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Abstract 
The present study examines power relations, textual genre and attitudes to the matching pro-

cess in the labor market in the employment office’s opinion articles in the period 2009–2014.  

 The power relations that emerge in the debate articles between employers, job seekers and 

private employment constitute the study's main question. 

The theoretical starting points are taken from Fairclough’s critical discourse analysis (1992, 

2001, and 2010), where the discursive practice consists of the employment office’s production 

of opinion articles during a recession. The social practice consists of the laws and regulations 

that make its actions to reduce unemployment in the society. The method is derived from Hal-

liday’s (1994, 2002) systemic functional linguistics. The analysis is based on the theory of his 

three metafunctions, with the analysis performed on interpersonal, ideational and textual lev-

els. 

 The result shows that the employment office has a clear agenda that it wants to convey to 

the receivers of the polemical articles. The employment office seeks legitimacy for its work 

by explaining reasons for the lack of results. The employment office also makes replicas of 

critical debate by leading politicians and commentators, where they defend their current prac-

tices. The polemical articles also describe how unemployment can be reduced in the commu-

nity if employers and job seekers follow their instructions. The employment office operates 

their own agenda to the causes of unemployment that they want to convey through its debate 

articles. 

 

Keywords: Critical discourse analysis, employment office, SFL analysis, polemical articles, 

metafunctions, power 

  

  



Sammandrag 
Föreliggande studie undersöker maktrelationer, textuell genre och attityder till matchnings-

processen på arbetsmarknaden i Arbetsförmedlingens publicerade debattartiklar under peri-

oden 2009–2014. De maktförhållanden som framkommer i debattartiklarna mellan arbetsgi-

vare, arbetssökande och privata arbetsförmedlare utgör studiens huvudsakliga fråga. 

 Studiens teoretiska utgångspunkter är hämtade från Faircloughs kritiska diskursanalys 

(1992, 2001, 2010), där den diskursiva praktiken består av Arbetsförmedlingens produktion 

av debattartiklar under en pågående lågkonjunktur. Den sociala praktiken utgörs av de lagar 

och författningar som utgör statens åtgärder för att minska arbetslösheten i samhället. Meto-

den är hämtad från Hallidays (1994, 2002) systemisk-funktionella lingvistik. Analysen bygger 

på teorins 3 metafunktioner, där analysen görs på interpersonell, ideationell och textuell nivå. 

 Resultatet visar att Arbetsförmedlingen har en tydlig agenda som de vill förmedla till de-

battartiklarnas mottagare. De söker legitimitet för sitt arbetssätt genom att förklara orsaker till 

de bristande resultaten. De gör även repliker på kritiska debattinlägg från ledande politiker 

och debattörer, där de försvarar sitt nuvarande arbetssätt. Debattartiklarna redogör också för 

hur arbetslösheten kan minska i samhället om arbetsgivare och arbetssökande följer deras 

instruktioner. Arbetsförmedlingen driver en egen agenda till orsakerna bakom arbetslösheten 

som de vill förmedla genom sina debattartiklar.  

 

Nyckelord: Kritisk diskursanalys, Arbetsförmedlingen, SFL-analys, debattartiklar, meta-

funktioner, makt 
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1 Inledning 
I spåren av den internationella finanskris som inleddes i september 2008 (Söderberg & Wester 

2011:4) har ungdomars och utsatta gruppers situation på den europeiska arbetsmarknaden 

blivit en omdiskuterad fråga. Ungdomsarbetslösheten har därför diskuterats frekvent i dags-

tidningar och av politiska partiföreträdare. SCB:s tidning Välfärd (2015:23) visar att 100 000 

ungdomar i åldersgruppen 20–25 år fortfarande befinner sig utanför såväl studier som arbets-

marknad, något som bekräftar bilden av ungdomsarbetslösheten som ett rådande samhällspro-

blem. 

 En viktig aktör på den svenska arbetsmarknaden är Arbetsförmedlingen, vars primära upp-

gift består av att sammanföra arbetssökande och arbetsgivare genom förmedlandet av inkom-

na arbetstillfällen till arbetssökande (SFS 2007). Det innebär en matchning av såväl arbetsta-

garnas behov av anställning som arbetsgivarnas krav på kompetent arbetskraft. Enligt statistik 

från SCB (Zhu 2015:17) fanns 386 000 personer registrerade som arbetssökande under febru-

ari 2015 samtidigt som det inkom 97 000 platsannonser under perioden. Omfattningen på 

förmedlingsuppdraget gör att myndighetens arbete framstår som komplext och samhällseko-

nomiskt betydelsefullt. I SFS (2007:1 030) går det dessutom att utläsa att grupper med svag 

ställning på arbetsmarknaden ska prioriteras samtidigt som arbetsgivarna oftast kräver kompe-

tens och erfarenhet vid nytillsättningar. Det är en faktor som ytterligare ökar uppdragets kom-

plexitet. 

 I den föreliggande studien har jag valt att analysera Arbetsförmedlingens agerande på de-

battsidorna i svenska dagstidningar under perioden 2009–2014, vilket innebär att studiens 

material består av Arbetsförmedlingens opinionsbildning under en pågående lågkonjunktur. 

Studien ska bidra med att belysa maktförhållandena i den massmediala debatten om Arbets-

förmedlingens agerande i relation till deras samhällsuppdrag. 

 

1.1 Disposition 
Studiens kapitel disponeras enligt följande. Kapitel 1 utgörs av inledning, disposition, studi-

ens syfte och frågeställningar. Under kapitel 2 presenteras Arbetsförmedlingens uppdrag och 

exempel på tidigare språkvetenskaplig forskning inom myndighets- och debattgenren. Kapitel 

3 är studiens teorikapitel. I kapitel 4 avhandlas material och analysmetod och kapitel 5 inne-

håller studiens resultatredovisning. Min studie avslutas med kapitel 6 som utgörs av diskuss-

ion och slutsatser.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att analysera Arbetsförmedlingens opinionsbildning (debattartiklar) i dags-

pres000sen under perioden 2009–2014 utifrån attityder om arbetslöshet och makt. De rådande 

maktförhållandena i debattartiklarna utgör således studiens huvudsakliga fråga. De 4 fråge-

ställningar som är aktuella för studien presenteras nedan. 

• Hur framställs ansvaret över arbetsmarknadens matchningsprocess i Arbetsförmed-

lingens debattartiklar? 

• Hur förhåller sig Arbetsförmedlingens artiklar till debattgenrens textuella grammatik? 

• Vilka maktförhållanden mellan arbetssökande, arbetsgivare, externa aktörer och Ar-

betsförmedlingen går att utläsa av studiens debattartiklar? 

• Vilka är debattartiklarnas huvudsakliga mottagare? 

Studiens frågeställningar riktas mot debattartiklar som är skrivna av representanter för 

Arbetsförmedlingen. Första frågan som berör ansvaret över arbetsmarknadens 

matchningsprocess ska klargöra på vilket sätt Arbetsförmedlingen beskriver de rådande 

förhållandena på arbetsmarknaden och vem som har ansvaret för bristerna i 

matchningsprocessen mellan arbetssökande och arbetsgivare. Det sker genom en analys av 

debattartiklarnas språkhandlingar, modalitet, bundna satser, kulturkontext och 

makropropositioner. Den andra frågan baseras på en jämförelse med tidigare statistiskt 

material inom debattgenren. Analysenheterna utgörs av fundamentfältens längd, bisatser per 1 

000 ord, passiva verb och bisatser per 1 000 makrosyntagmer. Maktförhållandena mellan de 

som omnämns i debattartiklarna och klargörandet av artiklarnas huvudsakliga mottagare 

baseras på helhetsbilden av studiens resultat i skenet av den diskursiva och sociala praktiken. 

 

2 Bakgrund 
I bakgrundskapitlet redogör jag för Arbetsförmedlingens samhällsuppdrag, styrning och deras 

prioriterade verksamhet. Det följs av referenser till aktuell forskning om Arbetsförmedlingen 

som samhällsinstitution. Kapitlet avslutas med relevant språkvetenskaplig myndighetsforsk-

ning. 

Enligt Riksrevisionen (2006:16–17) är Arbetsförmedlingen en statlig myndighet vars ar-

betsuppgifter och befogenheter regleras av lagstiftning och årliga regleringsbrev. Det innebär 

att verksamheten styrs av lagar, förordningar och föreskrifter. Därutöver sker även målstyr-
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ning i form av regeringens årliga regleringsbrev. I utdraget från SFS (2007:1 030) nedan går 

det utläsa följande om Arbetsförmedlingens samhällsuppdrag: 

2 § Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att 

1. Effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft,  

2. Prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden, samt bidra till att stadigvarande öka syssel-

sättningen på lång sikt. 

Arbetsmarknadsdepartementet (2010:15–17) beskriver ett förändrat fokus för myndigheten. 

Lagstiftning och regleringsbrev har förskjutit myndighetens primära uppgift från generella 

arbetsmarknadsrelaterade åtgärder till det nuvarande uppdraget som innebär prioritering av 

arbetssökande med svag arbetsmarknadsanknytning. Sedan 1993 tillåts även privata aktörer 

att etablera sig på en fri marknad, även om arbetsgivare enligt gällande lagstiftning är skyl-

diga att annonsera lediga arbetstillfällen hos den statligt styrda Arbetsförmedlingen.  

 I nuläget finns 320 olika arbetsförmedlingar i Sverige som alla är underställda Arbets-

förmedlingens styrelse, vilken är myndighetens högst beslutande organ. Deras beslutsfattande 

är inriktat på myndighetsövergripande frågor och tolkning av de årliga regleringsbrev som 

regeringen utfärdar med direktiv för kommande verksamhetsår (arbetsförmedlingen.se). Den 

aktuella sociologiska och statsvetenskapliga forskningen om Arbetsförmedlingen som institut-

ion och arbetslösas situation är mycket omfattande; för exempel se: Martinsson & Nilsson 

(2010), Rantakeisu (2011) och Ulfsdotter & Backman (2014). 

 Inom språkvetenskapen är Arbetsförmedlingen ett outforskat område. Inom genren myn-

dighetskommunikation har däremot språkvetenskapliga studier genomförts. Lind Palicki 

(2010) undersöker Försäkringskassans information till blivande föräldrar under tidsperioden 

1974–2007. I studien framkommer bland annat vilka förväntningar som finns på nyblivna 

föräldrars ålder, sysselsättningsgrad, levnadsförhållanden och sexualitet. Hon analyserar även 

hur myndighetens tilltal förmedlar en bild som gör att de blivande föräldrarna uppfattas som 

primära och sekundära mottagare av informationsmaterialet. Genren debattartiklar har analy-

serats kvantitativt av Westman (1974). Hon mätte i sin avhandling frekvensen av syntaktiska 

och grafiska förhållanden i debattartiklar. Skoglund (2014) har analyserat folkhälsoinstitutets 

information om riskerna med rökning under graviditet och tänkbara strategier för en successiv 

tobaksavvänjning. Svensson (1993) analyserade språkbruksförändringar i Riksdagsdebatter i 

relation till de samhällsförändringar som inträffat under mätperioden 1945–1985.  
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3 Teori och metod 
Studiens teoretiska utgångspunkt består av den kritiska diskursanalysen, som presenteras un-

der 3.1. Diskursteorin kompletteras med maktteorier under 3.2; kapitlet avslutas med en teore-

tisk diskussion om kontext och genre under 3.3, där även studiens diskursiva och sociala prak-

tik presenteras. 

 

3.1 Kritisk diskursanalys  
van Dijk (1988:17, 24–26) menar att diskursanalysen har sitt ursprung i humanistisk och soci-

ologisk forskning samtidigt som det huvudsakliga syftet är att beskriva språkliga företeelser 

inom en specifik diskurs. Englund & Svensson (2003:73–74) hänvisar till Foucaults diskurs-

begrepp som enligt honom är synonymt med reell makt, alternativt innebär det en kamp om 

den faktiska makten där även själva diskursen utgör en maktfaktor. Språkbruket i en specifik 

diskurs kommer således att variera beroende på omständighet. Deltagarnas föreställningar och 

ställning inom diskursen kommer ha betydelse för språkets konstruktion. Gustafsson 

(2009:44) menar att den kritiska diskursanalysen tenderar att fokusera på social inverkan och 

därigenom konflikter som berör makt och ideologi. 

 Kritisk diskursanalys (CDA) kan även användas för att lokalisera dolda maktförhållanden i 

texter. Inom CDA sker ett samspel mellan texten, den omgivande situationskontexten och 

kulturkontexten, vilket medför att texter tenderar att reproducera eller förändra människors 

tolkningar av omvärlden (Nord 2011:156–157). Det överensstämmer med Faircloughs 

(2010:58–59) teori där diskurser har sitt ursprung i strukturer, samtidigt som diskurserna 

själva bidrar till att förändra och skapa nya strukturer. Winther Jørgensen & Phillips 

(2000:66–69) skriver att en diskursiv praktik innefattar kombinationen av sändarens fram-

ing av dess betydelse. De diskursiva praktiker som ställning av en text och mottagarens tolkn

baseras på konstruktion och tolkning av texter; kommer medvetet eller omedvetet reproducera 

alternativt förändra sociala och kulturella fenomen.  

 Diskursen fördelas på tre dimensioner som utgörs av text, diskursiv praktik och social 

praktik. Textbegreppet innebär en lingvistisk analys av materialet, medan den diskursiva 

praktiken fokuserar på de processer som är involverade vid framställning och distribution av 

texten (Fairclough 1992:71–87). Winther Jørgensen & Phillips (2000:75–76) menar att ef-

tersom den sociala praktiken befinner sig utanför diskursfältet, behöver det diskursanalyse-

rade materialet tolkas med hjälp av en lämplig teori. Samspelet mellan social praktik och 
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språkbruk analyseras genom ett sammanförande av de tre delarna i resultatet. Fairclough 

(1992:63–65) tolkar begreppet diskurs som en social praktik snarare än en individuell förete-

else. Det dialektiska förhållandet mellan diskurser och sociala strukturer innebär att diskurser 

har formats och reproducerats på grundval av strukturernas existens samtidigt som diskurser 

har en inverkan på sociala strukturer. I diskurser skapas sociala identiteter; där finns också 

förmågan att etablera sociala kontakter mellan människorna inom diskursens fält. 

 Den lingvistiska analysen i studien har utförts med systemisk-funktionell lingvistik. Hal-

liday (1994:29–30) menar att ett språks grundläggande syften är att kunna ge betydelse till 

upplevda erfarenheter, samt etablera och utveckla sociala relationer med omgivningen. Den 

erfarenhetsbaserade språkanvändningen relaterar till den ideationella metafunktionen, vilket 

Eggins (1994) definierar som innehållets uttryck eller författarens erfarenheter av omvärlden. 

Språket syftar även till att etablera och bevara sociala relationer. Den interpersonella meta-

funktionen beskriver att sociala grupper är avgränsade och det individuella förstärkt, eftersom 

interaktionen med andra utvecklar det egna språket. Språket måste även kunna länkas mellan 

sig själv och den faktiska situation som texten befinner sig i. Den textuella metafunktionen tar 

fasta på sändarens faktiska konstruktion av en text; samspelet mellan den ideationella och 

interpersonella metafunktionen möjliggör således textproduktion i en specifik kontext.  

 I studien utgörs den diskursiva praktiken av Arbetsförmedlingens produktion av debattar-

tiklar under en pågående lågkonjunktur, där såväl arbetslösheten som utanförskapet har ökat 

som ett resultat av minskad efterfråga och finansiell oro (se Söderberg & Wester 2011, Zhu 

2015). Den sociala praktiken består av de författningar, den lagstiftning och de regleringsbrev 

som anger ramarna för Arbetsförmedlingens arbetssätt. De utgör tillsammans den statliga 

styrningen av Arbetsförmedlingen och blir således myndighetens regelverk som styr 

förhållandet mellan arbetssökande, arbetsgivare, externa arbetsförmedlare och 

Arbetsförmedlingen. Det är begränsningar som alla involverade måste förhålla sig till vid 

matchningsarbetet mellan arbetssökande och arbetsgivare. Den sociala praktiken består 

således av de statliga författningar och lagar som berör åtgärder för en högre 

sysselsättningsgrad, en bättre matchningsprocess på arbetsmarknaden och statens vidtagna 

åtgärder för att motverka den strukturella arbetslösheten i samhället (se SFS 2007:1 030 och 

Arbetsmarknadsdepartementet 2010).  
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3.2 Maktbegreppet 
Enligt Faircloughs teori (2001:28–29) utövas makt mellan sociala klasser inom diskurser. 

Klasskampen är således nödvändig mellan existerande grupper i ett samhälle, där maximal 

profit och status till en enskild gruppering leder till förtryck mot en annan social gruppering. 

Social förändring och maktutövning ses därmed som ett resultat av en social kamp. Berges 

(2003:25–27) maktteori har sitt ursprung från Weber som ansåg att makt möjliggjorde för en 

individ att agera enligt den egna viljan oavsett omgivningens påverkan. Till skillnad från We-

ber så avpersonifierar Berge maktutövaren, vilket medför att institutioner, religiösa sällskap 

m.fl. omfattas av maktdiskurser. Makt grundas i samhällsnormer. De konsekvenser som följer 

av en strukturell maktutövning har således ursprung i språket och kan härledas till sändarens 

medvetna vinkling av förmedlad information. Det sker således en anpassning till den bild som 

sändaren vill förmedla. Den kommunikativa makten måste tolkas i respektive situationskon-

text och kulturkontext om de faktiska maktförhållandena ska framträda. Berge (2003:30–32) 

delar in texters makt i kategorier där textnorm innebär att texten är producerad av en institut-

ion med makt, som exempelvis kan vara en myndighet. Engelstad (2006:31) menar att makt-

skillnader medför ett nödvändigt berättigande av makten om relationen mellan parterna ska 

förbli oförändrad. När den underordnade ifrågasätter maktens legitimitet, kommer relationen 

oundvikligen genomgå förändringar och slutligen förändra den rådande maktbalansen.  

 

3.3 Kulturkontext, situationskontext och genre 
Människors kulturella prägling gör en text identifierbar; det är också här som textens syfte 

framträder. En kulturellt utomstående kan således inte tolka den faktiska situationskontext 

som förmedlas via en text utan enbart relatera till den skrivna textens innehåll och betydelse. 

Språkligt beteende är därmed målorienterat, samtidigt som språket inträffar i både kultur- och 

situationskontexten. Det innebär att textens syfte framkommer först, när de omgivande kon-

texterna inkluderas i analysen (Eggins 1994:29).  

 Kultur kan identifieras genom komponenter såsom: språk, normer, symboler, och utbild-

ningstradition. Kulturen reglerar mänskliga förbindelser, och är associerad med kulturens 

språk och kommunikativa handlingar (Stier 2003:66–67). Linell (1982:49–51) avgränsar kul-

turbegreppet till konventioner och social gemenskap. Konventioner är beroende av en gemen-

sam överenskommelse mellan samhällets medborgare där de gällande konventionerna regle-

ras. Språket kommer därmed både skapa och bevara kulturen. Språket fastställer även före-
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ställningar om samhälleliga förpliktelser däribland arbetets värde och sociala förväntningar 

på individer. 

 Om genrer ses som skilda sätt att använda språket, så kommer sändarens lexikogrammatis-

ka val variera beroende på vilken effekt som är avsedd. Texter som representerar olika genrer, 

kommer således att ha skild struktur på grundval av genrers funktionella avgränsningar. (Eg-

gins 1994:42). Ledins (1999:24) definition är att en genre förenar texten med ett socialt skede; 

genrer tenderar också att skapa och förändra vanor.  

 Rolfs (1984:8) definition av debattgenren innebär att texten ska ha ett övergripande tema 

som behandlas i artikeln. Inom temat ska det också förmedlas attityder och de specifika bud-

skap som föranlett debattartikeln. En debatt kan heller aldrig bestå av ett ensamt dokument, 

utan det fordras en pågående diskussion. Slutligen ska sändaren också kunna verifiera de på-

ståenden som anförs i debattartikeln. 

3.4 Arbetets betydelse för social inkludering 
Aurell (2001:11) tolkar identitetsbegreppet socialt när det används i arbetsmarknadsrelaterade 

situationer. Sociala identiteter är skapade vilket medför att de konstrueras och förändras i en 

social kontext. Ulfsdotter & Flisbäck (2011:34–37) menar att arbetets betydelse innebär både 

ekonomisk och social trygghet. Människor socialiseras in i arbetssituationer som identifierar 

yrkesarbetet och medför att arbetet slutligen kommer att generera en personlighetsförändring. 

Även identitetsbegreppet är förknippat med arbetslivet, inte minst genom de yrkestitlar män-

niskors identifiering sker utifrån. Konstruktionen av jaget tenderar därmed att påverkas av en 

människas yrkesval. Det finns även en direkt motsatt övertygelse som baseras på antagandet 

om samhällsflexibilitetens inverkan på människors identitetsmarkörer. Identitetsmarkören 

skulle därmed ha övergått till specialiserade fritidsintressen och konsumtion istället för yrkes-

identitet. Angelins (2009:126) referenser till Bauman (1998) visar ett tydligt problem när en 

gruppering som inte ges möjlighet till konsumtion utesluts från den sociala gemenskap som 

konsumtionssamhället skapat. Enligt resonemanget skapas en social degradering när omgiv-

ningen har tillträde till en arena som är stängd för personer med svag anknytning till arbets-

marknaden. Angelin (2009:51–55) använder begreppet social exkludering vid referenser till 

personer som befinner sig i arbetsmarknadens periferi. De pågående samhällsomvandlingarna 

med otryggare anställningar och global konkurrens medför att allt fler personer får en bris-

tande arbetsmarknadsanknytning som slutligen innebär exkludering från sociala, kulturella 
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och ekonomiska arenor. Angelins resultat (2009:124) visar att personer som befinner sig utan-

för arbetsmarknaden tenderar att uppleva utanförskap och social exkludering. 

 

4 Material och analysmetod 
Kapitel 4 inleds med en redogörelse av studiens material under 4.1. Under 4.2 sker en teore-

tisk metodpresentation, som i studien är uppdelad efter SFL-teorins tre metafunktioner.  

 

4.1 Materialbeskrivning 
Studiens material består av 17 artiklar som Arbetsförmedlingen har publicerat på debattsidor-

na i svenska dagstidningar 2009–2014. I alla artiklar står Arbetsförmedlingens ledning som 

avsändare; det är således myndighetens ståndpunkter som förmedlas i debattartiklarna. De-

battartiklarna omfattar sammanlagt 10 359 ord och har hämtats från Arbetsförmedlingens 

pressarkiv där länkat material finns att tillgå. Under tidsperioden 2009–2014 befinner sig Sve-

rige i en lågkonjunktur; debattartiklarna speglar således de förhållanden som var rådande på 

svensk arbetsmarknad under perioden.  

 I min analys saknas en artikel från 2010. I övrigt har jag kunnat analysera materialet i sin 

helhet på grundval av studiens begränsade tidsperiod. Studiens underlag ger således en rättvi-

sande bild av Arbetsförmedlingens agerande på svenska dagstidningars debattsidor under åren 

2009–2014. I analysen ingår rubriker och underrubriker, medan avändarens namn och titel är 

borträknat från materialet. En komplett materialförteckning finns under bilaga 1. 

 

4.2 Analysmetod 
Studiens material har analyserats med metoder hämtade från bildanalys och SFL-teorin. Re-

sultatet från respektive metafunktion redovisas separat. Kapitlet avslutas med teori- och me-

todkritik. 

 

4.2.1 Interpersonell analys 
Nedan redogör jag för analysverktygen: bundna satser, språkhandlingar och modalitet.  

 

4.2.1.1 Bundna satser och språkhandlingar 
Matthiessen (2002:267–274) menar att det finns en betydelseskillnad mellan fria och bundna 

satser på interpersonell nivå. De fria satserna utgör egna språkhandlingar. Bundna satser sak-
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nar däremot möjlighet att självständigt utgöra en språkhandling, vilket medför att de istället 

utvecklar eller anför en överordnad sats språkhandling. Den hypotaktiskt givna informationen 

har därmed lägre status på grundval av bindningen till en överordnad parataktisk sats. SAG 

(1999:475) bekräftar att bisatsen utgör en del av en huvudsats språkhandling. SAG specifice-

rar bisatsernas roll genom kategorisering i 3 grupper. En prototypisk bisats hänvisar till de 

omständigheter som orsakade språkhandlingen (ex: Kalle blev rädd när det började åska). 

Bisatser kan även innehålla nödvändig information om huvudsatsens språkhandling (ex: Jag 

känner en pojke, som kan spela schack). Bisatsen kan slutligen även uttrycka satsens språk-

handling, vilket innebär att huvudsatsen kommenterar bisatsens påstående (ex: Jag anser att 

köttet var överstekt). 

 Enligt Martin & Rose (2007:223–229) finns det fyra allmänna språkhandlingar som består 

av påstående, fråga, erbjudande och uppmaningar. De uppger också att det även finns ytterli-

gare språkhandlingar som består av interjektioner, utrop och hälsningsfraser. I en språkhand-

lingsanalys är satsens grammatiska konstruktion inte ensamt avgörande för vilken typ av 

språkhandling som blir utförd. En frågesats kan exempelvis innebära både fråga och uppma-

ning. (ex: Har du slängt soporna ännu?). I en diskursanalys måste således kontexten tas i be-

aktande (Martin & Rose 2007:227). I uppmaningar med imperativ är det satsens finita verb 

som står i imperativ (se Hellspong & Ledin 1997, Skoglund 2014).  

 Martin & Rose (2007) skriver att språkhandlingar kan vara av grammatisk eller kontextuell 

typ; imperativformen utgör således den grammatiska varianten av en uppmaning (ex: Spring 

så fort du kan och Du måste springa så fort du kan). I första exemplet uttrycks uppmaningen 

genom imperativformen av verbet springa, medan ett modalt hjälpverb (måste) används för 

att åstadkomma en uppmaning genom hög grad av förpliktelse i det andra exemplet. Kontex-

tuella uppmaningar och erbjudanden kan även utgöras av en påståendesats som bygger på 

tidigare framställda påståenden, vilket resulterar i en uppmaning alternativt ett erbjudande. 

Resultatet för de allmänna språkhandlingarna presenteras efter Martin & Rose (2007:223ff) 

och Holmbergs (2011:97ff) modeller. De menar att en SFL-baserad språkhandlingsanalys all-

tid medför minst ett utbyte och en talarroll vilket framgår av den SFL-baserade illustrationen 

nedan. 
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       Utbyte      Varor och tjänster (V & T) 

              Information (I) 

Språkhandling   

              Givande (G) 

       Talarroll     Krävande (K) 
      
      
SFL-baserad illustration av de allmänna språkhandlingarnas utbyten och talarroller 

Illustrationen är hämtad från Holmberg (2011:99). 
 

 

De fyra allmänna språkhandlingarna kategoriseras enligt följande: Påstående – (I och G) Er-

bjudande – (V & T och G) Fråga – (I och K) Uppmaning (V & T och K) (Holmberg 

2011:99). 

 

4.2.1.2 Modalitet 
Akibas (2014:19–20) beskrivning av en texts modalitet innebär att den förmedlade informa-

tionen består av möjligheter eller nödvändigheter. Wärnsbys (2006:12–21) modalitetstolkning 

baseras på fyra olika modaliteter: faktisk modalitet, epistemisk modalitet, deontisk modalitet 

och möjlig modalitet. Den faktiska modaliteten visar ett faktiskt förhållande, vilket uttrycks 

med hjälp av satsens finita verb (se även Gustafsson 1998:18). I exemplet framgår hur en tala-

res inställning till det sagda sker genom en faktisk modalitet (ex: Kalle köper gott godis). Den 

epistemiska modaliteten anger talarens inställning gentemot språkhandlingen, något som även 

innefattar en gradering av språkhandlingens sanningshalt (ex: Kalle kan vara sjuk; Kalle 

måste vara trött; Kalle har kanske försovit sig idag). Sändarens säkerhet kommer således att 

variera beroende på vilket modalt hjälpverb eller satsadverbial som anges i texten. Jämför 

Akiba (2014:19–20), vars epistemiska tolkning innebär att sändarens attityd gentemot en spe-

cifik proposition förmedlas.  

 Den deontiska modaliteten innefattar löften och åtaganden riktade till mottagaren med 

syfte att påverka eller korrigera dennes beteende. Sändaren ger tillstånd eller önskar tillåtelse 

att utföra den handling som beskrivs i satsen (ex: Jag tillåter att du äter allt godiset; Kan jag 

äta upp resten av godiset?) Den möjliga modaliteten bedömer subjektets möjligheter att utföra 

den handling som beskrivs i satsen (ex: Kalle kan springa fort) (Wärnsby 2006:12–21). SAG 

(1999:282–289) menar att det finns ytterligare en modalitet i svenska språket. Den intention-
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ella modaliteten uttrycker subjektets intention eller önskan att utföra en handling (ex: Kalle 

ville bara äta godis på lördagar).  

 Den föreliggande studien bygger på Holmbergs (2011:105–109) indelning av modaliteter-

na som innebär att epistemisk och möjlig modalitet motsvarar sannolikhet eller vanlighet och 

deontisk och intentionell modalitet motsvaras av förpliktelse eller villighet. Den valda ana-

lysmodellen medför en ytterligare indelning genom gradering av de icke faktiska modaliteter-

na. Ex: Kalle kan vara sjuk (sannolikhet låg grad). Ex: Kalle måste städa rummet (förpliktelse 

hög grad). 

 

4.2.2 Ideationell analys 
Nedan presenterar jag innebörden av mikro- och makropropositioner i en diskursanalys. 

 

4.2.2.1 Makropropositioner 
van Dijk (1988:30–32) menar att mikropropositioner kan uttryckas genom en sats eller en 

mening. En mikroproposition innehåller alltid både predikat och argument som betecknar per-

soner, saker, eller händelse. En makroproposition är istället en högre nivå av mikroproposit-

ionen. van Dijk (1988:32–35) beskriver förfarandet som en hierarkisk konstruktion där mak-

ropropositioner på en lägre nivå är underordnad en mer övergripande makroproposition. 

Skapandet av makropropositioner tenderar att komprimera information genom tre potentiella 

alternativ: radera information som är irrelevant för helheten, genom generaliseringar och 

övergripande omskrivningar av ett händelseförlopp. Propositioner binds samman genom in-

nehållet. De ska således beskriva samma typ av händelse eller tillstånd alternativt ska innehål-

let i propositionen länka till en överordnad makroproposition. I studien har makroproposition-

er på en ämnesövergripande nivå analyserats, vilket medför att tematiskt sammanhängande 

ämnen inordnas under en gemensam makroproposition  

 

4.2.3 Textuell analys 
Nedan redogör jag för begreppen fundamentlängd, passiva satser och bisatsfrekvens.  

 

4.2.3.1 Fundamentfält och abstraktion 
Enligt Wilhelmsson (2010:3) innebär den germanska V2-regeln att den första huvudsatsens 

finita verb ständigt befinner sig på satsschemats andra position; de framförställda orden utgör 

därmed endast en satsdel i nordiska påståendesatser. Enligt Lagerholm (2008:131–132) är 
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fundamentets längd ett sätt att avgöra en texts komplexitet. Många långa fundament tyder på 

en skriftspråklig och specialiserad text, medan korta fundament snarare kännetecknar en ledig 

och allmänt hållen text. Resultatet av Landqvists statistiska studie (2000:332) av svenska och 

finlandssvenska författningstexter bekräftar sambandet mellan många långa fundament och 

skriftspråklighet. Fundamentfälten i hans studie hade ett genomsnittsvärde på 6,0 respektive 

6,4 ord. 

 Nordman (1992:75) skriver att passiva verb gör en text opersonlig och därmed förflyttas 

innehållet från subjektet till sakframställningen, vilket är orsaken till sakprosas höga frekvens 

av passiva verb. Teleman (1974:233) identifierar passiva verb genom att verbet ges suffixet – 

s, samtidigt som agenten oftast är struken. Jämför Pojkarna spelade match i Växjö och mat-

chen spelades i Växjö. 

 

4.2.3.2 Underordning av satser 
I Teleman & Wieselgrens (1970:87) jämförelse mellan talad och skriven syntax ansågs tal-

språket som mindre avancerat på grundval av lägre bisatsfrekvens. Jörgensen (1978:28) delar 

inte resonemanget utan anser att bisatsfrekvensen mellan talad och skriven svenska svårligen 

kan mätas. Jörgensen associerar istället bisatsfrekvensen i en text till dess innehåll. Facktexter 

innehåller således färre bisatser än texter som kommenterar sitt innehåll. Resonemanget be-

kräftas av Westmans studie (1974:133–135) som visar en högre förekomst av bisatser i de-

battartiklar än i läroböcker och tidningar. Josephson (2013:101) menar att den minskade bi-

satsfrekvensen i sakprosatexter sedan 1960–talet inte tyder på en mera talspråklig diskurs utan 

han poängterar helhetsbilden för att avgöra en texts skrift- eller talspråklighet. I analysen an-

vänds Jörgensen & Svenssons (1987:107–118) indelning av bisatstyper. Studien kategoriserar 

bisatserna som nominala, adverbiella, attributiva eller övriga bisatser. 

 

4.3 Teori, material och metodkritik 
Winther Jørgensen & Phillips (2000:93) menar att gränserna mellan diskursanalysen, och den 

sociala praktiken inte framgår med den tydlighet som behövs för ett relevant tolkningsarbete i 

Faircloughs kritiska diskursanalys. Det saknas riktlinjer för omfattningen av den sociologiska 

teorin, samt vilken inriktning en relevant sociologisk teori bör ha. Det finns också ett problem 

med att avgöra var och hur de diskursiva och icke diskursiva praktikerna influeras och för-

ändras i samspelet med varandra.  
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 De fyra allmänna språkhandlingarna kan definieras olika beroende på vald analysmetod. I 

Hellspong & Ledins (1997) och Skoglunds (2014) definition förmedlas uppmaningar enbart 

genom imperativ. I deras teoretiska definition utgör interjektioner en allmän språkhandling, 

medan erbjudande istället betecknas som en indirekt språkhandling. Även modalitetsanalyser 

kan tolkas olika; skillnaden mellan modalitetstyperna ges i min studie av den omgivande kon-

texten enligt det resonemang som förs av Martin & Rose (2007) och Holmberg & Karlsson 

(2006), medan andra teorier knyter specifika modala hjälpverb till respektive modalitet; se 

Skoglund (2014), Hellspong & Ledin (1997) för exempel. 

 Studiens material som utgörs av debattartiklar kan kritiseras utifrån ett sändarperspektiv. 

Debattartiklar i allmänhet är sällan författade av personer i en organisations ledning; de tende-

rar snarare att vara skrivna av kommunikatörer som har kommunikativ verksamhet inskrivet i 

sin arbetsbeskrivning. Även om generaldirektören godkänt innehållet i texten, så är det troligt 

att en tjänsteman fått uppdraget att skriva debattinlägg och repliker på tidigare kritiska inlägg. 

Debattartiklar ger inte heller en helhetsbild av myndighetens arbetssätt. Det kan således finnas 

aspekter på situationen som inte framkommer i texten.  

 I materialet ingår även 4 pressfotografier på Arbetsförmedlingens och samarbetande myn-

digheters ledning, samt en skylt med Arbetsförmedlingens öppettider och en roll up med Ar-

betsförmedlingens logotype. Fotografierna har inte analyserats i studien, vilket medför att 

bildanalys saknas. 

 

5 Analys och resultat 
I det följande kapitlet presenteras studiens resultat. Redovisningen av de tre metafunktionerna 

sker först interpersonellt under 5.1; det följs av den ideationella redovisningen under 5.2 och 

avslutas med det textuella resultatet under 5.3. I kapitel 5.4 presenteras situationskontext och 

textuell genretillhörighet. Därefter behandlas kulturkontext och makt under 5.5. Resultatredo-

visningen avslutas med en bildanalys under 5.6. 

 

5.1 Interpersonell analys 
Resultatredovisningen inleds med bundna satser under 5.1.1. Därefter följer språkhandlingar 

under 5.1.2. Den interpersonella redovisningen avslutas med 5.1.3, som är en modalitetsredo-

visning. 
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5.1.1 Bundna satser 
Resultatredovisningen av de bundna satserna delas in efter kategorierna hämtade från SAG 

(1999:475). I materialet finns 487 underordnade satser som inte utgör en självständig språk-

handling utan är knutna till en överordnad huvud- eller bisats. Den interpersonella analysen 

har begränsats till förstagradsbisatser, vilket medför att förekomsten revideras till 361 bisat-

ser. Tabell 1 nedan visar hur förstagradsbisatserna i debattartiklarna fördelas efter använd-

ningsområde. 

 

Tabell 1. Resultatredovisning av studiens bundna satser fördelat efter bisatstyp 

Bisatstyp Förekomst % av helhet 

 

Prototypisk (omständighet) 

 

44 

 

12 

Ger tilläggsinformation 

Uttrycker huvudsatsens språkhandling 

198 

118 

55 

33 

Resultatet visar att förstagradsbisatsernas interpersonella funktion huvudsakligen är att ge 

tilläggsinformation (55 %) till huvudsatsens språkhandling. Bisatserna är främst attributiva, 

vilket medför att bisatsen står som attribut i nominalfrasens huvudord i språkhandlingen. De 

bisatser som istället uttrycker huvudsatsens språkhandling, utgörs av nominala bisatser (33 

%). Huvudsatsen gör således ett ställningstagande till den språkhandling som framförs i bisat-

sen. Den prototypiska bisatsen är mest sällsynt och förekommer i 12 % av de språkhandlingar 

som har en bunden sats knuten till språkhandlingen. Exempeltexten från ”Vi kan göra mycket, 

men vi kan inte ge gymnasiekompetens” nedan visar hur bisatsanvändningen i debattartiklar-

na påverkar språkhandlingarna. Bisatserna är understrukna i textexemplet.  

Det handlar om att rusta och förstärka de sökandes kompetens, men också att ge stöd till arbetsgivare som 

vågar satsa på dem som kanske gått utan arbete en längre tid. […] Det är glädjande resultat, men vi ser att 

fler behöver vara redo innan de kommer till oss[…]. Arbetsförmedlingens senast[sic!] prognos visar att det 

ljusnar på arbetsmarknaden. (Barometern 27 juni 2014) 

Den första grafiska meningen utgör en språkhandling där bisatsen ger tilläggsinformation i 

form av satsattributet: ”som vågar satsa”. Bisatsen i den andra grafiska meningen uttrycker 

huvudsatsens språkhandling: ”att fler behöver vara redo”. Det är viktigt att poängtera att den 
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andra grafiska meningen innehåller 2 språkhandlingar åtskilda med konjunktionen men. Även 

bisatsen i den tredje meningen uttrycker satsens språkhandling genom en nominalbisats.  

 Utdraget från ”Svårt sjuka tvingas inte jobba i skogen” nedan visar bisatsanvändning i en 

av Arbetsförmedlingens 5 replikerande debattartiklar på tidigare gjorda inlägg från andra ak-

törer. 

Vi vill vara tydliga med att vi inte väljer bort någon bara för att han eller hon behöver som kan innebära höga 

kostnader. En poäng med projektet är att stötta just dem som inte klarar att jobba för fullt från dag ett. Men 

det innebär inte att svårt sjuka tvingas jobba i skogen, så som det har framställts i media. (Aftonbladet 29 ok-

tober 2013) 

Utdraget visar på en liknande användning av bisatser som i det första utdraget. I den första 

och tredje meningen uttrycks språkhandlingen genom en nominalbisats, medan den andra 

meningens bisats ger tilläggsinformation till satsens språkhandling. Bisatserna i texterna ten-

derar således att stå som satsattribut och direkt objekt. 

 

5.1.2 Språkhandlingar 
I tabell 2 nedan redovisar jag de allmänna språkhandlingar som förekommer i Arbetsförmed-

lingens debattartiklar enligt Martin & Roses (2007) och Holmbergs (2011) modeller. Resultat-

redovisningen av uppmaningarna är uppdelade efter grammatiska och kontextuella uppma-

ningar, där imperativ utgör den grammatiska uppmaningen. Det följs av tabell 3 som visar hur 

uppmaningarna i texten fördelas mellan kontext och modalitet. I materialet saknar 11 grafiska 

meningar huvudsats; meningsfragmenten saknar således språkhandling och är därmed bort-

räknade i resultatredovisningen. Exempel på meningsfragment framgår av utdragen från: 

”Svårt sjuka tvingas inte jobba i skogen” och ”Vi kan inte köpa kurser från bara en 

anordnare” nedan. De understrukna grafiska meningarna saknar finit verb. 

Arbetsledare ska utbildas, lokaler, fordon och annan utrustning ska anskaffas. Detta för att ge deltagarna en 

så bra start som möjligt. (Aftonbladet 29 oktober 2013) 

Det handlar om studievana, välutbildade och utrikesfödda. En utbildning som finns på högskolor och 

universitet på ett tjugotal orter i landet, även på Stockholms universitet (Svenska Dagbladet 25 september 

2013) 
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Tabell 2. Resultatredovisning av studiens allmänna språkhandlingar efter förekomst och procentandel av helhet 

Språkhandling Förekomst % av helhet 

 

Information och givande 

 

546 

 

81,4  

Imperativ 

Varor & tjänster och krävande 

Varor & tjänster och givande 

Information och krävande 

0 

69 

39 

10 

0 

11,2 

5,9 

1,5 

Tabell 2 visar att information och givande är den dominerande allmänna språkhandlingen i 

Arbetsförmedlingens debattartiklar; påståenden utgör därmed 81,4 % av språkhandlingarna. 

Den rikliga förekomsten av information och givande visar att debattartiklarna bland annat 

återger myndighetens syn på det nationella uppdraget. Textutdraget från: ”Kritiken ska inte 

grundas på myter” visar hur Arbetsförmedlingens företrädare försvarar sina arbetsmetoder, 

resultat och agerande. 

Förra året öppnade vi dörrarna till 700 000 jobb. Vi gjorde det genom att ordna rekryteringsmässor, där ar-

betsgivare fick träffa arbetssökande. Vi gjorde det genom att hämta hem praktikplatser på företag till ungdo-

mar och långtidsarbetslösa[…]. Våra 330 arbetsförmedlingar runt om i landet har nära och bra samarbeten 

med de olika arbetsgivarna. (Svenska Dagbladet 12 december 2012) 

I utdraget från texten ovan finns 4 huvudsatser som vardera uttrycker en språkhandling. Det 

gemensamma för språkhandlingarna är att de påstår något om de förhållanden som var rådan-

de vid debattartikelns tillkomst. Det pågår således en förmedling av information, vilket inne-

bär ett påstående (information och givande).  

 De erbjudanden (5,9 %) som förekommer i debattartiklarna, formuleras också i påstående-

satser. Arbetsförmedlingens skribenter anger således något faktiskt eller önskvärt erbjudande 

till sina kunder som utgörs av arbetssökande och arbetsgivare. I utdraget nedan ges exempel 

på erbjudande från: ”Vi kan inte köpa kurser bara från en anordnare” och ”Försvaret kan ge 

unga en väg in i arbetslivet”. 

Förutom utbildning erbjuder Arbetsförmedlingen en ersättning till de företag som tar chansen att handleda 

och bedöma kompetensen hos arbetssökande i den här målgruppen […]. Vi planerar alltså att upphandla en 

utbildning som lever upp till de nya krav som branschen specificerat i vårt gemensamma branschråd. Där 

välkomnar vi även Stockholms universitet. (Svenska Dagbladet 25 september 2013) 
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Samarbetet vänder sig till ungdomar och unga vuxna som har hoppat av skolan eller som saknar fullständiga 

gymnasiebetyg och som har varit utan arbete en längre tid. (Aftonbladet 25 september 2013) 

I utdraget ovan finns 4 språkhandlingar presenterade, varav 3 utgörs av erbjudande (givande, 

varor och tjänster). ”Vi planerar alltså att upphandla[…]” är exempeltextens påståendesats. 

Den följs dock av ett erbjudande som kräver tillhörande kontext för att den ska kunna tolkas 

som ett erbjudande. I språkhandlingen som följer, erbjuds Stockholms universitet plats i bran-

schrådet. Den sista språkhandlingen: ”Samarbetet vänder sig till” är en påståendesats som 

återger Arbetsförmedlingens erbjudande till yngre personer med svaga skolresultat, vilket 

framgår av bisatsen. Ytterligare exempel på kontextbundna erbjudanden i Arbetsförmed-

lingens debattartiklar finns i utdraget från: ”Dött lopp mellan Arbetsförmedlingen och jobb-

coacherna” nedan. 

Vi på Arbetsförmedlingen tycker att det finns stora vinster med att vi även kan erbjuda arbetssökande ar-

betsmarknadspolitiska insatser hos kompletterande aktör[…]Men till skillnad från privata företag som jobbar 

med arbetsförmedling (bemanningsföretag, rekryteringsföretag, jobbsajter med flera) ska vi prioritera dem 

som står längst ifrån arbetsmarknaden såsom långtidsarbetslösa, funktionshindrade och nyanlända. Det kan 

handla om utbildningsinsatser för personer som saknar rätt kompetens eller långvariga rehabiliteringsinsatser 

för personer med funktionshinder som medför kraftigt nedsatt arbetsförmåga. (Dagens Nyheter 18 februari 

2013) 

I den första grafiska meningen framställer Arbetsförmedlingen de kompletterande aktörernas 

insatser som ett erbjudande till arbetssökande. De resterande 2 grafiska meningarna från text-

utdraget uttrycker ett kontextbundet erbjudande till personer med svag förankring på arbets-

marknaden. De erbjuder således individuella insatser för dem som inte kan konkurrera om 

arbetstillfällen på likvärdiga villkor som majoritetsbefolkningen. 

 Frågesatserna har i debattartiklarna främst en stilistisk funktion. De utgör underrubriker där 

svaret ges i den följande brödtexten, men används även för att verifiera ett ställningstagande 

genom riktandet av en frågeställning till läsarna. Frågeställningarna från debattartiklarna ne-

dan visar myndighetens användning av frågesatser i materialet. 

 

”Är vi nöjda?”  

Frågan utgörs av en underrubrik där den efterföljande brödtexten inleds med ett nej. Därefter 

vidtar en beskrivning av situationen för Arbetsförmedlingen med ett uttalat löfte om bättre 

kundbemötande i fortsättningen.  
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”Vad gör vi idag för att trygga landets kompetenstillförsel?”  

Frågan framstår som allmänt ställd när den är tagen ur sitt sammanhang. Arbetsförmedlingen 

väljer däremot att använda frågeställningen som en introduktion till den efterföljande argu-

mentationen som mynnar ut i en utläggning om Sveriges förbättringspotential inom fältet ar-

betsmarknadsintegration.  

”De läkare som tar emot de svårast sjuka patienterna är också de som utför det minsta 

antalet behandlingar. Betyder det att de är mindre effektiva än andra läkare?”  

Arbetsförmedlingen använder frågan om svårt sjuka patienter för att göra en jämförelse mel-

lan myndighetens prioriterade uppdrag, nämligen aktiveringen av dem som står långt från 

arbetsmarknaden och sjukvårdens resurskrävande patienter. Arbetsinsatserna per förmedlat 

arbete är således väsentligt större för personer som står långt från arbetsmarknaden.  

 I debattartiklarna förekommer två typer av kontextuella uppmaningar. Den första uttrycks 

med modalt hjälpverb; de andra uppmaningarna saknar modalt hjälpverb eller satsadverbial, 

vilket innebär att Arbetsförmedlingen uttrycker en faktisk påståendesats. Den omgivande kon-

texten skapar däremot en situation där språkhandlingen i kombination med tidigare språk-

handlingar blir en uppmaning. Utdragen från: ”Öppenhet och mångfald avgörande för vår till-

växt” och ”Ungdomar klarar krisen på arbetsmarknaden bäst” visar hur de uppmaningarna ut-

trycks i debattartiklarna.  

Näringslivets roll måste lyftas fram i arbetet för mångfald. Mycket görs redan runt om på svenska företag och 

fler goda exempel måste spridas för att påskynda den positiva processen. Fler dörrar in till arbetsmarknaden 

behöver öppnas genom samförstånd mellan fackförbund, myndigheter och företag. (Dagens Nyheter 1 juli 

2012) 

Vi kommer under hösten att titta närmare på hur generationsväxlingen påverkar enskilda branscher, yrken 

och regioner men redan nu kan vi säga att framtidsutsikterna ser särskilt bra ut för dem som söker sig till 

vissa yrken. Det handlar bland annat om byggnadsyrken, yrken som kräver gedigen utbildning inom indu-

strin, teknik- och datayrken, yrken som kräver högskoleutbildning inom vård och omsorg med mera. (Dagens 

Nyheter 8 oktober 2009) 

Den första exempeltexten består av 4 språkhandlingar, varav 3 uttrycker en uppmaning ge-

nom modala hjälpverb (understrukna i texten). Uppmaningarna riktas främst mot näringslivs-

representanter; de argumenterar således för förändring av nuläget genom att indirekt uppmana 

näringslivet att förändra sina attityder gentemot nysvenskar (varor och tjänster och krav). 

Tjänsterna utgörs i utdraget av näringslivets arbetsmetoder för att etablera nysvenskar i ar-

24 
 



betslivet, medan kravet består av krävande modala hjälpverb. Resterande texten visar Arbets-

förmedlingens tanke genom hänvisningen till samhällsdynamik. 

 Det andra utdraget visar Arbetsförmedlingens framtidsprognos på den svenska arbets-

marknaden där de identifierar kommande bristyrken. De två första språkhandlingarna redogör 

för den kommande generationsväxlingen och de fördelaktiga framtidsutsikterna för specifika 

branscher. Det följs av en utdragets tredje språkhandling som specificerar vilka yrken som har 

uppenbara behov av nyrekrytering. Den tredje språkhandlingen är ett påstående men uppma-

nar samtidigt läsarna till att söka utbildning inom sektorer med stora framtida rekryteringsbe-

hov, givetvis under förutsättning att läsaren ifråga planerar att genomgå en vidareutbildning. 

Tabell 3 nedan visar förekomsten av varor och tjänster plus krävande i studien; resultatet är 

uppdelat efter modala och kontextuella uppmaningar. 

Tabell 3. Resultatredovisning av modala respektive kontextuella uppmaningar  

Varor & tjänster och krävande Förekomst Förekomst i % 

 

Modala 

 

45 

 

65,2 

Kontextuella 24 34,8 

Tabell 3 visar att debattartiklarna använder modala hjälpverb i 65,2 % av de påståendesatser 

som indikerar uppmaning. I övriga 34,8 % framkommer istället uppmaningarna utifrån kon-

textuella förhållanden mellan språkhandlingarna.  

 

5.1.3 Modalitet  
Modalitetsanalysen inleds med en statistisk redovisning i tabell 4 nedan som visar fördelning-

en av olika modaliteter efter Holmbergs (2011) modell.  

Tabell 4. Resultatredovisning av studiens modalitetstyper fördelat efter antal och procentandel  

Modalitetstyp Förekomst Procent av helhet 

   

Sannolikhet eller vanlighet 105 9,2 % 

Förpliktelse och villighet 

Faktisk modalitet 

141 

892 

12,4 % 

78,4 % 

Resultatet av tabell 4 visar att merparten av propositionerna i debattartiklarna saknar modalt 

hjälpverb eller satsadverbial, vilket medför att propositionerna i normalfallet uttrycker ett fak-
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tiskt förhållande. En vidare analys av modaliteterna visar fördelningen mellan låg, medel och 

hög grad av en modalitet som återges i tabell 6 nedan.  

Tabell 5. Resultatredovisning av graderingsgrad av den icke-faktiska modaliteten uttryck i procent 

Modalitetstyp i procent Låg  Medel Hög 

    

Sannolikhet eller vanlighet (105) 19 %  40 % 41 % 

Förpliktelse och villighet (141) 16 % 11 % 73 % 

I tabell 4 och 5 ovan utmärker sig kategorin förpliktelse eller villighet bland de propositioner 

som uttrycker modalitet. I studien uppvisar 73 % av förpliktelsemodaliteten hög grad, vilket i 

debattartiklarna har inneburit en viss självrannsakan gentemot förmedlingsuppdraget som de 

ålagts av regering och lagstiftning att utföra. Hög grad av modalitet riktas även mot näringsli-

vet. Utdragen från: ”Vi kan göra mycket, men vi kan inte ge gymnasiekompetens” visar text-

exempel på modala propositioner i debattartiklarna.  

Vi på Arbetsförmedlingen kan se att den som saknar en gymnasieutbildning har betydligt svårare att få ett ar-

bete […]. Samtidigt måste vi öka tempot i de förändringsprocesser som vi redan har påbörjat och som vi vet 

att vi behöver göra[…]Våra kunder ska erbjudas en betydligt högre service på vår webbplats[…]. (Barome-

tern 27 juli 2014) 

Den första meningen innehåller en huvud- och en bisats där modaliteten uttrycks i huvudsat-

sen. Debattartikeln uttrycker i textexemplet låg grad av sannolikhet, vilket medför att påstå-

endet modifieras med viss försiktighet. Den andra grafiska meningen i textutdraget består av 

en huvudsats och en bisats som båda uttrycker hög modalitet. Arbetsförmedlingen påpekar 

vilka åtgärder som är genomförda, men uttrycker samtidigt nödvändigheten av en högre re-

formtakt. Slutligen visar den även medvetenhet om de problem som finns i organisationen. 

”Samtidigt måste vi öka tempot” innebär att Arbetsförmedlingen uttrycker hög grad av villig-

het att förändra organisationen, medan bisatsen ”att vi behöver göra” uttrycker hög grad av 

förpliktelse gentemot uppdragsgivarna. Utdragets tredje mening visar återigen på hög grad av 

villighet gentemot arbetssökande genom det tvingande hjälpverbet ska. Ytterligare exempel 

på användning av modaliteter i Arbetsförmedlingens debattartiklar ges av utdraget från: 

”Skola och arbetsförmedling ska aktivera unga utan jobb” nedan. 

Insatserna för att stödja ungdomar i åldern 16–19 år som inte går i gymnasieskolan måste öka. Idag finns det 

cirka 20 000 ungdomar i åldersgruppen som riskerar att aldrig få sätta sin fot på en arbetsplats […]. Kommu-
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nen ska vara aktiv både när det gäller att söka upp och att erbjuda åtgärder för elever som inte går vidare till 

gymnasieskolan, och kommunen ska snabbt kunna få information om elever som hoppar av gymnasieskolan. 

Kommunen ska motivera ungdomar som inte går i gymnasieskolan att återuppta sina studier, om det inte är 

möjligt ska kommunen se till att den unge kommer i kontakt med Arbetsförmedlingen. (Dagens Nyheter 22 

februari 2013) 

I utdraget ovan finns 5 modala hjälpverb (ska, måste) som uttrycker hög grad av förpliktelse. 

Arbetsförmedlingen redogör i utdraget för den rollfördelning som de anser bör vara gällande. 

Kommunerna i Sverige ska således ges ett större ansvar för att de arbetslösa ungdomar som 

blir inskrivna på Arbetsförmedlingen har de förkunskaper som arbetsgivarna efterfrågar. Det 

modala verbet riskerar, uttrycker istället en medelhög grad av sannolikhet för att ungdomarna 

ska hamna i permanent utanförskap. Det infinita verbet kunna uttrycker låg grad av förplik-

telse som försvagar skrivningen av det tvingande hjälpverbet ska: ”kommunen ska snabbt 

kunna få information”. Det är således en väsentlig skillnad på att få och att kunna få.  

 Kategorin faktiska modaliteter utgör 78,4 % av propositionerna. Debattartiklarna återger 

således ett rådande förhållande på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen använder faktiska 

propositioner för att redovisa vilket uppdrag som regering och Riksdag har ålagt myndighet-

en, men även repliker på kritiska inlägg i dagstidningars debattforum och statistiska mätning-

ar av arbetslöshet bemöts genom faktiska påståendesatser. Textutdraget från: ”Försvaret kan 

ge unga en väg in i arbetslivet” nedan visar i vilka sammanhang som de faktiska modaliteter-

na används. 

Samarbetet vänder sig till ungdomar och unga vuxna som har hoppat av skolan eller som saknar fullständiga 

gymnasiebetyg och som har varit utan arbete under en längre period. Genom att delta i ’Öppen dörr’ får de 

möjlighet att under strukturerade former läsa upp ett av kärnämnena som de saknar betyg i. (Aftonbladet 25 

september 2013) 

Det framgår av utdraget ovan hur Arbetsförmedlingen bemöter den kritik som formuleras 

gentemot myndighetens agerande. Det saknas både modala hjälpverb och satsadverbial vilket 

medför att debattartiklarna beskriver ett faktiskt förhållande. I utdraget nedan från: ”Ungdo-

mar klarar krisen på arbetsmarknaden bäst” kommenterar Arbetsförmedlingen presenterad 

arbetslöshetsstatistik, och ger dessutom myndighetens version av hur de statistiska mätning-

arna av svensk ungdomsarbetslöshet bör utföras. 

Siffrorna om arbetslösheten är missvisande. De kommande åren har ungdomarna ett gyllene tillfälle på ar-

betsmarknaden. Enligt statistiken är ungdomsarbetslösheten 29 procent, relaterad till storleken på arbetskraf-

ten. Men räknar man bort de studerande och relaterar till befolkningens storlek istället är ungdomsarbetslös-
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heten 9 procent. De missvisande måtten påverkar samhällets syn på ungdomarna – och ungdomarnas syn på 

sin framtid. (Dagens Nyheter 8 oktober 2009) 

Utdraget består av 8 olika satser som samtliga återger faktiska förhållanden. Arbetsförmed-

lingen använder en argumenterande strategi för att åstadkomma en förändring av de variabler 

som används vid mätning av den faktiska ungdomsarbetslösheten. En effektiv strategi är an-

vändningen av det värdeladdade ordet missvisande som används vid 2 tillfällen; först i egen-

skap av predikativ och därefter som ett adjektivattribut, något som skapar en negativ attityd 

till de statistiska mätningar som presenterats. 

 

5.2 Ideationell analys 
Den ideationella analysen av Arbetsförmedlingens debattartiklar kategoriserar innehållet i tre 

övergripande makropropositioner under 5.2.1, som sammanfattar innehållet i studiens artiklar.  

 

5.2.1 Makropropositioner 
Här redovisas de tre makropropositioner som jag har bedömt är gemensamma och relevanta 

för studiens 17 debattartiklar. 

 

Makroproposition 1: Arbetsförmedlingens uppdrag är komplext 

I debattartiklarna framkommer myndighetens tolkning av lagstiftning och regleringsbrev som 

utgör regelverk, och bestämmer myndighetens prioriteringar under innevarande år. I debatten 

förmedlas också en delvis självkritisk hållning gentemot den egna prestationen som är relate-

rad till tidigare genomförda kundundersökningar. Det pyrande missnöje som resultatet ger 

uttryck för visar att Arbetsförmedlingen förstått nödvändigheten av övergripande reformer. 

Det är också ett ställningstagande som innebär att myndighetsuppdragets komplexitet är så 

omfattande att en direkt jämförelse med privata arbetsförmedlingar ger en felaktig bild av 

verkligheten. Arbetsförmedlingen betonar vid flera tillfällen sitt helhetsansvar vilket medför 

prioriterade insatser gentemot grupper med svag anknytning på arbetsmarknaden. Exempel-

texten från: ”Service – snarare än kontrollfokus” nedan visar Arbetsförmedlingens framställ-

ning av sitt uppdrag i debatten. 

En av myndighetens främsta uppdrag är att fokusera på dem som står längst från arbetsmarknaden. Det hand-

lar om att sortera i arbetslöshetskön och se till att de som annars inte skulle få ett jobb får jobb. Sett utifrån ett 

samhällsekonomiskt perspektiv är det klokt att göra så. Men Arbetsförmedlingen är till för alla. Och de mät-
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ningar av kundernas förtroende som har publicerats det senaste året visar att många av våra kunder inte är 

nöjda med Arbetsförmedlingens service. (Svenska Dagbladet 18 november 2013) 

Utdraget visar Arbetsförmedlingens motivering till varför merparten av myndighetens resur-

ser riktas till de svagaste grupperna på arbetsmarknaden. Samtidigt som de argumenterar för 

de samhällsekonomiska vinster som satsningar på långtidsarbetslösa ger, så betonar de också 

komplexiteten genom att hänvisa till sitt helhetsuppdrag, vilket är att förmedla arbete till 

samtliga arbetssökande grupper oavsett förutsättningar. Det finns 5 debattartiklar som inte är 

visionära, utan istället utgörs av repliker på kritiska inlägg från politiker, debattörer etc. Ar-

betsförmedlingens uttrycker i replikerna ett snarast identiskt ställningstagande. Ett exempel 

ges från utdraget i: ”Dött lopp mellan Arbetsförmedlingen och jobbcoacherna”.  

Men till skillnad från privata företag som jobbar med arbetsförmedling (bemanningsföretag, rekryteringsföre-

tag, jobbsajter med flera) ska vi prioritera dem som står längst ifrån arbetsmarknaden såsom långtidsarbets-

lösa, funktionshindrade och nyanlända. (Dagens Nyheter 18 februari 2013) 

Arbetsförmedlingen hänvisar till komplexiteten i myndighetens uppdrag som en förklaring till 

en del av den kritik privata entreprenörer riktar mot myndighetens verksamhet. Förhållnings-

sättet gentemot negativ kritik skiljer sig således åt. Kundernas utvärderingar bemöts genom 

reformlöften, medan oppositionspolitiker, näringslivsföreträdare och entreprenörer som eta-

blerat sig på jobbcoachningsmarknaden, istället blir hänvisade till komplexiteten i Arbetsför-

medlingens uppdrag. 

Makroproposition 2: Ungdomar med gymnasieexamen har betydligt bättre möjligheter 

på arbetsmarknaden 

Betydelsen av fullgjord gymnasial utbildning upptar en stor del av debattutrymmet, och här 

argumenterar Arbetsförmedlingen för de konsekvenser som utebliven gymnasieexamen med-

för. Risken för arbetslöshet är mer än dubbelt så hög för gruppen enligt de statistiska mät-

ningarna. Förutom det mest elementära som innebär en rekommendation att återuppta studier-

na, så framhåller de även betydelsen av riktade insatser mot gruppen. I utdraget från: ”Vi kan 

göra mycket men vi kan inte ge gymnasiekompetens” nedan så rekommenderar myndigheten 

ungdomar utan gymnasial examen att avsluta sin utbildning och därigenom få en examen.  

Det vi kan göra är att motivera dem som saknar eller har ofullständiga slutbetyg från grundskolan eller gym-

nasiet att ta upp sina studier. Ett lyckat exempel är Folkhögskolesatsningen, ett samarbete mellan Arbetsför-

medlingen och landets folkhögskolor, där arbetssökande får gå en studieförberedande kurs på tre månader. 

(Barometern 27 juni 2014) 
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Ett prioriterat mål är således att förbättra konkurrenskraften för ungdomar med svag arbets-

marknadsanknytning. Satsningen på ungdomar med bristande utbildningsbakgrund framträder 

också i Arbetsförmedlingens repliker. I de förekommande fallen försvaras en genomförd ar-

betsmarknadsåtgärd genom hänvisning till ungdomar med bristande utbildning och arbetslivs-

erfarenhet. Argumentationen framkommer i: ”Försvaret kan ge unga en väg in i arbetslivet” 

nedan.  

Praktiken innebär en värdefull merit när ungdomarna söker andra arbeten. Praktiken kan också leda till ett in-

tresse för en karriär inom Försvarsmakten. Trots det missnöje som finns hos deltagare och som Aftonbladet 

har lyft i sin granskning – ser vi att en klar majoritet av ungdomarna väljer att stanna kvar och fullfölja delta-

gandet i ”Öppen dörr”. (Aftonbladet 25 september 2013) 

Arbetsförmedlingen försvarar i debattinlägget projektets utformning och besvarar den kritik 

som Aftonbladet förmedlade genom sin granskning av verksamheten. Tyngdpunkten i debatt-

inlägget ligger på de möjligheter till framtida anställningar som arbetsmarknadsinsatser ger. 

Kombinationen av praktik och teoretisk komplettering framhålls som nödvändiga delar för att 

kunna delta i konkurrensen på den reguljära arbetsmarknaden. I: ”Skola och arbetsförmedling 

ska aktivera unga utan jobb” lyfts kommunernas framtida ansvar för ungdomsarbetslösheten 

fram, vilket framgår av utdraget nedan. 

Kommunen ska vara aktiv både när det gäller att söka upp och att erbjuda åtgärder för elever som inte går vi-

dare till gymnasieskolan, och kommunen ska snabbt kunna få information om elever som hoppar av gymna-

sieskolan. Kommunen ska motivera ungdomar som inte går i skolan att återuppta sina studier […]. (Dagens 

Nyheter 22 februari 2013) 

Arbetsförmedlingen visar genom debattinlägget att ansvaret för ungdomar med bristande ut-

bildningsbakgrund inte enbart vilar på myndigheten, utan ansvaret ska delas mellan aktörerna 

kommun, arbetsförmedling och näringsliv. Debattinlägget innebär ett förhållningssätt som 

säger att skolan och kommunen ska utgöra första instansen för ungdomar i riskzonen. Arbets-

förmedlingens insatser ska således inträda i ett senare skede när skolan och kommunens insat-

ser misslyckats och avhoppet är ett faktum. 

Makroproposition 3: Näringslivets insatser för arbetslösa gynnar företagen långsiktigt 

Den tredje makropropositionen berör främst Arbetsförmedlingens hantering av arbetslösa 

invandrare och deras möjligheter till etablering på arbetsmarknaden. Myndigheten argumente-

rar för betydelsen av insatser sanktionerade av näringslivet och använder argument som berör 

såväl arbetslivserfarenhet som språkinlärning, men även Sveriges demografiska utveckling 
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med en åldrande befolkning som konsekvens är en del av argumentationen. Utdraget från: 

”Generaldirektörens avsiktsförklaring” visar myndighetens framställning av den demo-

grafiska utmaningen. 

Vårt andra stora uppdrag som handlar om integration av nyanlända är av avgörande betydelse för Sveriges 

framtid. Vi blir allt färre i arbetsför ålder i Sverige samtidigt som de äldre blir fler. Sverige behöver en netto-

invandring på 40 000 människor årligen för att arbetskraften inte ska krympa och för att vi ska kunna upp-

rätthålla vår välfärd. (Dagens Nyheter 29 oktober 2014) 

Samtidigt som Arbetsförmedlingen framhåller det utökade behovet av framtida arbetskraft för 

att säkra försörjningen i Sverige, så betonar myndigheten också betydelsen av utökade sats-

ningar på arbetsgivare om nya arbetstillfällen ska kunna skapas. I: ”Öppenhet och mångfald 

avgörande för vår tillväxt” utvecklas resonemanget när företagen åläggs ett visst ansvar för 

nyanländas möjligheter till arbetsmarknadsetablering, vilket framgår av utdraget nedan. 

Näringslivets roll måste lyftas fram i arbetet för mångfald[…]. Konkret kan det innebära att företagen erbju-

der praktikplatser där validering, utbildning och handledning ingår. Vidare måste företagen arbeta aktivt med 

att kompensförsörjningen sker fritt från fördomar och diskriminering. (Dagens Nyheter 1 juli 2012) 

Arbetsförmedlingen betonar således det gemensamma ansvaret för utsatta gruppers etable-

ring; underförstått kan inte en enskild myndighet axla hela den börda som långtidsarbetslöshet 

innebär. Arbetsförmedlingen för istället ett resonemang som mynnar ut i samverkan, något 

som ger positiva effekter på hela samhällsbilden. Resonemanget utvecklas ytterligare i ”Vi 

har inte råd att inte hitta jobb till nya svenskar” där paralleller bitvis dras till utanförskapets 

kopplingar till kriminalitet och extremism: ”När människor exkluderas från arbetsmarknaden 

skapas grogrund för hat mot vårt öppna demokratiska system”. Myndigheten gör således kop-

plingar mellan bristande integration, arbetslöshet och fördomar gentemot nya kulturer. Före-

tag och makthavare ombeds att delta i arbetet med att hitta lämpliga arbetstillfällen för en per-

manent etablering på arbetsmarknaden. 

 

5.3 Textuell analys 
Den textuella analysen av Arbetsförmedlingens debattartiklar syftar till att avgöra tilltänkt 

mottagare och artiklarnas genretillhörighet. Den grammatiska delen av analysen visar genre-

tillhörighet i relation till tidigare forskning, men är även ett uttryck för artiklarnas komplexi-

tet.  
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5.3.1 Fundamentfält och abstraktion 
Analysen av debattartiklarnas fundamentplatser visar på variation mellan långa och korta fun-

dament. I materialet uppgår andelen fundamentplatser på mellan 1–3 ord till 70 % av textmas-

san. Den genomsnittliga fundamentlängden baseras på ett genomsnitt av studiens 540 funda-

ment vilket ger ett resultat på 3,3 ord per fundament. Texterna som helhet uppvisar höger-

tyngd; det innebär att majoriteten av texternas information är placerad efter huvudsatsens för-

sta finita verb; jämför Hellspong & Ledin (1997:77). I tabell 6 nedan visas en kvantitativ re-

dogörelse av fundamentplatsernas längd i artiklarna.  

Tabell 6. Resultatredovisning av fundamentplatsernas längd uttryckt i förekomst och procentandel 

Fundament 

(antal ord) 

Förekomst Andel i % 

   

1-3 380 70 

4-6 

7-9 

10-15 

16- 

84 

36 

33 

7 

16 

7 

6 

1 

Utdraget från debattartikeln ”Generaldirektörens avsiktsförklaring” visar fördelningen av 

fundamentfälten i texterna. 

Vårt andra stora uppdrag som handlar om integration av nyanlända invandrare är av avgörande betydelse för 

Sveriges framtid. Vi blir allt färre i arbetsför ålder i Sverige samtidigt som de äldre blir fler. […] Även vårt 

tredje stora uppdrag att ge stöd till personer som har varit sjukskrivna länge, bidra till att rusta dem och hjälpa 

dem att få ett arbete är av betydelse för både individen och för samhället. (Dagens Nyheter 29 oktober 2014) 

Exemplet visar två vänstertunga och ett högertungt fundamentfält. Den första meningen består 

av en huvudsats som har en underordnad attributiv bisats: ”som handlar om” följt av huvud-

satsens finita verb (är). Fundamentets längd skapas således av attributet till huvudordet upp-

drag. Den andra meningens fundament utgörs av ett personligt pronomen följt av huvudsat-

sens finita verb. Den sista meningen har ett 27 ord långt adverbinlett fundament som förlängs 

genom att huvudordet personer följs av en attributiv bisats: ”som har varit sjukskrivna länge”. 

Ett ytterligare exempel ges av utdraget från: ”Hade varit oansvarigt att förbruka överskotten” 

nedan. 
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Merparten av de återbetalade beloppen handlade om arbetslöshetsersättningen och dess motsvarighet (aktivi-

tetsstödet) för de arbetslösa som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. De sammantagna utgifterna för 

dessa två ersättningar bestäms i huvudsak av hur många som är arbetslösa, inte huruvida Arbetsförmedlingen 

är passiv eller aktiv. Att det blev pengar över beror på att arbetslösheten blivit väsentlig lägre än när rege-

ringen beslutade om Arbetsförmedlingens budget. Det gäller i synnerhet för 2010 då prognoserna för arbets-

lösheten låg runt på 11,4 procent när budgeten beslutades (hösten 2009) och den faktiska arbetslösheten till 

slut hamnade på 8,4 procent. (Svenska Dagbladet 18 augusti 2012) 

I utdraget ovan finns fyra fundamentfält som består av mellan 1 och 7 ord (se understrykning-

arna) varav ett fält utgörs av en nominalbisats. Varje grafisk mening i exemplet innehåller 

således endast 1 fundamentfält. Värt att betona är att i den sista grafiska meningen är 2 satser 

åtskilda med konjunktionen och. Den första satsen är dock en andragradsbisats som binds 

samman med den efterföljande samordnade satsen.  

 Den genomsnittliga fundamentlängden för samtliga debattartiklar uppgår till 3,3 ord per 

fundament. Det är viktigt att poängtera att de 11 ofullständiga meningar som saknar finit verb 

är borträknade från analysen; det är således endast grafiska meningar med minst en huvudsats 

som utgör underlag för fundamentens genomsnittliga längd.  

 De passiva satserna är förhållandevis få, något som troligen är ett resultat av det personliga 

tilltal som Arbetsförmedlingen eftersträvar i sina debattartiklar. Personliga pronomen är van-

ligt förekommande på subjektplats i texterna vilket skapar ett personligt förhållningssätt 

gentemot läsaren av artikeln. I utdraget från ”Generaldirektörens avsiktsförklaring” förekom-

mer både personliga och possessiva pronomen frekvent. 

Under min första tid som generaldirektör har jag bedrivit en intensiv dialog både internt i myndigheten och 

externt med våra intressenter […]. Vi hjälper sökande att hitta arbete och hjälper arbetsgivare hitta rätt kom-

petens[…]När vi hjälper företag hitta rätt kompetens bidrar vi inte bara till ökad tillväxt i enskilda före-

tag[…]. (Dagens Nyheter 29 oktober 2014) 

Tabell 7 nedan visar förekomsten av passiva satser i debattartiklarna 

 Tabell 7. Resultatredovisning av passiva verb (abstraktion) uttryckt i förekomst och procentandel av helhet 

Analysenhet Förekomst Procent av texten 

 

Passiva verb 87 0,8 % 

Utdraget från: ”Service – snarare än kontrollfokus” visar hur passiva verb används i debattar-

tiklarna. De passiva verben är understrukna i utdraget. 
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I debatten utnämns ofta arbetslösheten till valets viktigaste fråga […]Mot bakgrund av dessa undersökningar 

har vi dragit slutsatsen att det krävs ett rejält omtag, en nystart när det gäller att stärka förtroendet bland våra 

kunder. (Svenska Dagbladet 18 november 2013) 

I textutdraget finns två passiva verb; i den första satsen är det patienten som utgörs av sub-

jektsledet (arbetslösheten). Den andra meningen med passivt verb utgörs av en bisats där sub-

junktionen att står i fogeordsfältet och det utgör satsens formella subjekt, följt av det passiva 

verbet krävs. Tabell 7 ovan visar att 0,8 % av texterna utgörs av verb som står i passiv diates. 

 

5.3.2 Underordning av satser 
Analysen av debattartiklarnas bisatser visar på en hög bisatsfrekvens. I studiens material finns 

totalt 637 grafiska meningar och 487 bisatser, varav 361 utgörs av förstagradsbisatser. Det ger 

en total förekomst på 47 bisatser per 1000 ord. Förekomsten av olika bisatstyper visar hur bi-

satsen förbinds med den överordnade huvudsatsen. Tabell 8 nedan visar förekommande bi-

satstyper i materialet. 

Tabell 8. Resultatredovisning av bisatser fördelat efter respektive bisatstyps förekomst och procentandel 
Bistastyp Förekomst Andel i % 

   

Nominala 149 31 

Adverbiella 

Attributiva 

114 

223 

23 

46 

Tabell 8 visar att 46 % av bisatserna främst utgörs av attributiva bisatser. Den typiska bisats-

inledaren är i debattartiklarna en som-inledd relativbisats, vilken står som attribut till den 

överordnade satsens huvudord, eller ingår som en del av en utbyggd nominalfras. De nomi-

nala bisatserna består uteslutande av att-bisatser. De adverbiella bisatserna förekomst består 

främst av tid-, rum-, och villkorsbisatser. Exempeltexten från: Svårt sjuka tvingas inte jobba i 

skogen nedan visar typisk bisatsanvändning i debattartiklarna.  

Vi, både Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen, vill klargöra att vi ser det här som en viktig satsning där vi 

ger människor som står längst från arbetsmarknaden en ny chans. […]Tanken är att de sedan ska stå bättre 

rustade att få ett jobb. […] Arbetsförmedlingen gör alltid en individuell bedömning när deltagarna väljs ut. 

(Aftonbladet 29 oktober 2013) 
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Den första grafiska meningen består i exemplet av tre underordnade satser, där de fetstilta 

orden utgör bisatsinledarna. Förstagradsbisatsen utgörs av en att-inledd nominalbisats, medan 

andragradsbisatsen är attributiv, och står som attribut till förstagradsbisatsens huvudord: ”där 

vi ger”. Även tredjegradsbisatsen är attributiv och står som attribut till andragradsbisatsens 

huvudord: ”som står längst från arbetsmarknaden”. I den andra meningen finns endast en no-

minal förstagradsbisats. Exempeltextens tredje mening har en adverbiell tidsbisats som syftar 

på tillfället där uttagningen av deltagarna sker.  

 

5.4 Situationskontext och textuell genretillhörighet 
Nedan analyseras situationskontexten och genremedvetenheten för Arbetsförmedlingens de-

battartiklar. Genremedvetenheten baseras på ovanstående analys av artiklarnas interpersonella 

och ideationella resultat i relation till Rolfs (1982) kategorier för debattgenren. Den textuella 

genretillhörigheten visas genom en statistisk jämförelse mellan Westmans (1974) och Svens-

sons (1993) resultat för Riksdagsdebatter från 1985 i tabell 9 nedan. 

Tabell 9. Resultatredovisning av studiens textuella jämförelse med tidigare statistiskt material i debattgenren 

Analysenhet Arbetsförmedlingen 

(2009–2014) 

Westman 

(1974) 

Svensson 

(1993) 

   

Bisatser per 1 000 ord 47 48,9 54,1 

 Bisatser per 1000 makrosyntagmer 

Passiva verb per 100 ord 

Fundamentlängd (antal ord) 

72 

0,8 

3,3 

82,6 

0,51 

3,1 

87,5 

– 

– 

Den statistiska jämförelsen med tidigare material inom debattgenren visar en lägre bisatsföre-

komst per 1000 ord i Arbetsförmedlingens debattartiklar än hos Westman (1974) och Svens-

son (1993). Resultatet för samtliga studier visar däremot att debattgenren generellt har en hög 

förekomst av bisatser, vilket stämmer överens med behovet av att kommentera tidigare given 

information. Passiva verb är sällsynta i såväl Westmans (1974) studie som i resultatet från 

min studie. Arbetsförmedlingen försöker snarare skapa en personlig ton genom användningen 

av personliga och possessiva pronomen. Även fundamentlängden uppvisar likartad förekomst 

och längd. Det verkar som om det finns uppenbara genrekonventioner eller genrekrav i fråga 
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om textuell utformning, något som bekräftas av Eggins (1994) resonemang om lexikogram-

matiska val inom en specifik genre. 

 De ideationella och interpersonella kännetecknen för debattgenren som Rolf (1984) hänvi-

sar till överensstämmer med de resultat som framkommer i min studie av Arbetsförmedling-

ens debattartiklar, som även har publicerats i nationella medier. De utgör därmed en del av en 

pågående diskussion om framtidens arbetsmarknad.  

 

5.5 Kulturkontext och makt 
Resultatet av min studie visar att Arbetsförmedlingen förskjuter en del av ansvaret över rekry-

teringsprocessen till kunderna. De som saknar adekvat utbildning ombeds att fullgöra sin 

gymnasieexamen medan arbetsgivare uppmanas att släppa in grupper med svag arbetsmark-

nadsanknytning på arbetsplatserna. Det finns således en medvetenhet om att svaga grupper på 

arbetsmarknaden inte kommer att kunna etablera sig på arbetsmarknaden utan hjälp och för-

ändrade värderingar hos arbetsgivarna. Den sociala tillhörighet som yrkesutövningen ger, 

beskrivs av Arbetsförmedlingens generaldirektör ”Vi har inte råd att inte hitta jobb till nya 

svenskar”. 

Svensk arbetsmarknadspolitik kan bidra till att befästa mångfalden och bekämpa onda krafter i samhället. 

När människor exkluderas från arbetsmarknaden skapas grogrund för hat mot vårt öppna demokratiska sy-

stem. Vi har i Sverige stora möjligheter till utveckling, innovation, ökad tolerans. (Dagens Nyheter 2 augusti 

2011). 

Generaldirektören hävdar i utdraget att en arbetsmarknadsanknytning är nödvändig för att 

bryta segregation och utanförskap i samhället, eftersom det är faktorer som riskerar att leda 

till extremism och kriminalitet. Utdraget bekräftar bilden av arbete som en identitetsmarkör i 

det svenska samhället.  

 Om texterna tolkas med hjälp av Berges (2003) begrepp textnorm, så framgår följande re-

sonemang. Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet; deras debattartiklar har producerats 

av myndighetens högsta företrädare och publikationen har huvudsakligen skett i morgontid-

ningar med nationell räckvidd. Det medför att debattartiklarnas innehåll ska tolkas i ett över-

gripande perspektiv; det är således inte chefen för ett lokalkontor som uttalar sig, utan myn-

dighetens generaldirektör m.fl. Texter producerade av myndigheter innebär enligt Berge 

(2003) och Fairclough (2001) alltid maktutövning, samtidigt som det textuella resultatet visar 

en språklig anpassning till genren debatt. Arbetsförmedlingen har även en personlig ton 

gentemot läsarna, där avsikten rimligtvis är att skapa en relation. Den höga frekvensen av 
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personliga och possessiva pronomen i kombination med få passiva satser medför att debattar-

tiklarna ger ett inbjudande och personligt intryck. Resultatet av språkhandlingarna och moda-

liteten visar att 81,4 % av språkhandlingarna utgörs av påståenden samtidigt som 78 % av 

huvud- och bisatserna saknar modal markör. Det innebär att Arbetsförmedlingens påståenden 

är faktiska i merparten av språkhandlingarna. De uttrycker således ett faktiskt förhållande och 

lämnar inte öppet för eventuella graderingar av sanningshalten i påståendena. De kan därmed 

förmedla myndighetens ståndpunkter i de frågor som presenteras i makropropositionsana-

lysen.  

 I ett kulturkontextuellt perspektiv så är Arbetsförmedlingens effektivitet avgörande om 

människor som står långt ifrån arbetsmarknaden ska ges möjlighet att påbörja en anställning. 

Förvärvsarbete innebär en identitetsmarkör samtidigt som yrkeslivet utgör grunden för en 

ekonomisk försörjning, vilket resulterar i den arbetssökandes beroendeställning gentemot 

myndigheten. Arbetsgivarna är istället beroende av personal med adekvat utbildning, något 

som också innebär ett beroende gentemot myndigheten. En fungerande arbetsmarknadspolitik 

innebär således att Arbetsförmedlingen ska samordna arbetsgivare och arbetssökande, men 

även arbeta förebyggande så att arbetskraften har tillräcklig kompetens för de yrken som ut-

annonseras. Här framträder Arbetsförmedlingens syn på vilka aktörer i samhället som ska 

ansvara för ungdomars utbildning, något som framgår av utdraget från: ”Skola och arbetsför-

medling ska aktivera unga utan jobb”.  

Kommunen ska vara aktiv både när det gäller att söka upp och att erbjuda åtgärder för elever som inte går vi-

dare till gymnasieskolan, och kommunen ska snabbt kunna få information om elever som hoppar av gymna-

sieskolan. Kommunen ska motivera ungdomar som inte går i gymnasieskolan att återuppta sina studier. (Da-

gens Nyheter 22 februari 2012) 

Arbetsförmedlingens förslag, vilket framgår av utdraget ovan, är att överlåta ett större ansvar 

på kommunerna och därmed få fler ungdomar att fullgöra sin gymnasieutbildning. De betonar 

också både arbetssökande och arbetsgivares ansvar för en fungerande arbetsmarknad, vilket 

framgår av exemplen från: ”Vi kan göra mycket, men vi kan inte ge gymnasiekompetens” och 

”Öppenhet och mångfald avgörande för vår tillväxt”. 

Vi ser ett stort utbildningsbehov hos många av dem som redan är inskrivna hos oss. I hela landet är det runt 

114 000 inskrivna arbetslösa som saknar gymnasieutbildning och av dem har 50 000 inte fullgjort sin grund-

skoleutbildning[…]. (Barometern 27 juni 2014) 

Det vi kan göra är att motivera dem som saknar eller har ofullständiga betyg från grundskolan eller gymna-

siet att ta upp sina studier. (Dagens Nyheter 1 juli 2012) 
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Utdraget visar vilka behov som finns hos individerna bakom arbetslöshetsstatistiken. Arbets-

förmedlingen betonar även att deras uppgift består av motivationsarbete. Det är underförstått i 

texten att en avbruten utbildning inte leder till en anställning, vilket klargör individens eget 

ansvar för att bli en del av samhällsnormen.  

Konkret kan det innebära att företagen erbjuder praktikplatser där validering, utbildning och handledning in-

går. Vidare måste företagen arbeta aktivt med att kompetensförsörjningen sker fritt från fördomar och dis-

kriminering. (Barometern 27 juni 2014) 

Kravet på arbetsgivarna riktas istället mot behovet av att anställa nyanlända invandrare som 

därmed ges möjlighet till etablering i samhället och egen försörjning, något som resulterar i 

delaktighet i enlighet med de rådande kulturella föreställningarna. Det finns således förevisan-

de inslag i debattartiklarna som riktas mot båda kundgrupperna. 

 

6 Studiens huvudresultat 

Redovisningen av studiens huvudresultat disponeras en följande. Kapitlet inleds med redovis-

ning av de interpersonella huvudresultaten under 6.1. Det följs av ideationella resultat under 

6.2. Kapitlet avslutas med textuella resultat under 6.3.  

 

6.1 Interpersonella resultat 
Analysen av språkhandlingar i debattartiklarna visade att påståenden är den dominerande 

språkhandlingen i texterna. Debattgenren bygger på förmedlande av attityder och budskap till 

de tilltänkta mottagarna (Rolf 1984). I studiens material utgör 81,4 % av språkhandlingarna 

av information och givande. Resultatet visar att de språkhandlingar som utgörs av 

information, krävande, varor och tjänster och givande är kontextbundna språkhandlingar, 

vilket innebär att de måste tolkas i ett sammanhang om språkhandlingen ska framträda (se 

Martin & Rose 2007). Artiklarnas kontextbaserade uppmaningar riktas till läsarna och syftar 

till att övertyga dem om betydelsen av ett agerande i enlighet med textens argumentation. 

Därutöver förekommer även repliker på kritiska inlägg gentemot myndighetens arbetssätt som 

de försöker stävja genom användningen av kontextbundna uppmaningar. Språkhandlingar 

som uttrycker uppmaningar genom modala hjälpverb, visar att även modal förpliktelse 

förmedlas via uppmaningar.  

 Satsernas modalitet visar på ett likartat resultat som innebär att merparten av satserna 

saknar modalitetsmarkör. Satserna består till 78 % av faktiska påståenden. Holmbergs (2011) 
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indelning av modaliteter ger en bild av att de satser som har modalitetsmarkör främst 

uttrycker hög grad av modalitet. Arbetsförmedlingen använder således tvingande hjälpverb 

såsom: ska, måste, och behöver. Graden av modalitet i en text påverkar styrkan i en 

uppmaning. Genom användningen av hög grad av modalitet i såväl självkritiska utspel som 

uppmaningar till näringslivets representanter och ungdomar utan gymnasieutbildning, så 

skapas en mer tvingande hållning. Kombinationen av 78 % språkhandlingar utan 

modalitetsmarkör och språkhandlingarnas dominans av information och givande, visar 

Arbetsförmedlingens avsikt med debattartiklarna. Den argumenterande strategin framstår inte 

som målsättningen med debattexterna. De verkar snarare vilja belägga anledningen till 

myndighetens arbetssätt och skapa legitimitet för en nationellt samordnad arbetsförmedling. 

Det visas inte minst på de repliker som berör effektivitet. Arbetsförmedlingen specificerar 

omständigheterna kring de bristande resultaten och vädjar därefter till förståelse för 

myndighetens komplexa uppdrag med många svårplacerade grupper. Det överensstämmer 

med Engelstads (2006) resonemang, där han menar att makten måste berättigas genom 

legitimering. Kundernas bristande tilltro riskerar således att skada den legitimitet som 

Arbetsförmedlingen uppbär och därmed slutligen förändra maktrelationen mellan parterna.  

 Frågeställningarnas syfte är dels introduktionen av en ny aspekt på ett ämne, något som ger 

Arbetsförmedlingen möjlighet att själva besvara frågeställningen men också inbjuder läsaren 

till att själv hitta svaret. 

 Resultatet av språkhandlingen information och krävande visar att debattartiklarna dels 

konstaterar behovet av gymnasiekompetens, dels riktar uppmaningar till företrädare för 

näringslivet där allas ansvar för grupper med bristfällig utbildning och svag 

arbetsmarknadsanknytning betonas. Språkhandlingen mynnar således främst ut i en 

uppmaning, eftersom Arbetsförmedlingen klargör nödvändigheten av gymnasiekompetens för 

att kunna konkurrera om en anställning. När myndigheten framställer ett påstående om 

nödvändigheten av adekvat utbildning, så uppmanar de samtidigt personer utan formella 

meriter att slutföra studierna indirekt. Näringslivets företrädare bemöts istället med 

argumentet: ”att fler personer får möjlighet att bidra”. Även här framkommer uppmaningen 

indirekt genom att de blir påminda om allas ansvar för integration och framtidens försörjning. 

Det överensstämmer med Martin & Roses (2007) kontextbundna uppmaningar som uppstår i 

den specifika situationen.  

 Även erbjudandena i debattartiklarna framträder kontextuellt. Innebörden av ett 

erbjudande från en myndighet tenderar ofta att innehålla dolda krav; det finns således en 

underförstådd hierarki som genomsyrar situationen. Textexemplet nedan visar hur ett 
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erbjudande kombineras med ett krav: ”Den som har ett stort behov har rätt till insatser från 

dag ett”. Arbetsförmedlingen erbjuder således arbetssökande med svårigheter en utökad hjälp, 

samtidigt som konsekvenserna av att avstå från arbetsmarknadsinsatser får ekonomiska 

följder, vilket framgår av skrivningen i svensk författningssamling (2000:628). Där framgår 

att en arbetssökande som inte fullgör sin arbetssökningsplikt riskerar att mista sin 

arbetslöshetsersättning.  

 De bundna satserna har företrädesvis interpersonell funktion och visar vilken information 

som sätts i huvudsats respektive bisats. Matthiessen (2002:267ff, Holmberg & Karlsson 2013) 

menar att information som ges i en bunden sats inte är förhandlingsbar, vilket gör att läsarens 

möjligheter till ifrågasättande av innehållet minskar. I 33 % av de bundna satserna uttrycks 

huvudsatsens språkhandling i form av en bunden sats, vilket medför att endast 

ställningstagandet till det sagda utgör den fria satsen. De bundna satserna innehåller dessutom 

nödvändig information om den överordnade språkhandlingen i 55 % av förstagradsbisatserna. 

Debattartiklarnas grammatiska konstruktion gör således att 53 % av de fria satserna har 

kombinerats med en bunden sats. Som framgår av diskussionen ovan, så utgör 88 % av de 

bundna satserna ett nödvändigt komplement till språkhandlingen. Westman (1974) och 

Svensson (1993) visade debattgenrens tendenser till högre andel bisatser per 1000 ord än 

andra texter inom bruksprosagenren, vilket medför att underordningen tjänar debattartiklars 

syfte, nämligen att få läsaren att dela skribenternas syn på den företeelse som debatteras. När 

informationen binds i en underordnad sats, så blir inte innehållet lika framträdande som vid 

samordnade satser. En fri sats kan ensam utgöra en språkhandling, medan den bundna satsen 

ständigt begränsas av bindningen till en huvudsats (se Matthiessen 2002, Holmberg & 

Karlsson 2013). Ett utspel i en bunden sats är således begränsat av den tillhörande 

huvudsatsen, vilket gör att betoningen på exempelvis en språkhandling som uttrycks i en 

bisats är mindre framträdande än om språkhandlingen hade funnits i huvudsatsen. 

 

6.2 Ideationella resultat 
De tre makropropositioner som analyserats med hjälp av van Dijks (1980) modell utgår från 

en gemensam grund, nämligen ett rättfärdigande av myndighetens arbete i opinionen. Kritiken 

gentemot myndigheten bemöts utifrån perspektiv riktade till användare av myndighetens 

tjänster (arbetssökande och arbetsgivare), där förbättringsarbetet står i fokus. De inriktar sig 

även till de målgrupper som enligt Arbetsförmedlingens resonemang har ett ansvar för en 

hållbar arbetsmarknad. En tänkbar slutsats av debattinläggens övergripande syfte speglar 
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således en syn som medför ett tredelat ansvar, där Arbetsförmedlingen endast är en part i 

arbetet för åstadkommandet av högre sysselsättningsgrad. Om alla gör vad som förväntas av 

dem, så kommer arbetslösheten att minska i samhället. Unga personer utan 

gymnasiekompetens, invandrare och arbetsgivare utgör därmed de andra parterna i diskursen. 

Ett kritiskt förhållningssätt gentemot den egna verksamheten legitimerar också en kritisk 

hållning gentemot kundernas agerande. Den slutsats som framträder är att 

Arbetsförmedlingen inriktar sig på ett fåtal ämnen som är föremål för debattartiklarnas 

uppkomst som ska legitimera Arbetsförmedlingens arbetssätt. I en lågkonjunktur är således 

arbetsmarknaden och dess sysselsättningsnivå ett resultat av samspelet mellan 

Arbetsförmedlingen, näringslivet och den arbetssökande enligt Arbetsförmedlingens retorik. 

Det komplexa uppdrag som arbetsförmedling i en lågkonjunktur innebär, gör att de enligt 

textframställningen i debatten inte kan bära hela ansvaret för den bristande matchningen 

mellan arbetssökande och utannonserade arbetstillfällen. Genom att fördela ansvaret på de 

resterande parterna i diskursen så minskar förväntningarna på Arbetsförmedlingens prestation. 

De 3 övergripande ämnen som berörs i debattartiklarna, utgör därmed kärnan i 

Arbetsförmedlingens retorik och speglar den pågående konflikten om makten över tolkningen 

i diskursen.  

 

6.3 Textuella resultat 
Den textuella analysen visade överensstämmelse med tidigare forskning inom genren; se 

Westman (1974) och Svensson (1993). Skribenterna skapar en läsarvänlig och personligt 

skriven artikel, vilket framgår av den ymniga förekomsten av personliga och possessiva 

pronomen. Det faktum att debattartiklarna är undertecknade av Arbetsförmedlingens 

generaldirektör eller en skribent på ledningsnivå skapar tillsammans med den personliga 

tonen i texterna en inkluderande framtoning. Personliga pronomen såsom vi och jag 

förekommer frekvent i subjektsposition, vilket skapar en personlig ton gentemot läsarna och 

ger bilden av en verksamhet bestående av människor som har förmågan att hjälpa 

arbetssökande och arbetsgivare. Arbetsförmedlingen framställer sig också som en flexibel 

myndighet. Debattartiklarnas läsarvänliga fokus bekräftas av texternas relativt korta 

fundament. Lagerholms (2008:131–132) resonemang om komplext språk visar att 

debattartiklarna har ett ledigt språk med övervägande aktiva satser, vilket indikerar att 

mottagarna utgörs av en ordinär tidningsläsare.  
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7 Slutsatser 
Nedan diskuterar jag studiens resultat i relation till den kritiska diskursanalysens textuella, 

diskursiva och sociala praktik (se 3.1 kritisk diskursanalys).  

 Debattartiklarnas innehåll fokuserar bland annat på att befästa legitimiteten i Arbets-

förmedlingens arbetssätt. Tidningsläsarna ska bli medvetna om de förutsättningar myndig-

heten arbetar efter och de problem som uppstår när arbetssökande saknar förutsättningar för 

en omedelbar matchning med utannonserade arbetstillfällen (se kapitel 5.2.1 och 5.5). 

Innehållet fokuserar även på repliker till politiska motståndare till den då sittande regeringen 

och privata entreprenörer som i debatten försöker urholka förtroendet genom att framställa 

negativa debattartiklar om Arbetsförmedlingens resultat och hantering av utsatta grupper.

 Det textuella resultatet visar att Arbetsförmedlingen följer de genrekrav som verkar finnas 

för debattgenren genom att såväl förekomsten av bisatser som fundamentfältens längd och 

abstraktionsgrad överensstämmer med tidigare studier inom debattgenren (se Westman 1974 

och Svensson 1993), vilket visar att Arbetsförmedlingen vänder sig till de ordinära 

tidningsläsarna i debatten om förmedlingsuppdraget på arbetsmarknaden. 

Det framgår av det interpersonella och ideationella resultatet att debattartiklarna använder 

hög grad av förpliktelse när de framför självkritiska inlägg i debatten som ett svar på 

kundernas negativa kritik. Den service som arbetssökande och arbetsgivare förväntar sig 

måste, eller ska förbättras för att kundernas inställning till myndigheten ska kunna förbättras. 

Arbetsförmedlingens argumentation visar delvis på en tydlig förändringsbenägenhet som ett 

direkt utslag av de surveyundersökningar som resulterat i underbetyg för Arbetsförmedlingens 

förtroende. Myndigheten medger här att de inte uppfyllt alla åtaganden och visar en ambition 

till förbättrat mottagande och service för kunderna (se 5.2.1 och 5.5). Arbetsförmedlingens 

självkritiska förhållningssätt framgår även av 5.1.3, där myndigheten använder modala 

hjälpverb vid redovisning av sina framtida ambitioner. Eftersom upprätthållandet av 

maktrelationerna är nödvändigt om arbetsmarknadsdiskursen ska bli oförändrad, så framstår 

deras förändringsbenägenhet som en nödvändig strategi för upprätthållandet av den rådande 

maktbalansen (se Berge 2003, Engelstad 2006).  Arbetsförmedlingen betonar också kundernas 

ansvar för en fungerande matchningsprocess på arbetsmarknaden och uppmanar i det 

interpersonella resultatet arbetssökande med oavslutade studieresultat att skaffa en 

gymnasieexamen för att kunna konkurrera om utannonserade arbetstillfällen. Uppmaningen 

till arbetsgivare verkar vara att anställa arbetssökande med svag förankring på arbets-

marknaden. En kombination av de föreslagna åtgärderna skulle således väsentligt förbättra 

42 
 



förutsättningarna på arbetsmarknaden enligt det resonemang som Arbetsförmedlingen för. 

Resultatet visar också att arbetsgivare och arbetssökande erbjuds att delta i projekt som 

sanktionerats av Arbetsförmedlingen med syfte att finna lösningar på det faktiska 

matchningsproblemet. Erbjudandena som Arbetsförmedlingen riktar mot kundgrupperna visar 

också att det finns en strategi för att upprätthålla maktbalansen på arbetsmarknaden genom 

försöken att aktivera kundgrupperna i interna projekt, där kunderna binds till den statliga 

Arbetsförmedlingen (se 5.1.2). 

 Maktrelationerna i debattdiskursen framträder genom att Arbetsförmedlingen i egenskap 

av statlig myndighet betonar ansvaret för sina kundgrupper men även att de delger 

omgivningen sin syn på det statistiska tillvägagångssättet vid mätning av arbetslöshets-

nivåerna. Textutdraget som visar exempel på faktisk modalitet i texterna visar att 

myndigheten vill förmedla en betydligt ljusare framtidsprognos än resterande aktörer (se 

5.1.3). De klargör även resterande samhällets ansvar genom att rikta hög grad av modal 

förpliktelse och uppmaningar till såväl kommuner som skolan i debattartiklarna. 

Arbetsförmedlingen vill således betona att de utgör den sista utposten snarare än den första 

åtgärd som en ungdom utan gymnasieexamen ska möta, vilket enligt deras slutsatser innebär 

att matchningsproblemen för Arbetsförmedlingen i huvudsak har orsakats av de prioriteringar 

som framgår av den sociala praktiken (se 5.1.2 och 5.1.3). Författningarna och lagarna och 

regleringsbreven i den sociala praktiken anger att personer med svag arbetsmarknads-

anknytning ska vara Arbetsförmedlingens prioriterade verksamhet, vilket får till följd att de 

statistiska mätningarna enligt Arbetsförmedlingens retorik uppvisar ett sämre resultat för dem 

än för de privata alternativ som ofta är inriktade på personer med fast etablering på 

arbetsmarknaden enligt det förda resonemanget i debattartiklarna (se 5.2.1). I kombination 

med den diskursiva praktiken blir således prioriteringen av långtidsarbetslösa under en 

lågkonjunktur kontraproduktiv om inte kunder, kommuner och skolan tar sin del av ansvaret 

över den okvalificerade arbetskraften. 

 Arbetsförmedlingens agerande på debattsidorna kan ses som ett försök till upprätthållande 

av den hegemoni som traditionellt präglar svensk arbetsförmedling. I skenet av den diskursiva 

och sociala praktiken kan Arbetsförmedlingens agerande förstås genom kombinationen av ett 

försvarande av sitt arbetssätt under en pågående lågkonjunktur i kombination med de 

valfrihetsreformer som införts, där privata aktörer numera tillåts att bedriva arbets-

förmedlande verksamhet. Författningen klargör samtidigt att Arbetsförmedlingens primära 

uppdrag består av satsningar på arbetssökande med svag förankring på arbetsmarknaden.  Den 

strukturella arbetslöshet som blev ett faktum under finanskrisen 2008 används av de olika 
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intressegrupperingarna för att gynna ideologiska och ekonomiska intressen, medan 

Arbetsförmedlingen försöker legitimera sin position genom att fördela ansvaret på fler aktörer 

i samhället (se 5.1.3 och Angelin 2009 och Ulfsdotter & Flisbäck 2011). Inom debatt-

diskursen verkar det således finnas en pågående maktkamp, där en strävan efter att få den 

egna tolkningen av orsakerna bakom arbetslöshetsstatistiken som allenarådande.  
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(2015). SCB arbetskraftsundersökningar. Statistiska centralbyrån.[hämtad 2015-04-07]. 

Analyserat material 
[http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Debattartiklar/Tidigare-

debattartiklar.html?year=Alla+%C3%A5r]. 
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Bilaga 1. Förteckning över studiens material 
 

Tabell 10. Förteckning över studiens material som utgörs av Arbetsförmedlingens debattartiklar 2009–2014 

Namn Antal 

ord 

Media Publicering 

Generaldirektörens avsiktsförklaring 967 DN-debatt 29 okt. 2014 

Vi kan göra mycket, men vi kan inte ge gymnasiekompetens 464 Barometern  27 juni 2014 

Service – snarare än kontrollfokus 890 SvD 18 nov. 2013 

Svårt sjuka tvingas inte jobba i skogen 

Försvaret kan ge unga en väg in i arbetslivet 

Vi kan inte köpa kurser bara från en anordnare 

Skola och arbetsförmedling ska aktivera unga utan jobb 

415 

486 

308 

931 

Aftonbladet 

Aftonbladet 

SvD 

DN-debatt 

29 okt. 2013 

25 sept. 2013 

25 sept. 2013 

22 feb. 2013 

Dött lopp mellan Arbetsförmedlingen och jobbcoacherna 

Kritiken ska inte grundas på myter 

264 

579 

DN-debatt 

SvD  

18 feb. 2013 

12 dec. 2012 

Hade varit oansvarigt att förbruka överskotten 

Arbetsförmedlingen har hög effektivitet 

Öppenhet och mångfald avgörande för vår tillväxt 

Vi har inte råd att inte hitta jobb till nya svenskar 

Orättvis bild av etableringsreformen 

Vi söker kompetens bland länets utrikes födda 

Fackets tolkningar visar dåligt omdöme 

 

Ungdomar klarar krisen på arbetsmarknaden bäst 

344 

377 

865 

753 

353 

894 

521 

 

948 

SvD 

DN-debatt 

DN-debatt 

DN-debatt 

DN-debatt 

DN-debatt 

Dagens indu-

stri 

DN-debatt 

18 aug. 2012 

16 aug. 2012 

1 juli 2012 

2 aug. 2011 

4 april 2011 

31 jan. 2011 

9 nov. 2010 

 

8 okt. 2009 

Totalt 10 359   
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Bilaga 2. Termlista 
 

Teoretiska och metodologiska begrepp i studien 

Aktiv och passiv diates. Verbböjning 

Bunden sats. Interpersonellt analyserad bisats 

Diskurs. Diskursbegreppet används i studien som ett samlingsbegrepp på de parter som är 

involverade i matchningsarbetet på arbetsmarknaden (staten, Arbetsförmedlingen, arbetssö-

kande, arbetsgivare, privata arbetsförmedlingar, oppositionspolitiker). 

Diskursiv praktik. Den andra boxen i Faircloughs tredimensionella modell. Hur studiens 

textmaterial produceras och konsumeras. 

Fri sats. Huvudsats analyserat interpersonellt 

Fundamentfält. Den första satsdelen i nordiska påståendesatser 

Ideationell metafunktion. Det som framgår av materialets innehåll (i studien: makropropo-

sitioner). 

Interpersonell metafunktion. Materialets interaktion med läsarna (i studien: språkhandling-

ar, modalitet, bundna satser). 

Kritisk diskursanalys. Studiens teoretiska ram som utgår från Faircloughs tredimensionella 

modell som bygger på textbaserad lingvistisk analys av materialet kombinerat med analys av 

studiens diskursiva och sociala praktik (se Fairclough 1991, 2002, 2010).  

Lexikogrammatik. SFL-baserat begrepp som omfattar texternas lexikon och syntax. 

Makroproposition. Makropropositioner består av mikropropositioner som påstår ett liknande 

ämnesinnehåll. 

Mikroproposition. En mikroproposition kan utgöras av en enskild sats, men även ingå med 

andra satser under en gemensam makroproposition. En mikroproposition påstår något om 

materialets innehåll. 

Modalitet. Anger talarens inställning till det sagda. 

51 
 



Regleringsbrev. Regeringen ger alla statliga myndigheter årliga direktiv som benämns regle-

ringsbrev. I regleringsbreven ingår såväl myndighetens uppdrag och mål som finansiella för-

utsättningar under det aktuella budgetåret. 

Situationskontext. SFL-baserat begrepp för tolkning av texter som framträder i ett specifikt 

sammanhang. 

Social praktik. Den yttersta boxen i Faircloughs tredimensionella modell. Den utgörs i stu-

dien av de förordningar och regleringsbrev som styr Arbetsförmedlingens matchningsarbete. 

Språkhandling. Utgörs i studien av fråga, påstående, erbjudande eller uppmaning. 

Textuell metafunktion. Omfattar materialets textuella struktur (i studien: fundament, under-

ordnade satser, passiva verb). 

Förkortningar 

CDA Critical discourse analysis (se kritisk diskursanalys). 

SAG Svenska akademiens grammatik 

SFL Systemisk-funktionell lingvistik. Språkvetenskaplig teori och metod (se Halliday 1994, 

2002). 

SFS Svensk författningssamling. 
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