är av stor betydelse inom socialkonstruktionismen där språket och 

tanken är beroende av varandra.24 Språket är grundstenen i våra tankar och som gör att vi kan 

kategorisera och dela upp våra erfarenheter. Språket är det som ger våra erfarenheter mening. 

Därmed blir tankarna och sättet som vi människor lever på en produkt av språket. 25  Forskaren 

bör ta för givet att människornas handlande är orsaken till den kunskap om världen som existerar 

och att denna inte är någon objektiv sanning.26  

Burr skriver om socialkonstruktionismens olika delar och menar på att det finns en 

stark och en svag socialkonstruktionism. Detta relateras senare till en utgångspunkt på makro 

och mikro nivå. Burr menar att den starka socialkonstruktionismen hör till Michael Foucaults 

arbete och skriver om ”death of the subject”27 där hon menar att en individ endast kan förstås 

som ett resultat av de diskursiva och samhälliga strukturerna.28 Medan den svaga 

socialkonstruktionismen ser individen som en aktiv handlande diskursanvändare där hon/han har 

                                                 
20

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod , Studentlitteratur, Lund. 

1999. S.11 
21

 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflek tion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod , 2., 

[uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008 
22

 Burr, Viv ien. An Introduction to Social Constructionism. New York: Routledge. 1995... S.3 
23

 Ibid. S.3-4. 
24

 Ibid.s.44. 
25

 Ibid. S.44. 
26

 Burr Burr, Vivien. An Introduction to Social Constructionism. New York: Routledge. 1995... S.3;  Winther 

Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund. 1999. s. 29 
27

 Burr, Viv ien. An Introduction to Social Constructionism. New York: Routledge. 1995. s.23. 
28

 Burr, Viv ien. An Introduction to Social Constructionism. New York: Routledge. 1995. s.23. 
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möjlighet till att omskapa och återskapa verkligheten i samspel med andra och i samverkan med 

omgivningen.29 

Utgångspunkten för denna studie är den starka socialkonstruktionismen där det 

finns ett antagande om att individen blir så pass påverkad av olika uttryck i samhällskontexten att 

den genom dessa uttryck skapar sig en identitet. Detta genom att relatera till det som exempelvis 

skrivs i media och därmed bidrar dessa uttryck till skapandet av ett ”jag” och en identitet. Men 

det bör ändå påpekas att författaren inte motsätter sig det faktum att individen i samspel med 

andra formar sin verklighetsuppfattning och skapandet av sin egen identitet. Det är intrycken 

som är det viktiga och hur personen tar in dem, men eftersom denna studie koncentrerar sig på 

hur de arbetslösa som grupp konstrueras i DN kommer utgångspunkten vara den starka 

socialkonstruktionismen.  

Dessutom skriver Burr om att socialkonstruktionismen delas upp i olika nivåer, alltså en 

uppdelning på mikro och makro. Hon menar att makro socialkonstruktionism är när språket 

innehar en uppbyggande makt som ursprungligen kommer från sociala strukturer, institutionella 

handlingar och sociala relationer. Diskursiv makt är centralt på den nivån där individen inte har 

någon möjlighet, varken ensam eller i grupp, att åstadkomma förändring.30 Burr skriver också 

om mikro socialkonstruktivism där hon säger att: 

 

”…social construction taking place within everyday discourse between people 

in interaction.”31  

 

Hon pratar om den svaga socialkonstruktionismen och mikronivån där individen interagerar med 

andra människor och genom denna interaktion konstruerar verkligheten. När dessa individer 

samspelar blir de aktiva diskursanvändare och makten ägs av de som har tolkningsföreträde inom 

de olika diskurserna.32 Det som är aktuellt för denna studie är att se på den starka makronivån i 

syfte att undersöka om det finns en diskurs där media kan antas ha starkt inflytande på hur 

individer formar sina kategoriseringar både om sig själva men också sina medmänniskor.  

Socialkonstruktionismen kritiseras för att dess uppfattningar är oklara och flytande, där 

de sociala identiteterna och kunskapen är grupperade vilket leder till att det som kan uppfattas 

som regelbundet i det sociala löses upp.33 Søren Barlebo Wenneberg möter kritiken mot det 

                                                 
29

 Burr, Viv ien. An Introduction to Social Constructionism. New York: Routledge.1995. S.21 
30

 Burr, Viv ien, Social constructionism, 2. ed., Routledge, London, 2003. s.22. 
31

 Ibid. S.21. 
32

 Ibid. S.21 
33

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod , Studentlitteratur, Lund. 

1999. S.12. 
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social konstruerande och säger istället att även om vetenskapen inte kan avgöra huruvida 

kunskapsutsagan är sann eller ej så kan den i alla fall garantera att kunskapen är : 

 

  ”mindre insnärjd i och fångad av subjektiva och sociala faktorer än vad fallet 

skulle vara om denna kunskap inte producerats inom vetenskapen som 

institution.”34  

 

En annan kritik är att forskaren inte kan ställa sig neutral till sitt studieobjekt utan den 

socialkonstruktionistiska forskaren bidrar till det socialt konstruerade genom att välja 

forskningsobjektet utifrån sin egen förförståelse som är både historiskt och socialt präglad.35 De 

socialkonstruktionistiska utgångspunkterna bör därför även tillämpas på forskarens resultat. 

Detta är något som är viktigt att förhålla sig till som forskare, att den valda studien bör betraktas 

som konstruktion. Det är detta som brukar kallas för reflexivitet. 36  

 

Diskurs som teori 

De politiska teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe har skrivit Hegemony and socialist 

strategy som kan anses som huvudverket inom diskursteorin. I denna studie kommer dock inte 

originalet att användas utan istället används Jørgensen och Philips37 samt David Howarth38 

arbeten, dessa bygger vidare på det ursprungliga verket, men där praktiska redskap och begrepp 

läggs till för att en diskursanalys ska kunna utföras mer konkret.  

 

Howarth menar att utgångspunkten i diskursteori är: 

 

 ”alla objekt och handlingar är meningsfulla, och att deras mening är en 

produkt av historiska specifika regelsystem. Den undersöker alltså hur sociala 

praktiker konstruerar och ifrågasätter de diskurser som konstituerar den 

sociala verkligheten. Dessa praktiker är möjliga eftersom meningssystem är 

tillfälliga och aldrig kan uttömma ett socialt meningsfält”39 

                                                 
34

 Wenneberg, Søren Barlebo, Socialkonstruktivism: positioner, problem och perspektiv, 2. uppl., Liber, Malmö, 

2010 s.176 
35

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, 

Studentlitteratur, Lund, 2000. S.35 
36

 Burr, Viv ien (1995): An Introduction to Social Constructionism. New York: Routledge. S.161, s.180. 
37

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod , Studentlitteratur, Lund. 

1999. 
38

 Howarth, David, Diskurs, 1. uppl., Liber, Malmö, 2007 
39

 Howarth, David, Diskurs, 1. uppl., Liber, Malmö, 2007 s.17 
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Winther Jørgensen och Philips skriver att fokuset hos Laclau och Mouffes diskursteori är att det 

sociala som diskursiv konstruktion ska förstås och att föra samman och anpassa marxismen och 

strukturalismen/poststrukturalismen. Där marxismen ger avstamp för tänkandet om det sociala 

och där strukturalismen erbjuder en teori om betydelse. Dessa sammanlänkas och bildar en teori 

om hela det sociala fältet som ett nät av betydelsebildningsprocesser.40  Laclau och Mouffe 

menar att betydelsebildning skapas genom att fixera tecken/ord i diskursen i enlighet med 

Ferdinand de Saussure. Men på grund av att språket är kontingent lyckas det aldrig helt. 

Diskursanalysens uppgift blir därför att synliggöra processer där en kamp pågår om dessa 

teckens betydelse.41 Denna studies syfte är inte att visa på ett språkligt bestämt tillstånd utan det 

finns en förståelse om att språket är i ständig förändring och därav är fixeringarna av de 

tecken/ord som förekommer i denna studie tillfälliga.  

Laclau och Mouffe pratar om gruppbildning där kollektiva identiteter skapas 

genom att människor konstitueras som grupp genom att specifika identitetsmöjligheter framhävs 

som relevanta och andra ignoreras.42 I diskursiva gruppbildningar utesluter man ”den andra”, den 

i förhållande till vilken man identifierar sig, och därmed ignoreras även de skillnader som 

existerar inom gruppen.43 Alltså det görs en skillnad mellan ”vi” och ”dem”, exempelvis 

arbetslös och yrkesverksam. 

 

Foucaults diskursanalys 

Eftersom det centrala i studien är att undersöka om och i så fall hur diskursen förändrats i media 

om de arbetslösa från år 1991 till och med 2010 så kommer den foucauldianska inriktningen att 

användas. Foucault kan ses som ursprunget till diskursanalysen där hans roll har kommit att 

påverka efterföljande diskursanalytiker och han beskriver diskurs som: 

 

”Man kallar en mängd utsagor för diskurs i den mån de beror av samma 

diskursiva formation... den består av ett begränsat antal utsagor för vilka man 

kan definiera en mängd av existensvillkor.”44 

 

                                                 
40

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod , Studentlitteratur, Lund. 

1999. s. 31-32.  
41

 Ibid. s.32 
42

 Ibid. S. 52 
43

 Ibid. s.52 
44

 Foucault, Michel, Vetandets arkeologi, 1. uppl., Cavefors, Staffanstorp, 1972 s.133. 
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Foucault studerar framförallt maktförhållanden och hans definition av diskurs ses som lite 

bredare eftersom han inte enbart fokuserar på språket eller vissa specifika uttryck utan på hela 

praktiken som frambringar vissa yttranden. Det som blir centralt när diskurser skapas är det han 

kallar utestängningsmekanismer. Exempel på dessa utestängningsmekanismer är när något ses 

som sjukt eller inte sjukt, tradition eller inte tradition, rätt eller fel och så vidare. 45 Makten är 

något som Foucault studerar i det senare genealogiska arbetet där han utvecklar en teori om makt 

och kunskap. Han ser inte makten som något som tillhör vissa specifika agenter och som utövar 

sin makt på vissa specifika subjekt utan den är spridd över olika sociala praktiker. Han menar 

inte att makten ska ses som något förtryckande utan det är något produktivt som hjälper till att 

konstituera diskurser, kropp, kunskap och subjektiviteter.46 Enligt Foucault så innebär inte 

studien av den valda diskursen att det leder till en inblick hur olika maktpositioner inom 

diskursen ser ut, alltså vem som får säga vad och hur det sägs47 utan fokuset i analysen är att ta 

reda på hur den sociala världen med dess subjekt och objekt organiseras48.  

För att undersöka förändring inom diskurs undersöks också relationer mellan 

diskurser och Foucault har stipulerat tre olika beroendeförhållanden för att undersöka just 

relationer mellan och inom diskurser. Han pratar om intradiskursiva-, det interdiskursiva- samt 

det externt bestämda beroendeförhållandet. I det intradiskursiva angreppssättet undersöks 

relationerna och kopplingar mellan olika termer eller begrepp inom en diskurs för att kunna se ett 

eventuellt förändringsmönster.49 Det interdiskursiva förhållningssättet innebär att göra en 

jämförelse mellan olika diskurser för att undersöka vilken diskurs som har tolkningsföreträde.50 

Det externt bestämda angreppssättet innebär att se hur diskursen påverkats a v externa 

beroendeförhållanden.51 I denna studie kommer det intradiskursiva angreppssättet att anammas, 

vilket utvecklas mer utförligt i avsnittet ”Reflektion och tillämpning”. 

                                                 
45

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, 

Studentlitteratur, Lund, 2000 s. 225. 
46

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod , Studentlitteratur, Lund. 

1999. s.20 
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 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, 

Studentlitteratur, Lund, 2000 s. 226. 
48

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund. 

1999. s.21 
49

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, 

Studentlitteratur, Lund, 2000. S.227 
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 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt: metodbok  i samhällsvetenskaplig textanalys, 

Studentlitteratur, Lund, 2000 s. 226-227 
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Diskurs som kritisk granskning 

Norman Fairclough kan ses som ursprunget till den kritiska diskursanalysen där syftet är att 

teoretiskt problematisera och empiriskt undersöka relationen mellan diskurs och sociokulturell 

utveckling i olika sammanhang. 52 

I Laclau och Mouffes diskursteori inkluderas allt i diskursen, det vill säga ingen skillnad 

görs på olika typer av diskurser, tal och språk är diskursiva helheter.53 I motsats till detta så 

menar Fairclough att det borde göras en skillnad och han skiljer på den diskursiva praktiken och 

andra sociala praktiker samtidigt menar han att dessa står i ett dialektiskt förhållande till 

varandra. Fairclough anser också, i motsats till diskursteorin, att diskurser är både konstituerande 

och konstituerade. Detta innebär att den sociala verkligheten formas och omformas av diskurser 

men likaså påverkas. 54  

 

”Describing discourse as social practice implies a dialectal relationship 

between a particular discursive event and the situation(s), institution(s) and 

social structure(s) which frame it. A dialectical relationship is a two-way 

relationship: The discursive event is shaped by them, but it also shapes them. 

To put the same point in a different way, discourse is socially constitutive as 

well as socially shaped.”55  

 

För att kunna reda ut hur anknytningen ser ut mellan språkbruk och social praktik så har 

Fairclough skapat en tredimensionell modell. Fokuset i modellen ligger på de diskursiva 

praktikernas roll i upprätthållandet av den sociala ordningen och den sociala förändringen. Detta 

undersöks genom en analys av det faktiska fallen av språkbruk eller den kommunikativa 

händelsen som en del av diskursordningen. Där fungerar varje kommunikativ händelse som en 

form av social praktik genom en reproduktion och ifrågasättande av diskursordningen. Det 

betyder att den kommunikativa händelsen formas av och formar den bredare sociala praktiken 

genom förhållandet till diskursordningen.56 

 

                                                 
52

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod , Studentlitteratur, Lund. 

1999. s.66. 
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 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, 
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Fairclough menar också att det finns ett dialektiskt förhållande mellan kommunikativa händelser 

och diskursordningar. Där diskursordning är som ett system, dock inte i strukturalistisk mening, 

pågrund utav att kommunikativa händelser inte bara reproducerar utan också kan förändra den 

diskursiva ordningen genom ett kreativt språkbruk. Exempelvis kan en journalist bygga på en 

diskurs som omedvetet används inom medierna och genom det bidrar den likaledes till att 

reproducera mediesystemet. Alltså det går att säga att diskursordningen är summan av alla genrer 

och diskurser som används inom en social institution eller social domän. Detta system som både 

formar och formas av specifika fall av språkbruk gör att det blir både struktur och praktik. 57När 

det sker en artikulering inom och mellan dessa olika diskursordningar blir det ett uttryck för 

interdiskursivitet. När artikuleringen omformas inom diskursen så skiftar gränserna både inom 

och mellan dessa olika diskursordningar. När olika diskurser blandas på ett nytt sätt så blir det ett 

tecken på en drivkraft i diskursiv och därmed sociokulturell förändring. 58 

 

Reflektion och operationalisering 

De tre valda diskursteoretiska infallsvinklarna kan alla läggas under socialkonstruktionismen 

vilket gör att detta avsnitt kan kännas överflödigt. Men för att du som läsare ska förstå vilka 

delar det är som kommer användas till den senare analysen kan det ändå vara på sin plats att 

precisera de valda utgångspunkterna och begreppen, men också för att göra detta 

tillvägagångssätt användbart. Analysen av artiklarna grundar sig framförallt på Laclau och 

Mouffes diskursteori och Faircloughs kritiska diskursanalys, detta för att kunna uttala något om 

textens uppbyggnad och den diskursiva praktiken. Men för att sedan föra en spekulation kring 

hur diskursen kan spela roll för individen i samhällskontexten kommer även Michael Foucaults 

angreppssätt användas till viss del.  

Diskursteorin och den kritiska diskursanalysen har liknande drag, framförallt vad 

gäller deras sätt att se på diskursen och dess konstruktion. De tar sin utgångspunkt inifrån 

diskursen där den ges mening utifrån språkbruket och tecknens fixering. Det 

socialkonstruktionistiska diskursbegreppet, som Burr talar om det, har istället två nivåer, och det 

talas om en mikro och en makronivå. På mikronivån understryks maktrelationer, där sättet vi 

talar om människor påverkar hur vi behandlar dem, vilket visar tydligt hur maktrelationer ter sig. 

På makronivån konstruerar maktdiskursen istället individerna och deras levnadsvillkor. Sociala 

strukturer påverkar vardagsdiskursen (makro) men där sociala relationer i sig bidrar till 
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konstruktionen av den sociala strukturen (mikro). Den socialkonstruktionistiska teorin kommer 

användas för att undersöka om det är så att språket har en avgörande betydelse i detta 

sammanhang och en reflektion kommer att föras kring huruvida makronivån påverkar individen 

och den mediala vardagsdiskursen. Genom att alla fyra teoretiska utgångspunkterna kommer 

användas gör det en uppbrytning av den, för denna studie, valda diskursen möjlig för att sedan 

leda till en konkret analys. 

Laclau och Mouffes diskursteoris starka sida är att den är väldigt fokuserad på 

identiteter, och hur dessa kan ses som ett resultat av diskursiva praktiker. Detta är en vilket del i 

denna studies resonemang. Faircloughs tredimensionella modell visar, å andra sidan att 

diskurserna bidrar till att sociala identiteter konstitueras och att texten är sammanlänkad med 

detta. Laclau och Mouffes olika begrepp är användbara för att ta reda på vilka tecken som är 

viktigast i diskursens uppbyggnad samt dess tydliga fokus på gruppbildningsprocesser och hur 

ett ”vi” och ”dem” skapas, vilket är av största vikt i denna studie. För att kunna analysera 

artiklarna har, ur Laclau och Mouffes diskursteori, begreppen nodalpunkter, mästersignifikanter 

och ekvivalenskedjor använts för att kunna analysera meningsuppbyggnaden och visa hur vissa 

ord relateras till ”arbetslösa”.  Nodalpunkter är ett begrepp som används för att organisera 

diskursen, exempelvis, för att knyta an till denna studie så är nodalpunkten ”arbetslösa” där 

andra tecken sedan används för att ge ”arbetslösa” mening.59 Detta går att koppla ihop med det 

som Winther Jørgensen och Phillips skriver att Saussures menade med det enskilda tecknets 

betydelse. Alltså dessa tecken får betydelse och ett specifikt värde när de relateras till vissa 

tecken och skiljs från andra tecken.60 Begreppet mästersignifikanter innebär sådana ord som 

organiserar identiteter, exempelvis ”arbetslösa”, där den diskursiva konstruktionen avger vad 

exempelvis ”arbetslösa” är och inte är.61 Dessa tre begrepp hänvisar till knutpunkter i den sociala 

organiseringen av betydelser och lokaliseras dessa i materialet går det sedan att utröna hur 

diskurserna, identiteterna och det sociala rummet är organiserade i diskursen. Lokaliseringen 

görs genom att undersöka hur knuttecknen knyts samman med andra tecken, för att ge tecknen 

betydelse, genom ekvivalenskedjor. Exempelvis ”Liberal demokrati” blir liberal demokrati när 

de knyts till ord som ”fria val” och ”yttrandefrihet”. På samma sätt går det att klarlägga 

individuella och kollektiva identiteter, genom att studera ekvivalenskedjorna62 vilket blir relevant 

för denna studie. 
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För att komplettera diskursteorin, och göra analysen mer solid samt för att kunna föra ett 

resonemang kring en större samhällskontext kommer även artiklarna analyseras ut ifrån 

Faircloughs tredimensionella modell, med undantag från den lingvistiska delen där diskursteorin 

kommer fungera som analys av textens uppbyggnad. Den tredje dimensionen i Faircloughs 

modell är den sociala praktiken, alltså hur relationen mellan diskursiv text och diskursiv praktik 

ser ut. Analysen i denna del är till för att kartlägga relationen mellan den diskursiva praktiken 

och den breda sociala praktiken. 63 Detta kommer bli viktigt för att kunna svara på frågan om 

vilka möjliga konsekvenser konstruktionen av arbetslösa kommer ha i den större sociala 

praktiken, alltså om framställningen kan leda till hinder eller möjligheter för individen. Begrepp 

som kommer användas från denna analysmetod är transitivitet, modalitet och intertextualitet. I 

analysen av artiklarna kommer dess transitivitet att bli aktuell, vilket innebär att visa på hur vissa 

händelser förbinds med subjekt och objekt.64 Modalitet innebär vilken grad av instämmande som 

finns i en sats, exempelvis ”arbetslöshet leder till psykiska besvär” detta framställer satsen som 

sann där kunskap finns om ämnet. Medans satsen ”arbetslöshet kan leda till psykiska besvär” 

uttrycker en mindre grad av säkerhet. 65 Den diskursiva praktiken i denna studie belyser hur 

artiklarna producerar en typ av textuell kedja och hur diskurser konstrueras, av i detta fall DN, 

och för att kunna mäta detta används intertextualitet. Där ges en beskrivning på hur texter 

relateras till varandra, influerar varandra och i viss grad även efterliknar varandra 66 exempelvis 

hur olika utredningar kring arbetslöshet eller arbetsmarknad förekommer och hänvisas till i 

artiklarna.  

Foucault som kan anses vara urfadern till diskursanalys har inspirerat både 

socialkonstruktionismen och de flesta diskursanalytiska inriktningar så även Laclau och Mouffe 

och Fairclough.67 Hans analysbegrepp kommer i denna studie komplettera de andra två teorierna 

genom det tydliga fokuset på förändring. En diskussion hålls om huruvida förändringen skett 

inom, mellan eller utom diskursen där fokuset framförallt kommer ligga på förändring inom det 

mediala forumet. Men det är samtidigt inte möjligt att utesluta en diskussion om hur externa 

faktorer också påverkar diskursen pågrund av att båda perioderna präglas av en borglig regering 

och lågkonjunktur där ett annorlunda språk kan förekomma än om det skulle vara 

högkonjunktur. Förändringen mellan diskurserna utesluts på grund av att det endast är en 
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dagstidning som undersöks i denna studie men såklart bör en medvetenhet hållas gentemot att 

diskurser också förändras mellan varandra.  

Sedan kommer ett kompletterande begrepp att användas som egentligen inte hör till 

varken diskursteorin, den kritiska diskursanalysen eller den Foucauldianska inriktningen. Det 

handlar om begreppet binära oppositioner, detta anses relevant på grund av att meningen i en 

text skapas just av skillnaden mellan motsatspar. Binära oppositioner kan vara vit/svart, 

man/kvinna eller arbetslös/yrkesverksam. Binära oppositioner är sällan neutrala utan en av 

polerna anses som den dominanta och det är på grund av detta som det finns en maktrelation 

mellan polerna. Stuart Hall skriver att exempelvis vit är dominant i relation till svart och man är 

dominant i relation till kvinna.68 Hall menade också att dessa binära oppositioner är ett 

nödvändigt begrepp vid kategorisering, men att det kan skapa konflikter och begränsa 

handlingsmönster. 69 

Ambitionen i denna studie kommer inte vara att ge några definitiva svar på hur 

diskursen om arbetslösa upprätthåller en maktordning eller hur det kommer sig att diskursen ser 

ut som den gör. Det huvudsakliga fokuset vilar på hur diskursen är konstruerad under de båda 

perioderna och vad konsekvenserna kan bli av att göra en sådan konstruktion.  

 
METOD 

I denna del av uppsatsen kommer en redogörelsen, med syfte och frågeställningar i minnet, för 

studiens forskningsdesign, val av material, en beskrivning av de etiska ställningstaganden samt 

en reflektion kring den valda metoden.  

 

Forskningsdesign 

Eftersom studien behandlar DN och dess framställning av de arbetslösalämpar sig en fallstudie 

som metodvalsdesign. En traditionell fallstudie undersöker ett avgränsat problem under en 

begränsad tid för att få en djupare kunskap om det undersökta fallet. 70 Först formuleras ett 

problem taget från en vardaglig kontext inom en viss domän och det är inte ovanligt att dessa 

frågor handlar om förståelse- eller processfrågor. Därefter följer en viktig del i att välja ut 

analysenheter som blir föremål för granskning, exempelvis individ, organisation, institut ion, en 

händelse och så vidare, efter detta väljs ett konkret fall. Fallstudier brukar ha olika avsikter, de 
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kan antingen vara beskrivande, förklarande eller undersökande. 71 Denna studie blir en explorativ 

fallstudie där genom att begränsa den mediala kontexten till just Dagens Nyheter försöka 

undersöka hur denna tidning framställer arbetslösa. 

Valet av media och DN som fall grundar sig i det som Lars Gustaf Andersson 

skriver att medierade erfarenheter allt mer tenderar att få en större betydelse för 

identitetsskapande, på grund av den snabba utvecklingen inom media. Detta i kombination med 

att de egna erfarenheterna som upplevts som misstolkade eller rent av fabricerade av den starka 

mediekulturen.72 Att det är specifikt DN som studeras motiveras av att det är en rikstäckande 

tidning och läses av ungefär 824 500 personer runt om i Sverige.73 Detta gör DN till en av de 

största dagstidningarna i Sverige och i kombination med att den är oberoende liberal och står fri 

från organisationer, partier och ekonomiska maktsfärer74 gör att DN lämpar sig som studieobjekt. 

Valet av tidsperiod, åren 1991 till 2010, bedöms vara tillräcklig för att kunna 

utröna skillnader över tid inom detta område. Ytterligare en motivering är att perioden 

karaktäriseras av två kraftiga lågkonjunkturer, åren 1991-1994 och åren 2006-2010, som 

påverkat sysselsättningen negativ. Dessutom harbåda perioderna haft en borglig regering vilket 

gör att tidsperioderna karaktäriseras av liknande drag, den omkringliggande kontexten är med 

andra ord likartad. Det blir därför intressant att undersöka, om dessa två likartade perioder 

karaktäriseras av samma värderingar kring den arbetslösa individen eller om det, på grund av 

utveckling inom många samhällssektorer också skett en förändring i hur DN, framställer 

arbetslösa.  

 

Material och urval 

Det empiriska materialet grundar sig på artiklar från ledarsidan, inrikessidan och ekonomidelen i 

DN som berör arbetslösa som grupp. För att hitta artiklarna har en databas använts, Presstext, där 

sökordet ”arbetslösa” använts för att generera relevanta artiklar. Andra sökord som hade kunnat 

användas är tillexempel ”arbetslös” och ”arbetssökande” i kombination med ”arbetslösa” för att 

sedan ta ut sådana artiklar som överlappar vandra. Men pågrund av att syftet var att studera de 

arbetslösa som grupp togs beslutet att ordet ”arbetslösa” täcker upp de artiklar som skulle kunna 

tänkas bli relevant för studien. Dessutom blev materialet vid det första urvalstillfället relativt 

stort, ungefär 300 artiklar blev aktuella, vilket kan tänkas täcka upp för även andra sökord. För 
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att få ett mer hanterbart material och möjliggöra en diskursanalys utifrån de förutsättningar som 

föreligger för en C-uppsats krävdes att materialet begränsades. Artiklarna har därför sållats i 

ytterligare en omgång av författaren för att därigenom få fram ett material som bär så mycket 

information som möjligt och kan användas till en analys. För att få fram relevant material till 

analysen valde författaren efter en snabb genomläsning att gå vidare med knappt en tredjedel av 

dessa artiklar som har substans och som bedöms som relevanta utifrån den förförståelse 

författaren har. Artiklar som exempelvis enbart nämner arbetslösa i förbigående valdes bort, 

liksom artiklar som inte alls handlade om Sverige. 

Det ska emellertid påpekas att det finns en stor medvetenhet hos författaren att ett 

dylikt tillvägagångssätt vid urvalet av materialet kan medföra vissa konsekvenser, bland annat 

uteblir slumpmässigheten.  Slumpmässigheten kan tänkas vara viktig för att slutligen landa i ett 

material som inte gör att studien blir missvisande eller nyanserad av förutfattade meningar. Men 

som sagts tidigare för att materialet ska bli analyserbart behövs ett material där det skrivs om de 

arbetslösa mer än bara ett par rader och hade ett slumpmässigt urval gjorts hade det varit möjligt 

att inte ens hälften av artiklarna hade varit möjliga att analysera vilket hade gjort att ytterligare 

sökningar krävts. Därmed togs beslutet att författaren själv gjorde urvalet där materialet direkt 

blev analyserbart.  

Dessutom ses inte detta som ett problem till den socialkonstruktionistiska 

utgångspunkten denna studie har pågrund av att det enligt den teorin är svårt att säga vad som är 

sant eller inte, att texter är i ständig förändring och att vetenskap är socialt konstruerat vilket gör 

att om materialet är slumpmässigt eller inte spelar mindre roll på grund av att tolkningarna går 

genom författaren oavsett. Det som ansetts som viktigast är att materialet är så pass omfattande 

att det går att dra några slutsatser.  

Inom ramen för denna studie kommer 93 stycken artiklar att analyseras ur DN, 47 

stycken mellan åren 2006-2010 och 46 stycken mellan åren 1991-1994. Ett problem med att 

använda artiklar är att någon annan har skrivit dem och det finns en risk för att texterna 

analyseras lite väl noggrant och skapar en övertolkning. Dessutom är inte de tolkningar som görs 

av materialet något som kan sägas vara ultimat eftersom tolkningarna är gjorda av en enskild 

forskare vilket gör att exakt samma tolkningar svårligen kan göras av en annan forskare. 

Studien syftar emellertid inte till att göra några reflektioner kring vem det är som 

säger vad, utan utgångspunkten kommer istället vara att journalisterna skriver för DN:s räkning 

och därmed går det säga något om DN som helhet och inte kräva några djupare reflektioner k ring 

personen bakom artikeln.  
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Etiska ställningstaganden 

Kvalitativa studier kan ses som tolkningar av verklighet och som på något sätt är färgade av 

forskarens förförståelse till problemet. 75 På grund av den kontext utföraren av studien befinner 

sig i eller vilken förförståelse utföraren har kommer tolkningarna bli annorlunda beroende på 

vem som utför diskursanalysen. 76Därmed kan det vara på sin plats att reflektera över forskarens 

roll i sammanhanget, både vad gäller kontext och förförståelse.  Om den samhällsvetenskapliga 

forskningen inte ter sig objektiv framstår inte, enligt Sköldberg och Alvesson, forskaren som 

auktoritär.77 Akademikerförbundet SSR, har tagit fram etiska riktlinjer för samhällsvetare och 

skriver i denna skrift att: 

 

”Samhällsvetaren ska ha engagemang, integritet och saklighet i sitt agerande, 

sträva efter att ge en rättvisande bild av en samhällsfråga och skilja mellan 

klara sakförhållanden och ideologiska bedömningar.”78 

 

Forskare inom samhällsvetenskapen ska verka för att förtroende skapas för dess 

forskningsområde.79 Men detta skapar problem med ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt där 

tolkningar ses som socialt konstruerade och där tolkningar bidrar till denna sociala konstruktion, 

på grund av detta kan det bli svårt att på ett objektivt sätt bedriva forskning. Men i denna studie 

anammas Winther Jørgensen och Phillips angreppssätt.80 De har en egen tolkning av forskarens 

roll i diskursanalysen. De menar att forskaren inte ska sortera ut och undersöka vad som är rätt 

och fel inom diskurserna, utan istället undersöka vilka mönster som finns inom diskursen och 

vilka sociala konsekvenser dessa kan få.  Dessutom ska forskaren försöka sätta en parantes runt 

sig själv och de förutfattade meningar denne har så att inte dessa värderingar tar över analysen.81 

Denna studie är inte ute efter att säga vad som är sant eller falskt, rätt eller fel, utan syftet är att 

visa på vilka olika mönster som finns inom diskursen för att sedan föra en spekulation kring vad 

detta kan få för konsekvenser i det sociala samhället.  
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Metodreflektion 

Kvaliteten hos en studie utgörs av tre aspekter, dessa är; validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet vilka genom hela studien beaktats noggrant.  Med validitet avses att mäta eller 

beskriva det som ska mätas eller beskrivas, men Jutidh Bell skriver att detta är en vag definition 

och kan leda till många frågetecken.82 Inom diskursanalysen skriver Winther Jørgensen & 

Phillips att; 

 

”…ett sätt att avgöra om en diskursanalys är valid är att se på 

sammanhanget”83 

 

Det innebär att om det finns uttryck för analytiska påståenden som inte är relevanta kan analysen 

uppfattas som icke trovärdig.84 Denna studie kan anses uppnå hög validitet på grund utav att de 

teoretiska och metodologiska utgångspunkterna är nära sammankopplade för att analysen ska bli 

trovärdig och så gedigen som möjligt. Dessutom finns, i den löpande texten, många citat till 

artiklarna och ord är markerade så att du som läsare ska få en inblick i hur analysen gått till och 

vilka ord som är av största betydelse.  

Göran Bergström och Kristina Boréus skriver att reliabiliteten inom 

diskursanalysen i en samhällsvetenskaplig kontext ibland kan framstå som problematisk pågrund 

av att de analysverktyg som använts är relativt svårtolkade. 85  Detta motverkas i denna studie 

genom en tydlig definition av vad verktygen innebär men även hur dessa används i analysen av 

artiklarna.  

Generaliserbarheten i denna studie kan ses som relativt låg och det kan bli svårt att 

hävda att det som tolkats är ”sant”, alltså att media framställer den arbetslösa individen på ett 

eller annat sätt. Detta på grund utav att det är en fallstudie av DN, alltså en liten del inom den 

stora mediala kontexten, att materialets omfång är relativt litet men också för att tolkningen 

gjorts av en person med värderingar, erfarenheter och fördomar. Men detta ses inte som något 

större problem dels på grund av att studien i sig inte har ett generaliserande syfte, dels eftersom 

det enligt diskursanalysen, men även det socialkonstruktionistiska angreppssättet, inte finns 
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något som kan göra anspråk på att vara en ”riktig sanning” utan det handlar istället om det som 

Steinar Kvale skriver, att i diskursanalysen ska det visas på vad som utgör en möjlighet att tala 

om.  86 Alltså att det istället handlar om olika sätt att tolka saker på och att detta  i sin tur utgör en 

utvidgning av vår kunskap.  
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DISKURSEN OM ARBETSLÖSA I DN 

I denna del av uppsatsen kommer en analys av valda artiklar att göras utifrån det teoretiska och 

metodologiska angreppssätt som tidigare presenterats. Det kommer göras en analys som har för 

avsikt att visa hur nodalpunkten arbetslös, genom ekvivalering med olika begrepp, fixera en 

diskurs kring den arbetslösa individen.  

Det finns ett medvetet val att numrera citaten istället för att sätta ut fullständiga 

referenser. För den som vill ha fullständiga referenser finns emellertid en artikelförteckning i 

slutet av uppsatsen. Detta medvetna val görs eftersom artikelförfattarnas koppling till texterna 

inte är intressant inom ramen för denna studie men också för att det skulle ta upp onödigt mycket 

plats. Men citaten spelar en viktig roll eftersom det är just dessa utsagor som utgör studiens 

empiriska material, och därav är det viktig att presentera dessa så att du som läsare kan följa 

resonemanget.  

Spekulationer kring hur medvetenheten kring språkbruket i artiklarna har varit 

kommer inte vara av intresse i denna analys. Däremot kommer en diskussion föras huruvida ett 

visst ordval kan spela in och vilken effekt detta kan tänkas få, i ett senare skede, när texten når 

läsarna.  

 

Vilka är de arbetslösa? 

De arbetslösa som grupp pratas det oavkortat om i nästan alla de aktuella artiklarna men för att 

kunna ta reda på hur arbetslös konstrueras så kan ett första steg vara att se vilka grupper det är 

som framhävs och hur dessa sedan får en innebörd genom att de länkas ihop med olika 

tecken/ord. Ernesto Laclau och Chantal Mouffe pratar, som tidigare nämnts, om gruppbildning 

där kollektiva identiteter skapas genom att människor konstitueras som grupp. 87 Det skulle kunna 

gå att se arbetslösa i sig som en grupp som skapats politiskt och i motsats till yrkesverksamma. 

Men inom gruppen arbetslösa finns lika så där grupper som får mer eller mindre uppmärksamhet  

och beroende på hur gruppen arbetslösa konstrueras så kommer det få konsekvenser för 

individen och dess identitetsskapande. Det blir därför av stor vikt att ta reda på vilka 

underkategorier som finns till arbetslösa.  

För att få fram de grupper som det skrivs om mest frekvent i artiklarna så har 

diskursteorins begrepp ekvivalenskedjor använts i analysen av artiklarna. Alltså genom att följa 

ekvivalenskedjan, i detta fall grupperande tecken och hur dessa är kopplade till nodalpunkten 

arbetslösa, har grupperna kunnat urskiljas. Exempelvis skrivs det i artiklarna att;  
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”Omkring 1 500 unga arbetslösa män kommer att erbjudas att göra.” (1) 

 

”Surt vårregn över Sverige. Arbetslösa ungdomar mäter från Höör till 

Jokkmokk.”(2) 

 

”Det var besvär som mellan 30-50 procent av de arbetslösa kvinnorna uppgav 

och 20-38 procent av männen.” (3)  

 

”Ams rapporterar cirka 465 000 arbetslösa arbetssökande denna vecka.”(4) 

 

”Över 40 000 räknas som långtidsarbetslösa (mer än sex månader).”(5) 

 

”Det är inte bara de nyanlända invandrarna som i dag är arbetslösa.”(6) 

 

”- Bara det bästa är gott nog, säger Inger Bengtson-Ehinger, som också ser till 

att arbetslösa chefer såväl som andra får gå kurser i stans finaste lokaler.”(7) 

 

I figuren nedanför görs en sammanfattning av de grupperingar som förekommer i artiklarna från 

åren 1991-1994.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Grupper relaterade till ”arbetslösa” i artiklarna mellan åren 1991-1994 

 

Dessa kategoriseringar skiljer sig inte avsevärt mycket från den senare perioden (se figur 2), men 

det märks en tydlig skillnad i att mellan åren 2006-2010  skrivs det mer om 

Grupper som förekommer i artiklarna mellan 1991-1994 

- Arbetssökande  - Byggnadsarbetare 

- Män   - Nyanlända invandrare 

- Kvinnor  - Verkställande direktörer 

- Långtidsarbetslösa  - Företagsledare 

- Ungdomar  - Chefer 

- 20-55 år  - Betongarbetare 

- Unga män  - Chaufförer 

- Unga under 25  - Människor 
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ungdomsarbetslösheten och de långtidsarbetslösa och hur viktigt det är för dessa grupper att 

snarast få kontakt med arbetsmarknaden så att det inte leder till att de för alltid står utanför 

arbetsmarknaden. Men grupperingarna under denna period blir färre, detta kan delvis bero på 

ideologisk förankring och att alliansens valmanifest inför valet år 2006 innehöll mer konkretare 

löften om att minska ungdomsarbetslösheten och utanförskapet. 88 Winther Jørgensen och Phillips 

menar att gruppbildning är i grund och botten politiskt, att ”den andre” utesluts och att skillnader 

som finns inom gruppen ignoreras. Detta är en möjlig förklaring till det faktum att 

grupperingarna blivit färre. DN som ska fungera som opartisk, rapporterar om det som är aktuellt 

för tillfället, vilket är beroende av det som politikerna, i detta fall, debatterar om och har på sin 

dagordning.  

För att ta reda på grupperingarna under den senare perioden har samma metod använts 

som för åren 1991-1994, alltså ekvivalenskedjorna som är kopplad till nodalpunkten arbetslösa 

har följts. Det skrivs mellan åren 2006-2010 om att;  

 

”Las-striden handlar troligen mer om vem som ska ha makten på arbetsplatsen 

än om solidaritet med arbetslösa ungdomar.” (8) 

 

”Jobbgarantin för ungdomar är ett arbetsmarknadspolitiskt program för 

arbetslösa i åldern 16 till 25.”(9) 

 

”- Vi vill investera i dåliga tider i stället för att spara. Med prognoser på 27 

miljoner öppet arbetslösa i EU måste jobben stå först på dagordningen.”(10) 

 

”En annan oklar punkt gäller de långtidsarbetslösa.”(11) 

 

”Forskning och Framsteg visar att utomnordiska invandrare oftare är 

arbetslösa men samtidigt lägger ner mer tid på att söka arbete…”(12) 

 

”Regeringens skärpta regler för deltidsarbetslösa har hittills inte fått 

arbetsgivarna att erbjuda fler heltider.”(13) 

 

 I figuren nedanför redogörs de för vilka grupperingar som förekommer mellan åren 2006-2010. 
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Figur 2. Grupper relaterad till ”arbetslösa” i artiklarna mellan åren 2006-2010 

 

Beskrivningen av den arbetslösa individen  

Laclau och Mouffe menar att diskursiva gruppbildningar görs genom att man utesluter ”den 

andra”, den i förhållande till vilken man identifierar sig, och därmed ignoreras även de skillnader 

som existerar inom gruppen.89 Alltså det görs en skillnad mellan ”vi” och ”dem”.  

För denna studie kommer inte grupperna var för sig att analyseras utan det är  

”arbetslösa” i sin helhet som blir aktuellt och hur dessa framställs i DN, vad de är och inte är. 

Detta görs genom att studera mästersignifikanter, alltså sådana ord som organiserar identiteter 

och beskriver vad dessa är och inte är.90  

I artiklarna från åren mellan 1991-1994 så märks det att alla mästersignifikanter inte är 

av nedlåtande karaktär, men många är det. I artiklarna skrivs det exempelvis om att;  

 

”Alltför generösa system för arbetslöshetsersättning utan den "utstämpling" 

vi har i Sverige bidrar också till problemet, anser ekonomerna. De gör det för 

lätt för de arbetslösa att bli bidragsberoende och passiviserade.”(14) 

 

”Det får följder på folkhälsan på två sätt: allt fler pressas av högt uppdrivet 

arbetstempo i arbeten utan egen kontroll samtidigt som den växande gruppen 

utanför arbetsmarknaden mår dåligt av arbetslösheten”(15) 

 

”Arbetslöshet sprider också passivitet i hela familjegruppen…” (16) 

 

”De kallas McJobb eller pigjobb - lågavlönade, tillfälliga jobb i 
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Grupper som förekommer i artiklarna 2006-2010 

- Ungdomar  - Långtidsarbetslösa 

- Utomnordiska invandrare - 60 åringar 

- 16-25 år  - Öppet arbetslösa 

- Deltidsarbetslösa  - Nya arbetslösa 

- Invånarna  - Unga 
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servicesektorn. Typiska ungdomsjobb. Något för B-laget på arbetsmarknaden. 

Men arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund är övertygad: vilket jobb som 

helst är bättre än inget alls.” (17)  

 

”Arbetslösheten förklaras av bristen på arbeten, inte av brist på personer som 

vill arbeta. Detta grundläggande problem löses genom att fler arbeten 

skapas”(18) 

 

”… avdrag på arbetsgivaravgiften skicka sina anställda på utbildning och 

ersätta dem med arbetslösa vikarier.”(19) 

 

”Av dagens arbetslösa är för övrigt många redan gediget yrkeskunniga.”(20) 

 

”Visst kan långtidsarbetslösa ha svårt att få jobb igen. Arbetsgivarna misstror 

dem och de förlorar kompetens, självförtroende och social förmåga - vilket i 

viss mån berättigar arbetsgivarnas misstro.”(21) 

 

”Ungdomar som varit arbetslösa under lång tid riskerar att helt slås ut från 

arbetslivet. Dessutom raseras deras självförtroende.”(22) 

 

”Industrifacken med LO:s Metallindustriarbetareförbundet, Svenska 

industritjänstemannaförbundet (Sif) inom TCO och akademikernas 

Civilingenjörsförbundet (CF) har till i dag, måndag, kl 15.00 varslat 400 000 

anställda…”(23) 

 

Ekvivalens i citaten ovan mellan ”arbetslös” och ord som bekräftar vad arbetslösa är och inte är 

märks tydligt och dessutom finns en stark modalitet i citaten. Modaliteten undersöker hur pass 

stor grad av instämmande som finns i en text. Winther Jørgensen och Phillips skriver att det finns 

olika typer av modalitet och ett av dem är sanning. De skriver dessutom att massmedia ofta 

använder sig av just den typen och lägger fram tolkningar som att det vore sanning 91 vilket så är 

fallet i dessa citat ovanför, exempelvis ”arbetslöshet sprider också passivitet i hela 

familjegruppen”, att pigjobb eller Mcjobb är typiska ungdomsjobb och något för b- laget på 
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arbetsmarknaden. Dessutom ”den växande gruppen utanför arbetsmarknaden mår dåligt av 

arbetslösheten” där en hög grad av säkerhet finns och därmed kan det tolkas som sanning. I och 

med att citaten framställs som sanna innebär det att ekvivalensen i dessa avsnitt är tydligt uttalad, 

att vara arbetslös innebär passiva familjer och att ungdomar är b- laget på arbetsmarknaden. 

Likaså i det näst sista citatet där det skrivs att ”dessutom raseras deras självförtroende” är 

modaliteten hög vilket innebär att ekvivalensen i citatet blir att arbetslöshet raserar ungdomars 

självförtroende. I det sjätte citatet visas ett exempel på hur de arbetslösa framställs i motsats till 

de heltidsanställda. Det framgår av citatet att de arbetslösa är vikarier i motsats till de anställda.  

Däremot i det första citatet så finns en agent som det skrivs om, ”ekonomerna”, 

vilket gör att ekvivalensen i den meningen uttrycker att det är ekonomerna som säger att de 

generösa bidragssystemen gör arbetslösa bidragsberoende och passiva. Likaså i det sista citatet 

görs agenter synliga, vilket gör att varslen kan återkopplas till facken och att de i ett senare skede 

kan beläggas skulden till varslen och att 400. 000 personer blivit varslade. Men oavsett om 

agenter blir synliga eller inte kan detta ha konsekvenser för de arbetslösas identitetsskapande.  

Här under följer en sammanställning av vilka mästersignifikanter som förekommer 

i artiklarna mellan åren 1991-1994.  

   
 

 
 

 

 

 

 

Figur 3 Mästersignifikanter relaterade till ”arbetslösa” mellan åren 1991-1994 
 

Likaså mellan åren 2006–2010 har mästersignifikanter kunnat urskiljas där jargongen har blivit 

aningen mer hård och rätt fram. Det skrivs inte om bidragsberoende, passivitet och förnedrade 

utan istället används ord som bidragsfuskare, förlorare och jagade. I artiklarna skrevs det 

exempelvis att;  

 

”Regeringen ökar pressen på de arbetslösa för att få fler i arbete under 

högkonjunkturen. Det framgår av den budget med rekordsiffror som 

finansminister Anders Borg presenterar i dag.”(24) 

 

Vad arbetslösa är Vad arbetslösa inte är 

- Bidragsberoende - Besvärliga - Anställda 

- Passiva  - Skock 

- Misstrodda  - Förnedrade  

- Gediget yrkeskunniga - Elaka 

- I behov av stöd och hjälp  

- Står utanför arbetsmarknaden 
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”- Jag tror inte på att höja taket i a-kassan. Problemet är ju att alla inte går 

från att vara långtidssjukskrivna till arbetslöshet, utan de allra flesta som blir 

arbetslösa är friska och har ett jobb och förlorar det, säger Littorin till Dagens 

Eko.” (25) 

 

”Finansministerns reformer förtjänar uppskattning, men i stället domineras 

debatten av besvikna villaägare, frustrerade småföretagare och oroade 

arbetslösa.” (26) 

 

”Arbetslösa: Dagens Svarte Petter.” (27) 

 

”Förlorare är de tillfälligt anställda, de arbetslösa och alla andra som på 

något sätt står utanför arbetsmarknaden.”(28) 

 

”- Genom att minska ersättningsnivån i a-kassan tvingas de arbetslösa ta ett 

anvisat arbete med lägre lön, sade han.” (29) 

 

"Med regeringens politik har sjuka och arbetslösa tvingats betala stora 

skattesänkningar mest för den rikaste tiondelen av befolkningen" (30) 

 

”De som varit arbetslösa i mer än två år erbjöds arbete i offentlig sektor med 

fullt subventionerad lön.”(31) 

 

”Helt eller delvis subventionerade anställningar för dem som varit arbetslösa 

länge.”(32) 

 

”Tanken är att nya arbetslösa snabbt ska in i nya jobb, ut på praktikplatser 

eller sätta sig på skolbänken. Idén är bra och många blir säkert tacksamma om 

den fungerar.”(33)  

 

”- Ni jagar de arbetslösa och satsar inte på utbildning, sade Marita 

Ulvskog.”(34) 

 

Genom att följa ekvivalensen i dessa citat framgår det att mästersignifikanter som beskriver vad 
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de arbetslösa individerna är så som ”pressade”, ”friska”, ”oroade” och ”svarte petter”. Dessutom 

finns en stark sannings modalitet även i dessa. Exempelvis ”arbetslösa: dagens svarte petter” 

och ”i stället domineras debatten av besvikna villaägare, frustrerade småföretagare och oroade 

arbetslösa”, ”förlorare är… de arbetslösa” i och med detta framställs de arbetslösa som oroade, 

svarte petter och förlorare genom att de finns en hög grad av säkerhet bakom citaten och därmed 

framstår dessa som fakta. Fairclough skiljer mellan objektiv och subjektiv modalitet där den 

senare innebär att meningar som ”jag misstänker att…” eller ”jag tycker att…” gör talarens eller 

skribentens grad av närhet gentemot satsen blir tydlig. I motsats till detta är den objektiva 

modaliteten som tar sig uttryck i meningar som ”det är på detta vis” eller ”det är möjligt att…” 

vilket innebär att meningen har fått en mer universell prägel där ingen kan ställas ansvarig. 

Enligt Fairclough så är användandet av den objektiva modaliteten starkt kopplad till någon i 

maktställning.92  

Generellt sett förekommer det väldigt lite subjektiv modalitet eller ”tyckande” i 

artiklarna utan texten är tämligen neutral och om det förekommer något tyckande så är det 

personer i maktställning som uttrycker detta, vilket kan ses som både subjektiv och objektiv 

modalitet. Exempelvis i sista citatet, där uttrycker Marita Ulvskog en objektiv subjektiv 

modalitet i och med att hon säger ”Ni jagar de arbetslösa…”.  Det förekommer inget ”jag 

tycker…” men det är fortfarande hennes åsikt. Likaså i det andra citatet ” de allra flesta som blir 

arbetslösa är friska och har ett jobb och förlorar det säger Littorin…”. Implicit skrivs det här att 

”det är på detta vis…” alltså, objektiv modalitet, att de som blir arbetslösa är friska, har ett jobb 

och sen blir arbetslösa, men i och med att det är Littorin som uttrycker detta så är meningen 

subjektiv. Citatet i sig uttrycker en typ av positivitet gentemot de arbetslösa, inte alla ses som 

bidragsfuskare eller är passiva utan många är friska och pågrund av omständigheter i strukturen 

blir arbetslösa. Däremot i det femte citatet där det skrivs ”förlorare är de…” uttrycker en stark 

form av objektiv modalitet där det implicit skrivs ”det är på detta vis” vilket innebär att DN kan 

ses som en institution i maktställning. Winther Jørgensen och Phillips skriver att det är det som 

framstår som självklart i ett samhälle som diskursanalytiker är ute efter att avslöja.93 I dessa 

framställningar av de arbetslösa verkar det som att det är accepterat och självklart att tala om de 

arbetslösa på detta sätt vilket är ett problem.  
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Här under följer en sammanställning av de mästersignifikanter som kunnat ekvivaleras fram i 

texterna.  

 

 

 

 

 
 

 
 
     

 
 

 
 
 

Figur 4. Mästersignifikanter relaterade till ”arbetslösa” mellan åren 2006-2010 

 

Den arbetslösa diskursen 

För att senare kunna undersöka om det skett en diskursiv förändring mellan de båda perioderna 

måste först diskurserna fastställas och dessutom ta reda på om det finns några diskurser som 

konkurrerar om tolkningsföreträde.  Det som inte skiljer perioderna särskilt mycket åt är åsikten 

om hur viktigt det är att få ut människor i jobb och bli yrkesverksamma. Motsatsen till att vara 

arbetslös är att ha ett jobb, vilket är det som eftersträvas i artiklarna och samhället i stort.  

 

Diskursen mellan åren 1991-1994 

Det märks tydigt att mellan åren 1991-1994 så är Sverige verkligen hårt drabbat av arbetslöshet 

och att den är utspridd över alla sektorer, chefer, ”arbetare”, konstnärer och så vidare hamnade i 

arbetslöshet. Ingen tydlig åtskillnad görs vad gäller de arbetslösas tidigare inkomster, 

erfarenheter, kunskaper och så vidare utan arbetslösheten kan drabba vem som helst och när den 

väl gör det leder till stora konsekvenser.  

Det skrevs under den tiden i DN att människor hade gått från att ha haft ett arbete, 

förlorat det och att de senare hade blivigt beroende av bidrag. Tillexempel skrev det att; 

 

”Det visar en mätningar som arbetslösa ungdomar gjort på 23 platser över 

hela landet.” (35) 

 

Vad arbetslösa är Vad arbetslösa inte är 

- Har de inte lätt - Bidragsfuskare - Arbetande  

- Oroade - Lata - Betalande 

- Bortglömda - Jagade 

- En ny ”klass” - Friska 

- Tvingade - Förlorare 

- Deltagare - Nya arbetslösa  

- Svarte Petter 

- Subventionerade anställda 

- Ofta utomnordiska invandrare 

- Står utanför arbetsmarknaden 
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”Men jag har bara träffat på några arbetslösa byggnadsarbetare som ropade 

ut sin ilska.”(36) 

 

”Arbetslös VD går Ams-kurs. "Alla sitter i samma båt numera”(37) 

 

”Det är inte bara de nyanlända invandrarna som i dag är arbetslösa. Även de 

som kom under 80-talet och under att antal år haft okvalificerade arbeten 

mister nu sina jobb.”(38) 

 

”Men ett självuppoffrande slit med en smal kulturform har också baksidor. 

"Konstnärens pris", utanförskapet. Hur tror de att deras tillvaro ser ut om tio 

år? - Det är en skrämmande tanke, säger Mika. Valet är redan gjort. En 

ordnad tillvaro finns inte i tanken, det är en omöjlig dröm.”(39) 

 

”Hög arbetslöshet väntar arkitekter”(40) 

 
Dessa citat är en del av de som förekommer i artiklarna och där det märks att arbetslösheten är 

utbredd över många sektorer. Det är tydligt att det pratas om arbetslöshet inom många sektorer 

och att individerna blir negativt påverkade av detta.  

 

”Nästan alla arbetslösa lägger skulden på sig själva. Många går med 

självmordstankar, sade Anne Hammarström. Hennes undersökning visar att 

arbetslösa ungdomar får både kroppsliga och psykiska problem. De har bland 

annat mer infektioner, hudutslag, ryggbesvär och magkatarr och högre 

blodtryck än ungdomar som har arbete.” (41) 

 

”Arbetslös elev blev lärare. Mardrömmen är över efter sex år utan 

arbete”(42) 

 

” - Det förstör en att gå sysslolös, det är jag säker på, säger Britt-Marie. Om man har 

ett jobb så vet man åtminstone att man behövs. Det är viktigt.”(43) 

 

”Arbete och utbildning framför passivt stöd måste vara grundprincipen i 

arbetsmarknadspolitiken.” (44) 
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”De har varit verkställande direktörer och företagsledare och haft 

månadslöner på 50 000-60 000 kronor i månaden. Men de föll från toppen, de 

blev arbetslösa.”(45) 

 

I dessa citat är ordet ”arbete” nodalpunkten och om ekvivalensen i artiklarna följs så går det att 

plocka ut ord som relateras till arbete. Exempelvis är ekvivalensen i det första citatet att 

arbetslösa ungdomarna har större risk att drabbas av kroppsliga och psykiska besvär än 

ungdomar som har ett arbete. Likaså i de andra citaten skrivs det implicit att vara utan arbete är 

en mardröm.  I det fjärde citatet finns två binära begreppspar, där ”arbete och utbildning” utgör 

de positiva medans ”passivt stöd” är det negativa. Det märks tydligt att det första ”arbete och 

utbildningar” är det positiva och det som eftersträvas, medans ”passivt stöd” är det negativa och 

en förklaring till hur det sågs på samhället vid just det tillfället. Att skriva på det sättet gör därför 

att ekvivalensen i citatet blir att individer, som inte har ett arbete eller går någon utbildning är 

passiva och står utanför arbetsmarknaden. Likaså i det näst sista citatet skrivs det om 

verkställande direktörer som föll från toppen och blev arbetslösa. Det skulle därmed gå att säga 

att toppen är när människor har blivit verkställande direktörer och sen ”föll” de därifrån och när 

saker faller innebär det implicit att det tar i någonstans längre ner. I och med meningen befinner 

sig arbetslösa i motsatsen till ”toppen”, alltså på botten.   

Modaliteten i citaten är starkt objektiv med en stark instämmande i det som skrivs. 

Winther Jørgensen och Phillips skriver att det finns olika sorter av modalitet och att ett är just 

sanning där skribenten försöker få det skrivna att framstå som sant och oomtvistat på grund av 

satsens formulering.94 Exempelvis är sanningshalten i det första citatet väldigt högt, alltså det 

skrivs om att arbetslöshet leder till kroppsliga och psykiska besvär. Likaså i det tredje citatet 

uttrycks en stark modalitet och en hög sanningshalt där det beskrivs att psykosomatiska besvär är 

betydligt vanligare bland pojkar och flickor med någon arbetslös förälder än bland pojkar och 

flickor med arbetande föräldrar. Detta kan kopplas ihop med att under denna period så refereras 

det till ett antal, framförallt OECD, rapporter som ytterligare förstärker sanningshalten. 

Exempelvis som i det första citatet där Anne Hammarström som är läkare samt forskare och som 

kan ses som expert gör ett uttalande om hur läget ser ut just för tillfället. Sedan märks det tydligt 

att majoriteten av rapporteringarna har en strukturell diskurs där individen är drabbad av 

arbetslöshet på bekostnad av framförallt lågkonjunkturen. Exempelvis skrivs det att; 
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”Lågkonjunkturen förklarar den höga arbetslöshetsnivån.”(46) 

 

”I OECD-rapporten framhålls att en del av den ökade arbetslösheten i EU 

länderna, där Sverige ingår, sannolikt är av strukturell natur.”(47)  

 

”En hårdhänt antiinflationspolitik på 70- och 80-talen lade grunden till 

denna massarbetslöshet, som sedan bitit sig fast även under 

högkonjunkturen.”(48) 

 

”NÄR SVERIGE förlamas av lågkonjunktur är det "hög konjunktur" på 

landets arbetsförmedlingar.”(49) 

 

”- Lågkonjunkturen börjar märkas även hos oss. Förr var det mest 

missbrukare och kriminella som vräktes. De utgör fortfarande en stor grupp, 

men nu är det även mycket vanligt folk, i första hand långtidsarbetslösa, som 

fått ekonomin raserad.”(50) 

 

”OM NÅGRA ÅR är lågkonjunkturen slut och Sveriges situation inte fullt så  

gastkramande, vågar man hoppas. (51) 

 

Att det i andra citatet refereras till OECD-rapporter tyder på en manifest intertextualitet där 

texter uppenbart bygger på andra texter, genom att det hänvisas till dem.95 Detta i kombination 

med en tydlig EU diskurs, i det andra citatet, men även många andra artiklar tyder på en 

interdiskursivitet, som är en form av intertextualitet, där olika diskurser kan finnas inom en text 

och senare innebära att diskursen har lätt att förbli stabil eller förändras.   

  

”Det anser Göte Bernhardsson, chef för arbetsmarknadsstyrelsen, Ams. Han 

har tillsammans med chefen för invandrarverket, Christina Rogestam… 

Varken kulturminister Birgit Friggebo (fp), som även sköter 

invandringspolitiken, eller arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund (c) vill 

kommentera brevet.”(52) 
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”Professor Lars Calmfors höll med: vi får nu betala priset för tidigare 

devalveringspolitik och statsfinansiellt lättsinne.”(53) 

 

”Tyvärr har varken regeringen eller riksdagsmajoriteten sagt något om detta, 

vilket bland annat en rapport från riksdagens revisorer  borde ha gett 

anledning till.”(54) 

 

”- Det är helt klart att det nu tar längre tid för ungdomar att etablera  

sig i vuxenvärlden, säger docent Joachim Vogel vid SCB.” (55) 

 

I många av artiklarna refereras det till auktoritära personer eller institutioner inom 

arbetsmarknadspolitiken så som, ”riskdagen”, ”AMS”, ”AMS-chefen”, 

”arbetsmarknadsministern” och så vidare. Intertextualiteten blir därmed även kännbar i detta  

avseende där även andra auktoritära personer och institutioner, från andra diskurser, får föra fram 

sin expertis så som, ”Professor Lars Calmfors”, ”SCB”, olika fackförbund och så vidare. I det 

första citatet märks det att andra diskurser tas in i arbetslöshetsdiskursen, där det pratas om en 

invandringsdiskurs och en kulturdiskurs det även refereras till auktoritära personer inom dessa 

områden. Likaså ett exempel på intertextualiteten gäller Lars Calmfors som är professor i 

nationalekonomi, i och med att det refereras till honom blir en nationalekonomisk diskurs och en 

akademisk diskurs aktuellt. Foucault pratar om subjektspositioner i diskursen alltså någon 

person, institution eller organisation som uppfattas som obunden, självständig och kunnig i 

frågan96. Dessa personer och institutioner i artiklarna som ses som ”experter” och tas in i 

artiklarna för att göra det som sägs mer trovärdigt kan anses ha tolkningsföreträde i texterna, där 

de får uttrycka vad som är orsaken till arbetslöshet. I och med att det refereras till många olika 

personer och andra texter i artiklarna går det att påstå att DN:s artiklar har en hög 

förändringsbenägenhet och där det går att anta att diskursen kring de arbetslösa förändras.  

Sammanfattningsvis skulle det gå att säga att det är en strukturell diskurs som 

beskrivs i artiklarna mellan åren 1991-1994 där de arbetslösa, är drabbad av ohälsa och där 

arbetslöshet är ett allvarligt problem. Dock ligger inte problemet på individens ovilja till att 

jobba eller dess bekvämlighet utan det är strukturen som är problemet och där lågkonjunkturen 

har skapat arbetslösheten.  
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Diskursen mellan åren 2006-2010 

Mellan åren 2006-2010 skrivs det istället för massarbetslöshet mer om ungdomsarbetslösheten 

och det blir tydligare att dessa ses som subjekt där politikerna debatterade om problem över 

deras huvuden för att komma fram till lösningar. Dessutom förstärks detta genom att, som visats 

tidigare, ungdomarna framställs som i behov av stöd och hjälp för att träda in på 

arbetsmarknaden för att inte riskerade att hamna i ett långvarit bidragsberoende och utanförskap.  

 

”Just nu slår de bägge blocken varandra i huvudet med olika siffror om hur 

hög ungdomsarbetslösheten egentligen är. Enligt den europeiska 

statistikmyndigheten Eurostat var arbetslösheten bland svenska ungdomar 

under 25 år 26,7 procent i april. Det är klart över genomsnittet för de EU-

länder som redovisar statistik i den åldersgruppen.” (56) 

 

”Ungdomsarbetslösheten är ett stort och allvarligt problem..” (57) 

 

”En del unga som varken arbetar eller studerar är ute och reser. Men de flesta 

som är inaktiva under en längre tid kommer från fattiga områden och det är 

den gruppen som längre fram löper risk för att stanna i utanförskap eller åter 

bli arbetslösa.” (58) 

 

”På de politiska och fackliga barrikaderna pågår symbolstriden år efter år om 

las och ungdomsarbetslösheten.”(59) 

 

”INDUSTRISTADEN Eskilstuna är nära var tionde ung människa mellan 18 

och 24 öppet arbetslös. Med de ungdomar som deltar i olika 

arbetsmarknadspolitiska program handlar det om totalt 15 procents 

arbetslöshet.”(60) 

 

”S lovar unga arbetslösa jobb.”(61) 

 

”Fler unga fastnar i bidragsberoende.”(62) 

 

I citat ovan så framgår det vad majoriteten av artiklarna handlar om, alltså att ungdomarna är de 

människor i samhället som ses som mest utsatta och där utanförskapet kan komma att bli det 
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största problemet för både ungdomarna själva men även för politiken. Det skrivs allt mer om de 

binära begreppsparen arbete kontra utanförskap där arbete är den dominanta och det som 

eftersträvas. 

 

”För det första skulle det bli mer lönsamt att arbeta. Dels har skatten på 

arbete sänkts, särskilt för låg- och medelinkomsttagare. Dels har, som det stod 

i finansplanen 2006, arbetslinjen tydliggjorts i arbetslöshetsförsäkringen. 

Ersättningen trappas av med tiden, för att öka incitamenten att söka 

jobb.”(63) 

 

”… Tanken är att det ska vara så mycket mer lönsamt att arbeta att människor 

anstränger sig mer för att hitta ett jobb... Man gör det mer lönsamt för 

potentiellt lågavlönade att arbeta. De som är arbetslösa kan tänka sig att 

något intensivare söka jobb och vara beredda att acceptera jobb till lägre lön 

eftersom man får en bättre inkomst efter skatt. ”(64) 

 

”- Sänkta ersättningar leder till ett förvärrat utanförskap för människor långt 

ifrån arbetsmarknaden.”(65) 

 

”Dessutom driver den en politik som minskar det svenska utanförskapet och 

ser till att a-kassan fungerar som en omställningsförsäkring - inte som en 

livstidsförsörjning.”(66) 

 

”Utöver den höga arbetslösheten och låg sysselsättningsnivån råder det ett 

stort utanförskap, främst bland de unga där mer än 20 procent går utan 

jobb.”(67) 

 

Genom att det i första citatet beskriver individer som frivilligt ställt sig utanför arbetsmarknaden 

i Sverige och istället är ute och reser eller arbetar i andra länder så går det att ekvivalera 

”utanförskap” till ”frivilligt”. I och med den ekvivaleringen så ges en beskrivning av ett frivilligt 

ställningstagande vilket gör att frågan, till om det finns ett antagande från journalisten, DN eller 

samhällets sida om att individer är frivilligt och ofriviligt arbetslösa, väcks. I det andra citatet 

skrivs det att ”tanken är att det ska vara så mycket mer lönsamt att arbeta att människor 

anstränger sig mer för att hitta ett jobb.”. Om detta citat ekvivaleras med antagandet om frivillig 
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och ofrivillig arbetslöshet i tanken så skulle det gå att säga att det framställs en bild av att 

människor väljer att frivilligt vara utan arbete på grund av att det är olönsamt att arbeta och att 

detta är ett problem som måste lösas genom att göra arbetet mer lönsamt än att få bidragen.  

I det första citat skrivs det också om att ”ställa sig utanför”, i likhet med det tredje citatet där det 

skrivs om att ”hamna utanför” gör utanförskapet explicit till en process. Winther Jørgensen och 

Phillips skriver om detta där de menar att agenten utelämnas i satsen och där denne fråntas 

ansvaret vilket gör att effekterna och konsekvenserna framställs tydligare istället för att beskriva 

processen. Alltså det är ett språkligt drag som tar bort agenten och istället understryker effekten 

och där ett substantiv utgör processen.97 I detta fall är utanförskap ett substantiv och när det 

skrivs ”hamna utanför” blir inte själva process synlig utan bara för att inte hamna i ett 

utanförskap krävs det att arbetslösa anpassar sig bättre. Dessutom i tredje citatet skrivs 

”arbetslöshet” och ”utanför produktionen” i samma mening och ekvivaleras denna mening går 

det att få fram beskrivningen vad som präglar arbetslösheten vilket är utanförskapet.  

Den manifesta intertextualiteten under denna period har minskat och det refereras inte  

lika ofta till rapporter av olika slag. Däremot vad gäller personer och institutioner där tycks det 

vara oförändrat och det förekommer fortfarande auktoritära personer i artiklarna som får uttala 

sig om sin expertis.  

 

” skriver arbetsmarknadsforskaren Oskar Nordström Skans i en rapport till 

Finanspolitiska rådet. ”(68) 

  

”Nu ser läget en aning ljusare ut, åtminstone enligt rapporten "Ung i dag 

2007" som Ungdomsstyrelsen presenterade i går.”(69) 

 

 ”I torsdags presenterade Björn Blomqvist, ordförande i "Delegationen mot 

felaktiga utbetalningar" utredarnas slutbetänkande om bidragsfusk. Det är en 

omfattande granskning där denna sista delrapport blir ett slags 

sammanfattning…” (70) 

 

”DN HAR BETT Anders Forslund, arbetsmarknadsforskare och tillförordnad 

generaldirektör på Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (Ifau), 

att sammanfatta arbetsmarknadspolitiken.”(71) 
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”Om mamman förlorar jobbet blir barnens skolbetyg bättre, men om pappan 

blir arbetslös sjunker däremot betygen. Det visar en rapport från Institutet för 

arbetsmarknadspolitisk utvärdering.” (72) 

 

”Anders Forslund, forskare på Institutet för arbetsmarknadspolitisk 

utvärdering (IFAU), har följt dem som blev inskrivna hos Arbetsförmedlingen 

i början av 1990-talet… ”(73) 

 

”Höjd a-kassa förlänger arbetslösheten - åtminstone i Finland. Det visar en 

färsk rapport från det svenska Institutet för arbetsmarknadspolitisk 

utvärdering (IFAU) som hittills gått obemärkt förbi.” (74) 

 

Trots att det under denna period inte är lika vanligt, som sagts ovan, så förekommer det manifest 

intertextualitet där texter uppenbart bygger på andra texter, genom att exempelvis hänvisa till 

dem.98 Exempelvis när rapporter från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) 

presenterats i artiklarna bygger sedan resten av artikeln på den presenterade rapporten. Detta i 

kombination med att exempelvis forskaren Anders Forslund får stort utrymme i många av 

artiklarna, gör att en akademisk diskurs delvis blir mer påtaglig under denna period än under 

1990-talet där en Europeisk diskurs var mer i fokus. Det som Foucault menar med 

subjektspositioner blir ännu tydligare under denna period. Aktörer förekommer som sagts 

tidigare i många av artiklarna, de används av journalisten som ”experter” på området.  

Exempelvis när det skrivs att Anders Forslund som dels är forskare och generaldirektör för IFAU 

ska sammanfatta arbetsmarknadspolitiken. Forslund kan tänkas sitta på en kunskap om hur 

arbetsmarknadspolitiken ser ut, där han förmedlar det han vet vilket i ett senare skede kan skapa 

problem eller möjligheter för de arbetslösa i samhället. Dessutom gör hand uttalande den 

fortsatta redogörelsen i artikeln mer trovärdig och därmed upplevs artikeln mer trovärdig av den 

som senare konsumerar artikeln.  

Mellan åren 2006-2010 förekommer varken en extremt hög eller låg 

interdiskursivitet. Olika diskurser blir aktuella, trots det faktum att det är den akademiska 

diskursen som får störst utrymme och är mest påtaglig. Detta gör att diskursen under denna tid 

anses mer svårföränderlig än under 1990-talet.  

                                                 
98
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Sammanfattningsvis skulle det gå att påstå mellan åren 2006-2010 förekommer en 

individuell diskurs där det pratas konsekvent om ungdomar, att ungdomsarbetslösheten är det 

största problemet och där det krävs ett krafttag för att ungdomarna inte ska hamna i ett långvarit 

utanförskap. Men under denna period märks det tydligt att det inte längre är strukturen utan att 

det är de arbetslösas eget fel till att de är just arbetslösa, de finns en jargong som menar att de 

inte vill arbeta pågrund av att det är olönsamt.  

 

Förändring ett faktum? 

Det är i denna del som Foucaults förändringsbegrepp som visar på om det skett en förändring av 

diskursen blir aktuellt. Han diskuterar tre olika beroendeförhållanden, det intradiskursiva, det 

interdiskursiva och det externt bestämda beroendeförhållandena. 99 För att kunna undersöka om 

det skett en diskursiv förändring blir det en självklarhet att använda åren mellan 1991-1994 som 

utgångspunkt.  

Något som tydligast har förändrats mellan de olika perioderna är hur man använder 

ordet utanförskap. Mellan åren 1991-1994 nämns ordet utanförskap nästan inte alls, utan istället 

används exempelvis ”hamna utanför”, ”utanför arbetsmarknaden” och så vidare.  

  

”För att arbetslösa inte ska varaktigt hamna utanför produktionen måste man 

höja anspråken…”(75) 

 

”… den växande gruppen utanför arbetsmarknaden mår dåligt av 

arbetslösheten.”(76) 

 

”De för sig och rör sig som om de fortfarande levde i den värld de åtminstone 

för ögonblicket står utanför. ” (77) 

 
Medans mellan åren 2006-2010 så har ”hamna utanför” ersatts av begreppet ”utanförskap”, men 

”utanför” används fortfarande men inte alls i samma utsträckning. 

 

”Ungdomsarbetslösheten minskar - men vissa hamnar utanför. Var tionde 

ungdom riskerar att hamna i långvarigt utanförskap.” (78) 

 

                                                 
99

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt: metodbok i 
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”I värsta fall riskerar det att leda till att de hamnar i ett permanent 

utanförskap”. (79) 

 

”Dessutom driver den en politik som minskar det svenska utanförskapet och 

ser till att a-kassan fungerar som en omställningsförsäkring - inte som en 

livstidsförsörjning.”(80) 

 

”Alliansens politik sänker arbetslösheten och minskar utanförskapet. Ändå 

tycks inte väljarna uppskatta den. Varför?” (81) 

 

”Förlorare är de tillfälligt anställda, de arbetslösa och alla andra som på 

något sätt står utanför arbetsmarknaden.”(82) 

 

Ordet ”utanför” som betyder på utsidan100, har bytts ut mot ordet ”utanförskap” som betyder att 

stå utanför en viss gemenskap101.  Orden skiljer sig egentligen inte avsevärt från varandra, båda 

innebär att stå utanför. Men när ”utanför” används i artiklarna mellan åren 1991-1994 så står de 

arbetslösa utanför arbetsmarknaden men är fortfarande inkluderade i andra sammanhang och i 

övriga samhället. Medans mellan åren 2006-2010 används ”utanförskap” för att beteckna att om 

personen är arbetslös under en längre tid kommer det innebära att personen hamnar i ett 

utanförskap där meningen inte implicit innebär endast utanför arbetsmarknaden utan även det 

övriga samhället. Denna förändring i användandet och definitionen av begreppet 

”utanför”/”utanförskap” tyder på att det skett en delvis intradiskursiv förändring.  

Det skrevs redan i inledningen att fokus kommer ligga på förändringen inom DN 

det vill säga fokus på det intradiskursiva beroendeförhållandet men trots detta så bör både det 

interdiskursiva beroendeförhållandet och de externt bestämda beroendeförhållandena diskuteras 

för att kunna säga något om förändringen.  

   Foucaults interdiskursivitet kan sägas röra samma sak som det Fairclough menar 

med interdiskursivitet och intertextualitet, alltså hur olika diskurser förhåller sig till varandra. 

Detta har redogjorts för tidigare i avsnittet om ”Den arbetslösa diskursen”. Där framgick det att 

mellan åren 1991-1994 fanns en högre grad av intertextualitet och därmed interdiskursivitet än 

mellan åren 2006-2010. Det refererades till flera olika typer av rapporter och där fler diskurser 
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blev aktuella så som invandringsdiskurs, kulturdiskurs, EU diskurs och en akademisk diskurs. 

Medans mellan åren 2006-2010 förekom mer en akademisk diskurs i och med den kraftiga 

rapporteringen om IFAU och dess arbeten. Att det varit många fler diskurser i den tidigare 

perioden än under den senare tyder dock på en interdiskursiv förändring.  

Vad gäller de externa förhållandena, de sociala och ekonomiska strukturerna, 

utanför diskursen har det mellan dessa perioder skett en tydlig förändring. Den 1 januari år 1995 

blev Sverige medlem i EU, detta kan ses som en avsevärd förändring både vad gäller den sociala 

och den ekonomiska strukturen och har haft stort inflytande över den mediala diskursen och 

rapporteringen i DN.  

 

AVSLUTANDE DISKUSSION 

För att konkretisera uppsatsens slutsatser och kunna föra en diskussion om vilka diskurser som 

funnits av den arbetslösa individen under de valda perioderna är det nödvändigt att återvända och 

återkoppla till studiens frågeställningar. Frågorna handlade om hur den arbetslösa individen 

beskrivs under de respektive perioderna, vilka diskurser som produceras i DN under de båda 

perioderna och vilka konsekvenser dessa diskurser kan få för de arbetslösa.  

Mellan åren 1991-1994 märks det tydligt i artiklarna att arbetslösheten var utbredd 

över många sektorer där inte bara en viss grupp av människor beskrivs utan där allt från 

verkställande direktörer till industriarbetare var drabbade. Individerna beskrivs som sjuka, 

passiva och utsatta vars familjer är drabbade av ohälsa. Det skrevs om de arbetslösa individerna i 

objektiv och direkt bemärkelse. Det tycks finnas en diskurs som uttrycker ett visst medlidande 

och att det är synd om dessa individer som på grund av lågkonjunkturen har blivit arbetslösa.  

I motsats till den tidigare perioden är inte arbetslösheten lika utbredd under 2000-

talet, utan nu skrivs det istället i större utsträckning om en ökad ungdomsarbetslöshet som ses 

som ett mycket allvarligare problem än tidigare. Individerna beskrivs i mer subjektiv bemärkelse 

där ord som utanförskap, bidragsberoende och fuskare var återkommande. Det märks också en 

tydlig skillnad att under denna period så finns en diskurs som uttrycker ett visst förakt mot just 

de arbetslösa och det tycks vara så att det råder konsensus, inom stora delar av samhället, att 

många med a-kassa är ”fuskare” och att det måste göras mer lönsamt att arbeta än att gå på 

bidrag. Det skrivs om detta som att individer hellre väljer att gå på bidrag istället för att arbeta.  

Att det skett en förändring i diskursen kring den arbetslösa är ett faktum, det skulle 

gå att påstå att det skett en förändring från en strukturell diskurs till en individuell diskurs. Där 

den tidigare perioden präglas av den strukturella diskursen där arbetslösheten beror på strukturen 
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och där de arbetslösa är offer. Medans den senare perioden präglas av en individuell diskurs där 

arbetslösheten beror delvis på lågkonjunkturen men mest på individen själv och dess ovilja till 

att arbeta. De arbetslösa blir förövarna till sin egen situation.  

Hur de arbetslösa individerna har beskrivits och framställts i DN under de båda 

perioderna kan såklart få konsekvenser och i likhet med vad Viven Burr menar med den starka 

socialkonstruktionismen och strukturens formande möjlighet, så har media stor makt och 

inflytande i vårt samhälle och genom att individer konsumerar denna text som publicerats i DN 

kommer individen självfallet ta åt sig och fundera över dessa framställningar. Likaså det Winther 

Jørgensen och Phillips skriver om att massmedia ofta skriver eller talar om saker som att det vore 

sant gör att människor ofta litar på det som sägs och skrivs. Detta får såklart konsekvenser för 

den arbetslösa individen i dess identitetsskapande process och i övriga människors syn på den 

arbetslösa. Likaså bekräftas medias makt i samhället och över vad som framstår som sant etc.  

Winther Jørgensen och Phillips skriver att det är självklarheten i materialet som ska 

avslöjas i en diskursanalys. Att då framställa de arbetslösa på de sätt som gjort under de båda 

perioderna tyder på att det finns en accepterad jargong gentemot dessa. Det skulle också gå att 

anta att de grupper i samhället som inte ordnas under det som anses som ”normalt” oftast får 

dessa kategoriseringar och att det framstår som självklart från resten av samhället att tala om 

dessa individer som problemområden.  

Att framställa de arbetslösa som bidragsberoende och passiva som gjordes under 

1990-talet och att detta är konjunkturens fel, kan ha konsekvenser för individen. För att beskriva 

någon som beroende är aldrig positivt, vare sig det rör sig om bidragsberoende, alkoholberoende 

eller narkotikaberoende. De arbetslösa kan känna en viss hopplöshet över detta tillstånd som 

beroende och som senare leder till ohälsa. För människor som är yrkesverksamma och som 

faktiskt arbetar kan denna framställning leda till en känsla av medlidande.  

Perioden mellan åren 1991-1994 har inte alls lika kall och hård jargong som under 

2000-talet. Om de arbetslösa beskrivs som bidragsfuskare kan det få konsekvenser för den 

arbetslösa men även övriga människor. När beskrivningen ser ut på detta sätt och som att de 

fuskar med bidragen och är lata, impliceras att vissa människor kan känna sig underlägsna och i 

vissa fall till och med skam för att de tar emot a-kassa. I kontrast till detta kan det övriga 

samhället känna ett visst förakt mot dessa människor pågrund av att de tar de arbetande 

människornas skattepengar.  

Det bör även tas upp att kanske hade resultat blivit annorlunda om två olika 

perioder hade valts istället för två liknande där båda perioderna innefattar lågkonjunkturer. 

Lågkonjunkturer är en tid av sparande och en tid då alla resurser måste förmedlas sparsamt, men 
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att det skrivs att arbetslösa är exempelvis ”bidragsfuskare” och samhällets ”svarte petter” anses i 

denna studie som aningen konstigt. Mest på grund av att under lågkonjunkturer är det inte så 

konstigt med arbetslöshet och att det då försiggår en sådan ton på DN är förbluffande.  

Denna uppsats har problematiserat konstruktionen av de arbetslösa i DN mellan två 

perioder, trots denna uppsats inte har någon uttalad ambition att generalisera resultatet har 

uppsatsen bidragit till en ökad förståelse för konsekvenser kring konstruktionen av grupper inom 

dagspress.  Teorin om socialkonstruktionism har bidragit till att konstruktionen av arbetslösa i 

DN har kunnat analyseras. Teorin i sig har bidragit med en förståelse för  hur relevant språket och 

dess formation är och hur detta kan spela en viktig roll för individens identitetsskapande.  

För framtida forskning kan det bli intressant att, som tidigare sagts, undersöka två olika perioder 

med olika kontextuella förutsättningar för att kunna studera om konstruktionen skiljer sig åt 

mellan dessa perioder. Eller att anamma ett individuellt perspektiv där de arbetslösa, genom 

intervjuer, får uttrycka sin känsla av medias rapportering kring arbetslöshet och hur de arbetslösa 

beskrivs i samband med detta. Detta skulle ge en ökad och annorlunda förståelse för hur 

människor påverkas i direkt bemärkelse av ett visst språkbruk.  
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