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Abstract 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur utanförskapsbegreppet, som är ett närliggande 

begrepp till begreppet social exklusion, konstrueras av arbetsutskottet i den nutida 

svenska riksdagspolitiska debatten. Uppsatsen undersöker även hur begreppet 

utanförskap är relaterat till arbetslöshet och fas 3, som är ett arbetsmarknadspolitiskt 

program för arbetslösa människor. Vidare undersöker uppsatsen hur 

arbetsmarknadsutskottet konstruerar den önskvärda medborgaren. Forskningsmetoden 

som används är kritisk diskursteori och kritisk diskursanalys med inspiration av James 

Paul Gee. Resultaten kategoriseras i fyra teman inom utanförskapsdiskursen. Denna 

nutida politiska diskursen konstruerar en ordning av logik och moral inom vilken 

utanförskap är en metafor för arbetslös; att vara utanför är att vara utanför 

arbetsmarknaden, vilket innebär att diskursen konstruerar en generaliserad bild av 

arbetslösa - som att samtliga arbetslösa befinner sig i utanförskap. Vidare konstruerar 

diskursen den önskvärda medborgaren som arbetande, formellt utbildad och icke-

invandrare. Resultaten diskuteras i relation till både svensk och internationell forskning 

kring utanförskap och social exklusion. 

 

Nyckelord: social exklusion, diskurs, arbetslöshet, långtidsarbetslöshet, konstruerade 

medborgare, politiska konstruktioner, arbetsmarknaden. 
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Inledning  

 

För varje valdebatt som går tycks ordet ”utanförskap” figurera allt mer frekvent ur 

politikernas munnar. Begreppet förefaller användas betydligt oftare än vad det definieras. 

Som tv-tittare, läsare eller radiolyssnade får man ofta reda på att ”så och så många befinner 

sig i utanförskap” eller att ”det partiets politik ökar utanförskapet!”, men utöver den 

uppenbara negativa klangen får man sällan reda på mer om begreppet utanförskap; det 

definieras sällan på ett sätt som gör att man förstå innebörden av begreppet utanförskaps 

väsen.  

 

Det är min övertygelse att de som följer svenska medier i en någorlunda regelbunden 

utsträckning har hört begreppet utanförskap nämnas. När begreppet har förekommit har också 

två andra begrepp – arbetslöshet samt fas 3 – som också är högaktuella teman i dagens 

politiska debatter förekommit. Ja, arbetslöshetsfrågan tycks vara ständigt aktuell, vilket 

förmodligen beror på att arbetslösheten alltjämt finns i relativt stor utsträckning i Sverige. 

Enligt Statistiska Centralbyråns senaste arbetskraftsundersökning från februari 2012 var 

389 000 svenskar i åldern 15-74 år arbetslösa, vilket motsvarade 7,8% procent av 

människorna i den ålderskategorin (Statistiska centralbyrån, 2012). 

 

Det andra begreppet som ofta nämns i samband med utanförskap är fas 3 eller 

sysselsättningsfasen som det också heter. Med detta avses den sista delen av jobb- och 

utvecklingsgarantin som regeringen införde i sitt arbetsmarknadspolitiska program i juli 2007 

(Arbetsmarknadsdepartementet, 2011). Det är en åtgärd för långtidsarbetslösa; de som har 

varit arbetslösa i 450 dagar efter jobb- och utvecklingsgarantin, det vill säga fasen innan fas 3. 

Det är en minst sagt omtvistad arbetsmarknadsåtgärd som de politiska blocken har väldigt 

olika åsikter om; klart är i varje fall att det är en kontroversiell politisk åtgärd i den 

bemärkelsen att den får mycket uppmärksamhet i både de politiska debatterna och medierna. 

Arbetsförmedlingens statistik visar också att antalet arbetslösa som sökt jobb  längre än två år 

kontinuerligt har ökat sedan fas 3 infördes; i december 2011 hade drygt 69 000 svenskar varit 

arbetslösa längre än två år, vilket var en ökning med 143% sedan den första personen skrevs 

in i fas 3 i mars 2009 (Arbetsförmedlingen, 2012). Begreppen arbetslöshet och fas 3 är 

naturligtvis i sig besläktade, då endast arbetslösa befinner sig i fas 3, men samtidigt befinner 

sig naturligtvis inte alla arbetslösheta i fas 3; alla arbetslösa är inte långtidsarbetslösa. Det bör 
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man ha i åtanke, vilket också är anledningen till att de båda begreppen uppmärksammas i 

uppsatsen och relateras till utanförskapsbegreppet. Genom att göra en diskursanalys av 

begreppet utanförskap, där jag diskursivt försöker placera begreppet, hoppas jag kunna hitta 

en djupare förståelse av den politiska innebörden av begreppet. 

 

 
 

Bakgrund 

 

Utanförskapsbegreppet på den politiska arenan 

 

Utanförskapsbegreppet är ett relativt nytt begrepp. Under de senaste valen i Sverige har 

begreppet används av samtliga riksdagspartier. Ett exempel är en debattartikel som 

Socialdemokraternas dåvarande partiledare Mona Sahlin och Reumatikerförbundets 

dåvarande ordförande Anne Carlsson författade i Svenska Dagbladet den 10:e september 

2010. Sahlin och Carlsson lyfte verkligen fram begreppet i slutet av sin debattartikel. 

Debattartikeln, som hade rubriken Sjukförsäkringen måste göras om avslutades med:  

Rätten till arbete måste gälla alla. Vi kan alla bli sjuka. Det ska finnas en sjukförsäkring som ger 

ekonomisk trygghet och en hälso- och sjukvård av god kvalité som möjliggör återgång till 

arbetet efter individuell förmåga. Allt annat kallar vi för utanförskap! (Svenska Dagbladet 2010-

09-10). 

 

Ytterligare partiet, som exempelvis Vänsterpartiet, lägger också ett stort fokus på utanförskap. 

Vänsterpartiet lägger dessutom in fler dimensioner i begreppet, vilket illustreras i 

partiprogrammet som antogs den 6-8 juni 2008 vid partiets 37:e kongress: heteronormen – 

den norm som ser heterosexualiteten som både naturlig och önskvärd – innebär 

osynliggörande och utanförskap för många människor och skapar och befäster fördomar 

(Vänsterpartiets partiprogram 2008). 

 

Alliansen betonade också hur deras politik motverkade utanförskapet i Sverige. I juli 2010 

gav alliansregeringen – närmare bestämt arbetsmarknadsdepartementet – ut en skrivelse. Där 

redovisade de genomförandet av den samlade strategi för integration 

(Arbetsmarknadsdepartementet, 2011). Skrivelsen hade namnet Egenmakt mot utanförskap – 

redovisning av regeringens strategi för integration, vilket läsaren genom namnet, snabbt kan 

konstatera att, det enligt regeringens synsätt alltså gick att relatera utanförskap till egenmakt 
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och att de dessutom hade en samlad strategi för att bryta utanförskapet för de som befinner sig 

i detta.  

Samtidigt har alliansens partier även mer individuella partiplaner, där betydelsen av att 

minska utanförskapet betonas. På Folkpartiers hemsida finns partipolitiken presenterad genom 

ett A-Ö-system.  Där finns en flik om utanförskap och även där finns sysselsättningsfrågan – 

eller arbetslöshetsfrågan – som det lika gärna kan uttryckas. Folkpartiet avslutar med att 

skriva vilka åtgärder de har vidtagit mot utanförskap, men dessförinnan skriver de följande 

om utanförskap: 

Vi vill: 

Minska utanförskapet på arbetsmarknaden, öka tryggheten i utsatta bostadsområden och ge alla 

rätten till en bra skola. 

Ordet utanförskap används ofta i den politiska debatten, men det kan betyda olika saker. När det 

handlar om Sveriges ekonomi är det ofta det ekonomiska utanförskapet som står i centrum, alltså 

hur många människor som får sin försörjning från bidrag och inte från jobb. 

Det går också att se på utanförskapet ut ett bredare perspektiv. Folkpartiet har i en rad rapporter 

lyft fram att det finns bostadsområden som har stora problem med utanförskap. I det 

sammanhanget har måttet på utanförskap varit extremt låg sysselsättningsgrad i kombination 

med dåliga skolresultat och/eller lågt valdeltagande. Vi har valt de tre faktorerna därför att de 

säger mycket om människors känsla av egenmakt och delaktighet i samhället. 

Alliansregeringens politik har som ett huvudmål att minska utanförskapet, oavsett vilket av 

dessa två mått på utanförskap som används ( www.folkpartiet.se 2012). 
 

 

Efter valet 2010 kom även Sverigedemokraterna in i riksdagen. I sitt principprogram från 

2011 nämner de utanförskapsbegreppet vid två tillfällen. Första gången handlar det om 

arbetsmarknadspolitik: 

 

Sverigedemokraterna försvarar grunderna i den svenska modellen, där arbetsmarknadens 

parter genom förhandlingar gör upp om lönenivåer och andra centrala villkor. Vi tror på en aktiv 

arbetsmarknadspolitik där statens huvudsakliga roll är att övervaka att lagstiftningen på 

arbetsmarknadsområdet efterlevs och fungerar, att tillhandahålla högkvalitativ och 

näringslivsinriktad utbildning, att tillhandahålla en god infrastruktur samt att motverka 

arbetslöshet och långvarigt utanförskap (Sverigedemokraterna 2011). 

 

Därefter relaterar Sverigedemokraterna utanförskapsbegreppet till skolan. I partiet 

principprogram står följande: 

 

http://www.folkpartiet.se/
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Mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap i skolan måste motverkas på samma sätt 

som på alla andra arbetsplatser. Trygghet och studiero för skötsamma elever måste alltid 

vara överordnad bråkiga elevers behov. Högpresterande såväl som lågpresterande elever skall 

kunna få stöd och stimulans (Sverigedemokraterna 2011). 

 

Det är uppenbart att det finns en negativ klang med utanförskap. Inget parti har som uttalat 

mål att skapa mer utanförskap – däremot har alla som mål att bryta nuvarande utanförskap. 

Politikerna är rörande överens om att utanförskap existerar – dock i varierande utsträckning 

och i olika sammanhang beroende på vem man väljer att lyssnar. En vanlig uppfattning är att 

det är ingen som vill ta på sig ansvaret för utanförskapets existens eller erkänna att den egna 

politiken orsakar ytterligare utanförskap. Socialdemokraterna hävdar att alliansens politik 

bygger utanförskapet; gör att det växer, medan alliansen skyller utanförskapets existens på 

den politik som Socialdemokraterna förde under sina år vid makten. Samtidigt släpps olika 

statistiska rapporter; dels de som visar att utanförskapet växer, dels de som visar att det 

minskar. De politiska lägren väljer naturligtvis att lyfta fram olika rapporter beroende på 

vilken politisk agenda de driver. Vänsterpartiets användande av utanförskapsbegreppet är 

också intressant i den bemärkelsen att det skiljer sig en aning från de resterande, då menar att 

bland annat heteronormen kan leda till utanförskap. Skola och bostadsområden är också 

sammanhang som lyfts fram i samband med användandet av utanförskapsbegreppet. 

 

 

 

Tidigare forskning 

 

Eftersom utanförskap är ett relativt nytt begrepp finns ännu ingen omfattande forskning, 

åtminstone utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv. Den forskning som har gjort om 

utanförskap förefaller inte inta ett perspektiv där det undersöks hur begreppet har konstruerats 

och forskningen gör heller inga försök att definiera begreppet i sig. Däremot relateras 

utanförskap till närliggande begrepp som exempelvis social exklusion, vilket bland annat 

Edgren-Schori (2000) är ett exempel på. Edgren-Schori (2000) beskriver utanförskap som 

fortlöpande, men vidareutvecklar inte detta.  

 

Haluk Soydan (1995) har skrivit en bok, där utanförskapsbegreppet nämns flertalet gånger. 

Soydan framför i princip begreppen innanförskap/social inklusion som antonymer, 

motsatsord, till utanförskap/social exklusion. Ordvalen förefallet logiska, då utanför ju är ett 

motsatsord till innanför. Soydan föreställer sig att en sfär finns mellan utanförskapet och 
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innanförskapet, och liknar denna sfär vid vågar mellan två avstånd. Soydan använder även 

begrepp som han menar betecknar vägarna från utanförskap till innanförskap, respektive från 

innanförskap till utanförskap. Integration är ett sådant begrepp som betecknar vägen från 

utanförskap till innanförskap, medan marginalisering betecknar den motsatta vägen. Soydans 

forskning handlar om utanförskap och invandrare, vilket innebär att invandrares sociala 

utsatthet och utanförskap hamnar i fokus när utanförskapsbegreppet diskuteras. Soydan 

förklarar att invandrares utanförskap har flera orsaker, varav bristande språkkunskaper i 

svenska är en, då de gör att individen får svårt att vara delaktig i samhället och även får det 

svårare på arbetsmarknaden. Forskningen handlar dock inte om hur utanförskapsbegreppet i 

sig konstruerats. 

 

Ward (2009) har analyserat begreppet social exklusion genom att göra en diskursanalys av hur 

olika politiska institutioner i Storbritannien använder begreppet. Vidare har Ward analyserat 

vilka konsekvenser definitionen av begreppet får för strategier vars syfte är att motverka 

social exklusion. Ward kommer fram till att definitionen och användandet av begreppet social 

exklusion har ett för stort materiellt fokus, vilket döljer dess diskursiva rötter och dessutom 

tenderar att individualisera problemet.  Huvudpoängen är att det inte behöver vara ”antingen 

eller” vad det gäller materiella och diskursiva faktorer, utan att dessa inte måste fungera som 

motpoler till varandra; de behöver heller inte motarbeta varandra. Istället kan de kombineras 

och betraktas tillsammans, vilket ger ett bredare perspektiv, som varken är enbart materiellt 

eller enbart konstruktivistiskt. Således efterlyser Ward en bredare syn på begreppet, som i sin 

tur ska bidra till att kunna motarbeta social exklusion i samhället. 

 

Hunter och Jordan (2010) är två forskare som genom en metaanalys har undersökt social 

exklusion i det pluralistiska australiensiska samhället. De betonar att begreppet social 

exklusion inte enbart handlar om fattigdom och ojämlikhet; istället bör social exklusion 

analyseras utifrån ett bredare perspektiv där även fler faktorer belyses. Någonting som de 

understryker är att social exklusion handlar om flertalet ogynnsamma faktorer som 

kombineras och genomgår en slags ”evolution” över tid. Hunter och Jordan tar också upp en 

annan intressant aspekt i sammanhanget, vilket är att begreppet social exklusion i sig skapar 

en undran och frågeställning om vad det är som människorna ”ska” vara inkluderade i. Det 

måste trots allt finnas något som person x inte är inkluderas i för att denne ska kunna vara 

exkluderad. Faktorer som påverkar social exklusion nämns också i form av utbildningsnivå, 

handikapp och sjukdomstillstånd, hushållets och den individuella inkomsten, misshandel och 
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andra negativa upplevelser under barndomen, våld inom familjen och i närområdet samt 

erfarenheter från fängelse och ungdomsanstalter (Hunter & Jordan, 2010). 

 

Det finns även andra sätt att betrakta social exklusion. Bayram, Bilgel & Bilgel (2012)  har 

genomfört en enkätundersökning på nästan 2500 invånare i en turkisk stad. De har undersökt 

om det finns ett samband mellan social exklusion och den självupplevda livskvalitén samt hur 

de interagerar med resterande delar av samhället. De använde sig en skala för social 

exklusion, vilket möjliggjorde att de kunde urskilja och klassa en del av enkätdeltagarna som 

”socialt exkluderade”. Resultatet visade att de enkätdeltagare som klassades som socialt 

exkluderade hade en sämre självuppfattad livskvalité än de som inte klassades som socialt 

exkluderade. Sambandet gällde i synnerhet den delen av självuppfattad livskvalité som 

handlade om sociala relationer med andra människor. 

 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att diskursivt placera och skärskåda begreppet utanförskap på sättet 

som det figurerar i den riksdagspolitiska debatten. Det handlar alltså om att analysera 

diskursen om utanförskap i riksdagen samt försöka förstå och spåra de antaganden som ligger 

bakom denna specifika diskurs. Syftet ska uppnås genom att besvara följande frågeställningar: 

 

- Hur konstrueras utanförskapsbegreppet i den nutida riksdagsdebatten? 

 

- Hur laddas utanförskapsbegreppet i detta sammanhang? 

 

- Hur är utanförskapsbegreppet relaterat till besläktade begrepp som arbetslöshet och fas 3? 

 

- Hur konstrueras den önskvärda medborgaren i riksdagsdebatten om utanförskap? 

 

 

 



7 
 

Metodologi och teoretiska utgångspunkter 

 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i tre teoretiska perspektiv; socialkonstruktivism, diskursteori 

samt diskursanalys. Dessa utgångspunkter presenteras kort nedan. 

 

 

Socialkonstruktivism 

 

Uppsatsen har som teoretisk bas ett socialkonstruktivistiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv. 

Från detta perspektiv hämtas inspiration för att kunna undersöka, analysera och diskutera 

begreppet utanförskap. Socialkonstruktivismen betraktar verkligheten och samhället som 

någonting som människor konstruerar i interaktion med varandra; det är interaktionen mellan 

människor i dialoger, aktiviteter och möten som konstruerar verklighetssynen och därmed 

även kunskapsuppfattningar (Stensmo, 2007). Enligt Jaccard och Jocoby (2010) konstrueras 

alltså verkligheten av de mänskliga sinnena och dessa konstruktioner är bundna till en särskild 

tid och social kontext, vilket per automatik innebär att det som betraktas som verkligheten 

förändras när de sociala kontexterna förändras.  Vidare påpekar Rosenberg (2012) att den 

socialkonstruktivistiska kunskapssynen går att relatera till en mängd områden – såväl sociala 

institutioner som forskningsmetoder, som ju inte existerar fristående utan mänskligheten – det 

är konstruerat av mänskligheten. 

 

Enligt Hacking (2004) handlar sociala konstruktioner om att vara kritisk mot rådande 

förhållanden; hur de har kommit till och är uppbyggda. Ett sätt som Hacking använder för att 

statuera exempel och förenkla idén om sociala konstruktioner är ställa frågan ”sociala 

konstruktioner av vad?” där ordet ”vad” byts ut mot ”X”. Hacking (2004) förklarar: 

 

De som talar om sociala konstruktioner av X är benägna att:  

(1) X hade inte behövt finnas eller hade inte alls behövt vara som det är. X, eller X som det är 

just nu, är inte bestämt av tingens natur, det är inte oundvikligt (Hacking, 2004, s.20). 

 

Hacking påpekar också att de som använder sociala konstruktioner i arbeten också mycket 

ofta går längre med fler teser, men betonar samtidigt att detta inte görs av eller är givet att 

göra för den som använder socialkonstruktivistiska utgångspunkter.  Den teoretiska kärnan 

som är en av flera teoretiska utgångspunkter som kommer att genomsyra den här uppsatsen är 

att X:s existens i sig inte är av naturen given. För att vidareutveckla, så som Hacking uttrycker 
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det: X skapades eller formades av sociala händelser, krafter eller historiska förlopp som 

mycket väl kunde varit annorlunda (Hacking, 2004, s.20). Det är naturligtvis värt att 

understryka citatens slutdel – att det mycket väl kunde varit annorlunda. Sociala 

konstruktioner är trots allt på intet sätt av naturen givna, vilket bör betonas kontinuerligt när 

de studeras, granskas och analyseras. Detta får relevans för min studie eftersom det innebär att 

den kunskap som kan utläsas av resultatdelen är socialt konstruerad kunskap, som inte är av 

naturen given.  

 

 

 

Diskursteori 

 

För att kunna uppnå syftet och besvara frågeställningarna kommer jag att använda mig av 

diskursteori. Sohlberg och Sohlberg (2009) menar att diskursteori är både en teori och 

analysmetod. I den här uppsatsen kommer det att figurera i båda sammanhangen, då 

diskursteori används som teoretisk bas och diskursanalys som analysmetod. Den som vill 

finna förståelse för begreppet diskursteori bör först och främst ställa sig frågan vad 

diskursbegreppet innebär; vad det har för innebörd och hur det definieras. Det finns ingen 

exakt definition av diskursbegreppet, men genom att beskriva det gör vi ett försök att förstå 

dess väsen. Cohen, Manion och Morrison (2011) gör ett försök att definiera diskursbegreppet: 

En diskurs är ett sätt att tänka, möjligtvis kulturellt eller institutionellt betingat, vilken, likt ett 

paradigm, är legitimerat av samhällen, ofta de med makt (Cohen, Manion & Morrison, 2011, 

s.574). 

 

Vidare påpekar Cohen et al. (2011) att diskurser både formas och skapas genom olika syften, 

samtidigt som människor lever i olika samhällen och därmed ingår i olika diskurser. 

Gemensamma nämnare i en samhällsdiskurs uppges kunna vara värderingar, åsikter, idéer och 

världsåskådning (Cohen et al., 2011). En annan kortfattad definition av diskursbegreppet är att 

med diskurs avses de generella tankemönster som kan hittas i varje epoks språk; hur det 

skapar perspektiv och åstadkommer verklighetsbeskrivningar (Sohlberg & Sohlberg, 2009). 

 

Makt är en viktig faktor vars relevans ofta understryks och belyses inom diskursteori; det är 

intressant hur makt utövas, hur den är legitimerad eller utmanad i eller genom diskurserna 

(Cohen et al. 2011). Både maktutövning och frågor som snarare relaterar makten i sig, så som 
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maktordningen, är således relevanta studieobjekt inom diskursteorin. Foucault (2008) betonar 

att diskursen inte bara är en yta att fästa tecken på för maktförhållandet – diskursen är en 

operator. En centralbult inom mycket diskursanalys är relationen mellan kunskap och makt; 

det vill säga tanken att kunskap är makt, vilket ju i sig är ett uttalande om maktordningen 

(Cohen et al., 2011). Börjesson och Rehn (2009) hävdar att gällande Foucaults syn på makt 

bör det även påpekas att han inte betraktade makt som någon bara vissa utövar – istället 

framförde Foucault att alla är fångade i nätverk av makt och att makt alltid har en nödvändig 

existens i alla former av socialt vetande. Makt, enligt Foucault, är alltså ingenting som bara 

dyker upp i vissa situationer – det är ständigt närvarande (Börjesson & Rehn, 2009). 

 

Ytterligare en viktig faktor inom diskursteorin är språket. Inom diskursteorin menar man att 

verkligheten konstrueras av språket, som således får en viktig roll i det sättet att tänka. 

Språket får en sorts manipulativ kraft som konstruerar verkligheten (Sohlberg & Sohlberg, 

2009). Börjesson och Palmblad (2007) skriver att språket konstruerar verkligheten så snart det 

används och belyser att språket således inte betraktas som ett färdigt system utan som en 

handling. Detta ska ses som en aktivitet; och inte som en spegel av verkligheten. Eftersom 

språket ständigt gör någon med verkligheten – frammanar eller konstituerar – gör den också 

något med världen och det går inte att konstatera att alla fakta ligger färdiga, eftersom språket 

ständigt förändrar vår verklighet. Börjesson och Palmblad (2007) menar att den synen på 

språket gör att versionerna av tillvaron blir intressanta för forskning – i sin egen rätt: 

Diskurser döper och sätter världen, eftersom språkets huvudfunktion är att representera 

(något annat). Diskurser bygger upp föremål, världar, sinnen och sociala relationer 

(Börjesson & Palmblad, s.10). 

 

För att sätta in diskursbegreppet i något slags vetenskapsfilosofiskt kunskapsperspektiv, 

skriver Sohlberg och Sohlberg (2009, s.230) att diskurs har primärt ingenting med sanning att 

göra (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s.230). Sohlberg och Sohlberg exemplifierar detta med den 

koloniala diskursen kring människoraser, där den vite mannen var överlägsen – den diskursen 

fick enorma konsekvenser i form av kolonialt förtryck och övervåld, trots att den i grunden 

var totalt felaktig. Det är naturligtvis lätt att dra paralleller till socialkonstruktivism, då den 

koloniala diskursen kring människoraser var socialt konstruerad. Tanken om sociala 

konstruktioner är således även en del av diskursteorin; och den teoretiska utgångspunkten om 

socialt konstruerad kunskap var därmed såväl naturlig som given. Mycket riktigt påpekar 

också Börjesson (2003), Börjesson och Palmblad (2007) samt Winther Jørgensen och Phillips 
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(2000) att socialkonstruktivismen har en nyckelroll inom diskursteorin, då det vilar på en 

socialkonstruktivistisk grund. 

 

 

 

Diskursanalys 

 

För att gå vidare från diskursbegreppet och applicera det i ett textanalytiskt perspektiv. 

Diskurserna, i sin tur, går det att se spår av och identifiera i texter; hur de skapar och formar 

kunskap och beteende. Diskurser gör naturligtvis detta på flera olika plan, men texter och 

dialoger är några av de områden som ofta genomsyras av de rådande diskurserna (Cohen et al. 

2011). Diskursteorin är alltså även en sorts analysmetod. Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) framhäver att diskursanalys bara är en av flera socialkonstruktivistiska angreppssätt – 

om än dock ett vanligt sådant – men det kan vara värt att lägga på minnet att det inte är det 

enda angreppssättet inom socialkonstruktivismen.  

 

Intresseområdena inom diskursanalysen blir att lokalisera specifika diskurser och att den 

efterföljande analysen blir därefter att uttala sig om hur specifika diskurser skapas, ser ut och 

vilka konsekvenserna blir av de (Cohen et al. 2011). Med hjälp av diskursanalytiska verktyg 

försöker forskaren tränga bakom orden, begreppen för att ta reda på vem som har rätten att 

tala, hur de talar och så vidare. Som tidigare påpekats är alltså maktrelaterade frågor i fokus; 

man letar efter specifika regler för hur makt fungerar inom diskursen och inom samhället. 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) tar upp diskursanalysens syfte och skriver bland annat 

följande om detta: Diskursanalysens syfte är nämligen att kartlägga de processer där vi 

kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så 

konventionaliserade att vi uppfattar dem som naturliga (Winther Jørgensen & Phillip, 2000, 

s.32). Därmed är diskursanalysens syfte till viss del förklarat. Som betraktaren kan utläsa 

grundas detta syfte på en socialkonstruktivistisk kunskapssyn, som genomsyrar all 

diskursteori och diskursanalys. 
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Kritisk diskursanalys 

 

Hittills har diskursteorin och diskursanalysen beskrivits utifrån teorins och analysmetodens 

generella drag. Detta gjordes för att ge en så gedigen bakgrundsbild och förståelse som 

möjligt. Det finns olika förgreningar av diskursteori samt diskursanalys och nu riktas mer 

specifikt fokus på det som kommer att användas i denna diskursanalys – nämligen kritisk 

diskursanalys. Inom den kritiska diskursanalysen finns ett flertal företrädare, en är James Paul 

Gee. Inledningsvis kommer den kritiska diskursteorin betraktas ur ett mer övergripande 

perspektiv. 

 

Det diskursanalytiska fältet och förhållandena mellan angreppssättens analytiska fokus 

illustreras med fördel i Winther Jørgensen och Phillips (2000). Angreppssätten är uppsatta i 

ett kontinuum och ser ut enligt följande: 

 

 

 

Figur 1: Analytiskt fokus i inom det diskursanalytiska fältet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.27). 

 

Figuren visar att olika diskursanalytiska angreppssätt har olika fokus, även om Winther 

Jørgensen och Phillips betonar att i detta kontinuum är det snarare tal om gradskillnader än 

om egentliga kvalitativa skillnader (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.27). Även om 

många gemensamma nämnare finns kan även skillnader hittas inom angreppssätten; det kan 

exempelvis skilja sig hur stort fokus som läggs på att kartlägga diskurser på ett mer abstrakt 

sätt i jämförelse med ett mer personligt plan där människors tal- och skriftspråk analyseras 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Hur som helst tillför figuren en sorts begriplighet på så 

vis att den placerar in den kritiska diskursanalysen i ett sammanhang i relation till 

diskurspsykologi och den diskursteori som Laclau & Mouffes representerar. Som figuren 

visar befinner sig den kritiska diskursanalysens angreppssätt i mitten av dessa två, vilket 

innebär att den kritiska diskursanalysens fokus inte kan betraktas som antingen 
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vardagsdiskurs eller abstrakt diskurs, utan snarare någonstans däremellan.  

 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) tillför ytterligare övergripande kunskap om kritisk 

diskursanalys, vilket ger en bra bild och ökad förståelse av angreppssättet. Enligt Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) finns gemensamma drag hos de kritisk-diskursanalytiska 

angreppssätten som gör att de kan identifieras som en särskild riktning. Dessa fem drag är: 1) 

Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv karaktär. 

Diskursiva praktiker där man producerar, konsumerar och mottar texter bidrar till att 

konstituera sociala värden, vilket innebär att den betraktas som en viktig form av social 

praktik. Med diskursiva praktiker avses både de i vardagen; textproduktions- och 

textkonsumtionsprocesser samt social och kulturell reproduktion. Den kritiska 

diskursanalysen vill alltså uppmärksamma den lingvistisk-diskursiva dimensionen hos sociala 

och kulturella fenomen och förändringsprocesser i den nuvarande samhällsordningen. 2) 

Diskurs är både konstituerade och konstituerad. Med detta avses att diskursen har ett 

dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner; den formas, formar, formar om och 

speglar sociala strukturer. 3) Språkbråk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget. 

Textanalysen är en konkret lingvistisk analys av språkbruket i social interaktion, vilket skiljer 

sig från både Laclaus & Mouffes samt diskurspsykologins sätt att analysera . 4) Diskurs 

fungerar ideologiskt. Diskursiv praktikers roll vid skapandet och upprätthållandet av ojämlika 

maktförhållanden mellan sociala grupper kan avslöjas av den kritiska diskursanalysen. Detta 

kan exempelvis handla om ojämlikheta maktförhållanden mellan olika klasser, kön och 

etniciteter. 5) Kritisk forskning. Den kritiska diskursanalys uppfattar inte sig själv som 

politiskt neutral, utan som ett angreppssätt som är politiskt engagerat i social förändring och 

ställer sig på de undertryckta samhällsgruppernas sida (Jørgensen & Phillips (2000). 

 

De fem gemensamma dragen hos de kritisk-diskursanalytiska angreppssätten har gett ökad 

kunskap och begriplighet för angreppssättet i sig. Nedan kommer en av angreppssättets 

representanters analytiska grundbultar att redogöras. Det handlar som redan tidigare nämnts 

om James Paul Gees bidrag till den kritiska diskursanalysen. 
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James Paul Gees kritiska diskursanalys 

 

I sin bok ”An Introduction to Discourse Analysis” (Gee, 2011) redogör Gees sitt bidrag till 

den kritiska diskursanalysen, vilket är omfattande och mynnar i slutändan ut i ”42 frågor” som 

diskursanalytikern kan ställa i sin forskning för att se hela bilden av en komplett 

diskursanalys. Dessa 42 frågor har sitt ursprung i sju språkliga grundbultar. Därefter har Gee 

identifierat sex diskursanalytiska verktyg som frågeunderlag. I och med samtliga sex frågor 

kan ställas till varje av de sju grundbultarna blir det sammanlagda frågeantalet hela 42 stycken 

(Gee, 2011). 

 

Gees (2011) sju språkliga grundbultarna är 1) Signifikans, 2) Tjänster, 3) Identiteter, 4) 

Relationer, 5) Politik, 6) Samband, samt, 7) Teckensystem och kunskap.  

 

1) Signifikans har att göra med vad som framställs som signifikans i språket. Subjekt kan 

framställas som mer eller mindre signifikanta genom att exempelvis använda adverb. 

 

2) Tjänster avser social erkända och institutionellt eller kulturellt upprätthållna ansträngningar 

som vanligtvis har en ordningsföljt eller handlingar som kombineras på specifika sätt. Det 

avser exempelvis om inte student x uppmuntrar en student y för att stötta denne i studier, 

däremot om student x vore studievägledare och i egenskap av detta uppmuntrar student y, 

vore det en tjänst. 

 

3) Identiteter handlar om att språket används för att skapa identiteter och roller. Identiteter 

upprätthålls i språket; vi skapar identiteter åt såväl oss själva som andra. Hur andra personer 

framställs i språket kan även vara relevant för den egna identiteten, då de framställs i relation 

till den som brukar språket. Ett exempel vore rasistisk författare, som genom sin syn på olika 

människoraser kan både upprätthålla sin egen identitet (som rasist) och andra rasers identiteter 

(som mindre värda i hans ögon). 

 

4) Relationer betonar det faktum att språket används för att signalera vilken typ av relationer 

individer har, vill ha eller försöker att ha med sina lyssnare, läsare eller andra personer, 

grupper eller institutioner som kan ingå i kommunikation. Språket används för att skapa 

sociala relationer. 
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5) Politik avser inte politiker, utan snarare värderingar. Det handlar om vilka sorters 

värderingar som texten kommunicerar; vad som är normalt, rätt, korrekt, lämpligt, bra och så 

vidare i texten. 

 

6) Samband avser språkliga samband; hur olika saker sammanlänkas eller framställs som 

relevanta (eller irrelevanta) i relation med varandra. En forskare kan exempelvis betona att det 

är bra att äta kolhydrater, medan en annan hävdar raka motsatsen. Då ger de helt motsatta 

språkliga samband mellan goda matvanor och intag av kolhydrater. Frågeställningar har 

således att göra med hur språket sammanlänkar olika saker och hur relevansen/irrelevansen 

hos sakerna framställs gentemot varandra. 

 

7) Teckensystem och kunskap är en grundbult som betonar att det inte bara finns många olika 

språk, utan att det även kan finnas många variationer inom ett språk. Språket som 

amerikanska hiphopartister använder är ju inte detsamma som presidentens. Vidare finns även 

olika teckensystem, som kan innehålla exempelvis bilder eller grafer, och även inom dessa 

system skapar och upprätthålls såväl kunskap som trossatser . Således skulle även en bild 

kunna vara föremål för en diskursanalys. 

 

Nu är de sju språkliga grundbultarna redovisade. För att förstå innebörden av de 42 frågorna 

behöver även de sex diskursanalytiska verktygen som forskaren kan använda som 

tillvägagångssätt för att analysera de språkliga grundbultarna. Dessa diskursanalytiska verktyg 

är ; 1) Situerade innebörder, 2) Sociala Språk, 3) Figured Worlds, 4) Intertextualitet, 5) 

Diskurser, samt 6) Konversationer.  

 

Det vore överflödig information att redovisa samtliga grundligt, då flertalet inte kan relateras 

till den sortens diskursanalys som jag ämnar att göra. De som är mest relevanta är situerade 

innebörder, intertextualitet samt diskurser.  

 

Situerade innebörder hjälper diskursanalytikern att analysera till exempel ord genom att fråga 

sig vad ordet betyder på ett situerande sätt. Olika ord kan ha olika betydelser i olika kontexter; 

den situerade, kontext- och kulturellt konstruerat innebörden av ordet kan vara svår, men 

likväl viktig, att definiera. Det väsentliga är insikten att ordets betydelse är konstruerat, vilket 

kan vara till hjälp i en diskursanalys när ord analyseras. 
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Intertexualitet syftar till det som sägs och skrivs kan vara citat eller på andra sätt relatera till 

det som tidigare sagts/skrivits. När någon pratar och skriver börjar denne aldrig om från 

början; kommunikativa händelser bygger på tidigare händelser.  

 

Diskurser har redan blivit behandlats, men Gee (2011) förtydligar ytterligare genom att skriva 

hur han använder begreppet: 

 

I use the term ”Discourse”, with a capital ”D,” for ways of combining and intergrating language, 

actions, interactions, ways of thinking, believeing, valuing, and using various symbols, tools, 

and objects to enact a particular sort of socially recognizable identity. Thinking about the 

different Discourses a piece of language is a part of another tool for engaging in discourse 

analysis (Gee, 2011, s.29). 

 

Således framhäver Gee att tänka på olika diskurser som delar av språket kan bidra till 

ytterligare ett verktyg inom diskursanalysen.  

 

 

 

En syntetisering av de valda teorierna 

 

Flera angreppssätt och teorier har redan beskrivits. Nu ska dessa syntetiseras där 

sammansmältningen blir det teoretiska underlag som jag ämnar att använda i den här 

uppsatsen. Den teoretiska basen vilar på en socialkonstruktivistisk grund. Diskursteorin – ett 

av flera socialkonstruktivistiska angreppssätt – används som såväl teori som analysmetod. 

Värt att betona är språkets betydelse, som är mycket stor inom diskursteorin. 

 

Den diskursanalysiska förgreningen som fokus ligger på är den kritiska diskursanalysen.  Här 

har jag främst tagit inspiration från Gee (2011) som framför sju språkliga grundbultar samt 

sex diskursanalytiska verktyg. Av grundbultarna läggs fokus på signifikans, identiteter, politik 

och samband. De diskursanalytiska verktygen som används är situerade innebörder samt 

intertextualitet.  Viktigt att komma ihåg är, som Gee (ibid) också mycket riktigt påpekar, att 

många språkliga grundbultar och diskursanalytiska verktyg relaterar med varandra och jag 

försöker smälta samman de utan att för den skull ”missa” någon vinkling som den ena 

erbjuder men inte den andre. 

 

Intertextualitet kommer att figurera mycket i analysen och bör vidareutvecklas med mer än 
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Gees beskrivning av begreppet. Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) finns olika 

former av intertexualitet. En av dessa former är manifest intertexualitet, som syftar till när 

texter helt uppenbart bygger på andra texter. Detta kan göras genom att citera texten som den 

bygger på, men citat är inget måste, då det ju även finns andra sätt att skapa en text som 

bygger på en annan text. Winther Jørgensen och Phillips (2000) tar också upp intertexuell 

kedja som en form av intertextualitet. Begreppet intertextuell kedja avser att flera texter kan 

bindas samman med varandra om de införlivar element från en eller flera andra texter.   

 

 

Centrala analysredskap 

 

De centrala analysredskapen blir således situerade innebörder och intertexualitet, samtidigt 

som de språkliga grundbultarna signifikans, identiteter, politik samt samband också kommer 

att användas när analysen genomförs. 

 

 

 

 

Metod och empiri 

I detta avsnitt redovisas urvalet och den process som bestämde urvalet, det empiriska 

materialet samt etiska överväganden. 

 

 

Urval 

 

På riksdagens officiella hemsida läggs allt material kring debatter och beslut ut. Debatterna 

finns i videoform på hemsidan. Jag klickade mig fram till Debatter & beslut, där en sökruta 

fanns. Där sökte jag på utanförskap och fick upp 864 träffar. Det var naturligtvis en 

nödvändighet att begränsa detta urval, vilket kunde göras genom en mer detaljerad sökning. 

Eftersom utanförskapet är en högaktuell fråga i skrivande stund försökte jag begränsa urvalet 

på så vis att försöka göra det så dagsaktuellt som möjligt. Då gjorde jag en mer detaljerad 

sökning och begränsade dokumenttyper till Debatter och beslut om förslag, vilket gav 351 

träffar.  
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Nästa steg var att begränsa urvalet ytterligare genom att välja filtret Arbetsmarknadsutskottet, 

vilket föreföll lämpligt, då syftet relateras till arbetslöshet och fas 3. Det ytterligare filtret 

innebar att jag kom ner i 40 träffar, betydligt färre, men ändå för många. Den sista 

begränsningen var tidsramen; också det en naturlig begränsning i sökningen, eftersom jag vill 

ha så dagsaktuellt som möjligt. Tidsbegränsningen jag valde var från 2011 och till nutid. Det 

tillsammans med de tidigare filtren innebar att jag kom ner i nio träffar, där den tidigaste var 

från 28 februari 2011 och den senaste från 3 april 2012. En av dessa – debatten En förnyad 

arbetsmiljöpolitik med nationell handlingsplan 2010-2015 från 28:e februari var otillgänglig 

på grund av felande teknik på hemsidan. Därmed hade jag inget annat val än att stryka den. 

De övriga åtta debatter och beslut om förslag i riksdagen utgör alltså mitt urval.  

 

 

 

Empiriskt material 

 

De debatter och beslut om förslag som arbetsmarknadsutskottet framfört i riksdagen utgör 

urvalet. De redovisas i mer detaljerat i bilaga 1. 

 

 

Etiska överväganden 

 

Etiska överväganden har gjorts utifrån vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet 

2012). Eftersom min empiri består av riksdagsdebatter och dessa är framträdanden på den 

offentliga scenen som folkvalda politiker deltagit i med syfte att sprida sina budskap både 

inom riksdagen och till allmänheten har jag inte behövt exkludera något på grund av etiska 

skäl i den empiriska insamlingen. Omständigheterna innebär även att det inte har funnits 

någon anledning att inhämta samtycke eller utlova anonymitet. 

 

Politikerna har presenterats med både namn och partitillhörighet. Detta har både källkritiska 

och etiska skäl, även om det är ointressant för min analys. Jag har även tänkt på hur citaten 

framställs ur en etisk aspekt; jag har strävat efter att placera citaten i ett politiskt sammanhang 

för att inte framställas som handplockade ur ett större sammanhang, utan att framföra det 

sammanhanget, även om det inte har funnits plats för en överdrivet utförlig 

kontextbeskrivning av citaten – det har helt enkelt inte funnits tid eller plats i uppsatsen för att 
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kunna göra detta. Om läsaren önskar att förstå det bredare sammanhanget kan denne söka upp 

källan och studera denna, vilket är ytterligare en fördel med att skriva ut källorna. 

 

 

 

Resultat och analys 

 

Resultatet – den nutida utanförskapsdiskursen i riksdagen - presenteras i kronologisk ordning 

genom citat där det framgår från vilket tillfälle av debatter samt beslut om motioner i 

riksdagen som de kommer från. Totalt användes utanförskapsbegreppet 38 gånger vid de åtta 

tillfällena. Under uppsatsskrivandet utkristalliserade sig fyra teman som utgör  kategorier i 

denna resultatdel. Rubrikerna är indelade i kategorierna utanförskapet och arbetslösheten, 

utanförskapet och fas 3, utanförskapsbegreppets konstruktion, samt konstruktionen av den 

önskvärda medborgaren. Nedan kommer anförande att refereras till som anf. Detta för att 

underlätta läsandet av texten. 

 

 

Utanförskapet och arbetslösheten 

 

Debatten påvisar tydliga samband mellan utanförskap och sysselsättning; ju högre 

arbetslöshet, ju större utanförskap. Detta sätt att konstruera utanförskap på innebär en direkt 

koppling till arbetsmarknadspolitiska frågor på den politiska scenen.  

Sambandet mellan utanförskap och sysselsättning är mycket tydligt inom den nutida politiskt 

konstruerade diskursen. Begreppet utanförskap antyder att de som befinner sig i utanförskap 

är utanför i relation till någonting i samhället. Enligt diskursen är de utanför arbetsmarknaden, 

vilket förstärker sambandet mellan utanförskap och sysselsättning, likväl som det tillför 

ytterligare förståelse av begreppet. Detta sambandsmönster förekommer ofta varav ett 

exempel är Katarina Brännström (M) som sa: Det ligger dock en stor utmaning i att ta vara 

på all tillgänglig arbetskraft och bryta utanförskapet för dem som är utanför arbetslivet (….). 

(Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, anf. 148). 

 

Den nutida politiskt konstruerade diskursen cementerar sambandet mellan utanförskap och 
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arbetsmarknaden ytterligare genom att beskriva de som lämnar utanförskap som att de går 

från utanförskap till arbetsmarknaden. Detta går att utläsa ur exempelvis Maria Plass (M) och 

därefter Hans Backman (FP). Plass uttrycker:  

Efter den förra finanskrisen repade sig sysselsättningen i Sverige mycket snabbt, och sedan 

Alliansen tillträdde har antalet sysselsatta ökat i befolkningen i stort. Totalt sett är drygt 200 000 

fler personer i sysselsättning jämfört med 2006. Allt fler människor tar ett avgörande steg från 

utanförskap och närmar sig arbetslivet (….) (Arbetslöshetsförsäkringen, anf.144). 

 

Vidare sa Hans Backman (FP): Det är de facto så att 200 000 fler personer har kommit in i 

sysselsättning från utanförskap och att 175 000 nya jobb har skapats (….). 

(Arbetslöshetsförsäkringen, anf. 159). 

I den nutida politiskt konstruerade diskursen konstrueras arbetslöshetsbegreppet genom att 

sammanväva det med utanförskapsbegreppet. Genom detta sker ett identitetsskapande där 

bilden av den arbetslöse konstrueras på så vis att denne per automatik befinner sig i 

utanförskap. Detta citat av Johnny Skalin (SD) är ett exempel: I dag har vi ett läge där drygt 

700 000 människor är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Behöver man då öka sökbarheten för 

dem som befinner sig i arbetslöshet och utanförskap? (….) (Arbetslöshetsförsäkringen, anf. 

187). 

 

Talarna visar även att diskursen konstrueras genom intertextualitet. Detta sker på flera sätt; 

manifest intertexualitet sker i den bemärkelsen att det delvis handlar om statistiska data som 

redogörs för, vilket innebär att de bygger på tidigare texter i form av den statistik som 

hänvisas till. I och med det frekventa användandet av liknande statistik inom diskursen skapas 

intertextuella kedjor där element införlivas från varandra genom gemensamma statistiska 

datareferenser. När arbetslösa och utanförskap beskrivs i endast siffror sker också ett sorts 

identitetsskapande i form av en objektivering där de arbetslösa konstrueras på ett sätt där de 

buntar ihop till siffror istället för betraktas ur ett individperspektiv.  

I den nutida politiskt konstruerade diskursen konstrueras en föreställning att en individ inte 

behöver vara långtidsarbetslös för att befinna sig i utanförskap. Diskursen bygger på ett 

generaliserande antagande om att alla arbetslösa befinner sig i utanförskap; diskursen 

konstruerar en föreställning där utanförskap blir en metafor för arbetslöshet. Vad gäller 

långtidsarbetslösa är de naturligtvis inget undantag; diskursen skapar en föreställning att 

gruppen långtidsarbetslösa, som ju är en del av gruppen arbetslösa, befinner sig i utanförskap. 

Det sker dock ett starkare identitetsskapande av de långtidsarbetslösa; de befinner sig längst 
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från arbetsmarknaden och är således också ”mest i utanförskap”, då utanförskap är utanför i 

relation till arbetsmarknaden. Diskursens logik, bestämda ordning, styrs av denna 

föreställning av sambandet mellan utanförskap och arbetsmarknaden; ju längre från 

arbetsmarknaden, ju mer utanför samhället – och ju större utanförskap. 

 

 

 

 

Utanförskapet och fas 3 

 

Den nutida politiskt konstruerade diskursen konstruerar en föreställning där de som befinner 

sig i fas 3 per automatik också befinner sig i utanförskap. Diskursen bygger på en 

föreställning om att relationen mellan utanförskap och arbetslöshet är att de som är arbetslösa 

befinner sig i utanförskap; och eftersom alla som befinner sig i fas 3 är arbetslösa, befinner de 

sig också i utanförskap. Vidare, i diskursen framstår de i fas 3, precis som långtidsarbetslösa – 

vilket också är helt logiskt – som de mest utanför i samhället. Detta kan exempelvis utläsas i 

detta anförande av Tomas Tobé (M): 

Då undrar jag om man kanske glömt bort varifrån vi kommer och hur den svenska 

arbetsmarknadspolitiken fungerade innan väljarna gav Nya moderaterna och Alliansen mandat 

att stå upp för en arbetslinje i svensk politik och se att arbete i sig har ett värde som handlar om 

mer än bara den egna försörjningen. Väljarna hade tröttnat på att arbetslösheten skulle döljas, att 

det mest erbjöds passiva program eller att arbetslösa skulle gå passivt hemma år efter år utan att 

något hände. Det var denna politik som innebar att Sverige förtidspensionerade 140 personer 

varje dag, trots att många hade arbetsförmåga och hellre ville komma tillbaka till jobb. Det 

gjorde att utanförskapet växte sig större trots att vi hade ekonomisk tillväxt. I dag gäller inte 

detta längre. Människor förtidspensioneras inte ut från arbetsmarknaden bara för att det ska se 

bra ut i statistiken. Faktum är människor som varit arbetslösa i åtta, tio eller tolv år nu kommer 

tillbaka till arbete. Jag skulle önska att det var ännu fler, och utmaningen är stor, men vi är trots 

allt i ett läge där 15 personer varje dag får arbete även inom åtgärden fas 3 (….) (Fas 3 i jobb- 

och utvecklingsgarantin, anf.1). 
 

 

Den ovannämnda talaren visar hur utanförskapet minskar och hänvisar bland annat till att 

även inom åtgärden fas 3 får individer arbete. Detta påpekande är ett sätt att illustrera att även 

de som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden är på väg in i densamma; från 

utanförskap till arbetsmarknaden. Detta är representativt för diskursen och den logik som dess 

föreställningar vilar på. 
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Utanförskapsbegreppets konstruktion 

 

Utanförskap är av naturen ett negativt laddat begrepp, då utanförskapet i sig betraktas som ett 

samhällsproblem. Det behöver knappast vidareutvecklas varför någonting som betraktas som 

ett samhällsproblem får en negativ laddning. Det går att vidareutveckla begreppets betydelse 

ytterligare. Maria Plass (M) uttrycker: Sedan Alliansen tillträdde för drygt fem år sedan har 

vårt främsta mål varit att öka sysselsättningen och därmed även minska utanförskapet (….). 

(Arbetslöshetsförsäkringen, anf. 144). 

Den nutida politiskt konstruerade diskursen vilar på antaganden om att utanförskapet kan 

minska, öka eller ligga kvar på samma nivå. Detta betyder även att utanförskap kan används 

på ett fortlöpande sätt, vilket även var fallet i Edgren-Schoris (2000) användning av 

begreppet. 

I diskursen konstrueras att folkvalda politiker i riksdagen styrs av föreställningen att 

utanförskap är ett problem som kan åtgärdas genom diverse reformer vars avsikt är att öka 

sysselsättningen i samhället. Diskursen genomsyras av en gestaltning av folkvalda politiker 

som några eller något som genom reformer kan styra över de som befinner sig i utanförskap. 

Detta är ett tydligt mönster som ofta träder fram i diskursen, så som exempelvis i detta citat av 

Hanif Bali (M): 

Problemet är att de personer som är kapabla att ta dessa arbeten inte kan språket, och de 

har inte motivationen att ta jobb som de går back på ekonomiskt. Då är det rimligt att 

det skapas en stor arbetslöshet och ett stort utanförskap. För att lösa detta problem 

måste man göra som Södertälje, Solna och andra kommuner som har sett till att de med 

försörjningsstöd hamnar närmare arbetsmarknaden. Det är inte rimligt att hälften av 

dem som får försörjningsstöd får det på grund av arbetslöshet. Det är inte 

försörjningsstöden till för. De är till för att hjälpa människor med sociala problem (….). 

(En europisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare, anf 151). 
 

 

Ylva Johansson (S) uttrycker: Efter att regeringen genomfört hela sin politik har ingenting 

hänt med jobben och utanförskapet. Politiken har inte fungerat. Moderaternas så kallade 

arbetslinje har inte lett till arbete utan till fattigdom (….)”.  (Utgiftsområde 14 

Arbetsmarknad och arbetsliv, anf 81). 
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Den nutida politiskt konstruerade diskursens föreställning om att utanförskap kan förändras 

genom reformer innebär att identitetsskspande sker hos både riksdagsledarmötena och de som 

befinner sig i utanförskap. I diskursens konstruktion besitter riksdagen så pass stor makt över 

de som befinner sig i utanförskap att de definierar deras situation; deras politiska beslut styr 

individerna i utanförskaps framtid och inte de själva. Detta innebär att diskursen placerar 

makten i riksdagskammaren istället för utanför densamma. Det handlar alltså om ett tänkande 

som utgår från att några har möjlighet att ta beslut; diskursen utgår från och konstruerar både 

de som är i behov av stöd och de som har förmåga att ge detta. Samtidigt innebär det också att 

de som befinner sig i utanförskap blir maktlösa, då de inte kan bestämma över sin egen vardag 

i den bemärkelsen att hur vida de får arbete eller ej beror på reformer och inte deras egna 

handlingar. Diskursen skapar således en maktlös identitet åt de som befinner sig i utanförskap 

och de har inte kontroll över sina egna livsöden.  

Den nutida politiskt konstruerade diskursen konstruerar också att det finns ett samband mellan 

invandring och utanförskap. Detta är i linje enligt diskursens logik, då de i utanförskap är 

arbetslösa och invandrare ofta generaliseras som arbetslösa. Således kategoriserar diskursen 

ofta invandrare som människor i utanförskap. Inom diskursen sker detta konsekvent, då 

invandrare konstrueras som offer för en misslyckad segrationspolitik; misslyckad i den 

bemärkelsen att arbetslösheten och utanförskapet är stor. Citatet nedan kommer från Abir Al-

Sahlani (C): 

 

När min mor flyttade ned till Stockholm fick hon efter tre år enbart erbjudanden om bostäder i 

invandrartäta områden, aldrig i svenska områden. Det är alldeles uppenbart att vi har ett icke-

fungerande system i dag som lägger grunder för segregationen. Men man kan också titta på 

segregation från ett annat perspektiv och en annan synvinkel. Den kan vara självvald. Jag tänker 

på alla svenskar som flyttar till London för att arbeta eller studera eller till Spanien för att 

komma till ett varmare klimat. Man söker sig till dem som är lika en själv. Man vill höra lite 

svenska ute på gatorna. Det kan finnas någon restaurang som serverar köttbullar och Janssons 

frestelse när det är jul. Det skapar en trygghet och minskar främlingskapet man känner i det nya 

landet. Men förutsättningen är att alla har ett jobb och är innanför de samhällen som de bor i. 

Det är inte geografin som skapar segregationen, utan det är utanförskapet. Det är det faktum att 

människor inte är delaktiga i samhället som skapar segregationen. Kommuner runt om i landet är 

ansvariga för att erbjuda sfi-undervisning (….). (Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, 

anf 103). 

 

Talaren ger sin syn på utanförskap genom att säga det är inte geografin som skapar 

segrationen, utan det är utanförskapet, vilket innebär att han sätter utanförskapsbegreppet i 

relation till segrationsbegreppet. Det är utanförskapet som skapar segrationen, och därefter 

säger talaren det är det faktum att människor inte är delaktiga i samhället som skapar 
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segrationen. Det vill säga är utanförskap detsamma som icke-delaktighet i samhället. Detta är 

i linje med diskursens föreställningar om att utanförskap är utanför samhället i relation till 

arbetsmarknaden, särskilt då talaren påpekar att men förutsättningen är att alla har ett jobb 

och är innanför de samhällen de bor i, vilket antyder att den som inte har ett jobb är utanför 

samhället.  

 

 

 

Konstruktionen av den önskvärda medborgaren 

 

Den nutida politiskt konstruerade diskursen genomsyras av en sorts konstruktion av den 

önskvärda medborgaren. Denna konstruktion framträder bland annat genom att diskursen 

konstruerar utövande av påtryckningar mot icke-önskvärda medborgare genom reformer som 

motarbetar vissa element som en medborgare kan besitta. Konstruktionen av den önskvärda 

medborgaren är i allra högsta grad ett identitetsskapande, likväl mycket politik där vad som är 

rätt och fel; normalt och avvikande, framträder.  

I diskursens konstruktion måste utanförskap lagstiftas bort i största möjliga utsträckning – 

detta är målsättningen. Att utanförskap måste bort ger även utanförskapet en signifikans; det 

är ytterst relevant att få bort utanförskapet; det måste bort. I diskursens konstruerade idealiska 

scenario finns inget utanförskap; arbetslöshet; långtidsarbetslöshet och behov av fas 3. 

Sambandet mellan invandrare och utanförskap har också påvisats. Detta innebär att en icke-

önskvärd identitet konstrueras åt de som befinner sig i utanförskap, samtidigt som den 

önskvärda medborgaren konstrueras med ett antal egenskaper; denne arbetar och är inte 

invandrare.  

 

För att gå in närmare på hur diskursen konstruerar invandrare kan följande resonemang föras. 

Diskursen bygger på antaganden om att arbetslöshet och utbildningsnivå är relaterade till 

varandra, likaså att utbildningsnivå och språkkunskaper är relaterade. Dessutom att invandrare 

har sämre språkkunskaper än den övriga befolkningen. Detta visar sig ofta i diskursen. Citatet 

nedan kommer från Johnny Skalin (SD): 

Vi vill satsa mer resurser på att göra de människor som finns i utanförskap i dag anställbara i 

stället för att ta in ännu fler människor innan vi har åtgärdat problemen på den svenska 

arbetsmarknaden. Låt oss också se på utbildningsnivån hos de människor som kommer! Räknar 
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vi på de tio länder som flest asylsökande kommer från har ungefär 65 procent av dem som 

kommer till Sverige endast förgymnasial utbildning eller ingen utbildning alls. För afrikaner 

ligger det på 73,4 procent. Dessa människor är inte anställbara. De måste göras anställbara. Det 

är där vi har den största problematiken med den invandringspolitik som regeringen driver (….). 

(Arbetslöshetsförsäkringen, anf.155). 

 

Det finns samband mellan detta och andra bestämda ordningar inom diskursen; ju högre 

utbildningsnivå ju lägre risk för arbetslöshet. Detta kan relateras till Cohen et al. (2001) som 

påpekade att en grundbult inom diskursanalys är föreställningen om att kunskap är makt, och 

att detta säger något om maktordningen. Diskursen konstruerar en kunskapssyn där kunskap 

och utbildning handlar om utbildning som individen införskaffat sig i formella 

utbildningsinstitutioner. Då diskursen skapar en föreställning av samband mellan utanförskap, 

arbetslöshet och utanförskap, samtidigt som den konstruerar identiteter som innebär att 

riksdagsledarmötena besitter makt, och att de som befinner sig i utanförskap är maktlösa, går 

också att utläsa det som Cohen et al. (2011) påpekade. Det vill säga att grundbulten inom 

diskursanalysen kunskap är makt och att detta säger något om maktordningen, är 

föreställningar som är legitima och godtagbara även inom den här diskursen. Den nutida 

politiskt konstruerade diskursen skapar alltså en kunskapssyn där kunskap intagen vid 

formella utbildningsinstitutioner är den önskvärda, då den bestämmer individen 

utbildningsnivå, som har tydliga samband med hur vida individen har arbete eller ej. Detta 

innebär också att diskursen konstruerar synen på vad som är relevant kunskap ytterligare, 

eftersom kunskap som inte är införskaffad i formella utbildningsinstitutioner inte klassas som 

önskvärd på samma sätt. I diskursens konstruktion värderas kunskaper utifrån om den är 

införskaffad vid formella utbildningsinstitutioner. Detta innebär också att Cohen et al. (2011) 

beskrivning av diskurs förefaller rimlig, då detta verkar handla om ett sätt att tänka på som är 

kulturellt och institutionellt betingat, och likt ett paradigm legitimerat av de med makt. 

Den nutida politiskt konstruerade diskursen menar att människor som inte arbetar är 

avvikande. De är i utanförskap. Utanför samhället. Deras situation är oacceptabel och måste 

förändras. Genom reformer kan icke-önskvärda göras till önskvärda medborgare. De måste 

hur som helst förändras för att vara önskvärda medborgare enligt diskursen. I och med detta 

gör diskursen onekligen ett starkt ställningstagande om vad som är rätt och fel; normalt och 

avvikande. Det är rätt och normalt att arbeta, det är fel och avvikande att vara arbetslös, 

invandrare och otillräcklig (oönskad) utbildningsnivå i formella utbildningsinstitutioner. 

Det råder inga tvivel om att diskursens avsikt – vilket ligger i utanförskapets natur – är att få 
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bort utanförskapet. Detta genomsyrar hela diskursen och kan höras i många av 

riksdagsledarmötenas framträdanden. Maria Plass (M) uttrycker: 

Sedan Alliansen tillträdde för drygt fem år sedan har vårt främsta mål varit att öka 

sysselsättningen och därmed även minska utanförskapet. Jobben är vår viktigaste fråga. Vi vill 

att alla ska ha möjlighet till ett arbete och arbeta efter egen förmåga. Fler i arbete minskar 

klyftorna i samhället och säkrar en uthållig finansiering av välfärden (….). 

(Arbetslöshetsförsäkringen, anf. 144). 

 

I den sista meningen säger talaren att fler i arbete minskar klyftorna i samhället och säkrar en 

uthållig finansiering av välfärden. Detta innebär också att färre i arbetar ökar klyftorna och är 

en fara för uthållig finansiering av välfärden. Det är de i utanförskap som gör att klyftorna i 

samhället ökar och de utgör dessutom en fara för en uthållig finansiering av välfärden. Synen 

att det är människorna som befinner sig i utanförskap utgör en fara för välfärden är någonting 

som genomsyrar diskursen. Diskursen konstruerar de icke-önskvärda som en fara för 

samhället; ett problem som måste åtgärdas genom reformer. De måste göras till någonting 

annat. I och med detta går det också att konstatera att diskursens konstruerade sanningar är 

socialkonstruktivistisk kunskap i den bemärkelsen att den är just konstruerad. Hur en 

önskvärd medborgare konstrueras har trots allt ingenting med objektiv; ren sanning att göra.  

 

 

 

 

Diskussion 

 

Diskussionsavsnittet är uppdelat i två delar. Först kommer en resultatdiskussion där resultatet 

ställs mot och diskuteras i relation till tidigare forskning inom närliggande områden. Därefter 

kommer metoddiskussionen, där diskursteorin samt diskursanalys granskas och diskuteras ur 

ett kritiskt förhållningssätt. 
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Resultatdiskussion 

 

Soydan (1995) förklarar invandrares utanförskap genom bland annat bristande 

språkkunskaper i svenska, vilket gör att de får svårare att vara delaktiga i samhället och på 

arbetsmarknaden. Detta är i linje enligt med den nutida utanförskapsdiskursen i riksdagen, 

som menar att bristande språkkunskaper kan vara en bidragande anledning till att individen 

befinner sig i utanförskap. Likväl är att befinna sig i utanförskap att inte vara delaktig i 

samhället och på arbetsmarknaden, vilket innebär att Soydan tycks relatera 

utanförskapsbegreppet till invandrare på ett liknande sätt som den rådande diskursen. Soydans 

begrepp innanförskap synkroniserar också med den bestämda logiska ordning som diskursen 

vilar på; då ju innanför är en antonym till utanför. Begreppet innanförskap i sig förekommer 

inte inom diskursen, men enligt diskursens konstruerade bestämda ordning skulle 

innanförskap kunna betraktas som innanför i relation till arbetsmarknaden; det vill säga att de 

individerna som befinner sig i innanförskap befinner sig innanför arbetsmarknaden, då den 

nutida politiskt konstruerade diskursen konstruerar utanförskap som utanför i relation till 

arbetsmarknaden. 

Hunter och Jordan (2010) tog upp att social exklusion förutsätter att människor är exkluderade 

från någonting som de ”ska” vara inkluderade i. Detta kan liknas vid diskursens konstruktion 

av utanförskapsbegreppet, som också handlar om utanför i relation till; i detta fall i relation 

till arbetsmarknaden. Hunter och Jordan tog bland annat upp utbildningsnivå som en faktor 

som påverkar social exklusion, vilket överensstämmer med den rådande diskursens 

konstruerade sätt att hantera utanförskapsbegreppet på, men notera att Hunter och Jordan även 

nämner flertalet andra faktorer som inte kan liknas vid någonting som figurerade i den nutida 

politiskt konstruerade diskursen. 

Bayrams, Bilgels och Bilgels (2012) forskning visar att den självupplevda livskvalitén är lägre 

hos människor som befinner sig i social exklusion. Detta är intressant med tanke på likheterna 

mellan begreppen social exklusion och utanförskap. Som tidigare nämnt konstruerar politiskt 

rådande diskursen önskvärda medborgare, vilket innebär ett identitetsskapande där de i 

utanförskap är icke-önskvärda och måste förändras. Det skulle gå att argumentera för att 

människor som samhället betraktar som icke-önskvärda och i behov av förändring får en lägre 

självuppfattad livskvalité på grund av den samhälleliga bilden och påtryckningarna som 

medföljer av denna. Kanske skapar diskursens konstruktion av den önskvärda medborgaren 

en självuppfyllande profetia inom de icke-önskvärda, det vill säga de i utanförskap, som 
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innebär att deras självupplevda livskvalité blir lägre på grund av den nutida politiskt 

konstruerade diskursens konstruerande.  

 

Ward (2009) menar att det bästa sättet att förhålla sig till begreppet social exklusion är ett 

materiell-diskursivt förhållningssätt där den materialistiska dimensionen är fokuserad på 

människokroppen och fysiska aspekter av erfarenhet, medan den diskursiva dimensionen 

fokuserar på representationer, språkets roll och diskurs. Den diskurs som jag har analyserat 

fokuserar inte på sjukdomar, skador eller andra fysiska åkommor, utan snarare på 

arbetssituation, formell utbildningsnivå samt etnicitet. Den synkroniserar därför inte med 

Wards föredragna sätt att betrakta social exklusion på. 

 

 

Metoddiskussion 

 

Delen om metoddiskussion kommer att handla om de teoretiska antagandena; 

socialkonstruktivism, diskursteori, diskursanalys, forskarens roll samt alternativa 

forskningsmetoder. Eftersom diskursteori är både en teori och analysmetod (Sohlberg & 

Sohlberg, 2009) går det inte att särskilja diskursteori och diskursanalys i en metoddiskussion 

som denna. Således kommer diskursteori och diskursanalys att diskuteras parallellt.  

 

Låt oss börja med att behandla socialkonstruktivismen. Det förefaller naturligt att börja i den 

änden, då diskursanalysen i sig är ett av flera socialkonstruktivistiska angreppssätt inom 

forskningen och likväl är den ena av diskursteorins grundbultar (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Då socialkonstruktivismen har en given plats inom diskursteorin samt 

diskursanalysen, som är sammansvetsade av naturen, förefaller det på sin plats att ta upp 

socialkonstruktivismen i metoddiskussionen. Det är inte givet att inta ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv varken ur filosofisk- eller forskningsaspekt. Precis som 

Rosenberg (2012) framhäver handlar de antaganden som socialkonstruktivismen vilar på och 

de slutsatserna forskning byggt på dessa antaganden inte om någon absolut sanning, vilket jag 

är mycket väl medveten om, vilket innebär – precis som Sohlberg och Sohlberg (2009) – 

också påpekar att diskurs, som ju vilar på en socialkonstruktivistisk grund, primärt inte har 

någonting med sanningen att göra. Det handlar inte om att undersöka någon absolut sanning, 

vilket den socialkonstruktivistiska forskaren bör ha i åtanke när denne drar slutsatser. 
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Just denna vetenskapsfilosofiska kritik har framförts mot socialkonstruktivistisk forskning. 

Rosenberg (2012) skriver även att kritiker hävdar att det inte går att bevisa de sociala 

konstruktionernas existens mer än många andra traditionella filosofiska problem. Denna kritik 

går att ta till sig, men jag ser samtidigt en sorts relevans och legitimitet i 

socialkonstruktivistisk forskning; även om den inte går ut på att hitta absoluta sanningar kan 

den hjälpa oss att förstå vår verklighet och framförallt de sociala kontexter som vi omges av. 

Precis som Rosenberg (2012) skriver hade de sociala konstruktionerna inte funnits utan 

människans närvaro, men jag ser en klar relevans i att forska om sociala kontexter – inte minst 

eftersom de har oerhört stor betydelse i individens upplevda verklighet och livsupplevelse. 

Sociala konstruktioner och så kallade ”sociala sanningar” har enorm betydelse för individens 

välmående. Sociala konstruktioner hade naturligtvis inte existerat utan varelser – i det här 

fallet människan – som handlar, men å andra sidan kan man konstatera att inte heller 

fysikernas och matematikernas forskning om absolut sanning hade funnits utan människan; 

kunskapen hade inte heller funnits utan någon eller något som känner till den, även om den 

absoluta sanningen gällande exempelvis geometri hade varit densamma med eller utan 

människans forskning.  

 

Det saknas inte kritiska ståndpunkter gentemot diskursanalysen som metod. Börjesson (2007) 

medger att diskursanalysen medger ett brett register av fokuseringar och tar upp att 

diskursanalytikern kan ha olika fokuseringar när denne bedriver sin forskning. Detta är förstås 

på gott och ont; det faktum att metoden tillåter många olika sorters fokuseringar innebär att 

den går att använda på ett mer komplext sätt och inom fler områden – och för att besvara fler 

typer av frågeställningar – än om metoden i sig hade varit mer restriktiv, begränsad och 

styrande i sina riktlinjer till forskaren. Det faktum att det finns flera olika diskursanalytiska 

traditioner (Börjesson, 2007) förstärker bilden av diskursanalysen som mångsidig. Samtidigt 

innebär det en större utmaning för den som vill göra diskursanalyser, då denne inte bara måste 

sätta sig in i allmän diskursteori och diskursanalys, utan även precisera diskursanalysen 

ytterligare för att den ska lämpa sig så bra som möjligt för den forskarens specifika 

forskningsområde.  

 

Det är som sagt en utmaning, men samtidigt hjälper det forskaren att förstå andra 

diskursanalytiska traditioner också; det breddar perspektivet och ger en större förståelse för 

forskning inom andra områden; discipliner; ämnen. Den som någon gång har satt sig in i en 
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diskursanalys där fokuseringen ligger på styrningsformer kommer trots allt ha lättare att sätta 

sig in i en diskursanalys där fokuseringen ligger på kategorisering och normalisering – 

åtminstone lättare än någon som inte har varit i kontakt med diskursanalys tidigare. Det ser 

jag som en fördel med att använda just diskursanalys i uppsatsen.  

 

Vidare skriver Cohen et al. (2011) om ytterligare kritik som framförs mot diskursanalysen 

genom att citera Ashmore (1989):  

”Discourse analysis has been criticized for its lack of systematicity (Coyle, 1995: 256), for its 

emphasis on the linguistic construction of social reality, and the impact of the analysis in shifting 

attention away from what is being analysed and towards the analysis itself, i.e. the risk of losing 

the independence of phonemena. Discourse analysis risks reifying discourse. One must not lose 

sight of the fact that the discourse analysis, itself, is a text, a discourse, that in turn can be 

analysed for its meaning and interferences, rendering the need for reflexivity to be high (s.452). 

 

Det går att förstå kritiken som framförs i Cohen et al. (2011). Det går naturligtvis att ha olika 

språkfilosofiska utgångspunkter och vara kritiskt till språkets betydelse; inom diskursteorin 

har språket en enorm betydelse, men så behöver det naturligtvis inte vara inom alla andra 

teorier. Kanske kan det faktum att olika teorier har olika synsätt på språkets betydelse göra att 

den sammanlagda forskningen blir mer komplex och heltäckande än om alla teorier hade 

betraktat språket på samma eller liknande sätt. Det skulle innebära att det finns en plats för 

diskursteorin och diskursanalysen, men också för teorier med helt andra teoretiska 

utgångspunkter. 

 

Kritiken som gör gällande att diskursanalysen riskerar att handla mer om sig själv än om 

forskningsobjektet, vilket skulle riskera fenomenets självständighet är aningen missriktad, 

enligt undertecknad. Det bör nödvändigtvis vara forskaren och inte teorin i sig som bär 

skulden om forskningen missriktas. Analysteorin i sig kanske kan ge den typen av öppningar 

för forskaren, men under forskningens gång bestämmer forskaren själv genom egna val hur 

fokuseringen och forskningsfenomenet ska framställas – så styrd blir inte diskursanalytikern 

av diskursteorin att det måste bli ett enormt fokus på själva teorin istället för fenomenet.  

 

Jag håller med om att diskursanalysen i sig är en text – en diskurs – som kan analyseras. På 

samma sätt befinner sig den som använder sig av diskursanalys också i en diskurs. Jag 

försökte bedriva objektiv och oberoende forskning så gott det gick, men samtidigt är jag också 

en del av ett större sammanhang; en kontext och ja – en diskurs. Jag strävade efter 

objektivitet, men att uppnå det i sin ”renaste” form är inte ens möjligt i teorin och naturligtvis 
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inte i praktiken heller. Jag var mycket väl medveten om detta när texten författades, vilket 

kanske kan liknas vid Sokrates gamla citat jag vet endast att jag ingenting vet… som kortfattat 

kan sammanfattas med att han åtminstone insåg sina egna begränsningar; på samma sätt har 

jag insett att jag inte var hundra procent objektiv och aldrig kan bli det heller. 

 

Rörande min diskursanalys av utanförskapsbegreppet skulle denna också ha kunna gjorts 

annorlunda. Urvalet, det vill säga de utvalda riksdagsdebatterna, hade kunna varit ett annat; 

till exempel skriftliga dokument av riksdagsledarmöter eller regeringen. Ett annat alternativ 

hade varit att genomföra intervjuer - i det här fallet med riksdagsledarmöter. Detta hade i sig 

inneburit en helt annan kontext för både forskaren, i det här fallet jag, och 

riksdagsledarmötena. Det hade även varit svårare att genomföra både tidsmässigt och kanske 

framförallt rent praktiskt; de offentliga riksdagsdebatterna är betydligt lättare att få tag i än 

vad de enskilda riksdagsledarmötena hade varit för intervjutillfällen. Efter att ha gjort den här 

diskursanalysen hade det naturligtvis varit mycket intressant att genomföra intervjuer om 

utanförskapsbegreppet och göra en diskursanalys utifrån detta – och jämföra med det resultat 

som jag fick fram av denna diskursanalys. 

 

 

 

Slutsatser 

 

Den nutida politiskt konstruerade diskursen konstruerar en bestämd logisk ordning där 

utanförskap är utanför i relation till arbetsmarknaden. Således blir utanförskap detsamma som 

utanför arbetsmarknaden, det vill säga arbetslös. Detta inkluderar naturligtvis även 

långtidsarbetslösa och fas 3. Vidare konstruerar diskursen utanförskapsbegreppet med en 

negativ laddning. Begreppet används på ett flytande sätt. Diskursen konstruerar en 

föreställning där vissa medborgare betraktas som problem som måste förändras genom 

lagstiftning. Detta leder till ett identitetsskapande där diskursen konstruerar en maktsyn; 

makten att bryta utanförskap ligger hos riksdagen och dess ledarmöter, och inte hos de som 

befinner sig i utanförskap. I den politiskt konstruerade diskursen konstrueras den önskvärda 

medborgaren som arbetande, formellt utbildad samt som icke-invandrare. Diskursen kan 

relateras till och diskuteras kring närliggande forskning om utanförskap och social exklusion, 

där frågor kan ställas rörande bland annat hur diskursens konstruktioner påverkar de individer 

som befinner sig i utanförskap. 
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Förslag på vidare forskning 

 

Då relativt lite finns forskat kring utanförskapsbegreppet kan många förslag nämnas för 

vidare forskning. Ett vore att undersöka hur konstruerandet av utanförskapsbegreppet 

påverkar de som befinner sig i utanförskap. Det går att betrakta de som befinner sig i 

utanförskap som en grupp och de påverkas naturligtvis av synen på deras grupp som helhet, 

även om det absolut inte på något sätt handlar om en homogen grupp. Samhällets generella 

syn på grupper kan få stora konsekvenser för gruppens samspel med resterande delar av 

samhället. Ett forskningsförslag i samma spår vore att undersöka hur de som befinner sig i 

utanförskap betraktar sig själva och sin egen situation. Kan en individ som inte anser sig 

befinna sig i utanförskap göra det? Den frågan skulle kunna försöka besvaras med hjälp av 

intervjuer som tolkas av diskursanalytiska verktyg.  

 

Ett annat forskningsspår kring utanförskap vore att jämföra olika länder. Eftersom 

utanförskapsbegreppet uppenbarligen är ett svenskt begrepp skulle språkliga skillnader 

behövas vägas in; det vore extremt viktigt att hitta ett motsvarande begrepp i landet/länderna 

som jämförs. Detta skulle kunna analyseras genom en diskursanalys där viktiga politiska 

scener får utgöra arenorna. För att vidareutveckla forskning där olika länders konstruerande 

av begreppet skulle man kunna använda sig av Habermas angreppssätt inom diskursteori, det 

vill säga att genom ideologikritik avslöja de repressiva krafter som ”systematiskt förvanskar” 

kommunikation (Cohen et al., 2011). Det vore inte minst intressant på så vis att olika 

ideologier har olika starka fotfästen och inflytanden i olika stater; ett större fokus på 

ideologier skulle således kunna vara intressant när staters diskurser jämförs. 

 

Under uppsatsens gång kom jag i kontakt med begreppet ”innanförskap”. Detta begrepp vore 

också intressant med vidare forskning kring; kanske framförallt hur individer går från 

utanförskap till innanförskap och i den motsatta riktningen. Det finns redan tidigare forskning 

om detta, som exempelvis Soydan (1995) men det handlar onekligen om samhällsforskning 

som förändras över tid – kanske inte minst i Sverige som ju inte har samma politiska styre nu 

som för 10 år sedan. 
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Bilaga 1  

Detta är de riksdagsdebatter och beslut om förslag som arbetsmarknadsutskottet framförde i 

riksdagen under tidsperioden 3 maj 2011 till 3 april 2012. Dessa utgör urvalet. Nedan 

redovisas de i kronologisk ordning: 

 

Arbetslöshetsförsäkringen 

Debatt och beslut 2011/12:AU8  

3 april 2012  

Längd: 40:26 (total längd 164:23). 

Bakgrund och allmän information om debattens fokus:  

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om arbetslöshetsförsäkringen. 

Motionerna handlar om allmänna principer för försäkringen, hantering av 

arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och villkoren för rätt till ersättning. Andra motioner 

handlar bland annat om förtroendevaldas situation och försäkringens regelverk när det gäller 

företagande och bisyssla. 

 

 

Vissa arbetsrättsliga frågor  

Debatt och beslut 2011/12:AU9  

21 mars 2012  

Längd: 24:12 (total längd 147:03). 

Bakgrund och allmän information om debattens fokus:  Arbetsrättsliga frågor stod granskades 

med förstoringsglas och olika personer kom till tals? Riksdagen beslutade att uppmana 

regeringen att återkomma till riksdagen med nya initiativ och beslutade även om några 

motioner. Riksdagen sade ja till 3 socialdemokratiska motioner. 

 

En europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare  

Debatt och beslut 2011/12:AU7  

7 mars 2012 Längd: 56:27 (total längd 58:55) 
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Bakgrund och allmän information om debattens fokus: EU-kommissionen skickade ett 

dokument vid namn ”Europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare” till 

medlemsländerna i syfte att stödja, då dokumentet innehåller kunskap som samlats in från 

hela EU. Arbetsmarknadsutskottet har granskat detta dokument för att därefter skicka lägga 

utlåtandet till handlingarna, vilket innebär att ärandet avslutas. Slutligen skickades utlåtandet 

till EU-kommissionen och Regeringskansliet.  

Arbetsmiljö  

Debatt och beslut 2011/12:AU5  

8 februari 2012 Längd: 36:24 (total längd 112:35). 

Bakgrund och allmän information om debattens fokus: Riksdagen sa nej till motioner från 

allmänna motionstiden 2011 om arbetsmiljö. Detta eftersom arbete redan pågår inom flera av 

de områden som motionerna handlar om. Motionerna handlar om arbetsmiljöfrågor, som 

debatteras ur många olika aspekter och synvinklar. 

 

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv  

Debatt och beslut 2011/12:AU2  

7 december 2011  

Längd: 36:09 (total längd 127:55). 

Bakgrund och allmän information om debattens fokus: Riksdagen accepterade regeringens 

förslag i budgetpropositionen om 70,5 miljarder kronor till arbetsmarknad och arbetsliv för 

2012. Arbetslöshetsersättning, lönebidrag och Samhall, arbetsmarknadspolitiska program och 

insatser samt kostnader för Arbetsförmedlingen var de största anslagen. Debattens fokus 

ligger på arbetsmarknadspolitik och diverse åtgärder/strategier för att bekämpa arbetslöshet. 

 

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet  

Debatt och beslut 2011/12:AU1  

28 november 2011 Längd: 24:19 (total längd 125:11). 

Bakgrund och allmän information om debattens fokus: Riksdagen sade ja till regeringens 

förslag i budgetpropositionen för utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet. 

Utgiftsområdet inkluderar integrationspolitik, politik mot diskriminering och 

jämställdhetspolitik. Större delen av budgetanslaget på 8,4 miljarder kronor går till 

flyktingmottagande. 
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Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin  

Debatt och beslut 2010/11:AU11  

26 maj 2011 Längd: 22:22 (total längd 240:04). 

Bakgrund och allmän information om debattens fokus: Riksdagen ifrågasätter och vill stoppa 

regeringens nya anvisningar av långtidsarbetslösa personer till jobb- och utvecklingsgarantins 

fas 3.  Riksdagen menar att regeringen går för fort fram och ställer sig frågande till 

seriositeten, kvaliteten och arbetsuppgifterna, som de menar behöver kontrolleras ytterligare i 

fas 3. 

 

Ändringar i registerlagarna för Arbetsförmedlingen och Inspektionen för 

arbetslöshetsförsäkringen  

Debatt och beslut 2010/11:AU7  

3 maj 2011 Längd: 20:36 (total längd 17:37). 

Bakgrund och allmän information om debattens fokus: Riksdagen har beslutat att 

Arbetsförmedlingen ges möjlighet att hantera olika typer av känslor och ömtåliga 

personuppgifter för att särskilda grupper som har visat sig ha svårare än andra att få arbete ska 

kunna få detta. Det handlar om exempelvis nyanlända invandrare och långtidssjukskrivna. 

Arbetsförmedlingen ges även information om vissa lagöverträdelser i en 

arbetsmarknadspolitisk databas. Ett av syftena med detta är att personer som getts hjälp inom 

kriminalvården lättare ska komma in på arbetsmarknaden. 

 

 

 

 

 


