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Om samverkansområdet Hållbar samhällsutveckling (HSU) 

Hållbar samhällsutveckling (HSU) är ett samverkansområde inom Samhällskontraktet. Det 

övergripande syftet är att i samverkan mellan högskolan, kommuner och landsting utveckla 

forskningsbaserad kunskap om sambanden mellan socialt, ekonomiskt, miljömässigt och 

kulturellt hållbar utveckling och därmed verka för en kompetenshöjning i regionen kring 

orters ändamålsenliga och hållbara platsutveckling. Verksamheten utgår från 

samhällsvetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling och strävar efter flervetenskaplighet. 

Samverkansområdet omfattar olika sammankopplade projekt som forskning, 

forskningsbaserat utvecklingsarbete och kunskapsöversikter, liksom aktiviteter som 

utbildning, spridning av forskningsresultat både till kommuner, landsting och till andra 

aktörer, samt arbetslivsförberedande aktiviteter för studenter. Därvid bygger samverkan på 

ett ömsesidigt ansvar mellan parterna, med högskola, kommuner och landsting som 

jämbördiga parter. Den föreliggande rapporten är framtagen inom ramen för HSU.  

Samhällskontraktet höjer kompetensnivån i Mälardalen genom gemensam forskning och 

utveckling. Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland 

och Landstinget Västmanland samverkar för att stärka regionen.  

Läs mer på www.mdh.se/samhallskontraktet.   
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Sammanfattning 
 

De offentliga aktörerna inom Samhällskontraktet vill med den här rapporten visa hur 

framtidens arbetsmarknad beskrivs och konstrueras som fenomen i svensk massmedia. 

Rapporten utgör del 2 i en rapportserie. Rapport 1 Framtidens arbetsmarknad – en teoretisk 

kunskapsöversikt, publicerades av Samhällskontraktet i maj 2015. 

 

Rapportens empiriska material utgörs av ett urval artiklar från traditionell media (dagspress, 

fackpress, pressreleaser och liknande) som publicerats på internet under perioden 1 mars till 

30 juni 2015. Sverige som nation framställs i materialet i en konkurrenssituation i relation 

till andra nationer, vilket också kan kopplas till tidigare forskning där en befarad framtida 

brist på arbete beskrivs. Politiker beskrivs som aktiva initiativtagare, men samtidigt som 

utsatta för hastigheten kring förändringar på arbetsmarknaden. Forskare framställs med en 

retorik som förstärker sanningsanspråk, men forskare konstrueras samtidigt som en grupp 

som står utanför den hastigt föränderliga verkligheten. Den forskning som främst får 

utrymme i media under perioden är Frey och Osborne (2013). Denna forskning konstrueras 

retoriskt som fakta. Utbildningsorganisationer framställs som viktiga för framtidens 

arbetsmarknad, men diskuteras med hjälp av en lokalt producerad diskurs kring styrning; 

dels av utbildningsorganisationerna generellt, dels av individers studieval.  

 

Egenföretagare beskrivs i artiklarna, liksom i tidigare forskning, som en möjlig lösning på en 

befarad brist på arbeten på framtidens arbetsmarknad. Fackliga organisationer 

marginaliseras retoriskt under perioden, samtidigt lyfts i materialet en diskussion kring 

arbetsmarknadens utveckling mot större otrygghet och utsatthet, bland annat för 

arbetssökande. Två grupper anställda diskuteras i materialet som framtida bristyrken: 

ingenjörer och vårdanställda. I relation till dessa två yrkesgrupper nämns också ett behov av 

flyktingar och invandrare till Sverige. Barn och ungdomar skrivs fram som en grupp som 

behöver utbildas framför allt inom teknisk kunskap och entreprenörskap. Behov av flexibel 

barnomsorg lyfts i relation till kvinnors arbetssituation på framtidens arbetsmarknad. 

Samtidigt är könssegregering och jämställdhet tystnader i materialet, liksom miljöfrågan, 

minskad konsumtion och därmed ett minskat behov av lönearbete för både kvinnor och män 

som en alternativ samhällsutveckling.  
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Massmedia formar samhället 
 

Massmedias skildring av samhället har beskrivits som ett centralt fenomen att studera för att 

förstå samtida sociala och kulturella processer och förändringar (Fairclough, 1995). I 

massmedia sker ständigt ett urval av fakta och perspektiv som på olika sätt formar vår 

uppfattning om då-, sam- och framtiden. Därmed får massmedias urval också konsekvenser 

för hur samhället formas, såväl organisationer som enskilda individer påverkas (Strömbäck, 

2014). Massmedias rapportering kan aldrig betraktas som neutral. Få, om ens några, 

individer i samhället lämnas opåverkade. Media kan därför förstås som sociokulturell praktik 

eller sociokulturell handling som omfattar såväl den text och det tal som produceras lika väl 

som dem som producerar, dem som produceras och dem som konsumerar massmedia 

(Fairclough, 1995).  

 

Samhällskontraktets parter; Eskilstuna kommun, Landstinget Sörmland, Landstinget 

Västmanland, Västerås stad och Mälardalens högskola vill med den här förstudien lyfta hur 

förändringar på arbetsmarknaden, med utgångspunkt i digitalisering och globalisering, 

skrivs fram i svensk massmedia. Med hjälp av rapporten ska de regionala, offentliga 

aktörerna i Sörmland och Västmanland kunna ställa sig relevanta frågor kring till exempel 

utbildning, infrastruktursatsningar, samhällsbyggnad, insatser för att minska arbetslöshet 

och social hållbarhet. Materialet kommer även att användas för vetenskapliga publikationer. 

Rapporten Framtidens arbetsmarknad i massmedia utgör del 2 i en rapportserie. Rapport 1 

Framtidens arbetsmarknad – en teoretisk kunskapsöversikt, publicerades av samma 

författare inom ramen för Samhällskontraktet i maj 2015. 
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Rapportens disposition 
 

Rapporten inleds med Med språket i fokus – rapportens teoretiska och metodologiska 

ramverk, där läsaren får en bakgrund till hur de massmediatexter som ingår i rapporten har 

lästs och diskuteras i rapportens avslutande kapitel. Därefter beskrivs Tillvägagångssätt, hur 

urvalet av massmediatexter har gjorts. En kortfattad översikt över hur framtidens 

arbetsmarknad beskrivits tidigare i teoretisk litteratur görs under rubriken Tidigare 

forskning om framtidens arbetsmarknad. Under rubriken Grupper i massmedia 1 mars till 

30 juni 2015 tematiseras innehållet i de lästa massmedietexterna. Syftet med kapitlet är att 

presentera hur individer grupperas och konstrueras i massmedia under den aktuella 

perioden.  Massmedias berättelse om framtidens arbetsmarknad är rapportens analys och 

slutsatser. Här förs en diskussion kring hur lokalt producerade diskurser och diskursiva 

verktyg används för att skriva fram framtidens arbetsmarknad som fenomen, för att 

konstruera identiteter kring grupper och för att konstruera relationer mellan dessa grupper. 

Vidare diskuteras tystnader i massmedia och hur alternativa bilder av framtidens 

arbetsmarknad skulle kunna skrivas fram.   
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Med språket i fokus – rapportens teoretiska och metodologiska 

ramverk 
 

I socialkonstruktionismen antas språket inte bara beskriva världen, det konstruerar världen, 

och därigenom får språket också konsekvenser. Med hjälp av språket skapar vi dagligen 

argument och förhandlar tillsammans med våra medmänniskor fram vad som är att betrakta 

som sanning eller verklighet. Vissa sätt att se på världen är, eller blir, därför under vissa 

historiska och kulturella epoker dominanta genom att anta status som fakta eller sanning 

(Burr, 2003, Potter, 1996/2004). Med utgångspunkt i socialkonstruktionismen innebär ordet 

diskurs de meningsinnehåll, metaforer, representationer, bilder, berättelser, påståenden osv 

som tillsammans skapar en bild eller en uppfattning om en viss grupp, individ eller fenomen i 

samhället. Runt varje grupp, individ eller fenomen finns inte bara en diskurs, utan flera 

lokalt producerade diskurser som sinsemellan samspelar och konkurrerar om utrymme. Hur 

anspråk på sanning, kunskap och fakta konstrueras är därför centralt för att försöka förstå 

frågor om hur identitet, makt och förändring formas i samhället (Burr, 2003, Jorgensen och 

Phillips, 2002/2008, Potter och Wetherell, 1987). I den här rapporten är det därför hur 

denna konstruktion sker som är av intresse för analys, inte vad som i sig är att betrakta som 

fakta. Därigenom ställs det paradoxala och komplicerade förhållandet mellan subjekt och 

diskurs i fokus och därigenom kan vi också studera hur användning av lokalt producerade 

diskurser vid ett givet ögonblick konstruerar identitet (Edley, 2001, Wetherell och Potter, 

1992, Gilbert och Mulkay, 1984).  

 

Med inspiration från Fairclough (1995) och Wetherell och Potter (1992) kommer tre frågor 

att användas som utgångspunkt för att analysera och diskutera hur framtidens 

arbetsmarknad konstrueras i samtida massmedia i kapitlet Massmedias berättelse om 

framtidens arbetsmarknad: 

 

- Hur är världen (händelser, samband osv) representerad? 

- Vilka identiteter eller positioner konstrueras för dem som producerar massmedia, 

dem som produceras av massmedia och dem som konsumerar massmedia? 

- Vilka relationer konstrueras mellan dem involverade? 

 

I sociala situationer antar eller tilldelas individer ständigt språkligt konstruerade, sociala 

identiteter eller positioner. Identiteterna som kan väljas är de som finns tillgängliga i den 

givna kontexten (kulturen, tiden, platsen, det givna samtalet) (Wetherell och Potter, 1992). 

På så sätt är socialt konstruerade identiteter ständigt i flux och de beskrivningar av individer 
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och grupper som skrivs fram i den här rapporten kan enbart ses som en ögonblicksbild av 

samtiden. 

 

Mueller och Whittle (2011) skriver att en idé eller en trend blir etablerad i samhället först när 

den översätts genom text och tal. Översättningsprocessen kan förstås genom analys av hur 

diskursiva verktyg används lokalt i samtalet mellan individer eller texter och det samtal som 

därmed gemensamt byggs upp (Edwards, 2005). Edwards och Potter (1992) menar att det är 

ett misstag att tro att beskrivande eller ”rapporterande” delar av samtal skulle kunna 

uppfattas som objektiva. Istället är just rapporterande eller beskrivande delar av ett samtal 

verktyg som används när något står på spel i ett samtal eller en text, när samtalet mellan 

människor eller mellan texter, av den ena eller båda parter, uppfattas som känsligt. 

Uttalanden som gör anspråk på att beskriva fakta används då som verktyg för att förstärka, 

framhäva eller underminera argument (Edwards, 2012, Potter, 1996/2004). Vidare används 

diskursiva verktyg när någon i samtalet retoriskt vill tillskriva sig själv eller någon annan 

insats, särskilt när ens egen eller någon annans position i samtalet betvivlas. Men det kan 

också handla om att försöka förneka eller förminska den egna insatsen i situationen eller att 

en deltagare bekänner sin roll i det som skett (Potter, 1996/2004). Ett annat verktyg är att 

använda sociala kategorier för att direkt eller indirekt beskriva oss själva och andra. 

Grupperingarna ”vi”, ”dem”, ”oss”, ”politiker”, ”chefer”, ”kvinnor” och ”barn” handlar lika 

mycket om att definiera vem som ingår i en grupp som om vilka förväntningar, rättigheter, 

skyldigheter och ansvar som följer med den gruppen och därmed formar den i samtalet 

konstruerade identiteten (Potter, 1996/2004). 
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Tillvägagångssätt 
 

Företaget Meltwater (Meltwater, 2015), specialiserade på omvärldsbevakning, genomförde 

under våren 2015 från den 1 mars till och med den 30 juni (vecka 10 till och med vecka 27) en 

sökning av traditionell media (dagspress, fackpress, pressreleaser och liknande) som 

publicerats på internet i Sverige. Sökorden som användes var ”framtidens arbetsmarknad”, 

digitalisering, automatisering och globalisering.  

 

Jag valde i en första prioritering enbart artiklar som relaterade till arbetsmarknaden i 

Västmanland och Sörmland, men urvalet blev då för litet (3 artiklar), varför urvalet av texter 

vidgades till alla delar av Sverige som underlag för rapporten. Totalt omfattar det empiriska 

materialet 58 tidningsartiklar och pressreleaser. Dessa skrev jag ut i sin helhet under juli 

2015 och analyserade under hösten 2015. Samtliga artiklar återfinns i rapportens 

källförteckning. 

 

För att läsaren ska kunna följa empirin och därefter hur analysen har genomförts har jag valt 

att skriva fram vilka grupperingar som presenteras i massmedia i relation till fenomenet 

framtidens arbetsmarknad under rubriken Grupper i massmedia 1 mars till 30 juni 2015. 

Analys och rapportens slutsatser som tar utgångspunkt i rapportens teoretiska och 

metodologiska ramverk presenteras därefter under rubriken Massmedias berättelse om 

framtidens arbetsmarknad.  

 

Tiden för projektet omfattade 15 % av en heltidstjänst under hösten 2015, vilket gav cirka 110 

timmar för att färdigställa delrapport 2 Framtidens arbetsmarknad i massmedia. 
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Tidigare forskning om framtidens arbetsmarknad 
 

Framtidens arbetsmarknad problematiseras i teoretisk litteratur genom i huvudsak tre 

fenomen: digitalisering, globalisering och flexibilisering. Begreppen kan dock inte 

diskuteras isolerat utan måste relateras till andra fenomen i samhället som urbanisering, 

demokratisering, individualisering osv.  

 

Digitaliseringen, hur datorer och robotar ersätter människor i arbetslivet, kan i positiva 

termer beskrivas genom att behovet av mänskligt arbete är mindre än någonsin i 

mänsklighetens historia. Trots det arbetar människor i faktisk tid allt mer (Paulsen, 2010, 

Fölster, 2015). En förväntad global brist på arbetstillfällen beskrivs vidare i termer av 

konkurrens där nationer och regioner behöver identifiera de arbetsuppgifter som ”blir kvar” i 

digitaliseringens kölvatten för att stärka sin konkurrenskraft (Brynjolfsson och McAfee, 2011, 

Frey och Osborne, 2013).  

 

Globalisering beskrivs som det äldsta av de tre begreppen med ursprung från 60-talet. 

Intensiv internationell forskning visar en spretig bild kring globaliseringen som ett allt annat 

överskuggande kontra perifert, positivt kontra negativt fenomen. Gemensamt är dock synen 

på globaliseringen som drivet av multipla faktorer med digitaliseringen som central kraft 

(Jones, 2010).  

 

Flexibilisering av arbetsmarknaden har skildrats som en konsekvens av digitaliseringen och 

globaliseringen (Sennett, 2011, Standing, 2011, Standing, 2014). Kommunikation över 

internet har medverkat till att omorganisera arbetslivet från statiska, hierarkiska strukturer 

till allt mer flexibla sätt att organisera arbete genom nätverk. Konsekvensen beskrivs som en 

allt mer upphackad, flytande och otrygg tillvaro för allt fler människor. Instabilitet beskrivs 

som normaliserad genom tidsbegränsade anställningar och ofrivilliga deltidsarbeten 

kombinerat med krav på ständig tillgänglighet på arbetsmarknaden (Fudge och Owens, 

2006, Fudge och Strauss, 2014, Sennett, 2011, Ross, 2009, Standing, 2011, Standing, 2014, 

Spilerman, 2009, Mulinari och Selberg, 2011, Ighe, 2013, Hasselberg, 2009). 

 

I teoretisk litteratur beskrivs vidare ett antal lösningar på problematiken kring framtidens 

arbetsmarknad: de nya jobben, mer och bättre utbildning, innovation och entreprenörer och 

alternativ till lönearbete.  

 

De nya jobben bedöms som färre än tidigare, men nya arbetstillfällen och yrken uppstår 

(Fölster, 2015, Paulsen, 2010). De som främst beskrivs som attraktiva och 
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konkurrenskraftiga på framtidens arbetsmarknad är högutbildade inom teknikämnen 

(Fölster, 2015).  

 

Mer och bättre utbildning används som ett förslag till lösning under devisen att högutbildade 

är framtidens vinnare (Brynjolfsson och McAfee, 2011). Samtidigt framställs överutbildning 

som en kostsam samhällsutveckling (Fölster, 2015, Cappelli, 2015).  

 

Innovation och entreprenörer beskrivs som dels ett sätt att få människor i sysselsättning, 

dels som ett sätt att skapa nya möjligheter för tillväxt och fler i anställning (Brynjolfsson och 

McAfee, 2011). Här syns också miljöfrågan som ett centralt tema (Sassen, 2014, Rockström 

och Olsson, 2014).  

 

En samhällsutveckling med alternativ till lönearbete diskuteras genom uppdelningen 

avlönat kontra icke avlönat arbete och meningsfull sysselsättning kontra betald arbetstid som 

definierat av samtiden och därför föränderligt (Standing, 2014, Standing, 2011, Paulsen, 

2010, Schantz, 2013, Glucksmann, 2011).  

 

En översikt över hur framtidens arbetsmarknad beskrivs i vetenskaplig litteratur har tidigare 

publicerats inom ramen för Samhällskontraktet med titeln Framtidens arbetsmarknad – en 

teoretisk kunskapsöversikt (Lindell, 2015). 
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Grupper i massmedia 1 mars till 30 juni 2015 
 

I de massmedietexter som ligger till grund för rapporten benämns en rad grupper i 

samhället: nationen, politiker, forskare, utbildningsorganisationer, fackliga organisationer, 

arbetstagare, ingenjörer, offentliganställda, företag och företagare, flyktingar och 

invandrare och ungdomar och barn. Dessa olika grupper kategoriseras vidare i huvudsak 

som antingen ansvariga för eller utsatta för förändringar på arbetsmarknaden.  

 

Namnen inom parentes nedan syftar till den som angivits som artikelförfattare, i de flesta fall 

är detta en journalist eller ansvarig utgivare men även andra författare förekommer. All text 

som är kursiverad är ordagrant citerade ur tidningsartiklarna. 

 

 

 

 

Nationen 
 

En återkommande avgränsning i de lästa artiklarna är Sverige som nation i relation till andra 

nationer. I relation till framtidens arbetsmarknad beskrivs Sverige som ett land med en rad 

naturliga nackdelar av geografiskt slag, men också med en styrka i vår internationalitet 

(Teodorescu, 20150517). Vidare kategoriseras Sverige som en nation som är historiskt öppet 

för att ta emot människor med annan nationell bakgrund. Detta beskrivs som nödvändigt för 

att inte halka efter i den nya digitala och globala ekonomin (Wolf-Watz, 20150331). 

Svenskarna framställs som ett folk som av tradition gör allting själva men samtidigt är de 

allt för höga svenska skatterna ett skäl till att Sverige skapat höga trösklar för framtidens 

arbetsmarknad (Schlingmann, 20150511). När andra länder i vår omgivning sänker skatten 

måste vi förhålla oss till den konkurrensmiljö som uppkommer (Teodorescu, 20150517). 

Sverige som nation står inför utmaningar i relation till framtidens arbetsmarknad (Busch-

Thor, 20150305). I relation till andra nationer som yttre hot framställs Sverige som ett land 

som är sämre förberedd än andra nationer inför den hotande digitaliseringen (Karlsson, 

20150304, Rosengren, 20150306). Men det internationella perspektivet kan också fungera 

som en möjlighet: Vi måste våga höja blicken och titta över Sveriges gränser. Vi är alldeles 

för små för att prata lokalt, regionalt, nationellt. Vi måste titta på samverkan som stärker 

oss (Hansson, 20150507). 
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Politiker 
 

Politiker beskrivs frekvent som initiativtagare till samtal om framtidens arbetsmarknad 

(Jakobsson, 20150303, Westerlind, 20150529, Hedberg, 20150413, Cavallini, 20150529, 

Gestrin, 20150527, Johansson, 20150614) och självkategoriserar sig också som ansvariga för 

att rusta (Marken, 20150305) och förändra och förbättra (Busch-Thor, 20150305) den 

lokala regionen alternativt Sverige som nation. Men regeringens aktiva roll beskrivs också av 

företrädare från Svenskt Näringsliv som att, genom ambitiösa skattereformer, slår mot 

företagen (Hamilton och Rönnfjord, 20150304, Hamilton och Johansson, 20150404, 

Pettersson och Hamilton, 20150327) 

 

Regeringen som initiativtagare presenteras i en pressrelease som handlar om hur 

representanter från näringsliv, organisationer och forskarvärlden samt en rad innovativa 

företag ska diskutera framtidens arbetsmarknad. Ny teknik, digitalisering och en 

omfattande global strukturomvandling spås förändra framtidens arbetsmarknad radikalt 

(Regeringskansliet, 20150514). Men politikerna framställs samtidigt som en grupp, som på 

grund av utvecklingens hastighet, inte förmår hänga med i utvecklingen på arbetsmarknaden. 

Arbetsmarknaden förändras nu så fort att politiken inte hänger med (Runsten, 20150403). 

Politiker beskrivs vidare som panikslagna. Istället för att diskutera framtidens 

arbetsmarknad och inse problematiken kring företagande och digitaliseringens möjligheter 

respektive fallgropar ägnar de sig åt klickbildning och odemokratiskt fifflande vilket hjälper 

de främlingsfientliga att ostört få måla en vilseledande kuliss i samhällsdebatten (Nordebo, 

20150506). Politiker framställs också som hycklare: trots att Löfven säger att han vill minska 

andelen visstidsanställningar finns närmare 200 visstidsanställda på regeringskansliet 

(Svensson, 20150612). 

 

Politiken och demokratin beskrivs slutligen som hotad. Mot bakgrund av att de traditionella 

strukturerna på arbetsmarknaden bryts sönder kommer Politikens förmåga att planera och 

styra minska. Vi måste sluta tänka i system (Schlingmann, 20150511). Karlsson m.fl. 

(20150420) frågar: Kan vi behålla ett öppet demokratiskt samhälle när människor friställs?  
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Forskare 
 

Forskning och forskare är en grupp som framställs frekvent i materialet. Bland annat i 

beskrivningar av forskningsprogram där forskningen sker i samverkan mellan högskolor, 

företrädare för privata och offentliga arbetsgivare, utbildningsaktörer och myndigheter som 

deltagare och intressenter (Hallberg, 20150429, Benson, 20150427, Lager och Karlström, 

20150504). Deltagarna, förutom forskarna själva, beskrivs som individer som kommer att 

bidra med insikter från verkligheten. Genom forskningsprogrammet ska forskarna få insikt 

om vilken kunskap som efterfrågas (Hallberg, 20150429, Lager och Karlström, 20150504). 

Samverkan mellan forskare och övriga samhällsaktörer framställs som centralt även av 

Hansson (20150507) som gör en faktakonstruktion kring Silicon Valley som 

framgångsregion: där finns det också i mitten, i hjärtat, ett universitet, Stanford University.  

 

Den forskning som används ojämförligt mest i massmedia under den aktuella perioden är 

artikeln The future of Employment av Frey och Osborne (2013) (Schlingmann, 20150511, 

Karlsson, 20150408, Karlsson m.fl., 20150420, Runsten, 20150403, Kriss, 20150507, 

Jakobsson, 20150303, Karlsson, 20150428). Bland andra Jakobsson (20150303) skriver om 

en rapport som visar att cirka hälften av de jobb som finns på arbetsmarknaden idag är 

ersatta av teknik inom 20 år. Författaren skriver att i och med globaliseringen kommer 

ytterligare jobb att försvinna. Vad kommer istället? Alla kan inte bli spelutvecklare eller 

kulturstrateger. Karlsson (20150408) slår fast att hälften av alla jobb idag kommer att vara 

automatiserade om två decennier. Brink (20150628) skriver att om 20 år ska hälften av alla 

jobb vara automatiserade. Robotar i relation till människor kategoriseras vidare: Många 

tror att just de sociala egenskaper som krävs för att vara en bra konsult, inte kan hanteras 

av robotar. Den dag de kan det, är det nog kört för mänskligheten. Karlsson m.fl. 

(20150420) använder rubriken: Vad händer när jobben försvinner? Författarna använder 

sig retoriskt av Osborne och Freys forskning och beskriver yrkesgrupper som i framtiden blir 

överflödiga; taxiförare, lagerarbetare, butiksbiträden, läkare, jurister och högskolelärare. 

Som svårare att ersätta nämns fritidsledare och skogsmästare.  

 

Forskarna Adermon och Gustavsson (20150326) skriver om sin egen forskning som visar på 

en ökad polarisering på arbetsmarknaden. Andelen hög- och låglönearbeten beräknas öka 

medan arbeten i medelinkomstsektorn minskar. Yrken som kategoriseras som 

medelinkomstjobb är industrijobb, växeltelefonistjobb och bokförare, alla yrken som kräver 

kunskap men med fasta regler och rutiner. Servitör, vaktmästare och städare kategoriseras 

som låglöneyrken medan de som gynnas mest på arbetsmarknaden är höglönejobben 

ingenjör och läkare. Samtidigt kategoriserar forskarna sig själva som viktiga genom att 

beskriva det arbete de själva gör: Det vi däremot vet är att kontinuerliga och aktuella 
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analyser av faktiska data är nödvändiga för samhällets möjligheter att möta de 

utmaningar och möjligheter som följer med nya framsteg inom dator- och robotteknik. 

Andermon och Gustavssons forskning fångas vidare upp av Runsten (20150403) som 

beskriver hur medelinkomstjobben slås ut. I artikeln skriver författaren att frågan är inte 

bara hur teknikutvecklingen påverkar samhället, utan också hur vi vill att 

teknikutvecklingen ska påverka samhället. Vidare använder sig Runsten (20150403) av Frey 

och Osborne (2013) när hon skriver att hälften av de nuvarande jobben kan ha tagits över 

av robotar och datorer inom 20 år.  

 

 

 

 

Utbildningsorganisationer 
 

Att det ska bli enklare för människor att omskola sig och börja om mitt i livet bör vara en 

central del av framtidens arbetsmarknad, skriver Nyström (20150424). Karlsson 

(20150408) och Karlsson (20150428) anger universiteten som ansvariga för detta livslånga 

lärande, men universiteten beskrivs samtidigt som organisationer i behov av omställning. Nu 

är ju universitetsutbildningar som att skjuta med hagelbössa. De flesta kurser träffar likt 

hagel inget mål. Utbildningscyklerna spås i framtiden att gå allt snabbare, fler ska utbildas 

allt oftare. Högre utbildning måste, enligt artikelförfattaren, bli effektivare istället för att bli 

längre. Men lärosätena klarar knappt av dagens situation, så tuffare lär det bli (Karlsson, 

20150408). En fråga adresseras retoriskt till högskolorna: klarar högskolorna av att 

snabbutbilda arbetskraft när behoven i samhället ändras? (Karlsson m.fl., 20150420). 

Sjöstedt (20150404) ifrågasätter varför staten idag betalar för fler utbildningsplatser till 

journalister i Sverige än till läkare. Att vi människor har drömmar som inte grundar sig i 

prognoser är ju lika naturligt som att var och varannan unge önskar att de ska bli nästa 

Zlatan. Men det håller ju inte i längden.  

 

Aftonbladets journalist Swedin (20150315) kategoriserar kollegorna (journalister på Dagens 

Nyheter) som de som avslöjat missförhållanden i fördelning av offentliga medel till 

utbildning. Det är friskolor som tjänat otillbörligt mycket pengar genom att erbjuda 

naturbruksprogram (som ger högre ersättning per elev) men i realiteten lära ut 

äventyrsturism och hunddagiskunskap. Artikelförfattaren skriver: Men varför i hela världen 

har vi gjort det så lätt att fuska och trixa? Hur kan vi tolerera att vårt utbildningssystem 

utvecklas till en bransch för skoj, spekulation och snabba klipp? Det är helt enkelt inte 

acceptabelt. Skolan, eleverna och framtidens arbetsmarknad måste vara viktigare än så.  
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Stenman m.fl. (20150430) skriver hur Estetiska programmet tidigare var ett av de stora 

högskoleförberedande programmen, men hur estetiska kurser allt mer kommit att prioriteras 

bort. Artikelförfattaren skriver: Framtidens arbetsmarknad är under stark förändring. 

Yrken som tidigare inte fanns växer fram med rasande fart. Representanter för Gröna 

studenter Hylander och Acevedo (20150421) skriver: Framtidens arbetsmarknad 

efterfrågar allt fler människor med högre utbildning, inte färre. Författarna positionerar sig 

som motsatser till Moderat ungdom och skriver att deras syn på utbildning är 

antiintellektuell, trångsynt och innebär att endast den utbildning som ger ekonomisk 

avkastning är värd att satsa på. På liknande sätt kategoriserar författarna medborgare: Vi 

behöver inte bara medborgare som kan passa in i det system som vi har i dag, vi behöver 

också medborgare som kan ifrågasätta systemet och skapa något nytt. Avgiftsfri utbildning 

i flera akademiska discipliner beskrivs vidare som något mer än att bara utbilda arbetskraft 

och ett sätt att minska social snedrekrytering.  

 

 

 

 

Företag och företagare 
 

Företag och företagande beskrivs frekvent i materialet som en viktig del på framtidens 

arbetsmarknad: Framtidens arbetsmarknad kommer att se annorlunda ut med en högre 

grad av egenföretagande. Med robotar kommer många av tidigare jobb försvinna men de 

kan ersättas av nya innovationer (Hansson, 20150507). Jochnik (20150422) beskriver hur 

Framtidens arbetsmarknad och lokala företag visades upp på en lokal näringslivsdag. 

Busch-Thor (20150305) kategoriserar företagarna som en grupp som behöver få sina 

drivkrafter stärkta av Alliansens förslag. Företagarna beskrivs vidare som en kategori som är 

de som ska anställa. Men runt företagarna finns en mängd hinder de stöter på för att 

anställa. På liknande sätt kategoriserar företrädare för Svenskt Näringsliv företagen som den 

drivande parten: Företagen är jobbmotorn i Sverige. Medan regeringen framställs som den 

hindrande parten: Regeringens skattechock slår mot företag (Hamilton och Rönnfjord, 

20150304, Hamilton och Johansson, 20150404, Pettersson och Hamilton, 20150327). 

 

Hansson (20150507) beskriver digitaliseringen som en raketmotor som gör att det går 

fruktansvärt mycket snabbare med globaliseringen. Därför är de människor som behövs i 

regionen drivna individer som utvecklar framtidens tjänster. De kategoriseras som inte 

anställda som får lön 8 till 5 utan istället som frilans (Hansson, 20150507). Per 

Schlingmann (tidigare politisk rådgivare M) citeras och diskuteras i Bohuslänningen 

(20150515) samt skriver själv i DN (20150511). Samtidigt som Schlingmann beskriver hur 
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traditionella strukturer faller sönder, kategoriseras svenskar som ett folk som av tradition 

gör allting själva. Det innebär att det finns grogrund för entreprenörskap och entreprenörer, 

även bland dem som inte har så stora kunskaper så att de får inträde till de jobb som kommer 

att finnas kvar. Enligt artikelförfattaren i Bohuslänningen skriver Schlingmann om att 

framtiden är ljus för den som känner ”arbetslust”. Urbaniseringen, globaliseringen och 

datoriseringen beskrivs vidare som slutet för nio- till femjobb. Samtidigt är det bara de med 

just arbetslust som lyfts i artikeln (Schlingmann, 20150511), inga idéer finns kring hur de 

mänskliga effekterna av den jobblösa tillväxten bör hanteras (Kriss, 20150507).  

 

Malmström (20150306) själv kategoriserar sig som bland annat egenföretagare, med 

uppmaningen det gäller att vara flexibel. Vidare används otrygghet som ett beskrivande ord 

för hennes egen position på arbetsmarknaden:  

Det har också blivit alltför tydligt att det inte finns några trygga 

jobb. Stora företag och industrier som historiskt funnits i landskapet 

har på några år lagt ner sina verksamheter. Arbetsmarknaden 

förändras. Det viktiga är hur de nya jobben skapas. Det går inte att 

vänta på att Facebooks nästa etablering blir i Hälsingland, även om 

det vore häftigt. Vad kan det offentliga göra för att hjälpa till? Vad 

vill företagarna ha hjälp med?  

I citatet beskrivs stora företag och industrier med ord som funnits i landskapet och 

historiskt. Stora företag och industrier innebär här alltså något gammalt och lokalt. Facebook 

beskrivs som ett exempel på de nya jobben och vidare med ordet häftigt. De gamla företagen 

är alltså historiska, till skillnad från de nya företagen som tillhör IT-sektorn, är onåbara på 

landsbygden, men häftiga. Företagarna verkar i texten inte höra ihop med de stora 

företagen, antagligen hänvisar ordet till små och medelstora (egen)företagare (senare i texten 

återkommer författaren till turistföretagandet), dessa kategoriseras som en grupp som 

behöver hjälp (Malmström, 20150306). 

 

Rosengren (20150306) gör en liknande åtskillnad mellan å ena sidan unga företag (Spotify 

och Skype) och å andra sidan etablerade företag som har en del att ta igen. De unga 

företagen kategoriseras som ledare medan de etablerade företagen kategoriseras som följare.  

Bland de svenska företag som definierade sig som ”ledare”, 

som är med och driver digitaliseringen, kom 32 procent av 

vinsten redan idag från den digitala marknaden, jämfört 

med de som definierade som ”följare” där den digitala 

marknaden genererade 11 procent av vinsten.  

Vidare kategoriseras ledarföretagen som drivande. Dessa driver digitaliseringen. De beskrivs 

också som konkurrenskraftiga. Följarna kategoriseras istället som företag som passiva: de 
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förändras gradvis i motsats till att driva eller göra omvälvande förändringar. Följarna 

kategoriseras som företag som kommer att hamna allt längre efter i konkurrensen 

(Rosengren, 20150306). Uppdelningen mellan olika företag och företagare utmanas av 

Teodorescu (20150517) som citerar Leif Johansson, tidigare VD för Volvo: Göteborg har 

historiskt haft en tung tillverkande industri, vilket jag vägrar kalla för traditionell eller 

gammal industri. Kan vi behålla den är det jättebra. Jag förstår inte varför den ska ställas 

mot den nya, mer tjänste- eller mjukvarubaserade industrin. Inte heller varför man ska 

ställa små företag mot stora. 

 

 

 

 

Fackliga organisationer 
 

Representanter för SSU, Levein och Larsson (20150625) beskriver en samhällstrend där allt 

färre unga går med i facket. Fackförbunden beskrivs av artikelförfattarna som en garant för 

att arbetsgivare och arbetstagare ska kunna mötas som jämlikar, där såväl medlemmar som 

arbetsgivare genom kollektivavtal måste dra sitt strå till stacken. Men de fackliga 

organisationerna beskrivs också som språngbrädor för tidigare generationers klassresor när 

arbetargrabbar började arbeta på bruket (Ströman, 20150630). Juseks VD Magnus 

Hedberg (20150413) beskriver regeringens utredningsarbete kring framtidens 

arbetsmarknad som klinisk ren från facklig representation av akademiker eller tjänstemän. 

 

Fackförbundet TCO självkategoriserar sig i en aktiv roll genom att skriva: Vi har ett stort 

ansvar att jobba för goda arbetsvillkor och ökad jämställdhet på framtidens 

arbetsmarknad (Johansson, 20150504). TCO meddelar att de avser att starta en 

tankesmedja för att diskutera hur tjänstemannagruppen är särskilt utmanad av ökad 

globalisering och digitalisering (Beckström, 20150414). Tjänstemän ställs i relation till unga 

utan gymnasieutbildning, nyanlända och människor med olika funktionsvariationer. Alla 

samhällets stödåtgärder riktas mot dem som har svårast att få jobb, medan den växande 

gruppen tjänstemän i visstidsanställningar får litet eller inget stöd (Westberg, 20150624). 

Även Unionen tillskriver sig en aktiv roll genom att bjuda in till seminarier under 

Almedalsveckan med diskussion kring den stundande avtalsrörelsen och industrins 

lönesättande roll, utmaningarna på framtidens arbetsmarknad, digitalisering, 

jämställdhet och ett hållbart och framgångsrikt mångfaldsarbete (Forsberg, 20150626).  
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Arbetstagare 
 

Busch-Thor (20150305) beskriver Den vuxna befolkningen i tredje person, dessa ska stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Berg (20150302) tilltalar istället läsaren i andra person: Hur 

kommer din roll som arbetstagare att förändras? (…) Framtidens arbetsmarknad kommer 

att premiera vad du gör – inte antal timmar du tillbringar på arbetsplatsen. Läsaren 

kategoriseras som arbetstagare, medan gymnasieungdomen på den framtida 

arbetsmarknaden är egenföretagare med en egen karriärplan. För att beskriva den anställde 

används ord som guldklockor och trogen tjänst ihop med ett minne blott. Framtidens 

arbetsmarknad associeras i artikeln istället till coaching, karriär och morot. Moroten som 

författaren beskriver, är att vi (jag som läsare) kommer att belönas med mer ledighet i 

framtiden om jag kan utföra uppgifterna snabbare. Schlingmann (20150511) skriver: 

Livslånga nio till fem-jobb kommer vi att ta del av på museum. Jobb och företag kommer 

att finnas kortare tid och mer svara mot direkta uppgifter som måste lösas. Alltmedan 

människan lever längre så kommer företag och jobb att leva kortare och tuffare liv. Kriss 

(20150507) kommenterar Schlingmanns artikel med att han saknar politiska idéer om hur 

de mänskliga effekterna av den jobblösa tillväxten bör hanteras. Kriss (20150507) 

kategoriserar vidare löntagare med fel eller låg utbildning som mer utsatta än på flera 

decennier. Arbetslivets otrygghet beskrivs också av Åsberg (20150610) som i en pressrelease 

från Länsförsäkringar skriver allt större del av befolkningen riskerar att stå utan ekonomisk 

trygghet vid pensionering, sjukdom och död via sin anställning.  

 

Två grupper av arbetstagare används med hög frekvens i artiklarna om framtidens 

arbetsmarknad: ingenjörer respektive offentliganställda.  
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Ingenjörer 
 

Nohrstet och Harnesk (20150416) skriver att många teknikbolag trots varsel behöver 

rekrytera ingenjörer. Varslen sker främst i telekombranschen medan rekryteringarna görs 

bland teknikkonsulterna och byggbolagen. Här nämns också behovet av ingenjörer i relation 

till en omställning till hållbar energi. Ingenjörsutbildade kategoriseras vidare som en 

tudelad grupp; ingenjörer med elektronik och kemiinriktning har en svår situation på 

arbetsmarknaden medan övriga ingenjörsgrupper spås en ljus bild på framtidens 

arbetsmarknad, och väljer man inriktningen teknik så ser jobbmöjligheterna bra ut i 

största allmänhet. Även Teodorescu (20150517) beskriver ingenjörer som en bristvara, här 

behöver inte minst invandringen av högkvalificerad arbetskraft öka. Vi kommer behöva 

mellan 500 000-600 000 nya ingenjörer utöver de vi har i hela Europa bara för att göra 

det vi gör i dag. Laitila (20150316) skriver om hur de lokala skolornas rektorer har åkt till 

USA för att delta i en mässa och där lära sig om digitaliseringen och vad som kommer att 

gälla på framtidens arbetsmarknad. USA beskrivs i artikeln som en trendsättare i världen 

som visar att ingenjörer är den typen av arbetskraft som både dagens och framtidens 

arbetskraft kommer att efterfråga. Wolf-Watz (20150331) beskriver, med hänvisning till 

Anders Borg som expert, ingenjörer som för få och som viktiga för framtidens 

arbetsmarknad. Samtidigt görs en indirekt kategorisering av ingenjörer som män genom att 

det utbildas för lite ingenjörer och särskilt för lite kvinnliga ingenjörer.  

 

 

 

 

Offentliganställda 
 

Enligt Schlingmann (20150511) kan Sverige beskrivas som ett land som genom höga skatter 

fasar ut sig själv i relation till resten av världen, vilket främst kommer att slå mot offentlig 

sektor. Jakobsson (20150303) skriver hur tjänster inom den offentliga sektorn befinner sig i 

mycket stark tillväxt, men samtidigt kommer denna efterfrågan inte realiseras i form av 

jobbtillväxt med mindre än att finansieringen av den offentliga sektorn läggs om på ett sätt 

som strider mot dagens politiska dogmer. I artikeln beskrivs vidare den offentliganställda 

som utsatt för låg lön och orimliga arbetsvillkor. Betalningsviljan för vård och utbildning är 

samtidigt god, skriver författaren. Jakobsson (20150303) efterfrågar ökad finansiering 

genom avgifter (…) nya former av sjukvårdsförsäkringar, eller ökade möjligheter att betala 

för olika formar av tilläggstjänster inom vården. Busch-Thor (20150305) kategoriserar de 

offentliganställda respektive de privatanställda: Redan idag kan man förenklat säga att två 

privatanställda ska betala lönen till en offentliganställda, men också för vård, omsorg och 
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utbildning för ytterligare fyra medborgare. Denna försörjningsbörda kommer att växa 

med en åldrande befolkning. Därför måste fokus riktas mot de delar av det privata 

näringslivet där jobben skapas. I citatet kategoriseras den privatanställda som någon som 

ska betala lönen till den offentliganställda, men som också betalar för välfärd för ytterligare 

medborgare, dessa medborgare är också åldrande. Det är bland de privata 

(anställda/företagen), som här positioneras ihop med företagarna genom orden det privata 

näringslivet, som jobben skapas. I texten kategoriseras det privata näringslivet 

(anställda/företagaren) som satt under stor press men också med ett stort ansvar. Genom att 

retoriskt först lyfta företagaren och senare i texten positionera det privata näringslivet där 

både företagaren och den privatanställde kategoriseras tilltalas en större grupp människor än 

bara företagarna. Däremot kategoriseras den offentliganställda och medborgaren i stort som 

grupper som ”tar” (Busch-Thor, 20150305). I en kategorisering av det offentliga i relation till 

företagarna skriver Malmström (20150306): Vad kan det offentliga göra för att hjälpa till? 

Vad vill företagarna ha hjälp med? Det offentliga associeras i texten inte med de nya jobben, 

istället kategoriseras de som stödaktörer och därmed med ett ansvar för situationen: det är 

det offentliga som ska hjälpa företagarna. Statsminister Löfven kritiseras av Ströman 

(20150630) och sätter ytterligare fokus på gränsdragningen mellan den offentliganställda 

och företagaren: Men är det också ”utvecklingsmoral” i Stefan Löfvens ögon när en 

sjuksköterska vill förverkliga sina idéer om hur äldreomsorg ska bedrivas genom att starta 

ett privat företag? 

 

Bland offentliganställda nämns vårdanställda med större frekvens än andra grupper under 

den aktuella tidsperioden. Andersson (20150618) beskriver vården som ett problemområde 

där ytterligare 30 miljarder behöver tillföras, medan Arvidsson (20150630) med hänvisning 

till Stefan Fölster som expert skriver att vården är den sektor som har mest att tjäna på 

robotar och digitalisering. I relation till digitaliseringen kategoriserar Karlsson (20150408) 

läkare som en yrkesgrupp som är lättare att ersätta med hjälp av artificiell intelligens, 

medan sjukvårdsbiträden och barnskötare som vänder patienter eller byter blöjor som 

svårare och dyrare att ersätta. I kontrast beskriver Adermon och Gustavsson (20150326) hur 

läkare är en av arbetsgrupper som liksom ingenjörer kan beskrivas som gynnade av 

datorkraften. Runsten (20150403) tar upp läkarsekreteraren som ett exempel på en 

arbetsgrupp som idag i praktiken saknas, och som enligt experterna inte längre behövs. 

Samtidigt som vårdanställda upplever att administrationen, arbetet vid datorerna, inte 

enbart underlättar utan också slukar allt mer tid.  

 

Jersenius (20150319) beskriver två unga kvinnors väg ut på framtidens arbetsmarknad. 

Tjejerna är undersköterskor, en yrkesgrupp som kategoriseras med orden omvårdnad och 

service, fast anställning, bo kvar och jobba med människor, det ger så mycket och ofrivillig 
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deltid, låga löner och tungt arbete. Undersköterskeyrket kategoriseras som ett framtidsyrke, 

i alla fall för dessa två kvinnor, deras äldre kompisar och storasystrar. Det beskrivs som 

både ett vårdande och ett serviceyrke som ger trygghet och meningsfullhet på landsbygden; 

det handlar också mycket om omvårdnad och service, att hjälpa brukare med sådant som 

att handla och sätta upp gardiner. Samtidigt innebär det förutom låg lön risk att inte få eller 

orka arbeta heltid eftersom arbetet beskrivs som fysiskt krävande. På samma sätt som att 

ingenjören indirekt i massmedia kategoriseras som man, kategoriseras den vårdanställda i 

artikeln, genom flera referenser till kvinnor, som kvinna.  

 

 

 

 

Invandrare och flyktingar 
 

Wolf-Watz (20150331) skriver hur nationer som tar emot flyktingar beskrivs som i bättre 

position i konkurrensen än länder som stänger sina gränser. Staffas (20150610) beskriver 

vidare utrikesfödda med eftergymnasial utbildning som en grupp som kommer att få en 

nyckelroll i framtidens arbetsmarknad: allra störst är behovet inom vård- och omsorg samt 

byggindustrin. Teodorescu (20150517) beskriver istället hur framtidens arbetsmarknad 

behöver öka invandringen av högkvalificerad arbetskraft. Vi kommer behöva mellan 

500 000-600 000 nya ingenjörer utöver de vi har i hela Europa bara för att göra det vi gör 

i dag. 

 

En motsatt bild kommer fram i Johansen (20150414) som beskriver hur en läsare ringt in, 

upprörd över att Arbetsförmedlingen gått ut med att det behövs 64 000 invandrare för att 

klara framtidens arbetsmarknad. I kontrast till behovet av invandrare ställer läsaren en 

arbetslös bekant som går på Fas3 och där utnyttjas gång på gång.  
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Arbetssökande och arbetsbefriade 
 

Jeppsson m.fl. (20150625) som företräder Socialdemokraterna skriver i en insändare att 

Sverige idag har över 400 000 människor som saknar ett jobb att gå till. Insändaren 

kategoriserar de som tillfälligt saknar jobb, går på sjuk- och aktivitetsersättning och är 

ensamstående föräldrar som särskilt utsatta och i behov av politiska reformer. Även 

Schlingmann (20150511) skriver att genom en allt högre kunskapsbarriär i samhället skapas 

en grupp människor som inte har tillräckligt hög kunskap och som därmed faller utanför 

tröskeln för framtidens arbetsmarknad. Vidare ställs arbetssökande i relation till invandrare 

genom beskrivning av hur en läsare ringt in, upprörd över att Arbetsförmedlingen gått ut 

med att det behövs 64 000 invandrare för att klara framtidens arbetsmarknad. I relation 

till detta ställer läsaren en bekant som går på Fas3 och utnyttjas gång på gång (Johansen, 

20150414).  

 

Profetian av Frey och Osborne (2013) hanteras på olika retoriska sätt av artikelförfattarna. 

Schück (20150618) påtalar att: Historien visar att det hittills har uppstått nya jobb, istället 

för den som försvinner. Det finns inget skäl till att denna omvandling skulle upphöra, ens 

om ekonomin går in i en kris. Men Karlsson m.fl. (20150420) skriver: Vad händer om 

jobben faktiskt försvinner på bred front? Är arbetsbefrielse något positivt och vad innebär 

en omställning till ett arbetsfritt liv? Johansson (20150614) beskriver förslaget basinkomst, 

medborgarlön eller samhällslön. Förslaget beskrivs som en försörjning som inte är 

behovsprövad eller på annat sätt reglerad och tillgänglig för alla medborgare: Det finns 

argument för en samhällslön – och än fler mot. Arbete handlar om plikt, självständighet 

och tillhörighet. Plikten är djupt rotad i vår mentalitet, formad av århundraden av sträng 

protestantisk moral. För kvinnor i Sverige har inträdet på arbetsmarknaden och egen 

försörjning inneburit en frihetsrevolution. Samvaron på arbetsplatsen är för många som 

en andra familj. 
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Ungdomar och barn 
 

Svensson (20150612) beskriver ungdomar som särskilt utsatta på arbetsmarknaden: Det är 

för många ungdomar som sitter och väntar på ett SMS. Det är inte framtidens 

arbetsmarknad, sa statsminister Stefan Löfven. Levein och Larsson (20150625) 

kategoriserar ungdomar i utsatta anställningar som en grupp som också i mycket liten 

utsträckning går med i facket. Ungdomar beskrivs också av artikelförfattarna som den grupp 

som får bära den största bördan på arbetsmarknaden. Ungdomarna framställs vidare som 

felaktigt anklagade som slappa – istället är det vårt samhälle som inte erbjuder någon 

framtidstro. Sjöstedt (20150404) beskriver ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg 

som extra utsatta på arbetsmarknaden. För att hjälpa gruppen ungdomar utan slutbetyg 

efterfrågar författaren en realistisk bild av dels framtiden arbetsmarknad, dels av de 

utbildningar de realistiskt har att välja mellan. Studie- och yrkesvägledare kategoriseras här 

som en yrkesgrupp som inte har den överblick som krävs. Thelin (20150501) beskriver ett 

lokalt projekt där representanter för arbetsgivare ska komma ut till skolorna för att berätta 

om vilka jobb som finns på arbetsmarknaden. Både barnen och deras föräldrar är 

målgruppen. Kommunen kategoriseras som drivande möjliggörare i projektet.  

 

En text som förekommer som en dubblett med mindre språkliga variationer i flera 

lokaltidningar under våren är författad av representanter för Svenskt Näringsliv (Hamilton 

och Rönnfjord, 20150304, Hamilton och Johansson, 20150404, Pettersson och Hamilton, 

20150327) I texterna kategoriseras ungdomar med hjälp av siffror: ett antal ungdomar (olika 

för varje region) som är eller kommer att bli arbetslösa i regionen: det är sant att cirka 

hälften av dessa är heltidsstuderande, men siffrorna är likväl alarmerande. I textens 

avslutande stycke skrivs: Om företagsamma människor får goda förutsättningar att tillåtas 

verka och utveckla sina verksamheter kan vi få fler ungdomsjobb och möta framtidens 

arbetsmarknad. Här kategoriseras företagsamma människor som de som behöver utrymme 

att utveckla sina verksamheter. Genom dessa företagsamma människor kommer 

ungdomarna att få jobb och framtidens arbetsmarknad att mötas.  

 

Jönsson m.fl. (20150623) skriver hur att få en anställning har gått från en naturlig och 

opersonlig process till en numera svårt och personlig aktivitet som kräver att individen har 

kännedom kring hur arbetsmarknaden faktiskt fungerar. Författarna föreslår att 

karriärkunskap integreras i den utbildning som finns i skolorna eftersom: det viktigaste är 

att ge eleverna en möjlighet att utveckla sina talanger och färdigheter som samhället 

kräver för att lyckas på arbetsmarknaden i framtiden. I artikeln kategoriseras vidare de 

individer som ännu inte behärskar de färdigheter som krävs för att orientera sig på 

arbetsmarknaden kan riskera att halka efter och inte få chansen att utveckla sina talanger, 
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vilket i sin tur kan leda till utanförskap. För att förebygga dessa potentiella klyftor mellan 

unga människor skulle det vara fördelaktigt att införa obligatorisk karriärkunskap i 

grundskolan. Programmering och digitalt skapande komma in som en del i alla 

utbildningsämnen, vilket beskrivs som en stor utmaning som måste drivas av eldsjälar. 

 

Marken (20150305) står som författare när representanter för de politiska partierna Centern 

och Miljöpartiet beskriver en gemensam motion. Enligt motionen ska elever få dataslöjd på 

schemat – med andra ord att de ska utveckla sin digitala kompetens för att stå bättre 

rustade inför framtidens arbetsmarknad. Författarna beskriver hur skolan (…) borde 

erbjuda djupare kunskap om den bakomliggande tekniken. På så sätt ska regionen stärka 

sin position som tillväxtregion. Författarna positionerar sig genom att kategorisera sig själva 

som initiativtagare. Det är en stark position där elever ska få något som innebär att regionen 

ska stå bättre rustad. Wadström (20150527) beskriver i en pressrelease barn som en grupp 

som behöver lära sig mer om spel och spelprogrammering. Artikelförfattaren bjuder därför in 

pedagoger för att lära sig om programmering. Framtidens arbetsmarknad finns inom den 

digitala världen och efterfrågan på programmerare blir allt större. Vidare ger Karlsson 

(20150408) rådet till ungdomar att inte oroa sig för framtidens arbetsmarknad utan att 

kämpa på för att bli så duktiga de kan bli, framför allt i matematik. 

 

Berg (20150302) skriver att Ung Företagsamhet (UF), som idag är en valbar kurs på 

gymnasiet. I den bästa av skolvärldar skulle kursen vara obligatorisk för samtliga, och 

kombineras med coachning och byggandet av egna karriärplaner. Detta skulle enligt 

författaren sannolikt förkorta ungdomars inträde på arbetsmarknaden avsevärt. 

Gymnasieungdomen kategoriseras på den framtida arbetsmarknaden som en egenföretagare 

med en egen karriärplan. Framtidens arbetsmarknad associeras i artikeln vidare till 

coaching, karriär och morot. Även Lundin (20150503) beskriver ungdomar som framtidens 

entreprenörer: Om det ska gå bra för dig på framtidens arbetsmarknad ska du vara positiv 

till att skapa och tänka själv och nytt.  

 

Slutligen gör (Holmberg, 20150608) en beskrivning av barn i relation till framtidens 

arbetsmarknad. Familjer på framtidens arbetsmarknad kommer att behöva barnomsorg 

dygnet runt varför den lokala kommunen har beslutat att erbjuda barnomsorg på kvällar, 

nätter och helger för familjer som arbetar obekväm arbetstid. Framtidens arbetsmarknad 

kräver en mer flexibel och modern samhällsservice. Andersson (20150618) beskriver 

kvinnor som anställda explicit som en grupp vars arbetsutbud hämmas av att 

barnomsorgen inte är tillgänglig på kvällar, nätter och helger. Om kvinnor fick jobba i 

samma utsträckning som män hade vi haft 440 000 fler i sysselsättning i Sverige. 
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Massmedias berättelse om framtidens arbetsmarknad 
 

Framtidens arbetsmarknad är i de lästa artiklarna starkt förknippat med Sverige som nation. 

Sverige som nation framställs i artiklarna som nation ömsom som potentiell vinnare 

(Teodorescu, 20150517, Wolf-Watz, 20150331, Schlingmann, 20150511), ömsom som 

förlorare (Schlingmann, 20150511, Kriss, 20150507, Rosengren, 20150306) i relation till 

andra nationer.  En ofta återkommande lokalt använd diskurs handlar om konkurrens vilket 

också återfinns i tidigare forskning när en förväntad global brist på arbetstillfällen beskrivs 

vidare i termer av konkurrens. Argumentet är då hur nationer och regioner behöver 

identifiera de arbetsuppgifter som ”blir kvar” i digitaliseringens kölvatten för att stärka sin 

konkurrenskraft (Brynjolfsson och McAfee, 2011, Frey och Osborne, 2013).  

 

Politiker kategoriseras av andra och självkategoriserar sig som aktiva initiativtagare till 

utveckling. Samtidigt används en återkommande lokalt använd diskurs kring hastighet som 

ett hot mot politikernas inflytande: det går fruktansvärt mycket snabbare med 

globaliseringen (Hansson, 20150507), ny teknik, digitalisering och en omfattande global 

strukturomvandling spås förändra framtidens arbetsmarknad radikalt (Regeringskansliet, 

20150514) och arbetsmarknaden förändras nu så fort att politiken inte hänger med 

(Runsten, 20150403). Förändringarna på framtidens arbetsmarknad sker så fort att politiker 

istället för att hänga med blir panikslagna. Vidare kategoriseras politiker, beroende på 

politisk färg, som ofokuserade och oärliga (Nordebo, 20150506) och som hycklare (Svensson, 

20150612). De hastiga och drastiska förändringarna på arbetsmarknaden hotar slutligen hela 

vår politiska struktur i grunden (Schlingmann, 20150511, Kriss, 20150507, Karlsson m.fl., 

20150420): förändringarna på arbetsmarknaden hotar vår demokrati. Att retoriskt 

självkategorisera sig och den egna gruppens insats som viktig för ett skeende är ett viktigt 

retoriskt verktyg när den egna gruppens position betvivlas (Potter, 1996/2004). 

 

I kontrast till politikerna framstår forskarna som en grupp som har koll på läget men som 

samtidigt inte befinner sig i den tumultartade verkligheten (Hallberg, 20150429, Lager och 

Karlström, 20150504). Forskare och forskning har en framträdande roll i materialet, där 

framför allt Frey och Osborne (2013) framträder som trovärdiga siare om framtiden, främst 

genom användningen av fakta eller siffror som stärker trovärdigheten. Frey och Osbornes 

forskning framställs som påståenden, eller sanning, genom användning av ord som är, 

kommer att vara, när och ska: cirka hälften av de jobb som finns på arbetsmarknaden idag 

är ersatta av teknik inom 20 år (Jakobsson, 20150303). Hälften av alla jobb idag kommer 

att vara automatiserade om två decennier (Karlsson, 20150408). Vad händer när jobben 

försvinner (Karlsson m.fl., 20150420). Om 20 år ska hälften av alla jobb vara 

automatiserade Brink (20150628). Att använda ord som ska, kommer att eller är som 
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kategoriskt påstående beskrivs av Fairclough (1995) som ett vanligt sätt i massmediala texter 

för att signalera en relation mellan författaren (journalisten) och läsaren. Journalisten 

kategoriseras genom påståendet som kunnig. Journalisten (och därmed indirekt 

journalistkåren) vet och har fakta, är en auktoritet som läsaren kan lita på. Läsaren 

kategoriseras samtidigt som någon som vill veta sanningen, någon som är intresserad av hur 

det egentligen är. Samtidigt dramatiseras berättelsen. Genom dramatiseringen kategoriseras 

läsaren som en kund, någon som ska bli underhållen. Genom att läsaren konstrueras som en 

kund som ska underhållas, konstrueras läsaren samtidigt som åskådare till en 

samhällsförändring, snarare än en aktiv deltagare eller medborgare. Spänningen mellan 

massmedia som informerande, faktabärare och underhållning beskrivs som utbredd i 

modern massmedia (Fairclough, 1995). Dramatiseringen av förändringarna på 

arbetsmarknaden förstärks här med hjälp av den lokalt använda diskursen kring 

samhällsförändringen som fruktansvärt mycket snabbare (Hansson, 20150507), radikalt 

(Regeringskansliet, 20150514) och fort (Runsten, 20150403) (jämför Snickars, 2014). 

Dramatiseringen sker även retoriskt med hjälp av direkta missuppfattningar, som när 

Jakobsson (20150303) skriver att i och med globaliseringen kommer utslagningen sannolikt 

bli ännu större utöver de siffror som anges av Frey och Osborne (2013). Globaliseringens 

effekter är dock redan inkluderade i Frey och Osborne (2013).  

 

I relation till forskare och forskning framställs högre utbildning som en ofokuserad, ineffektiv 

och statisk verksamhet (jämför Karlsson, 20150408). I relation till högre utbildning används 

en lokal diskurs kring styrning, där olika argument används för att argumentera för mer 

respektive mindre styrning av högre utbildning och människors val till högre utbildning 

(Karlsson, 20150408, Sjöstedt, 20150404). Universiteten behöver styras, dels för att skapa 

effektivare utbildningar, men också för att från samhällets sida styra vilka utbildningar som 

ska prioriteras. Motargument för mindre styrning handlar istället om att skapa 

ifrågasättande medborgare (Hylander och Acevedo, 20150421). Här används också den lokalt 

använda diskursen kring hastighet: arbetsmarknaden förändras med så rasande fart att vi 

inte kan veta vilka yrken som kommer att krävas imorgon (Stenman m.fl., 20150430). 

Samtidigt är beskrivningen av utbildning enhällig, inte i någon artikel beskrivs vare sig 

individuella eller strukturella konsekvenser av överutbildning (Fölster, 2015, Cappelli, 2015). 

 

Utbildningsbranschen kategoriseras vidare som en bransch där fusk förekommer. Swedin 

(20150315) kategoriserar läsaren ihop med författaren som är moraliska och ärliga; 

bekymrade för fusk och måna om skolan, eleverna och framtidens arbetsmarknad. Men om 

man som läsare istället bortser från den moraliska, rent ekonomiska frågan i artikeln 

framträder en annan kategorisering: Maskintungt naturbruksarbete kategoriseras som 

framtidens arbetsmarknad, medan äventyrsturism och hunddagistjänster inte gör det. Men 
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kanske är det tvärt om; maskinerna i skogen kommer i framtiden att hanteras av datorer 

medan turister och hundar kommer att fortsätta hanteras av människor? Schlingmann 

(20150511) skriver Det är – paradoxalt nog – den mänskliga faktorn och upplevelser som 

inte kan digitaliseras som nu ökar i betydelse. Vilka jobb som ligger i farozonen på 

framtidens arbetsmarknad växlar mellan artiklarna över ett spektra av industrijobb och 

arbete med bokföring (Adermon och Gustavsson, 20150326) till tjänstemän (Beckström, 

20150414, Westberg, 20150624). Ett exempel är läkare som beskrivs som en yrkesgrupp som 

är lätta att ersätta med hjälp av digitala hjälpmedel (Karlsson, 20150408, Karlsson m.fl., 

20150420) alternativt som en på framtidens arbetsmarknad gynnad yrkesgrupp (Adermon 

och Gustavsson, 20150326, Sjöstedt, 20150404). 

 

Egenföretagande och entreprenörskap har i tidigare forskning beskrivits som en lösning på 

den befarade bristen på anställningar på framtidens arbetsmarknad (Brynjolfsson och 

McAfee, 2011). Egenföretagare och frilans beskrivs också i materialet med positivt 

associerade ord som drivna (Hansson, 20150507) och flexibla (Malmström, 20150306). 

Unga företag med kompetens inom IT beskrivs som häftiga (Malmström, 20150306) och 

drivna ledare (Rosengren, 20150306), samtidigt som uppdelningen mellan 

tillverkningsindustriföretag och mjukvaruindustriföretag ifrågasätts (Teodorescu, 20150517). 

Det är istället den anställde som i relation till framtidens arbetsmarknad beskrivs med ord 

som ett minne blott (Berg, 20150302) och på museum (Schlingmann, 20150511). Samtidigt 

tilltalar ingen av artikelförfattarna läsare som egenföretagare eller frilans. Lokala företag i 

presens och framtidens arbetsmarknad i futurum som presenteras på samma tidsmässiga 

position (Jochnik, 20150422) visar på den generella svårigheten att diskutera framtiden utan 

att samtidigt (eller istället) diskutera nutiden.  

 

I relation till egenföretagandet som lokal diskurs lyfts också en avsaknad av samhällssamtal: 

lösningar saknas för utsatta grupper som på framtidens arbetsmarknad riskerar att stå utan 

ekonomisk och social trygghet (Kriss, 20150507). Malmström (20150306) ställer 

egenföretagarens upplevda krav på flexibilitet i relation till arbetsmarknadens utveckling mot 

allt större otrygghet. Kriss (20150507) kategoriserar vidare löntagare med fel eller låg 

utbildning som mer utsatta än på flera decennier. Utsattheten på arbetsmarknaden syns 

också i beskrivningen av hur den arbetslöse utnyttjas gång på gång i Fas3 (Johansen, 

20150414). Arbetslivets otrygghet beskrivs också av Åsberg (20150610) där allt större del av 

befolkningen riskerar att stå utan ekonomisk trygghet vid pensionering, sjukdom och död 

via sin anställning. Arbetsmarknaden som allt mer upphackad, flytande och otrygg genom 

tidsbegränsade anställningar och ofrivilliga deltidsarbeten kombinerat med krav på ständig 

tillgänglighet på arbetsmarknaden har beskrivits omfattande i tidigare forskning kring 

arbetsmarknadens utveckling (Fudge och Owens, 2006, Fudge och Strauss, 2014, Sennett, 
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2011, Ross, 2009, Standing, 2011, Standing, 2014, Spilerman, 2009, Mulinari och Selberg, 

2011, Ighe, 2013, Hasselberg, 2009). I tidigare forskning framstår samtidigt 

jämställdhetsfrågan mellan könen som central i relation till förändringar på 

arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens utveckling driven av digitalisering och globalisering 

har beskrivits som en ökande utjämning mellan könen (Standing, 2011) alternativt en ökande 

segregering mellan könen (Mulinari och Selberg, 2011, Acker, 2011, Glucksmann, 2011). I den 

svenska massmedians reflektion kring arbetsmarknadens ökande flexiblisering skulle därför 

jämställdheten och de fackliga organisationernas arbete och inflytande kunna beskrivas som 

centrala för den svenska arbetsmarknadens utveckling, men så görs inte. Istället framställs 

de fackliga organisationerna under perioden som en grupp med allt mindre inflytande på 

arbetsmarknaden. Det är enbart företrädare för de fackliga organisationerna själva som 

kategoriserar sig i aktiva roller (Hedberg, 20150413, Johansson, 20150504, Beckström, 

20150414, Westberg, 20150624). När de fackliga organisationerna beskrivs av andra aktörer 

handlar det om de fackliga organisationernas roll i dåtid (Ströman, 20150630) och om 

minskande medlemsantal i relation till förhållanden på den nutida arbetsmarknaden (Levein 

och Larsson, 20150625).  

 

Ingenjören framställs i artiklarna som en bristgrupp på framtidens arbetsmarknad (Nohrstet 

och Harnesk, 20150416, Teodorescu, 20150517, Laitila, 20150316, Wolf-Watz, 20150331). 

Även yrken inom offentlig sektor beskrivs som en grupp på framtidens arbetsmarknad där 

jobb, möjligheter till anställning, kommer att finnas (Jakobsson, 20150303, Jersenius, 

20150319). Även flyktingar och invandrare beskrivs som viktiga för Sverige i relation till 

dessa båda kategorier: ingenjören (Teodorescu, 20150517) respektive arbete inom vården 

(Staffas, 20150610). De offentliganställda konstrueras retoriskt i relation till företagen, 

företagarna och det privata arbetslivet: det är det privata näringslivet som betalar de 

offentliganställdas lön (Busch-Thor, 20150305) och det offentliga beskrivs samtidigt som ett 

stöd till det privata näringslivet (Malmström, 20150306). De höga skatterna framställs som 

ett problem som i förlängningen kommer att påverka offentlig sektor (Schlingmann, 

20150511) En möjlig lösning är att låta människor betala för de tjänster som utförs i den 

offentliga sektorn (Jakobsson, 20150303). Sammanfattningsvis positioneras den privata 

näringsidkaren och företagaren som den drivande, försörjande parten medan den 

offentliganställda positioneras som den stöttande, försörjda parten. Som explicita 

representanter ur dessa kategorier beskrivs ingenjören respektive undersköterskan 

(Jersenius, 20150319). Dessa yrkesgrupper kategoriseras indirekt med hjälp av kön där 

ingenjören som norm kategoriseras som man medan den offentligt anställda som norm 

kategoriseras som kvinna. Tidigare arbetslivsanalyser visar hur arbeten tenderar att 

diskursivt könas, det vill säga tillskrivas kön vilket samtidigt avgör vilka egenskaper som 

tillskrivs yrkesgruppen (Mulinari och Selberg, 2011, Acker, 2011). Hur ingenjören respektive 
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den vårdanställda beskrivs i massmedia kan också handla om att framtidens arbetsmarknad 

skrivs fram med utgångpunkt i hur arbetsmarknaden ser ut idag (jämför med 

sammanblandningen av nutid och framtid i till exempel Jochnik, 20150422). Hur 

yrkesgrupperna könas påverkas då av hur könssegregeringen av arbetsmarknaden sett ut 

historiskt, istället för att (som journalist) ge sig på spekulationer kring hur en förändring av 

könssegregationen på arbetsmarknaden skulle kunna komma att se ut i framtiden.  

 

Diskurs kan också framträda i tystnad, i det som inte sägs. Tystnad stödjer respektive 

undergräver sanningsanspråk och diskursiva konstruktioner och tystnad är lika produktivt i 

texten som det som skrivs (Andersson, 2011, Ryan-Flood och Gill, 2013). I tidigare forskning 

kring företag och företagande framträder miljöfrågan som central. Bland andra Sassen 

(2014) och Rockström och Olsson (2014) påtalar det akuta behovet av att ifrågasätta gängse 

ekonomiska normer för att åstadkomma ett utvecklingsparadigm från ekonomisk 

vinstmaximering till fokus på välfärd. Miljöområdet innebär stora utmaningar, vilket också 

innebär stora behov som i förlängningen kan leda till utveckling av befintliga branscher och 

till nya branscher där framtidens jobb kan komma att skapas och därmed stärka Sveriges 

position i den internationella konkurrensen (Rockström och Olsson, 2014). I de artiklar som 

ligger till grund för den här studien nämns miljöfrågan i relation till utvecklingen av hållbar 

energi som ett exempel på en bransch där det råder brist på ingenjörer (Nohrstet och 

Harnesk, 20150416). Men exemplet står ensamt i materialet. Det innebär inte att inget vidare 

skrivits om miljöfrågor i traditionell media under den aktuella perioden. Men det innebär att 

utmaningar på miljöområdet inte (mer än i det enstaka exemplet) använts för att diskutera 

utvecklingen av framtidens arbetsmarknad.  

 

Miljöfrågan beskrivs vidare i tidigare forskning i relation till behov av mindre konsumtion. 

Här utmanas den politiska idén om att skapa arbete, generera arbetstillfällen och öka 

sysselsättningen för att i förlängningen skapa ett samhälle mindre beroende av lönearbete 

(Paulsen, 2010). Ett samhälle där vi både kan konsumera och arbeta mindre eller 

långsammare, eller beskrivningar av alternativ till arbete, är därmed också en tystnad i 

massmedietexterna om framtidens arbetsmarknad under den aktuella perioden. Den 

frekventa användningen av hastighet — samhällsförändringen som fruktansvärt mycket 

snabbare (Hansson, 20150507), radikalt (Regeringskansliet, 20150514), fort (Runsten, 

20150403) samt krav på ökad flexibilitet (Malmström, 20150306, Schlingmann, 20150511) —

verkar i materialet få som effekt att det som är långsamt och stabilt inte nämns. Ett exempel 

på det är den påtalade bristen på samtal kring lösningar för utsatta grupper; de som inte är 

välutbildade, flexibla och nationens vinnare (Kriss, 20150507, Åsberg, 20150610). Ett annat 

exempel är stabila strukturer på arbetsmarknaden så som segregationen mellan könen som 

nämns genom indirekt kategorisering, till exempel genom påpekandet om för lite kvinnliga 
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ingenjörer (Wolf-Watz, 20150331) respektive kvinnors arbetsutbud som hämmas av 

oflexibel barnomsorg (Andersson, 20150618) och kvinnor som undersköterskor (Jersenius, 

20150319). I tidigare forskning framställs till exempel kvinnors underrepresentation i 

egenföretagande som en komplex fråga i relation till den svenska arbetsmarknaden 

(Yazdanfar och Abbasian, 2014, Lundström och Kremel, 2011) men i materialet nämns inte 

jämställdhetsfrågan i relation till egenföretagande eller hur polariseringen av jobben kan 

komma att påverka den fortsatta könsfördelningen mellan yrkeskategorier.  

 

Användning av siffror är en vanlig form av faktakonstruktion för att förstärka, framhäva eller 

underminera argument som framstår som känsliga (Edwards, 2012, Potter, 1996/2004, 

Edwards och Potter, 1992). Några av de siffror som används i relation till framtidens 

arbetsmarknad är siffran 400 000 för antalet arbetssökande (Jeppsson m.fl., 20150625) 

samt påståendet att om kvinnor istället för att arbeta deltid kunde arbeta heltid skulle 

arbetskraften utökas med 440 000 fler i sysselsättning (Andersson, 20150618). Om jag, 

liksom (Schlingmann, 20150511, Karlsson, 20150408, Karlsson m.fl., 20150420, Runsten, 

20150403, Kriss, 20150507, Jakobsson, 20150303, Karlsson, 20150428) använder Frey och 

Osborne (2013) som siare skulle ett alternativt framtidsscenario kunna vara att människor 

bara behövde arbeta hälften så mycket som idag, eller hälften så snabbt. För tänk om 

massmedia istället skrev om att män i samma utsträckning som kvinnor behövde arbeta 

deltid? Om jag då tar dagens mängd arbete som utgångspunkt med korrigeringen att män 

arbetade deltid i samma utsträckning som kvinnor gör idag, skulle rimligtvis 440 000 

heltider frigöras från arbetsmarknaden. Det motsvarar mer än hela arbetslösheten. Om vi 

dessutom leker med tanken att dessa män i högre utsträckning än kvinnor (genom högre 

representation på tekniska utbildningar) besitter teknisk kompetens, och de istället för att 

vara på jobbet stannade hemma och visade sina och grannens barn hur datorer fungerar för 

att erbjuda djupare kunskap om den bakomliggande tekniken (Marken, 20150305), då 

skulle det finnas gott hopp för den tekniska utvecklingen i nationen Sverige. I massmedia 

skulle ett budskap kunna vara: Män, jobba deltid! För framtidens arbetsmarknad!  
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