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1. Inledande problemformulering 
 

 

Det nya utanförskapet 
 

’Sverige är ett delat land. Aldrig i modern tid har under en jämförbar konjunkturperiod så 

många människor stått utan arbete och levt i maktlöshet. Aldrig i modern tid har de utsatta 

varit så utsatta som de är idag. Aldrig har vi sett så många och så stora bostadsområden 

hamna i en spiral av arbetslöshet, otrygghet, segregation, vanmakt och nyfattigdom som 

idag. Utanförskapet har fått ett fast grepp om vårt land’.       (Utanförskapets karta 2006, s.8) 

 
Citatet ovan är hämtat från en publikation i en återkommande intern rapportserie från 

Folkpartiet, Utanförskapets karta 2006. En halv miljon människor i utanförskapets Sverige1. 

Retoriken är dramatisk och talet om utanförskap blev ett av de stora ämnena i valdebatten 

2006.     

       Under 2000-talet har begreppet ’utanförskap’ vunnit terräng i den politiska debatten och i 

media. Begreppet indikerar att den ideala bilden av samhället inte stämmer. Man skulle kunna 

också kunna säga att begreppet utanförskap äventyrar de normer om jämlikhet och rättvisa 

som vi förknippar med den skandinaviska välfärdsmodellen (jfr Birnbaum, 2010). Att vara 

utanför samhällets gemenskap innebär också att vara utanför de generella normer som 

samhället är byggt på. Tanken om utanförskap förutsätter också ett ’innanförskap’. Vad krävs 

för att inkluderas? På vilket sätt är utanförskapet exkluderande? Den politiska debatten 

fokuserar mer på faran med utanförskapet än på inkludering och utanförskap beskrivs ofta 

som ett hot, både för den drabbade själv och för hela samhället i stort.  

               I en diskursanalytisk studie beskriver Tobias Davidsson hur begreppet under åren 

innan riksdagsvalet 2006 fick ett starkt fäste i riksdagens debatter (Davidsson, 2010). 

Davidsson har behandlat hur utanförskapet har artikulerats i den riksdagspolitiska debatten 

mellan 2003 och 2006 samt hur begreppet har relaterats till bidragsberoende, invandrarskap 

och kriminalitet. Författaren drar också paralleller till andra likartade begrepp som 

’underklass’ och ’social exklusion’. Han menar till exempel att diskursen om utanförskap har 

ersatt det gamla och stigmatiserande ordet ”underklass” eftersom de grupper av människor 

som idag lever i ett socialt utanförskap tillhör samma grupp som förr benämndes som 

underklass.  

                                                 
1 Utanförskapets karta som beskriver hur partiet resonerar kring utanförskap har publiceratsr i tre upplag av 
Folkpartiet, åren 2004, 2006 och 2008. 
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              En fråga som jag ställer mig är om denna debatt som förts i riksdagen också speglas i 

nyhetsmedias rapportering. Eftersom nyhetsmedia vänder sig till en bred allmänhet kan det 

vara intressant att undersöka om och i så fall hur, utanförskapsdiskursen formas i de största 

dags- och kvällstidningarna.  Nyhetsmedia formar på många sätt människors sätt att se på sin 

verklighet i och med att man som läsare av mediala nyheter i olika grad ’köper’ det man läser 

som en objektiv sanning. Därmed har media makt att forma människors syn på samhället 

eftersom de fungerar som en självklar förmedlare av ’sanningen’ även om texten alltid är i 

grunden politisk. Media har alltså en viss makt över människors tankar. Detta förhållande är 

dels en garant för uttrycksfriheten i ett demokratiskt samhälle och dels en maktfaktor i sig. 

Media brukar därför benämnas som den ”den tredje stadsmakten” (jfr Lukes, 1990). Media 

bidrar i detta fall till att skapa föreställningar om utanförskapet, om vilka som ingår i 

utanförskapet och frammanar därmed oundvikligen bilder av vad som utmärker en sådan 

individ och vad som skiljer denne från oss andra som inte tillhör utanförskapet. Ur en 

välfärdspolitisk aspekt är det också intressant att försöka analysera vad utanförskap betyder 

för fördelningspolitiken. Om utanförskap skulle betyda ’utanför samhället’, är de 

utanförställda då också utanför den normativa och ekonomiska gemenskap som binder ihop 

medborgarna i en välfärdssamhälle?  

       

Syfte och frågeställningar 

Vid valrörelsen 2006 lyftes utanförskapet fram av alliansens företrädare när man som vallöfte 

lovade att minska utanförskapet. Därefter har det förts en debatt i media om det ökande 

utanförskapet, vad som kan vara dess orsaker och hur det bäst ska bekämpas. Begreppet 

utanförskap är flitigt använt i den politiska debatten och i media, men definieras inte närmare 

av användarna, utan betydelsen verkar tas för given. Syftet med denna uppsats är undersöka 

diskurser om utanförskap i svensk nyhetsmedia efter riksdagsvalet 2006 och jag ställer mig 

frågan om det går att urskilja några mönster i hur utanförskapet formuleras av nyhetsmedia. 

 

– Vilka diskurser om utanförskap har skapats i svensk nyhetsmedia under åren 2006 – 2012?  

– Vilka grupper eller individer beskrivs av media som drabbade av utanförskap? 

– Vad innebär utanförskapet för dessa individers och gruppers delaktighet i samhället? 

– Hur kan diskurser om utanförskap påverka individernas rättigheter och skyldigheter i 

välfärden?   
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Uppsatsens disposition 

I följande kapitel (kapitel 2) beskrivs de teoretiska utgångspunkterna för undersökningen. 

Därefter, i metodavsnittet (kapitel 3) ges en beskrivning av de diskursanalytiska verktyg som 

utformats för att genomföra analysen av nyhetsmedia. I resultatdelen (kapitel 4) beskrivs de 

diskurser som framträdde och vilket innehåll i utanförskapet som konstruerades i diskurserna. 

I analysen (kapitel 5) görs med stöd av de teoretiska utgångspunkterna, en analys av vad 

utanförskap kan betyda i relation till ’innanförskap’, att vara delaktig i samhället. I 

diskussionen (kapitel 6) återkommer jag till frågeställningarna och för en avslutande 

diskussion om utanförskapet som politisk och medial konstruktion. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
 

Medborgarens rättigheter och skyldigheter i välfärden 

Rättvisebegreppet, i meningen normer om rättigheter och skyldigheter i välfärdsstaten, utgör 

den filosofiska grunden för analysen. I Rawls’ grundläggande filosofiska verk om rättvisa, A 

Theory of Justice behandlas idén om rättvisa och varför den är en nödvändig grund för ett 

fungerande samhälle. ’Justice as fairness’ är Rawls' egen benämning på sin teori. Principerna 

fördelar därför inte nytta utan vissa neutrala resurser, grundvärden, (social primary goods); 

frihet, makt, sociala positioner, välstånd och självrespekt. De är, föreställer han sig, 

användbara oavsett mål. Om samhällen består av människor med olika mål, bör de styras av 

principer som inte godtyckligt gynnar somliga av dem (Rawls, 1971; Lindensjö, 1992, s. 307).  

          När Rawls’ teorier behandlas i litteraturen framträder tre grundläggande principer; 

frihetsprincipen, differensprincipen (skillnadsprincipen) och principen om lika möjligheter 

(Swift & White, 2010¸Rawls, 1971). Frihetsprincipen som Rawls sätter före de andra 

principerna innebär att alla människor har rätt till sin egen frihet och till sig själva. Rawls 

menar också att alla människor besitter en moralisk förmåga. Denna moraliska förmåga gör 

att människan uppfattar sig själv som fri. En av lösningarna för hur vi alla skall kunna leva i 

ett samhälle som både främjar rättvisa och jämlikhet är bland annat att alla har rätt till en egen 

uppfattning om det goda livet, och vidare också att andra har en liknande frihet. 

Differensprincipen som jag kommer att ägna uppmärksamhet åt i avsnittet nedan, innebär att 

ekonomiska ojämlikheter bara är rättfärdigade så länge man kan visa att detta är till gagn för 

dem som har det sämst ställt (Rawls, 1971; Birnbaum, 2010a). Den sista principen, om lika 

möjligheter, handlar om att alla oavsett bakgrund, medfödda rikedomar eller andra fördelar 

ska ha samma chanser i livet. Betydelsen av fairness’(Justice as fairness) kan tolkas som 

innebörden i denna princip (Lindensjö, 1992; Rawls, 1958). Tur- eller slumpbaserade 

ojämlikheter är godtyckliga ur moralisk synvinkel (Birnbaum, 2010a, s. 9). Dock har andra 

teoretiker utmanat Rawls tankar om rättvisa. Dworkin (2000) till exempel förespråkar en 

fördelningsprincip som är okänslig för olikheter i förutsättningar, men känslig för ambitioner  

 (Birnbaum, 2010b). Dworkins idéer om rättvisa kan på så sätt vara en resurs för den liberala 

hållningen bakom den nuvarande arbetslinjen i svensk socialpolitik som menar att den som 

arbetar hårt för sitt uppehälle förtjänar att åtnjuta bättre förmåner än dem som inte arbetar lika 

hårt (Birnbaum, 2010b).  
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            För den här studiens syfte uppehåller jag mig lite längre vid differensprincipen 

eftersom tolkningen av den principen har betydelse för betydelsen av utanförskap. Birnbaum 

(2010a) beskriver Rawls differensprincip som att han slår fast att ’ojämlikheter är godtagbara 

bara om de är till gagn till de sämst ställda’ (Rawls, 1971), vilket betyder att 

inkomstfördelningen i samhället bör utformas så att den grupp som har lägst inkomst skall 

garanteras en så hög levnadstandrad som möjligt. Birnbaum menar vidare att enligt den 

vanligaste förståelsen av differensprincipen så är den bästa lösningen en garanterad 

minimiinkomst till alla medborgare (medborgarlön). Min tolkning av Birbaums (2010a) text 

är att han i princip tycker det är etiskt fel att man genom aktiveringspolitiken i Sverige (den 

nya arbetslinjen) främjar en normativ uppfattning om att några, de som inte är effektiva, inte 

förtjänar några förmåner eller ’det goda livet.’ Det ställs ett krav på alla medborgare att vara 

effektiva, oavsett om man har vilja och resurserna till det.  

                Ytterligare ett begrepp som är användbart i denna studie är dekommodifiering, 

vilket betyder att individen är frikopplad från marknadens principer, ett individens oberoende 

i förhållande till arbetsmarknaden och familjen, t ex att arbetslöshet och sjukdom inte ska 

äventyra individens frihet och självständighet (Birnbaum, 2010; Esping- Andersson, 1990). 

Tillgången till utbildning, sjukvård och pension är inte avhängigt värdet på arbetet. 

Rekommodifikation, motsvarar det motsatta förhållandet, att individen genom åtstramningar i 

generell välfärd görs mer beroende av marknaden. (Béland, 2007; Gilbert, 2002).  

Arbetslinjen har historiskt sett enligt Birbaum växlat mellan att vara utgångspunkt för krav på 

en rättighet till meningsfullt arbete och andra sidan vara utgångspunkt för en skyldighet att 

arbeta, ibland motiverad av argument med tydligt disciplinerande och fostrande inslag  

 (Junestav 2007; Birbaum, 2010a ). Arbetslinjen i den tappning som den nya alliansen 

utformat den kan alltså uppfattas som ett tvingande krav till arbete eller aktivitet oavsett 

vilken form av ersättning man får, en disciplinering som inte tjänar något annat syfte än ett 

moraliskt syfte och är i den meningen en rekommodifiering, att individen görs beroende av 

marknaden. Utanförskap kan enligt den hållningen förstås som att inte stå till marknadens 

förfogande, och att tillfälligt eller långvarigt vara beroende av de sociala trygghetssystemen 

därför betyder utanförskap. 

 

Utanförskapet på 2000-talet: en kunskapsöversikt 

Utanförskap är ett relativt nytt begrepp inom forskningen, men är på väg att etableras. Ett 

tecken på det är att forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har gett ut en 
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populärvetenskaplig översikt i ämnet (Fahlgren, 2009). Översikten inleds med ett förord, där 

författaren ger synonymerna ’social skiktning, marginalisering och effekter av olika 

fördelningspolitiska insatser’ och menar därmed att ämnet under andra begrepp och ordval har 

en lång tradition inom svensk samhällsvetenskap. Begreppet utanförskap tillskrivs 

alliansregeringen (Abrahamsson, 2009 s.7). Ansatsen är bred och omfattar barn i utsatta 

situationer, arbetslöshet, långtidssjukdom, hbt-patienter, mobbing, familjevåld och 

självhjälpsstrategier. Inledningsvis behandlas begreppet utanförskap med associationer till 

övergivenhet och ömsesidighet. Även mer kritiska röster om begreppet refereras i avsnitten 

Ett klatschigt ord och Man måste definiera vad man menar. Under det första avsnittet 

refereras nationalekonomen Bertil Holmlund som är kritisk till regeringen och menar att 

begreppet utanförskap används ’slarvigt’. Han menar också att det är snarare ’innanförskapet’ 

som ökat i form av välfärdsstatens ekonomiska skydd till de som står utanför 

arbetsmarknaden. Holmlund menar att om man använder begreppet utanförskap på dem som 

får ersättning från socialförsäkringssystemet så gränsar det till ett ´missbruk av modersmålet’ 

(Fahlgren, 2009 s.15-17).  I det andra avsnittet refereras statsvetaren Per Strömblad som 

inleder med att utanförskap är ett svårdefinierat begrepp. I gränslandet mellan sociologi och 

statsvetenskap talas det om ’social exclusion’ och dess samvariation med ’political exclusion’. 

I praktiken kan ekonomisk fattigdom ’spilla över’ till politisk fattigdom, människor som har 

svårt att göra sig gällande på arbetsmarknaden kan också svårt att göra sin röst hörd i 

demokratin. Strömblad menar att begreppet är ett populärt rubrikord, men som behöver 

definieras tydligare för att vara användbart i forskningssammanhang (a.a., s. 17-18).   

           Enligt Davidsson så ersätter utanförskapsbegreppet tidigare benämningar som 

utsatthet, fattigdom och underklass (Davidsson, 2010.). Därför kan man säga att utanförskap 

inte är ett nytt forskningsområde inom samhällsvetenskaper, men forskning som använder just 

begreppet utanförskap är relativt begränsad. Även Giertz (2004) ger synonymer till begreppet, 

som social utslagning, marginalisering, fattigdom och underklass, och menar att utanförskap 

(social exclusion) knappast användes i forskningslitteraturen innan 1990-talet. Mer om  

relevant statsvetenskaplig forskning om arbetsmarknadspolitik behandlas i avsnittet 

’Arbetslinjen’ nedan. 

           Det engelskspråkliga begreppet ’social exclusion’ anges av flera författare som 

motsvarigheten till det svenska begreppet utanförskap (Danielsson, 2010; Strömberg i 

Fahlgren, 2009; Sahlin & Machado, 2008). Det leder till ett stort internationellt forskningsfält, 

men för mitt syfte avgränsar jag mig till diskursiva analyser och begreppskritik. ’Social 

exclusion’ och ’social inclusion’ hör till den europeiska gemenskapens (EU) ledord inom det 
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socialpolitiska området (ref.) Den arbetsmarknadsinriktade socialpolitik (workfare) som 

inleddes av New Labour i GB kan sägas höra till samma politiska agenda. Ruth Levitas, som 

är mycket kritisk till diskursen om social exclusion menar att det tjänar till att dölja 

ekonomisk fattigdom och ökande inkomstklyftor på arbetsmarknaden. Diskursen legitimerar 

också olika former av obetalt arbete genom att moralisera över fattigdom och arbetslöshet 

(Levitas, 1996; 2005). Norman Fairclough har analyserat begreppet för den politiska 

lanseringen som ’common sense’ att alla ska bidra till nationens bästa genom sitt arbete, 

Strukturella hinder och sociala ojämlikheter utesluts i social exclusion-.diskursen (Fairclough, 

2000). Daniel Béland understryker begreppets och diskursens symboliska mening som ett 

verktyg i en politisk åtstramningspolitik under 1990-talet i Frankrike och i England (Béland, 

2007). Med stöd av både kvantitativa och kvalitativa metoder har Koller & Davidson (2009) 

genomfört en omfattande analys av social exclusion som begrepp och som politiskt verksam 

metafor.  I analysen visar författaren att konceptet social exclusion är en grammatisk 

nominalisering som osynliggör aktiva agenter och konkreta målgrupper för politiken. 

Begreppet bidrar också till en förenkling av verkligheten, man är utanför eller innanför, 

komplexa processer av social utslagning suddas bort i retoriken. En slutsats av denna korta 

översikt av kunskapsområdet är dels att begreppet utanförskap ersätter tidigare benämningar 

som ekonomisk ojämlikhet, utslagning och fattigdom men också att begreppet har en 

ideologisk sida och därmed en viktig komponent i den social- och arbetsmarknadspolitik som 

präglar västerlandet sedan slutet av 1900-talet.  Begreppet saknar definition och överlappas 

delvis av andra begrepp, som social utslagning, fattigdom och underklass (Danielsson, 2010; 

Giertz, 2004). En konklusion av denna korta kunskapsöversikt är att det inte är tillräckligt att 

försöka definiera någon enhetlig betydelse av begreppet, det krävs också en kritisk granskning 

av sammanhang och historik, på vilket sätt begreppet utanförskap påverkar förståelsen av 

pågående samhällsförändringar.  

  

Arbetslinjen 
Utanförskap, oberoende av anledning, betyder ofta i de texter jag studerat, detsamma som att 

vara utanför arbetsmarknaden. Eftersom arbetslöshet och även ”sysslolöshet” innebär en stor 

risk för utanförskap så framträder arbetslinjen som ett viktigt begrepp. Arbetslinjen i svensk 

socialpolitik och arbetsmarknadspolitik kan beskrivas som en hållning som inkluderar både 

medborgarens rätt till arbete och skyldighet att bidra med sitt arbete. Arbetslinjen i Sverige 

har sina rötter i 1920-talets arbetslöshet och innebar då i första hand en hjälp till arbetslösa 
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genom offentliga arbeten och i andra hand, ett kontant understöd. Som arbetslöshetspolitisk 

åtgärd var andemeningen att inpränta individens skyldighet att försörja sig själv (Eriksson, 

2004). Den ekonomiska krisen under 1990-talet ledde till en politisk debatt om arbetslöshets- 

och socialförsäkringarna och arbetslinjen aktualiserades igen i den politiska debatten 

(Junestav, 2007). Junestav menar att den till synes politiskt homogena grunden i begreppet 

(arbetslinjen) innehåller flera olika och till viss del konkurrerande idéer om medborgarens och 

statens skyldigheter och rättigheter (Junestav 2007, s. 9). Lågkonjunkturer och arbetslöshet är 

ett ekonomiskt bekymmer för välfärdsstaten oavsett politisk färg. Arbetslinjen representerar 

ett slags konsensus om att arbete är bra för individen och att det är helt nödvändigt för 

välfärdsstatens ekonomi att många arbetar och få uppbär ersättning. Junestam hävdar dock att 

under denna konsensus finns olika och även konkurrerande idéer om medborgarens rättigheter 

och skyldigheter (Junestav, 2004: 2007 ). I sin historiska genomgång av arbetslinjens 

betydelse beskriver hon ett regimskifte under sent 1990-tal som innebar att kravet på 

individens aktivitet förtydligade samtidigt som statens och välfärssystemens ansvar gentemot 

individen tonades ned. 

’De förändringar som gjordes inom arbetsmarknads- och socialpolitiken var så pass 

omfattande att vi kan tala om ett regimskifte. Samhällskontraktet, avseende relationen 

mellan medborgare och stat, skrevs i väsentliga stycken om’.               (Junestav 2007, s. 54) 

Samma förändring av den svenska arbetsmarknadspolitiken beskrivs också av Boréus (1994) 

som en ’högervåg’ och av Dahlstedt (2009) som en förvandlig av det sociala kontraktet om 

universell välfärd som dessförinnan utmärkte det svenska samhället. Dahlstedt drar också 

paralleller till UK och förändringen av den brittiska politiken från ’Welfare to Workfare’ (a.a., 

s. 20). Ett liknande resonemang förs av Birnbaum i en analys av den nya aktiveringspolitiken i 

kontrast till idén om universell välfärd. Individens skyldighet att bidra framträder alltmer som 

ett villkor i välfärdsstaten (Birnbaum, 2010, s. x). Birnbaum belyser skillnaden mellan ett 

generellt välfärdsideal och aktiveringspolitik ur en rättviseretorisk synvinkel och ifrågasätter 

om den universella socialpolitikens rättviseideal fortfarande kan fungera.    

          Nedanstående citat är hämtat från Socialförsäkringsutredningen, 2005. Texten kommer 

från sammanfattningen av avsnittet ’Vad är arbetslinjen´ och föregås av en utredande text om 

arbetslinjens historiska utformning under olika skeden i välfärden. Problemen med att väga 

samman rätten till arbete och kravet att arbeta till en trovärdig idé sätter tydliga spår i texten:      

 ’Att rätten till ett bra arbete och skyldigheten att arbeta samspelar på rätt nivå är å andra 

sidan effektivt i flera dimensioner. Rätt person på rätt plats ökar effektiviteten och leder till 
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uthålliga lösningar. Därtill växer människor i självständighet och ansvarstagande med den 

hjälp till självhjälp som rätt arbete innebär. Här finns chansen till en god spiral som också 

bygger normen arbetslinjen i samhället’. 

 (Ur Socialförsäkringsutredningen, 2005.’Vad är arbetslinjen. Samtal om socialförsäkring nr 

4. , s 65-66)  
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3. Material och metod 
 
 

Empiriskt material: nyhetsmedia 

Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka nyhetsmedias diskurser om utanförskap under 

åren 2006 - 2012, valde jag att undersöka omfattningen och innehållet i nyhetsartiklar under 

perioden. En sökning på ordet i ’utanförskap’ i artikelsök (SUB Databaser) visade att 

uttrycket dök upp i debatten år 1986. Mellan åren 1986 – 2012 hittade jag sammanlagt 196 

artiklar. På 1990-talet handlade utanförskapet i artiklarna om Sveriges vara eller inte vara i 

EU-gemenskapen. Från och med slutet av 1990-talet användes begreppet uteslutande i artiklar 

om beskrivningar av sociala problem och ’utsatta’ grupper i samhället; äldre, 

funktionshindrade, kvinnor, invandrare, arbetslösa. Listan kan göras lång. Utanförskap 

tornade upp sig som en tilltagande ’risk’ i välfärdssamhället och ökningen av artiklar med 

sökordet utanförskap var markant under 2000-talet.  

             Arbete kontra utanförskap var en viktig valfråga för den borgerliga alliansen i 

valrörelsen 2006. Jag valde att koncentrera mig på artiklar som publicerats från och med 2006 

och fram till och med december 2012. Studien är avgränsad till de mest förekommande 

temana i artiklarna: arbetslöshet, de ungas utanförskap och utanförskap hos invandrare. 

Ytterligare en avgränsning var att välja enbart nyhetsmedia. Nyhetsmedia vänder sig till en 

bred läsekrets medan artiklar i facktidskrifter ofta vänder sig till vissa yrkeskategorier eller är 

forskningsartiklar.  

          ’Politik handlar om meningsskapande’ och nyhetsmedia har en konstituerande roll 

eftersom sociala identiteter formas av och genom språket (Bergström & Boréus, 2005 s. 326). 

Media kan betraktas som maktens tredje dimension. De stora massmedierna beskriver vissa 

samhällsfenomen på specifika och vinklade sätt, vilket tränger undan andra alternativa 

betraktelsesätt.  Av den anledningen är det en viktig uppgift att analysera vad massmedia 

förmedlar. (Lukes, 1990 i  Bergström & Borelius, 2005, s. 11-12). Valet av nyhetsmedia som 

empiriskt material motiveras med medias betydelse i bemärkelsen ’makt över tanken’.  
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Diskursanalys 

 
Metodval  
Diskursanalysen är en socialkonstruktivistisk ansats. Så snart språk används så har verklighet 

konstruerats. När händelser, ting och sociala fenomen namnges så skapas verklighet 

(Börjesson & Palmblad, 2007, s. 10). Michael Foucault är det namn som oftast anges som 

upphovet till diskursanalysen och även om han inte själv gav så många konkreta metodförslag 

så finns det många uttolkare (Bergström & Boréus, 2005; Winter Jörgensen & Philips, 2000).  

Den Foucaultinspirerade diskursanalysen är intressant som textanalytisk metod inom 

statsvetenskap därför att den ger möjlighet att lyfta fram styrande samtalsordningar, 

samtalsordningarnas föränderlighet och dess sanningsanspråk.  

          Syftet med metodvalet är att frilägga diskurser genom att undersöka vilka 

samtalsordningar, i form av olika eller lika beskrivningar av utanförskapets innehåll, som 

framställs av olika artikelförfattare under samma tidsperiod. En diskurs kan beskrivas som 

’hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden’ (Bergström & Boréus, 2005 s. 

309). Det är en bred definition som inte ger De betydelser av begreppet ’utanförskap’ som ges 

av olika författare och debattörer och till vilka sammanhang som begreppet utanförskap 

kopplas till är väsentligt för förståelsen av olika innebörder av begreppet.    

           Laclau & Moffe beskriver diskurser som tillfälliga fixeringar av betydelser inom ett 

bestämt fält, och att betydelserna ständigt förhandlas och förändras (Laclau & Moffe, 2008). 

Dock går diskursiva förändringar långsamt, vilket kan få oss att uppfatta rådande diskurser 

som stabila (Winter Jörgensen & Philips, 2000, s. 12). 

          Sanningsanspråket, eller ’sanningseffekten’ hänger samman med maktdimensionen. Det 

handlar inte om någon verklig eller objektiv sanning utan om vilka diskurser som skapas för 

att projicera en bild av verkligheten, och som kan komma att uppfattas som sann (Winter 

Jörgensen & Philips, 2000). Media har en central roll i konstruktionen av vad vi uppfattar som 

sant, verkligt och viktigt. Diskursanalys kan därför lämpligen användas för att ’studera 

debatter, förändringar av synsätt över tid och deras diskursiva förutsättningar’ (Bergström & 

Boréus, 2005, s.357). Utanförskap är ett värdeladdat begrepp och jag menar att utsagor om 

utanförskap har anspråk, även om det inte är direkt medvetet, på innebörden av utanförskap.  

Det är genom språket som politik konstitueras, vilket gör att när nyhetsmedia förmedlar 

politiska idéer så deltar media i makten om kunskapsproduktionen, med diskurser om vad 

som är sant eller falskt. Ekecrantz (2009) menar att media deltar i konstruktionen av sant och 



 14 

falskt genom sin medierande roll mellan medborgare, politiker och forskare (aa., s. 62). Det är 

genom media som människor kommer i kontakt med kunskap och med politiska budskap. 

Media fungerar inte som en kanal för av det som kommuniceras, utan det förmedlade 

budskapet reflekteras och genom medias möjligheter att kommentera och välja synvinklar. 

 

Analysverktyg 

Metodansatsen är diskursanalytisk med fokus på identitetsskapande. Diskursanalysen 

kompletteras med en synkron analys av begreppet utanförskap. Metodansatsen kan beskrivas 

som diskursanalytisk metod med inspiration av begreppshistorisk metod.  Jag kommer att 

undersöka hur identiteter av utanförskap konstitueras genom olika utsagor i texterna. I 

analysen av hur identitet skapas i nyhetsartiklarna kommer jag att använda mig av 

analysverktyget ’problem-orsak-lösning’ (Mörkenstam, 1999, s. 57; Bergström & Boréus, 

2010, s 336).  

       De föreställningar om utanförskap som media återger avslöjar också vilka rättigheter och 

skyldigheter som de utsatta individerna/grupperna har (jfr Mörkenstam, 1999). På så sätt 

framträder de subjetspositioner som bestämmer och begränsar handlingsutrymmet för de 

grupper som beskrivs som utanför eller riskerar att hamna utanför samhällets gemenskap. De 

utanförställdas identiteter kan beskrivas i kategorier, vilka är de? Men också, och kanske mer 

meningsfullt, vilka egenskaper tillskrivs de?  

 

Nyckelbegrepp,  nodalpunkter och flytande signifikanter 

’Utanförskap’ är det givna nyckelbegreppet i denna studie. Begreppet kan också beskrivas 

som en knutpunkt som ligger nära det som Laclau & Moffe kallar för nodal och flytande 

signifikant. Inom diskursteorin benämns ord och begrepp med termen ’element’. Elementen 

kan vara mer eller mindre betydelsefulla. För analysen viktiga element, benämns som nodaler 

(nodalpunkter) och/eller flytande signifikanter. Den flytande signifikanten är ett begrepp, en 

nodal, för vilken det pågår en kamp om betydelsen. Betydelser knyts till begreppet genom 

olika utsagor och formar samband till andra ord och begrepp (Laclau & Moffe, 2008; 

Bergström & Boréus, 2005, s. 317-318).  Jag kommer fortsättningsvis att använda mig av 

termen ’nyckelbegrepp’ som synonym till nodal/knutpunkt. Nyckelbegreppet kan också i 

analysen få betydelsen av flytande signifikant, när olika diskurser laddar begreppet med olika 

betydelser.     
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          Innan ett begrepp får en mer bestämd innebörd i en diskurs, kan begreppet beskrivas 

som ’en flytande signifikant’ (Laclau & Moffe, 2008). Det kan ha olika betydelser beroende 

på sammanhang och beroende på hur vilket innehåll som konkurrerande diskurser vill ge 

begreppet.  I den bemärkelsen är ’utanförskap också en flytande signifikant i min studie.            

Ytterligare en aspekt av analysen a är av grammatisk karaktär. Ordet utanförskap är en så 

kallad nomalisering, en händelse som uttrycks som ett substantiv istället för ett verb. Både det 

svenska uttrycket ’utanförskap’ och det engelska ’social exclusion’ döljer agenter genom 

nomaliseringen, man ser inte vem det gäller och varifrån det kommer (Fairclough, 2005; 

Danielsson, 2010, s. 153).    

 

Analogikedjor, ekvivalenskedjor och identitetsskapande 

Ekvivalenskedjor kan beskrivas som att ord (tecken) knyts samman i kedjor av förklaringar, 

vad något är eller inte är (Winter Jörgensen & Philips, 2000, Laclau & Moffe, 2008). Jag 

väljer här att kombinera Mörkenstams verktyg analogikedjor med ekvivalenskedjor. 

Mörkenstam har i sin analys valt att forma verktyget ’analogikedjor’, bland annat därför att 

han menar att Chantal Mouffe och Ernesto Laclau betonar antagonism, vilket inte är lika 

användbart för hans syfte som består i att studera hur man kommer till samförstånd i 

offentliga utredningstexter (Mörkenstam, 1999, s.59). I denna studie kommer jag att använda 

mig av bägge verktygen; analogikedjor och ekvivalenskedjor. Genom att analysera 

analogikedjor så söker jag efter vilka andra begrepp och egenskaper som utanförskap kan 

ersättas med.  

         Ett exempel på en analogikedja kan vara: om ’arbetslöshet kan ersättas med 

utanförskap’, så utesluter det samtidigt alternativa diskurser, möjligheten att den som har ett 

arbete kan tillhöra gruppen. Ekvivalenskedjan ser jag som en möjlighet att undersöka 

diskursernas inre logik. Konkurrerande diskurser bygger upp olika ekvivalenskedjor. Genom 

att söka efter olika förklaringar, orsaker och lösningar till utanförskapet kan jag analysera hur 

förhållandet ser ut mellan konkurrerande diskurser. Den diskurs som dominerar kommer att få 

mest betydelse för de identiteter (subjektpositioner) som framträder. Vilket inte betyder att 

det är en fast och fixerad identitet eftersom språket och diskurserna ständigt förändras 

Eftersom media kan betraktas som en politisk praktik, där man kan förvänta sig divergerande 

uppfattningar, så håller jag möjligheten öppen att undersöka i vilka sammanhang hegemoni 

uppstår kring betydelsen av utanförskap och huruvida det finns alternativa diskurser, en 

antagonism om begreppets sociala innebörd.  



 16 

 

Analys av diskursernas politiska funktion 

Frågan om makt är ständigt aktuell i diskursanalytisk teori och metod. Diskursanalysen syftar 

till att dekonstruera strukturer i det som vi upplever som naturligt i omvärlden genom att 

försöka visa hur organiseringen av världen (vår förståelse) är ett resultat av politiska processer 

som har sociala konsekvenser (Bergstöm & Boréus, 2005, s 16-18.); Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000). Syftet med att bygga upp en dominerande diskurs är att tränga undan andra 

verklighetstolkningar och göra dem politiskt verkningslösa. Att på så sätt skaffa sig ett 

herravälde över möjliga tolkningar kan i diskurstermer beskrivas som ett ’hegemoniskt 

projekt’ (Gramsci, i Bergström och Boréus, 2005 s 321). Det handlar sällan om att formulera 

nya idéer utan mer om att återanvända och omdana tankar från de diskurser man vill 

bekämpa. Projektet kräver att diskursen utvidgas genom att knyta an till fler eller andra 

nodalpunkter, vilket kan öka antalet sympatisörer. När Dahlstedt beskriver hur den borgerliga 

alliansen profilerade sig 2006 genom att formulera en ny arbetslinje så kan det beskrivas som 

ett hegemoniskt projekt. De socialdemokratiska hjärtefrågorna, ’arbete åt alla’ och ’minskad 

arbetslöshet’ återanvändes och fick en ny betydelse samtidigt som den socialdemokratiska 

politiken gjordes illegitim genom uttryck som passiviserande bidragspolitik (Dahlstedt, 2009, 

s. x).   

 

Diskurser och makt  

Foucaults teorier om makt är enligt honom själv tänkta att ses som rent hypotetiska 

förklaringsmodeller som kan fungera som en alternativ beskrivning av makt och att denna 

makt kan fungera som motvikt till definitionen av makt som något essentiellt eller fixerat (se 

Foucault, 1993a). Makten finns inte heller representerat i en viss form utan finns överallt i 

olika relationer och ger olika uttryck. I vårt samhälle finns det maktrelationer av olika slag 

som ’genomsyrar, karaktäriserar ock konstituerar’ det sociala. Dessa maktrelationer befästs i 

diskurserna och de kan ej på egen hand bli etablerade eller implementerade utan 

’produktionen, ackumulationen och cirkulationen’ av diskurser. (Foucault, 2006 [1980], s. 

541). Makten verkar genom sociala relationer och är därigenom ständigt närvarande. Makten 

är därför diskursiv, ’den är knuten till begränsningarna för vad diskurser sätter upp som 

möjligt att kunna sägas och göras’ (Bergström & Boréus, 2005, s. 306).  Foucaults maktanalys 

var alltså inte fokuserad på att studera enskilda makthavare eller maktcentra, utan mer på att 

undersöka hur människor som underordnats drabbas av makten (Sunesson, 1993 i Foucault 

1993b, s. xiv). 
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              Min studie kommer inte att ge några konkreta svar på hur begreppet utanförskap 

upprätthåller sociala maktordningar men det går att frilägga subjektspositioner som görs 

möjliga i medias diskurser. Genom att analysera de diskurser som går att utläsa i olika 

tidningsartiklar vill jag visa hur dessa diskurser skapar ett bestämt sätt att tala om de individer 

och grupper som positioneras i diskurserna. På vilket sätt är de ett problem eller lever på ett 

problematiskt sätt? Vad anges som orsaker till problemet? Vilka lösningar till problemet 

förespråkas i artiklarna?  
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4. Resultat  
 

Inledning 
Inledningsvis ges en översiktlig beskrivning av omfång och innehåll i de artiklar som utgör 

det empiriska materialet i analysen. Därefter presenteras och analyseras de diskurser som 

framträdde. I ett första steg presenteras diskurserna med stöd av citat från artiklarna. Efter det 

följer en analys där diskurserna friläggs med stöd av de metodologiska analysverktygen. 

Kapitlets avslutande del innehåller en analys av diskurserna i relation till de teoretiska 

utgångspunkterna.       

 
Fig. 1. Översiktig presentation av textmaterialet 

År    : Antal tidningsartiklar  

2006: 6 

2007: 8 

2008: 23 

2009: 11 

2010: 6 

2011: 9 

2012: 10 

Tot  : 72 

 

Under perioden är artikelproduktionen i media ganska jämn, frånsett år 2008. Under det året 

publiceras ett stort antal artiklar som kan karaktäriseras som partidebatter. Riksdagspartierna 

beskyller varandra för att ignorera, alternativt orsaka ökat utanförskap. Debatten kan betraktas 

som en följd av retoriken om utanförskap som introducerades i valdebatten av den borgerliga 

alliansen och den efterföljande kritiken från oppositionen av hur statistiken av a-kassa, 

sjukpenning, aktivitetsersättning och kommunalt försörjningsstöd användes för att hävda 

utanförskap (jfr Davidsson 2010, s.151). De tre största temana som var relativt jämt fördelade 

i diskursen under perioden kan karaktäriseras som 1) Arbete, bidrag och försörjning, 2) Unga 

utanför samhällsgemenskapen, och 3) Integrationspolitik och minoriteter.  

 

 

 

 

 



 19 

Figur 2.  Tidningsartiklar i nyhetsmedia 2006 – 2012, efter sökordet ’utanförskap’. 

 

Tema  Antal  

Arbete, bidrag och försörjning 18 

Unga utanför samhällsgemenskapen 14 

Partipolitisk debatt om utanförskap 13 

Integrationspolitik och minoriteter 9 

Bostadspolitik 4 

Fattigdom, sociala klyftor 4 

Kvinnor, föräldraskap, barn 3 

Skola och skolpolitik 2 

Handikappolitik 2 

Politisk extremism 1 

Äldre 1 

Kriminalitet 1 

Totalt 72 

 

Tematiseringen i tabellen ovan bygger på artiklarnas rubriker och det som är huvudtemat i 

artiklarna, men gränserna mellan temana är inte glasklara. Artiklar med fokus på ’unga’ 

definierar senare i texten arbetslöshet som de ungas problem. I artiklar där ’jobb’ är rubriken, 

ägnas stort utrymme åt de ungas arbetslöshet. Beträffande utlandsfödda och personer med 

annan etniskt bakgrund än svensk, är samtliga fokuserade på de unga invandrarnas svårigheter 

att etablera sig på arbetsmarknaden eller i studiemiljöer. De artiklar som har bostadspolitik i 

sin rubrik beskriver segregering i form av att många utlandsfödda bor i vissa områden. 

Artiklarna om handikappolitik och skolpolitik utmynnar i kritik av de handikappades 

begränsade möjligheter till arbete och de utlandsföddas svårighet att etablera sig i det svenska 

samhället. I artikeln som har rubriken politisk extremism behandlas i huvudsak de ungas 

utanförskap. Det visar sig också att artiklarna om fattigdom och om kvinnors utsatta sociala 

situation anger den hårdnande arbetsmarknaden och invandring som orsaksförklaring till de 

sociala problemen. Oavsett rubrik och explicit problemformulering hör det inte till 

ovanligheterna att en artikelförfattare lyckas få med fattiga förorter, unga invandrare, 

kriminalitet och social nedrustning i allmänhet som tecken på ökande utanförskap. Det är bara 

de två artiklarna om äldre respektive om kriminalitet som avviker genom att beskriva 
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utanförskap i mer generella termer som svårigheter att räknas som en fullvärdig individ i det 

svenska samhället.  

             Intrycket av läsningen är att utanförskap har en bred, mångtydig och ibland diffus 

betydelse i artiklarna, samtidigt som tre riskkategorier av medborgare framträder starkt; unga, 

arbetslösa och utlandsfödda. Följande citat, från en artikel som i rubriken anger att det handlar 

om arbete, är ett exempel detta: 

 

’Ett jobb kan betyda så mycket. En möjlighet att stå på egna ben, istället för att bo kvar i 

pojkrummet. En chans att bli en del av något nytt och få känna sig värdefull. Akut brist på 

jobb kan leda till motsatsen. Den kan leda till kollektiv frustration, som resulterar i att unga 

vuxna tappar huvudet och börjar leka med tändstickor på sin egen bakgård. Det är idiotiskt. 

Det är kriminellt’.                                                                                               (GP 090827) 

 
Vid den första genomläsningen väcktes en intuitiv förståelse, som man kanske kan kalla för 

ett slags förförståelse av hur utanförskapet framställs i det empiriska materialet. Det ser ut 

som att problemet handlar om unga vuxna som är utan jobb eller studier vilket i sig leder till 

ett farligt beteende. Poängen med metodvalet diskursanalys är att fördjupa förståelsen och 

försöka utröna vilka politiska frågor som döljer sig inom diskurserna om utanförskap och 

också undersöka om det finns andra konkurrerande diskurser.   

 

Arbete, bidrag och försörjning  
 

’Alla som vill och kan arbeta ska få möjligheter att göra det’  

I denna diskurs om arbete framträder den socialpolitiska arbetslinjen på ett tydligt sätt, men 

det finns olika konkurrerande tolkningar av arbetslinjen. I artiklar som behandlar arbete, 

arbetslöshet och brist på arbete pågår en partipolitisk debatt mellan alliansen och 

oppositionen.  

’Skåne har drabbats hårt av den socialdemokratiska regeringens politik…Vi föreslår 

konkreta åtgärder mot hur vi bryter utanförskapet...med ett jobbpaket fullt av åtgärder ser vi 

till att följa med i utvecklingen och låta Sverige och Skåne möta våra stora utmaningar’                                                                                     

( HD 070417) 

 

’ Nu behöver vi just den diskussion som Moderaterna var så angelägna om att föra 2006. Vi 

behöver en diskussion om jobben och det ökande utanförskapet.’                       (HD 090314)      
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Om problemets art finns en konsensus: att vara utan arbete skapar utanförskap. Debatten 

handlar om vem som har den bästa politiska lösningen på problemet utanförskap.  En 

återkommande problembeskrivning handlar om hinder. Hindren visar sig i form av trösklar, 

administrativa hinder och bidragspolitik. Den tidigare socialdemokratiska regeringen har med 

sin bidragspolitik orsakat problemen enligt företrädare för det borgerliga blocket. Alla förslag 

på lösningar har det gemensamt att de bör vara kraftfulla och beslutsamma.  

 

                    ’Ambitionen är att hyvla ned de trösklar som hindrar och stoppar’(HD 070417).  

 

Det talas vidare om ’praktiska experiment’ och om ’träffsäkerhet´. Lösningen är ett ’jättepaket 

fullt av åtgärder’ (a.a.) och ’konkreta förslag som måste genomföras direkt’ (GP, 08 11 26).  

          Motståndare till moderaternas politik ger andra förslag på vad orsaken till utanförskapet 

består i. ’Problemet är ett råare samhälle’ och att ’regeringen värnar om skattebetalarnas 

pengar’(AB, 11 03 06). Problemet är att det finns för få jobb till alla de som inget hellre vill 

än att arbeta’ (HD, 090314). Orsaken till arbetslösheten är enligt oppositionen att man 

disponerar statens medel på fel sätt, att man slösar miljarder på skattesänkningar (a.a.).       

Lösningarna på problemen är inte lika uttrycksfulla som i den borgerliga retoriken, utan det 

talas mer om konjunkturpolitik, satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande men också 

om ett stopp av nedskärningar av olika former av bidrag. Nedrustningen av a-kassan kritiseras 

i termer av ’maskor i trygghetssystemen’ ( Expr. 120224).  

 

Sysselsättning eller ett riktigt arbete?  

En annan diskurs som blev synlig kan benämnas som sysselsättningsdiskursen. Här 

handlar det om ifall lönearbete kan jämställas med villkorade bidrag, dvs. om det är rätt 

att kräva motprestationer i form av arbete av dem som får ekonomisk ersättning. Här 

finns en kritik mot sänkningen av a-kassan och att sänkningen motiverades av att den 

ersättningen är till för att de ska kunna söka annat arbete. 

 

’Tanken bakom arbetslöshetsförsäkringen är just att människor ska klara av att förlora jobb, 

utan att förlora allt…Vi blir också friare som individer om vi klarar av motgångar utan att  

bli beroende av andras välvilja’                                                                        ( Expr. 120224)     
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I en parallell till tidigare ALU- insatser, kritiseras arbetspraktik och andra aktiveringsinsatser, 

eftersom de inte är några riktiga arbeten: 

 

’arbetslösa skulle lyftas ur hopplöshetens gråa vardag genom att få en chans att göra 

en insats inom offentliga sektorn eller ideella organisationer och samtidigt kanske få 

lite nyttig praktik…Många platser gapade tomma. För folk ville helt enkelt inte ha 

sysselsättning, de ville ha riktiga jobb. Så varför tro att aktiveringsinsatser ska 

betraktas annorlunda den här gången?   (GP 090827) 

 

Utbildning anges i flera av artiklarna som en lämplig åtgärd, men främst utbildning för de 

unga.  

’Att särskilt fokus riktas mot de unga, trots att arbetslösheten slår mot breda grupper i 

samhället, beror på att just ungdomsarbetslösheten är rekordhög i Sverige.´      (GP 090827) 

 

Författaren fortsätter med att skriva att det inte är svårt att räkna ut att ’siffrorna ser värre ut i 

vissa delar av landet, i vissa delar av en stad’ (a.a.). Sysselsättning i stället för arbete, godtas i 

artiklarna när det gäller unga men en skepsis kan märkas beträffande sysselsättning för vuxna. 

’För folk ville helt enkelt inte ha sysselsättning, de ville ha riktiga jobb’ (GP 090827).  En 

skribent beskriver sin tillvaro i FAS 3, ’samhällsnyttig tjänst’ och menar att i denna tillvaro 

blir utanförskapet ännu tydligare än om man ’går hemma’…’ett utanförskap som handlar om 

att jag har helt andra livsvillkor är flertalet på arbetsplatsen.’ (AB 110306).  

 

Två diskurser: Rätten till arbete eller den ’goda’ sysselsättningen 

Två diskurser kämpar om tolkningsföreträdet. Diskursen om rätten till arbete och diskursen 

om det goda i att vara sysselsatt eftersom det kan leda till arbete. Det finns i texterna en 

motsättning mellan riktiga jobb och sysselsättning.  När riktiga jobb åsyftas så används ordet 

anställning. När sysselsättning behandlas så är det i meningen att det kanske ger möjligheter 

till arbete. Man skulle kunna beskriva det som en antagonism mellan två diskurser. I det 

studerade materialet är diskurserna jämnstarka, vilket inte betyder att de i verkligheten är det, 

men det betyder att media i det studerade materialet ger utrymme för bägge diskurserna.       

I bägge diskurserna fanns en tydlig analogi mellan arbetslöshet och utanförskap. På den 

punkten finns det en hegemoni om ’det goda arbetet’ och att bristen på arbete är en tragedi för 

individen och ett stort samhällsproblem. I de ekvivalenskedjor som bildas i texterna beskrivs 
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hur utanförskapet i sin tur leder till andra tråkigheter: apati, dysterhet och 

handlingsförlamning.  

           Skiljelinjen mellan diskurserna märktes i utsagorna om arbetslöshetens orsaker. Under 

mantrat ’den som kan och vill arbeta’ ges olika orsaker till varför arbetslöshet uppstår. Många 

av dem som kan och vill, hindras på olika sätt, till exempel av den tidigare felaktiga 

socialpolitiken. De arbetslösa vill och kan arbeta, men det socialpolitiska systemet av bidrag 

och politiken som gör det dyrt för arbetsgivare att anställa, hindrar individen (syssel- 

sättningsdiskursen) eller av ett råare samhällsklimat (diskursen om rätten till arbete). 

Lösningarna i den första diskursen beskrivs med ett språk som uttrycker handlingskraft, till 

exempel ’hyvla ned trösklarna’ och ’träffsäker politik’. Lösningarna är frånvarande i den 

senare diskursen, de arbetslösa beskrivs som offer för en hänsynslös politik.  

          

De ungas utanförskap 
 
Den farliga sysslolösheten: ´Sysslolöshet är en olycka för ungdomarna själva’ 

 

’Denna sysslolöshet är en olycka för ungdomarna själva och måste brytas innan den hunnit 

övergå i ett permanent utanförskap…Sysslolösheten drabbar i första hand ungdomarna 

själva, men riskerar att få skadliga effekter för samhället om den permanentas…’Det brinner 

i de mest utsatta områdena…till och med skolor bränns ned…De ungdomar som drabbas 

kommer att kosta skattepengar under sina liv.’                                                   (DN 100711)  

 

I denna artikel beskrivs sysslolösheten som farlig i sig, farlig för samhället och en ekonomisk 

förlust. I en annan artikel ges en enkel definition av utanförskap:   

 

’En enkel och användbar definition av utanförskap är att den som varken arbetar eller 

studerar är utanför det som betraktas som normala sysselsättningar.’                  (GP 120503) 

 

I artiklarna ges exempel på att sysslolöshet är farligt i sig, eftersom det också leder till att de 

unga, i brist på förebilder och styrning får för lite kontakt med det ’normala samhället’, vilket 

kan leda till fler normbrytande beteende och till kriminalitet.  
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’det är också allvarligt att det finns vuxna i området som istället för att mana ungdomarna 

till lugn och besinning gör det motsatta: uppmuntrar till ockupation, våld och motstånd’                                                                              

(SydSv, 081220) 

 

De beskrivs som offer på grund av sin uppväxtmiljö där det finns vuxna som uppmuntrar ett 

felaktigt beteende. Ungdomarnas sysslolöshet kan dessutom få en skadlig effekt på hela 

samhället. De liknas vid tidsinställda bomber och deras bostadsområden som krigszoner.  Det 

målas upp en farlig bild, ungdomar som skadar sig själv och andra som kommer i deras väg.  

 

Unga muslimer i utanförskap fångas gärna upp av rörelser med våldsamma, extrema 

tolkningar av islam.                                                                                               (DN 100711)  

 

En orsak till de ungas situation är att de växer upp i områden som präglas av utanförskap, 

bland ’vuxna som uppmuntrar våld’ (SydSv 081220). En orsak som uttrycks är att hjälpen 

som de hittills fått är beklämmande. Välmenande tjänster har inte nått fram. Kritiken av de 

sociala insatser som gjorts tidigare mynnar ut i nya lösningar, som att ’ansträngningar måste 

belönas’ (Expr. 120918). Som läsare förstår man att ansträngningar inte har belönats, vilket 

kan vara en orsak till problemen. I beskrivningen av hur problemet ska lösas talas det också 

om att det kommer att krävas uppoffringar, till exempel förändringar skolsystemet och 

kunskap för att upptäcka problemen tidigare. Arbetslösheten kan också användas till att 

utbilda sig: 

 

’Det är bra att de unga nu förkovrar sig i ett yrke så att de står bättre rustade när jobben 

kommer tillbaka, sade utbildningsminister Jan Björklund (FP)’    (GP 090827). 

 

Ett annat argument som återkommer i flera artiklar är att lösningen är att skapa ett dynamiskt 

företagsklimat, att det ska bli billigare för arbetsgivare att anställa unga personer.  

 

’Krångliga regelverk och höga kostnader gör att arbetsgivare inte vågar anställa. Detta 

drabbar främst unga och andra som saknar tidigare erfarenheter från arbetslivet.’                   

(Expr. 120918) 

              

Den hotfulla framtiden: ’Många riskerar ett vuxenliv i utanförskap’ 

De ungas situation nu, som den målas upp i nyhetsmedia, innebär ett hot för framtiden. De är 

fattiga, arbetslösa och trångbodda’ (DN 090423). Flera nyhetsartiklar refererar till 
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ungdomsstyrelsens rapporter om utanförskap bland ungdomar mellan 20 och 25 år. 

Räkneexemplen är många. ’Räknat på hela Sverige har 14 procent (90 000) under ett år 

varken arbete eller har utbildat sig’ (GP 120503). Angående storleken på arbetslösheten bland 

unga förekommer olika uppgifter i artiklarna, allt från 7 % och upp till 20 %. Gruppen unga 

utvidgas också till åldern 20-34 (a.a.). Ett problem är att de unga står utanför 

trygghetssystemen vilket leder till att andelen unga som uppbär socialbidrag ökar.  

 

Hon har inget arbete. Hon har ingen rätt till a-kassa. Hon har ingen bostad. Hon tillhör de 

nollklassade.                                                                                               (Expressen 060122) 

 

Problemet, eller snarare orsaken till problemet är att ’samhället har förändrats’ (Expr. 

060122).  vilket gör det svårt för unga att etablera sig och skapa sig en framtid Ungdomstiden 

har förlängts, kraven på utbildning har hårdnat. De unga ser inte någon framtid, det är det som 

är orsaken till deras aggression, menar Nyamko Saboni (FP).  Hennes bok recenseras i 

Dagens Nyheter med följande citat:  

 

’Den livsleda och aggression mot samhället som detta är uttryck för uppstår när människor 

inte blir sedda, inte är motiverade och inte ser någon framtid.’                          (DN 100711) 

 

Att de ungas utanförskap och arbetslöshet ökar, kopplas i artiklarna till bostadsområden som 

beskrivs som problemområden, dvs. i förorterna runt storstäderna. Illavarslande statistik 

bevisar enligt artiklarna denna situation. Flera artikelförfattarna menar också att ungdomars 

utanförskap är ett misslyckade från vuxenvärldens sida. 

 

’Det borde vara mer dialog mellan religiösa ledare, föräldrar och myndigheter’        (DN 090423)  

 

Skola och utbildning framförs också som en garant för framtiden. Att skolan är eftersatt i 

segregerade bostadsområden är ett problem lösningen är att det måste satsas mer på att 

eleverna i ’utanförskapsområdernas’ grundskolor klarar målen. (HD 110427) 

          Under rubriken ’Dubbelt utanförskap inte så enkelt’ benämns i en artikel unga 

bisexuella personer med utländsk bakgrund som dubbelt utsatta. I denna artikel kopplas 

utanförskapet till samhällets fördomar, och personerna i artikeln görs inte skyldiga till sitt 

utanförskap. Samma diskurs om utsatthet som en följd av livsstil och åsikter återkommer i 
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artikeln ’Min stil är bara min’ (DN 110131) där unga människor berättar om sina 

’erfarenheter av utanförskap’.  

 

Huvuddiskurs: De ungas sysslolöshet i ’utanförskapsområden’ osäkrar 
framtiden 
 

Nyhetsmedia beskriver de ungas situation i Sverige i dystra termer. De är arbetslösa, 

sysslolösa, hänvisade till dåliga miljöer som odlar fel normer och de är övergivna av 

vuxensamhället. Två teman om de unga framträder särskilt. Den farliga sysslolösheten som 

leder till utanförskap och en hotade framtid i utanförskap.        

              Det gemensamma problemet i samtliga artiklar är oron över att arbetslösheten bland 

unga har ökat. Arbetslöshet, men ännu oftare ’sysslolöshet’ är i artiklarna analogt med 

utanförskap. När sysslolösheten beskrivs skapas ekvivalenskedjor i hotfulla termer. 

Sysslolöshet leder till våld och kriminalitet, till livsleda och aggressivitet.  Ytterligare en 

ekvivalenskedja kan spåras till var de unga bor, ’utanförskapsområdena´, förorter till 

storstäderna. Den osäkra framtiden som tornar upp sig som ett resultat av den sysslolöshet 

som de unga befinner sig i idag. I sysslolösheten ’odlas’ och ’frodas’ felaktiga normer. Det 

finns i artiklarna ett implicit antagande om unga och ungdomstid som en tid för investeringar i 

framtiden. Om fel görs nu så kommer utfallet att bli ödesdigert i framtiden. Inte bara för de 

unga själva utan för hela samhället. 

 

Alternativ diskurs: Rätten att vara annorlunda 

 Två artiklar avviker från denna huvuddiskurs genom att tala om utanförskap i termer av det 

’normala’ samhällets fördomar och okunskap. I dessa texter görs inte utanförskap analogt till 

arbetslöshet, utan istället till ett rättmätigt och självvalt utanförskap. Att diskursen är synlig är 

ett tecken på att ’utanförskap’ också kan förstås som en flytande signifikant. Betydelsen är 

inte fastställd i en hegemonisk diskurs, det finns alternativa betydelser. Det som skymtar i 

denna diskurs är en definition av utanförskap i social och mellanmänsklig mening. 

          

Invandring och minoriteter 
 

De andra: de som har ’annan etnisk bakgrund’ 
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En bild av de ’de andra’ målas upp i artiklarna. När invandrares situation beskrivs i artiklarna, 

så är själva ’annanheten’ ett utanförskap i sig.  När invandring beskrivs med koppling till 

utanförskap, så återkommer författarna ofta till ’kulturkrockar’ och ’etnicitet’. Som motpol till 

annanheten används här begreppet ’etniska svenskar’. 

 

’-Skillnaderna mellan ungas livsvillkor är dramatiska. Segregationen har gått så långt att det 

finns ungdomar som är födda i Sverige men som aldrig möter etniska svenskar’                                                                                                  

(DN, 090423) 

  

Barnen på den multietniska skolan ’vaccineras’ mot utanförskap genom förstärkning av 

språkkunskaper och matematik. Man ’kör också i ett kulturellt spår’. ’Bland annat får några 

klasser besöka Landskrona museum’ (HD 110427).  

               I några artiklar som fokuserar etnicitet, behandlas språkets betydelse. Det 

framkommer olika uppfattningar om hemspråksundervisningens betydelse. I en artikel 

beskrivs hemspråksundervisning som ett hinder för integration, ’Undervisning i hemspråk 

leder till segregation’ (Sydsvenskan 080715). I en annan artikel förespråkas en multietnisk 

undervisning där hemspråkets betydelse betonas. ’När språket är i fokus, ”vaccineras” barnen 

mot utanförskap (HD 11 04 27). Annanheten, skillnaden mellan svenskar och invandrare 

fångas upp i en artikel genom att man publicerar citat från ungdomar själva, från 

Ungdomsstyrelsens rapport Fokus 08:  

 

Tjej, 14, Husby: ’Det är bättre att välja en skola där det går svenskar, så att man lär sig 

något. Inte som här. Man blir utbildad, men kan ingenting.  

 

’Tjej, 14, Husby: Jag gillar Husby. Helst vill jag inte flyttat till ett svenskt ställe. De har inte 

sån humor som vi har.                                                                                         (DN, 090423) 

 

  

 

I fattiga och isolerade  förorter frodas normer som inte är acceptabla 

Ett annat framträdande tema är invandrarnas bostadsorter och klyftan mellan rika och fattiga 

stadsdelar. Här används ord som; marginaliserade stadsdelar, fattiga förorter, segregerade 

bostadsområden och som ’de områden där invandrare fastnat’ (SvD 070704). Artiklarna är 

nyskapande när det gäller att formulera nya benämningar, till exempel ’fattiga förorter’. Av 
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det får läsarna själv uttolka att utanförskap handlar om att bo i ett visst bostadsområde som 

har låg medelinkomst, ofta sammanfaller det med att det bor många invandrare i samma 

område.  

        Att bo i ett ’utanförskpasområde’ betyder isolering från det svenska samhället: 

’I områden som Rosengård och Tensta är varannan person utan arbete och därmed är de 

nätverk som krävs för att matcha arbetssökande mot potentiella arbetsgivare och jobb 

begränsade…En framgångsrik integrationspolitik kräver starkare fokus på de segregerade 

bostadsmiljöer som formar invandrares syn på sina livschanser och vårt samhälle’                                                                                  

SvD, 070704)  

 

I utsagor om hur problemen ska åtgärdas beskrivs det som en svår utmaning att bekämpa de 

normer och värderingar som utvecklats i de segregerade miljöerna.  

 

’Där utvecklas normer och värderingar som motverkar viljan till utbildning, arbete och 

integration’                                                                                                         (SvD 070704)  

 

Det ges flera förslag på hur arbetslösheten ska motverkas i de segregerade bostadsområdena. 

Ett förslag är att ’locka företag att etablera sig i segregerade områden’ (SvD 070704) och  

 

’Ekonomiska frizoner i fattiga förorter är ett bra förslag…Enkelt uttryckt innebär förslaget 

att företag i typiska utanförskapsområden slipper arbetsgivareavgiften under högst fem år- 

förutsatt att minst en tredjedel av de anställda bor i området’                          (GP, 081126)  

 

Det skulle leda till att ’vitalisera de områden där invandrare fastnat’ (a.a.). Som alternativ till 

bidrag och stöd, förespråkas åtgärder som leder till aktivitet. Det uttrycks till exempel som’ att 

hjälpa människor att hjälpa sig själva’ (DN 120824).  

 

 

 
 
Romerna och vi svenskar: Det eviga utanförskapet  

En grupp av icke-svenskar behandlas annorlunda i de artiklar jag studerat. Romerna har en 

särställning bland de som har ’annan etnisk bakgrund’. Utanförskapet kopplas till bakgrunden, 

till att de är romer, inte i första hand till värderingar om fattiga förorter eller annan ovilja som 

beror på dem själva eller deras miljöer.  
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’De tidigaste anteckningarna om romer i Sverige är från 1512. Sedan dess har gruppen mött 

diskriminering, förföljelser och utrotningskampanjer…Diskrimineing och fördomar lever 

vidare än idag’.                                                                                                   (AB, 110909) 

 

Artiklarna har publicerats med anledning av att det är 500 år sedan som de första romerna 

kom till Stockholm. Tydligast att det finns en historia. Historien visar inte att integrationen 

lyckats, men tonen är inte fördömande. Istället talas det om våra egna fördomar, att det 

svenska samhället har en del i utanförskapet.  

 

’Det är svårt att rätta till misstag begångna i det förflutna’ (SvD 121124).  

 

Och varför tvinga iväg barnen till vissa skolor där de möter mobbing och lärare som som 

inte har några förväntningar på dem?’ ( AB, 110909).  

 

Artiklarna beskriver kulturkrockar och bristande tillit. I beskrivningar av romernas situation 

handlar det inte om integrering eller assimilering i meningen, ’att bli svensk’ utan om 

accepterande av romsk kultur och av romernas språk. Det är bara i artiklarna om romer som 

det talas om diskriminering. Man menar till och med att det är den mest diskriminerade 

gruppen i Sverige.  

 

’Ingen ska behöva ge upp sin identitet på grund av omgivningens fördomar  

                                                                                                (AB, 110909) 

 

I en av artiklarna dras också en parallell till andra minoritetsfolk: 

 

’När de amerikanska indianerna förlorade sina möjligheter att jaga, när samerna lämnade 

rennäringen, då försvann också en viktig del av dessa kulturer, och några av dem som jag 

talat med är osäkra på vad som kommer att hända om romerna börjar anpassa sig ’                                                  

( SvD, 101110) 

 

 I ytterligare en artikel, som behandlar två forskningsrapporter som gjorts inom ramen för 

regeringens integrationsutredning, beskrivs invandrarnas situation i termer av diskriminering.  
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’Ojämlika anställningsvillkor, fördomar och rasism på arbetsplatsen, utestängning från 

arbetslivet, inlåsning i lågkvalificerade och lågt betalda arbeten, föreställningar om bristande 

kompetens osynliggörande och nedvärdering är komponenter i i en etnisk (rang) ordning 

som möjliggör diskrimminering, underordning och diskriminering’              (SvD, 060602) 

 

Två diskurser: De farliga och de diskriminerade 

När invandring och utanförskap behandlas framträder två olika diskurser. De ’nya’ 

invandrarna framställs som farliga, tillhörande en annan kultur, talande ett annat språk och de 

är inte som vi, ’de etniska svenskarna’. Romerna framställs fortfarande som en 

invandrargrupp, samtidigt som man betonar att det var 500 år sedan de först kom till Sverige. 

Men denna grupp är diskriminerad i Sverige och vår roll, svenskarnas framträder, vilket inte 

sker i diskursen om de farliga invandrarna. En skillnad är hur ordet ’kultur’ konnoteras. I 

utsagorna om de nya farliga invandrarna så är kultur negativt och behäftat med 

annorlundaskap, farliga värderingar och annorlunda livsmönster. I diskursen om romerna är 

kultur positivt, något som bör bevaras och skyddas. Det beskrivs till och med som en risk att 

anpassning till det svenska samhället kan betyda att den romska kulturen försvinner.  

            I artiklarna är utanförskap analogt med annorlundaskap. Man är annorlunda och 

utanför om man inte är svensk. Det gäller för bägge diskurserna, även om annorlundaskapet 

uttrycks som negativt i den ena diskursen och positivt, eller åtminstone värt att bevara, i den 

andra kursen. Diskursen om invandrares farlighet byggs upp genom ekvivalenskedjor om 

fattiga och isolerade bostadsområden, bristande kunskap om det svenska samhället, bristande 

utbildning, ovilja till anpassning och våldsbenägenhet. Romernas annorlundaskap däremot, 

beror inte bara på dem själva utan också på våra (svenskarnas) egna fördomar och det svenska 

samhällets historia av diskriminering av romerna. I ekvivalenskedjorna i diskriminerings-

diskursen syns romernas relation till det svenska samhället, vi förföljer och mobbar. I artikeln 

( Sv D 060602) som också uttrycker en diskrimineringsdiskurs genom att utanförskapet görs 

analogt med diskriminering, finns också relationerna till det svenska samhället i 

ekvivalenskedjan, det är de svenska arbetsgivarna som diskriminerar genom att utesluta och 

osynliggöra.  
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5. Analys 

 

Är offret en samhällsfara eller utsatt för diskriminering?  

 

’Utanförskap är både en personlig tragedi och ett allvarligt samhällsproblem’ (GP 090827).  

Citatet ovan sammanfattar den norm som genomsyrar diskurserna i nyhetsmedia, men 

eftersom det fanns olika diskurser om utanförskapets innehåll och betydelse, så fanns det 

också alternativa förståelser av subjektspositionernas handlingsutrymmer. I avsnitten nedan 

gör jag ett försök att reda ut skillnaderna mellan de olika diskurserna. 

 

En kamp om vilken diskurs som ska dominera 

Min analys av medias användande av ordet utanförskap visar att begreppet också är en 

flytande signifikant. Det finns en kamp mellan diskurser om meningen i uttrycket 

’utanförskap. Samtidigt som de bägge diskurserna framhäver ’det goda arbetet’ och 

utanförskap som dess motsats, bildas i texterna ekvivalenskedjor till handlingsförlamning, 

isolering och desperation. De två diskurserna, Rätten till arbete och den goda sysselsättningen 

gav olika förklaringar till utanförskapet. I sysselsättningsdiskursen var det den 

socialdemokratiska bidragspolitiken, den krångliga administrationen och arbetsgivarnas 

svårigheter att anställa, som var orsakerna till arbetslöshet och utanförskap. I den andra 

diskursen om rätten till arbete ekvivalerades utanförskap till samhällsförändringar, ’ett råare 

samhälle’ och en hårdnande ekonomisk politik. Trots olikheterna hade bägge diskurserna det 

gemensamt att individerna subjektpositionerades som offer.  

           De unga var de tydligast artikulerade offren. I diskurserna om de unga framställdes 

både sysslolösheten i sig och deras framtid i termer av fara. Till offerpositionen kopplades 

också en farlighet som skulle kunna äventyra deras egen och även hela samhällets framtid. 

Det fanns också en tydlig analogi till utanförskap och bostadsort.  När storstädernas förorter 

åsyftades så användes uttrycken ’fattiga förorter’ och ’utanförskapsområden’. Särskilt unga 

invandrare och utlandsfödda beskrevs som de ’farliga offren’. De beskrevs som förledda av 

sin bakgrunds värderingar och normer, som florerar i deras bostadsorter, och deras räddning 

består i att de tillägnar sig normer om nyttan av arbete, studier och samhällsnytta. Normer 

som de inte är delaktiga i eftersom de inte träffar oss ’etniska svenskar’. Sammantaget kan 
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man säga att offerpositionen ger ett ytterst begränsat handlingsutrymme. Ett offer är beroende 

av hjälp utifrån och offrets inkompetens är tydlig i diskurserna.  

       Det fanns också alternativa diskurser, där utanförskap betyder annorlundaskap och inte 

kopplas till samhällsfarlighet, utan till diskriminering. I diskurserna, Rätten att vara 

annorlunda, Det eviga utanförskapet (romer) samt till viss grad i diskursen Rätten till arbete 

skapades ekvivalenskedjor till det ’normala’ samhällets ansvar och fördomar. Man skulle 

kunna kalla dessa diskurser för diskrimineringsdiskurser. Den hindrande kulturella 

bakgrunden gällde också romerna, fast i termer av diskriminering av minoriteter. Mörkenstam 

menar att när minoritetsproblematiken diskuteras så är frågorna först och främst inriktade på 

varför grupper skall särbehandlas, hur grupper skall särbehandlas och vilka grupper som skall 

särbehandlas (Mörkenstam, 1999, s. 8). Artiklarna som rör romernas situation ger uttryck för 

en förväntan om att gruppen ska behandlas som en minoritet, till exempel med rätt till sitt 

språk men att utvecklingen går långsamt.  

 

 

Utanförskapets dystra statistik: Begreppets innehåll och politiska funktion 

Flera forskare drar direkta paralleller mellan det svenska uttrycket utanförskap och det 

engelska ’social exclusion’( Danielsson, 2010; Dahlstedt, 2009; Giertz, 2004; Strömblad i 

Fahlgren, 2009). Min reflektion är att det svenska uttrycket utanförskap är besläktat med 

uttrycket ’utsatthet’, men har den fördelen att det inte går att göra ett verb av det, som ’utsätta’ 

och ’utsättas’. Därmed undviker man agenter som Fairclough (2005) och Koller & Davidson 

(2008) påpekar. En direkt översättning till social exkludering förekommer i 

forskningslitteraturen, men inte i de diskurser som jag undersökt. Även i det fallet kan det 

tänkas bero på att det begreppet ger möjligheter att fastsälla agenter, ’vem som exkluderar 

vem’.   

          Oavsett politisk färg eller annan bakgrund hos författarna av artiklarna (forskare, 

politiker eller journalist) så ifrågasätts inte begreppet utanförskap och det är alltid beskrivet 

med starkt negativa ordalag. Ingen vill ha utanförskap, Några exempel är: utanförskapets 

dystra statistik, trist läsning av utanförskapet, i samhällets ytterkant, utanförskap är en 

personlig tragedi.  Att vara arbetslös, ung och utan sysselsättning och invandrare som bor i 

fattig förort verkar betyda detsamma som att vara utanför samhällets gemenskap. I mina 

resultat finns det likheter med resultatet i Davidssons (2010) studie. Invandrare, eller 

utlandsfödda och deras utanförskap får också stort utrymme i riksdagsdebatten mellan åren 
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2003 och 2006. I en motion från folkpartiet målas det utanförskapet upp som särskilt 

skrämmande och ’djupt’ (Davidsson, 2010, s. 161). Davidsson använder underklass som ett 

kärnbegrepp och menar att det står klart att utanförskapen rör en viss slags människor, de 

människor som har dåliga ekonomiska förutsättningar, ’fattiga människor’ eller den grupp 

som tidigare kallades för ’underklass’ (a.a., s. 152-153.). De övriga teman som Davidsson ser 

som dominerande i debatten är kriminalitet och bidragsberoende. Davidsson ställer 

bidragsberoende i kontrast till arbete, utan att framhäva arbetslinjen: 

 

 ’Om arbete konstrueras som ett fullkomligt oproblematiskt innanförskap som för med sig 

makt över det egna livet och en god självkänsla, samtidigt som den definierade motsatsen, 

det vill säga ”bidragsberoende”, konstrueras som ekvivalent med maktlöshet och att stå 

utanför samhället är det inte långsökt att fundera över om inte en situation där människor till 

varje pris tar vilket arbete som helst är målet’                             ( Davidsson, T. 2010, s.166) 

 

Davidsson beskriver den debatt som fördes i riksdagen mellan 2003 och 2006, och hur 

’innanförskap’ jämställdes med arbete. I min analys kan man se trådar i nyhetsmedia som 

leder tillbaka till riksdagsdebatten som Davidsson beskriver, och ibland genom användandet 

av begreppet ’utanförskapsområden’ leder tråden direkt till Folkpartiets hemsida 

(Utanförskapets karta, 2004 och 2006). En situation där människor till varje pris tar ett arbete, 

är den nya arbetslinjens idé. Bertil Holmlund (ref. i Fahlgren, 2009 s.15-17) menade i sin 

kritik mot användandet av begreppet utanförskap att det egentligen är ’innanförskapet’ som 

ökat när ersättningar betalas ut av välfärdsstaten till dem som står utanför arbetsmarknaden. 

Holmlund syftar till välfärdsstatens funktion som dekommodifierande, att individen kan vara 

självständig gentemot marknaden.  

            Den sysselsättningslinje som speglas i nyhetsartiklarna kan därmed tolkas som uttryck 

för rekommodifierng (Gilbert, 2002; Birnbaum, 2010a), dvs. att individens frihet ställs i 

relation till marknaden. Forskare som sätter rekommodifieringen i samband med 

globalisering, statens minskade roll och omvandlingen av välfärdsstaten, menar att 

rekommodifikation ingår i en politisk process där den universella välfärden monteras ned och 

arbetskraften blir då mindre skyddad från exploatering av arbete som en vara på marknaden 

(Gilbert, 2002). En stark kritik av arbetslinjens beskrivning av exkludering och utanförskap 

ges också av forskarna de Los Reyes och Schierup (2006) i den statliga utredningen Makt, 

integration och strukturell diskriminering (SOU 2006:59). Schierup är kritisk till att social 

exkludering beskrivs som ’utestängd från lönearbete’ som han menar är en förenkling som 
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flyttar fokus från delaktighet och skapar en legitim grund för stigmatisering av människor som 

av olika anledningar är utanför arbetsmarknaden (Schierup, 2006, s. 82). Rapporten refereras i 

en av artiklarna som ingår i min undersökning, och därmed bidrar forskningsrapporten till den 

diskurs som betonar rätten till arbete.  

          Om utanförskap tolkas som utanför arbetsmarknaden så betyder innanförskap, förenklat 

i den nya arbetslinjens retorik, att stå till marknadens förfogande. Den västerländska 

politikens nyliberala inriktning mot en ökande betydelse av marknaden ger en ändrad 

betydelse av arbetsmarknad. Man kan tala både om rättigheten att arbeta och skyldigheten att 

arbeta. Bakom den yviga retoriken i de nyhetsartiklar som ingick i min studie kan en kärna av 

idéer om rättigheter och skyldigheter skrapas fram. Den nya arbetslinjen betyder enligt 

tidigare refererad forskning en nedskärning av socialförsäkringssystemen (Danielsson, 2010; 

Dahlstedt, 2009; Schierup, 2006). Det kan utifrån en tolkning av Rawls (1971) teorier om 

rättvisa, förändra villkoren för individens frihet i samhällsgemenskapen. I likhet med 

Birnbaum (2010a) ställer jag mig frågan om vad differensprincipen i så fall innebär i detta nya 

politiska landskap. En så hög levnadsstandard som möjligt för de sämst ställda garanteras 

rimligen bäst i ett icke behovsprövat och kontrollerande socialförsäkringssystem. Min 

reflektion är att den nya arbetslinjens politik handlar mindre om rättvisa för alla och mer om 

rättvisa utifrån prestation (jfr Dworkin). I den ’nya arbetslinjen nedtonas alltså 

frihetsaspekten, vilket passar ett samhälle där de ekonomiska resurserna för utvecklad välfärd 

sinar.  
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6. Diskussion  
 

Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att undersöka diskurser om utanförskap i svensk nyhetsmedia 

efter riksdagsvalet 2006. Begreppet definierades inte och det framgick sällan tydligt vem som 

var utanför, och utanför vad? Med stöd av den diskursanlytiska metoden framträdde inte bara 

kategorier av människor utan också vilka egenskaper som tillskrevs dem. De två första 

frågeställningarna om vilka diskurser om utanförskap som har skapats i svensk nyhetsmedia 

under åren 2006 – 2012, och om vilka grupper eller individer som av media beskrivs som 

drabbade av utanförskap ger svaret att media producerade diskurser som framhöll tre 

problemkategorier: arbetslösa, unga och invandrare. Diskurser om arbete och arbetslöshet kan 

delas in i två diskurser, Rätten till arbete och Den ’goda’ sysselsättningen. Diskurserna om de 

ungas utanförskap kan beskrivas som Den farliga sysslolösheten och Rätten att vara 

annorlunda. Vidare framträdde diskurser om utanförskap och invandring i två varianter, De 

farliga och De diskriminerade. I min analys framträdde de drabbade individerna i en 

offerposition.  När ett begrepp, som i det här fallet utanförskap, enbart får negativa 

konnotationer, så framställs även de drabbade i analogi med detta.    

         Frågeställning tre och fyra, som bägge var av mer teoretisk karaktär syftade till att 

undersöka vad utanförskapet innebär för individers och gruppers delaktighet i samhället och 

om hur diskurser om utanförskap kan påverka individernas rättigheter och skyldigheter i 

välfärden. I analysen av diskurserna framträdde närvaron av arbetslinjen i olika tolkningar. 

Alliansens nya arbetslinje skulle kunna beskrivas som ett hegemoniskt projekt, man strävar 

efter att omdefiniera arbete i förhållande till stat och marknad. Enligt den tolkningen så kräver 

utanförskapet en rekommodifiering, i betydelsen återgång till arbetslivet och en anpassning 

till marknadens villkor. Den tidigare socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken som innebar 

dekommodifiering, omdefinieras därmed till passiviserande bidragspolitik. Rekommodifiering 

inskränker individens rättigheter och lägger tonvikten på individens skyldigheter i välfärden, 

vilket jag i min analys menar har betydelse för hur individens frihet värderas i välfärden. 

Begreppet utanförskap kan också förstås i relation till den internationella omdaningen av 

välfärden i nyliberal anda. Den politiska funktionen av begreppet utanförskap kan därför 

förstås som ett diskkursivt bidrag till ett språk som ska fungera i dagens svenska politisk 

kontext.  
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Avslutande diskussion 

Vid den första läsningen av det empiriska materialet fick jag en förförståelse som till viss del 

var vilseledande. Det ’farliga’ och ’ökande’ utanförskapet uttrycktes så kraftfullt att det kunde 

tolkas som en enda diskurs. De alternativa diskurserna och det hegemoniska projektet bakom 

texterna uppstod vid noggrannare läsning. Det går att ana två övergripande diskurser i 

materialet, en diskurs om ’anpassning till marknadens villkor’ och en mer splittrad diskurs om 

grupper och individer som drabbas av marknadens villkor och som också utsätts för 

diskriminering.  Mitt material är dock inte tillräckligt omfattande för att ge belägg för dessa 

slutsatser, men det skulle kunna vara en utgångspunkt för en diskursanalys med ett bredare 

empiriskt material som omfattar media, offentliga utredningar samt ett urval av debatter om 

arbetsmarknadens förändringar.   

       Urvalsförfarandet, att jag sökte på ordet ’utanförskap’ har haft betydelse för vilket 

empiriskt material som jag fick fram. Samtliga artiklar har en reflekterande eller åtminstone 

en refererande karaktär. De sätter utanförskap i samband med olika händelser, vilket ger 

utanförskapet som begrepp en från början given position som nyckelbegrepp. Samtidigt har 

artiklarnas karaktär erbjudit möjligheten att analysera materialet utifrån diskursernas politiska 

funktion.  

           Beträffande diskurserna om de unga så har några händelser haft stor betydelse och de 

kan spåras i samtliga artiklar där de ungas utanförskap beskrivs. Det är upploppen i 

Rosengård i Malmö, Angered i Göteborg, Gottsunda i Uppsala samt Tensta-Rinkeby i 

Stockholm. Även rapporterna från Statens ungdomsstyrelse som publicerades under 2008, om 

statistiken av unga arbetslösa har varit ett ämne i artiklarna. Utifrån läsning av teori och 

tidigare forskning var det förväntat att de som var utanför skulle beskrivas som arbetslösa, 

fattiga och maktlösa. Men jag blev faktiskt överraskad av diskursen om de unga farliga 

invandrarna i fattiga förorterna. En artikel undslipper sig till och med begreppet ’etnisk 

svensk’ som motpol till dessa grupper. Visserligen så har säkert händelserna (stenkastningen) 

påverkat nyhetsrapporteringen, men å andra sidan har just dessa områden markerats med röda 

fläckar på Folkpartiets ’Utanförskapets karta’ redan innan medias rapportering om 

oroligheter. Oroligheterna i förorterna blir då en bekräftelse på att det farliga utanförskapet 

har ett särskilt fäste just på dessa platser. Genom att tidningsartiklarna var av reflekterande 

karaktär så upprepade de vad nyheterna redan rapporterat, med den skillnaden att begreppet 

utanförskap ekvivalerades till oroligheterna. Utanförskapet blev dubbelt bekräftat. Detta kan 

bidra till att en starkt negativ bild projiceras på invandrargrupperna. En bild som kanske i 
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själva verket bara till liten grad eller inte alls, överrensstämmer med verkligheten. Hur 

vardagen ser ut i de orter som i artiklarna beskrivs som ett problem och ett 

’utanförskapsområde’ kan därför genom medias filtrerande diskurs vara missvisande eller 

direkt felaktigt. Vidare kan denna uppfattning också bidra till förstärkning av redan 

existerande fördomar. Hur det faktiskt är att bo i Rinkeby vet bara de som bor där och 

eftersom ’etniska svenskar’ (vad det nu kan vara för något) troligen sällan åker dit skapas 

bilden av Rinkeby nästan uteslutande av medias diskurser.  

          I de diskurser jag undersökte fanns också föreställningar om att vissa folkgrupper 

medvetet håller sig för sig själva och inte vill delta i samhället. Föreställningen om vilka som 

passar in i gemenskapen kan kopplas till de maktstrukturer som ligger dolda under den 

politiska retoriken om rättvisa och jämställdhet. I diskursanalytiska termer talar man om 

utestängningsmekanismer som en följd av att hegemonier skapas. Den dominerande diskursen 

kan till exempel få konsekvensen att ungdomar som kommer från ett så kallat 

’utanförskapsområde’ och söker jobb, medvetet inte nämner var de bor eftersom de har 

uppfattningen att det ger arbetsgivaren en negativ bild av dem som personer. Den dolda 

maktstrukturen fungerar genom utestängning, att andra diskurser inte kommer till tals, inte 

syns i den diskursiva praktiken. En möjlig framtida studie skulle kunna fokusera på dessa 

relationer mellan undanträngda diskurser och dominerande diskurser. I denna uppsats fanns 

inte det utrymmet.  

        En sista reflektion handlar också om ett obearbetat ämne i uppsatsen. De vanliga 

uttrycken ’de som vill och kan´ och ’de som ingenting hellre vill’ i diskurserna om det ’goda 

arbetet’ innehåller fler möjligheter till analyser. Implicit så finns det de som varken vill eller 

kan. Vilka syftas det på, vilka är de som inte vill och inte kan, finns det kategoriseringar och 

skillnader mellan grupper även inom utanförskapsdiskursen? Arbetslinjen i alla former, ny 

eller gammal, har en moralisk underton som säkert också har en politisk funktion. I en sådan 

undersökning  behöver också symboliken i begreppet utanförskap undersökas närmare.  
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