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Abstract

The intention of this study is to perform a content analysis based on a theoretical framework 

founded on multi-level governance, MLG. The thesis examines the formal changes within

employment politics between 1999 and 2004 (Sweden´s action plan for employment) and 

1998 and 2007 (the spring budget proposition). I will investigate how multi-level governance 

has effected the Swedish employment politics. Furthermore, the purpose of the thesis and the 

questions under consideration are: How have the formal structures within Swedish 

employment politics changed since Sweden’s admission to the European union, particularly

during the periods 1997-2008 and 1999-2004? And: How do the changes in Sweden, together 

with the European union directive concerning employment, coincide in the so-called 

employment strategy?

While performing the analysis I have focused on multi-level governance. The method used is

quantitative content analysis in order to explain the co-variation between Swedish 

employment politics and the employment politics of the European union - the employment 

strategy. The conclusions from the research are that there is a clear influence by the EU in 

Sweden, and between the two groups of documents is Sweden´s action plan for employment, 

which is more influenced than the spring budget propositions.

Keywords: multi-level governance, quantitative content analysis, employment politics/ the 

European union employment strategy

Nyckelord: multi-level governance, kvantitativ innehållsanalys, sysselsättningspolitik, 

europeiska unionens sysselsättningsstrategi 
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1. Introduktion

I introduktionsavsnittet ges en presentation av ämnesområdet och således problematiken som 

ligger som bas för uppsatsen.

Den europeiska unionen har presenterat en tillväxtstrategi, den s.k. Lissabonstrategin. Inom 

Lissabonstrategin är sysselsättningspolitiken är en ledande del. Lissabonstrategins mål är att 

EU ska bli;

”världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med 

möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre 

grad av social sammanhållning.” – (Internet 1)

Ovanstående citat visar att den Europeiska Unionen, EU, eftersträvar en samordnad

sysselsättningspolitik som ska innebära en högre sysselsättningsnivå inom unionen utan att 

försämra konkurrenskraften. Den samordnade strategin för sysselsättningen ska stimulera en 

kvalificerad arbetskraft som har förmåga att anpassa sig samt erhålla en arbetsmarknad som 

kan hantera hastiga ekonomiska förändringar (Marks Hooghe 1995: 3). 

För att uppnå och förverkliga målsättningen gällande sysselsättningen inom EU utvecklades 

den s.k. samordningsmetoden. Metoden har sin grund i att medlemsstaterna har gemensamma 

riktlinjer och målsättningar, dock finns inga sanktionsåtgärder för medlemsstater som inte 

handlar enligt rådets rekommendationer. Sysselsättningsstrategin kräver således 

överensstämmelse inom den nationella ekonomiska politiken samt samordning mellan ett 

flertal aktörer. De gemensamma riktlinjerna kräver inte en koordinering av de nationella 

bestämmelserna, men de har betydelse för medlemsstaternas nationella politik (Internet 2).

" (sysselsättningsstrategin) får inte omfatta harmonisering av medlemsstaternas lagar 

eller andra författningar. Den samordnade sysselsättningsstrategin bör dock ha ett 

direkt inflytande på dessa." - (Internet 2)

Således som citatet uttrycker har EU:s sysselsättningspolitik som mål att medlemsstaterna ska 

ta hänsyn till dessa gemensamma målsättningar i sin nationella sysselsättningspolitik. De tre 

övergripande målen för sysselsättningsstrategin är;

- Full sysselsättning

- Att förbättra kvalitet och produktiviteten
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- Att främja den sociala sammanhållningen

Delmålen är att minst 70 procent av befolkningen, minst 60 procent av kvinnorna och minst 

hälften av dem som är mellan 55 och 64 år ska vara sysselsatta (Internet 3).

Relaterat till EU:s sysselsättningsstrategi är uppsatsen strukturerad för att undersöka hur 

medlemskapet i EU påverkar den svenska politiken. EU inflytandet på den svenska politiken 

uppfattas ofta som allmän kännedom bland befolkningen, kanske finns det också en viss 

kännedom att Sverige påverkar de övriga medlemsländerna i EU. Men vilken betydelse EU 

har inom svensk inrikespolitik förefaller är inte lika tydlig - vad som påverkas, när detta görs 

och hur påverkan ser ut – gällande frekvens och struktur.

Vidare, Sveriges politiska klimat utmanas av en ständigt föränderlig sammansättning, och 

genom att en ytterligare maktnivå, en s.k. mellan-/ överstatlignivå, har integrerats efter 

medlemskapet i EU har en förändrad maktstruktur inom den politiska arenan skett (Tallberg 

2007, Lundin 2007: 12). I undersökningen som ska utföras ska EU:s inflytande över den 

svenska politiken tydliggöras och presenteras vilket ämnar öka förståelsen över det 

integrerade flernivåstyret som EU medlemskapet medfört. Följaktligen ämnar studien kunna 

användas på andra områden eftersom det applicerade teoretiska ramverket kan kartlägga 

integrationsprocessen av en förändrad maktstruktur medförd av det flernivåstyre som präglar 

svensk politik sedan inträdet i EU. 

Problematiken som föreligger för uppsatsen är huruvida den svenska sysselsättningspolitiken 

sammanfaller med EU:s sysselsättningsstrategi.
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2. Teoretiskt ramverk

I följande avsnitt ges en utförlig förklaring av det teoretiska ramverk som föreligger studien, 

multi-level governance, MLG. Det teorietiska resonemanget diskuteras i ett djupare 

perspektiv och kritik gentemot teorin bemöts. 

Det teorietiska ramverket avser att utgöra en ram för att ha möjlighet att beskriva de formella 

förändringarna inom svensk sysselsättningspolitik i relation till EU. Valet av teorin MLG 

baseras på dess möjlighet att appliceras på komplexa beslutsprocesser mellan maktnivåer, 

men främst som relateras till studiens syfte, av dess förklaring och kartläggning av 

integrationen mellan styrelsenivåer. För att konstruktivt kunna klargöra strukturen av det 

teoretiska ramverket som tillämpas i uppsatsen samt kunna förklara dess kontext inleds 

avsnittet med en grundläggande presentation och senare en beskrivning av MLG-teorin. 

Det förekommer en teoretisk diskurs inom EU forskningen. Diskursen har förekommit sedan 

det europeiska samarbetet inleddes. Diskursen utgörs av flertal teoretiska perspektiv av vilket 

majoriteten klassificeras som integrationsteorier, som är avsedda att förklara fenomenet EU, 

dess uppbyggnad och funktion (Marks 1996:3). 

Den neofunktionalistiska skolan och den intergovernmentala skolan är de dominerande

integrationsskolorna inom EU forskningen. Neofunktionalismen utvecklades av interaktionen 

mellan funktionalismen och federalismen, och båda skolorna har utvecklat två renodlade 

integrationsteorier. Neofunktionalismens fokuserar primärt på icke-statliga aktörer där 

aktörernas intressen baseras på ett utökat behov av värdeberäkningar och material. Den 

grundläggande tesen är att integrationsprocessen leder till en ny form av politisk 

sammanslutning. Den nya politiska sammanslutningen resulterar i ytterligare en maktnivå på 

den politiska arenan. I motsats till neofunktionalismen fokuserar intergovernmentalismen 

primärt på stater som de centrala aktörerna och deras intressen samt deltagande grundas i en 

tro på ett ömsesidigt ekonomiskt beroende mellan aktörerna, alltså en kostnads- och 

nyttokalkyl. Intergovernmentalismen grundläggande tes är att integrationsprocessen sker 

mellan stater, vilket inte resulterar i en överstatlig maktnivå utan ett mellanstatligtsamarbete 

(Marks 1996, George 1996: 35-56, Peters 2001, Peters 2004).

MLG introducerades inom den neofunktionalistiska skolan som svar på den 

interngovernmentala skolans ansats (Marks 1996). Följaktligen delar MLG de elementära 
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grundsatserna med neofunktionalismen. Gary Marks och Liesbet Hooghe presenterade MLG i 

samband med en studie av EU:s strukturfonder 1992. Ytterligare utveckling av MLG skedde i 

samarbete med andra forskare på området. Utvecklingen har resulterat i att MLG innefattar 

beslutsprocessen över maktnivåer, och inte som tidigare bara implementeringen av beslut. 

MLG redogör för EU:s karaktäristiska drag samt hur unionens funktion är konstruerad och

huruvida EU verkar efter ramarna för en internationell regim eller en federalistisk stat 

(George 1996: 52-54, Smith 2003). Den tidiga definitionen av MLG som Marks presenterade 

i anknytning till hur strukturfonderna administrerades löd;

”the emergence of multi-level governance, a system of continuous negotiation among 

nested governments at several territorial tiers – supranational, national, regional and 

local.” – (George 1996: 52)

2.1 Multi-level governance, MLG

Maktfördelning mellan de involverade aktörerna, statliga och icke-statliga aktörer, har skett 

med basen i delegeringen av nationalstatens makt och auktoritet till de supranationella 

institutionerna. Nationalstaten delegerar makt genom att ansluta sig till den supranationella 

enheten, och således sker en maktförskjutning. Det resulterar i att nationalstaten inte har 

kontroll över beslutsprocessen, och inte heller integrationen mellan styrelsenivåerna. MLG 

kan sammanfattas i följande punkter;

1. Den gemensamma beslutsprocessen innebär kontroll- och maktförlust för 

nationalstaten.

2. Behörigheter inom EU:s kollektiva beslutsprocess är delad mellan aktörer på flera 

maktnivåer. Nationalstaten innehar inte ett maktmonopol på den supranationella 

nivån.

3. Medlemsländernas nationella politiska system är integrerade i varandra (George 1996: 

53).

1. EU har en omfattande inverkan på medlemsstaterna eftersom makt förskjuts till de 

supranationella institutionerna. I och med maktförskjutningen minskas staternas inflytande 

och viss kontroll förflyttas till den supranationella nivån. Med anledning av att de 

supranationella organen bygger på ett flertal aktörer som alla erhåller makt. Genom att 

beslutsproceduren tillämpar majoritetsomröstning (exempelvis inom ministerrådet) vilket 

medför att en medlemsstat kan voteras ned, tillika vara avgörande. I anslutning till detta 
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införde EU, i Luxemburgprocessen, att alla medlemsstater har rätt att lägga in veto i ett beslut, 

om beslutet har negativ inverkan på medlemsstatens nationella intressen. Förfogandet av 

vetorätten anses främst inneha funktionen som upprätthållande incitament för att bibehålla 

nationalstatens suveränitet. 

2. Maktfullkomliga behörigheter inom de supranationella institutionernas gemensamma 

beslutsprocesser är delad mellan aktörer som innehar olika positioner på maktskalan. 

Medlemsstaterna, nationalstaterna, formade de supranationella organen för att skapa en arena 

för gemensamt beslutsfattande samt finnas som ett gemensamt verktyg för att biträda 

nationalstaterna. Relationen mellan maktnivåerna är således att de supranationella organens 

struktur resulterar i att medlemsstaterna har begränsad makt, eftersom dessa måste agera 

gemensamt för att bibehålla makt. Strukturen i de supranationella organen är svåra att 

förändra, och en inneboende maktbegränsning åligger för aktörerna. Således kräver 

institutionella förändringar ett enhälligt beslutsfattande för strukturförändringar. Detta i 

relation till om de supranationella organen utvecklar dess kompetens genom rättsliga och 

politiska medel vilka i sin tur är väldigt svåra att kontrollera eftersom de är svåra att återkalla 

(George 1996: 53). Nedanstående citat klargör maktdelegationen, från nationalstaten till 

övriga nivåer; den supranationella, den nationella, den regionala samt den lokala nivån, som 

MLG förespråkar;  

”(…) multilevel governance, a system of continuos negotation among nested 

governments at several territorial tiers – supranational, national, regional, and local –

as the result of a broad process of institutional creation and decisional reallocation that 

has pulled some previously centralized functions of the state up to the supranational 

level and some down to the local/regional level.” - (Marks 1996:392)

Vidare, har denna utveckling grundats tillsammans med förändrad problemstruktur i 

samhället, alltså att problematiken täcker ett flertal maktnivåer. MLG likasom det moderna 

samhället visar på att samtliga aktörer blir deltagare i ett nätverk av flerdimensionella 

samhällsnivåer, därför bör också styrelsestrukturen fördelas mellan de närvarande 

maktnivåerna (Bache, Flinderes 2004: 16).

3. MLG förklarar den minskade statliga makten genom att karakterisera uppbyggnaden av EU 

som ett flertal sektorer av statliga och icke-statliga aktörer som formaterar koalitioner 

överliggande nationalstaternas gränser. Som följd blir koalitionerna inte anslutna till 
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nationalstatens centrala instituationer. Nätverken kringgår nationalstatens kontroll och dess 

aktiviteter. Strukturen av makten innefattar att medlemsstaterna inte är avskilda enheter, utan 

samverkande. Samarbetet mellan medlemsstaterna och övriga aktörer, de integrerad nätverket 

som konstruerats, resulterar i samordnad påtryckning på de nationella beslutsorganen om 

vilka aktiviteter som är relevanta liksom korrekta (George 1996: 52-54).

Som beskrivet ovan, förklarar MLG både den vertikala och horisontella strukturering av de 

mellanliggande relationerna mellan de olika aktörerna på olika maktnivåer. Den vertikala 

strukturen kretsar kring den ändrande fördelningen av beslutskompetensen. Det är inte bara de 

nationella och supranationella aktörerna som har vitala roller, även de lokala och regionala 

nivåerna inkluderas i det nätverket. Den vertikala strukturen resulterar i att hela 

beslutssystemet baseras på den bred dimension av olika aktörer på olika nivåer, som alla 

individuellt strävar efter att påverka utfallet av besluten som fattas. Följaktligen, det 

flernivådimensionella styret påverkar alla aktörer på respektive nivå. MLG är alltså en ansats 

som dels beskriver den vertikala relationen mellan EU-nivån, nationell, regional och lokal 

nivå. Samt den horisontella strukturen som föreligger mellan demokratiska organ, 

intressegrupper och näringslivet, detta på både supranationella, nationell, regional och lokal 

nivå. Följaktligen, MLG fastställer att både aktörer i det civila samhället och privata aktörer 

involveras i beslutsprocessen genom bildandet av olika nätverk (Marks 1996). Aktörerna 

inom nätverken är relativa, vilket resulterar i att nivåer och aktörer kan bortfalla. De 

individuella nivåerna kopplas samman genom att överlappa varandra eftersom att de är aktiva 

inom samma verksamheter.

2.1.1 Teoretisk förklaringsmodell - MLG

Förklaringsmodellen tydliggör den mellanstatliga maktstrukturen utifrån MLG. Således ger 

förklaringsmodellen en förklaring till EU:s inverkan på dess medlemsstater, hur relationen 

mellan de involverade aktörerna förefaller och hur makten fördelas mellan aktörerna. 

Förklaringsmodellen nedan, figur 1, visar ett nätverk av aktörer som är integrerade i varandra, 

och är representerade på ett flertal nivåer. 

Den supranationellnivån/EU har ett förhållningssätt som ligger till grund för övriga aktörers 

handlingar. Detta eftersom den supranationellnivån har övergripande regleringar som sträcker 

sig över de territoriella gränserna. De individuella aktörernas struktur samt dess 
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maktbehörighet samt ansvarsskyldighet baseras på de individuella regleringarna samt 

relationen till resterande aktörer. Således, de individuella aktörernas roll inom en arena styrs 

av att varje individuell aktör är en del av den sammansatta strukturen. Alla aktörer är alltså 

del av ett nätverk som hålls ihop av den supranationella nivån.

Som figur 1 visar, ligger den supranationella nivån som bas för ett nätverk av sammanlänkade 

aktörer. Den enskilda nationalstaten har en direkt koppling till den supranationella nivån 

samtidigt som nationalstaten innehar kopplingar till dess regionala samt lokala nivåer. Utöver 

detta binds alla nationalstater samman, även de regionala och lokala nivåerna bygger 

relationer över de territoriella gränserna.

Figur 1: Teoretisk förklaringsmodell – MLG

Den teoretiska förklaringsmodellen, klargör de flernivådimensionella relationerna mellan de 

aktuella nivåerna, således de lokala, regionala, nationella och den supranationella nivån. 

Genom pilarna i ovanstående modell klargörs MLGs funktion.

- Den gemensamma beslutsprocessen innebär kontroll- och maktförlust för nationalstaten.

- Behörigheter inom EU:s kollektiva beslutsprocess är delad mellan aktörer på flera 

maktnivåer. Nationalstaten innehar inte ett maktmonopol på den supranationella

nivån.

-  Medlemsländernas nationella politiska system är integrerade i varandra (George 1996: 

53). 

2.2 Kritik gentemot det teoretiska ramverket

Avslutningsvis i avsnittet, som syftat till att bygga upp ett teoretiskt sammanhang, ska kritik 

rörande informationen behandlas. Den teoretiska ramen för uppsatsen konstruerades genom 

Supranationellnivå/ EU

Nationalstat Nationalstat Nationalstat

Lokal Lokal LokalLokal LokalLokal

Regional RegionalRegional
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en behandling av teorin. Valet av MLG gjordes genom konstruktionen av de metodologiska 

instrumenten och den testkodning/pilotstudie som genomfördes, och genom ingående 

information om MLG från upphovsmännen, Marks och Hooghe, och genom relaterad 

litteratur har en fördjupning gjorts inom teorin. Informationen som materialet har gett har 

bidragit till en genomgripande teoretisk modell vilken används som underlag för 

undersökningen likväl inom analysen. Kompletteringar till informationen har framtagits 

genom en övergripande genomgång av vetenskapliga artiklar, dessa har främst används som 

stöd och för att skapa en helhetsbild för författandet av teorikapitlet. I relation till det använda 

materialet och den tillgängliga information som funnits har en lämplig teoretisk modell 

konstruerats.

Mer direkt kritik gentemot MLG berör främst dess utformning och approach, således 

huruvida teorin är en sluten teori eller inte. Många menar att MLG är en approach/perspektiv, 

en samling angreppspunkter, och inte en konkret teori. Detta förklaras av att MLG främst 

innefattar antaganden om formatering och beslutsfattandet inom ett flerdimensionellt nätverk 

(Bache 2005: 26). Enligt Carlsson bör MLG utvecklas för att kunna fungera som en rättfärdig 

teori, således utveckla hypoteser rörande tesen (Carlsson 2000). I den här uppsatsen har ett 

tydligt teoretiskt ramverk konstruerats efter MLG, vilken är en bred teori. Dess anseende att 

vara en ofullständig teori är därför inte korrekt. Ytterligare kritik som har riktas mot MLG är 

att trots dess utförliga förklaring till den flerdimensionella aktörsrepresentationen, utelämnar 

MLG den asymmetriska fördelningen mellan aktörerna i påverkansgrad. Med påverkansgrad 

menas differensen mellan respektive individuell aktörs resurser (Naurin 2001). 

Påverkansgraden är inte väsentlig i denna studie och medlemsländernas position inom EU är 

inte heller väsentlig för studien. Vidare, kritik som riktas är att MLG inte behandlar det 

demokratiskt underskott som föreligger som en diskurs i sammanhanget. Slutligen riktas 

kritik mot att den övergripande diskursen främst behandlar vad EU är, och inte 

integrationsprocessen (Lord 1998). Liksom kritiken mot påverkansgraden är diskussionen 

gällande huruvida EU är demokratisk eller inte relevant (Internet 4).

I förhållande till kritiken som föreligger MLG har denna uppsats teoretiska ramverk 

konstruerats med grund i MLG och dess strukturering av flernivåstyret och dess funktion. 

Ytterligare diskussion kring kritik, material och annat underlag som används i studien 

utvecklas senare i uppsatsen.
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3. Syfte och frågeställningar

3.1 Syfte 

I relation till ovanstående fakta och anslutande problematisering är syftet med uppsatsen att 

kartlägga integrationen av Europeiska unionens flernivåpolitiska inslag i den svenska 

sysselsättningspolitiken, och granska hur förändringsprocessen gestaltade sig i relation till 

EU:s sysselsättningspolitik under perioderna 1999-2004 (Sveriges handlingsplan för 

sysselsättning) och 1998-2007 (Sverige ekonomiska vårproposition).

Studien ämnar bidra till ökad förståelse av sysselsättningspolitikens ursprung i den aktuella 

samhälleliga kontexten.

3.2 Frågeställningar 

För att kartlägga den svenska sysselsättningspolitiken ställs frågan om formella förändringar 

som genomförts under de angivna perioderna, 1999-2004 och 1997-2008;

- Hur har den formella strukturen inom den svenska sysselsättningspolitiken förändrats 

sedan upprättandet av den europeiska unionens sysselsättningsstrategi, således under 

perioden/perioderna 1999-2004 samt 1998-2007?

Vidare, för att studera flernivåstyrets inverkan/gestaltning i de kartlagda dokumenten ställs 

frågan om hur den svenska sysselsättningspolitiken sammanfaller med EU:s sysselsättnings 

direktiv;

- Hur sammanfaller den svenska sysselsättningspolitiken med den Europeiska unionens 

direktiv gällande sysselsättning, den s.k. sysselsättningsstrategin? 

3.3 Avgränsningar

I relation till det ovanstående uppsatssyfte, se 3.1, och tillhörande frågeställningar, se 3.2, är 

avgränsningarna för uppsatsen att denna inte ämnar behandla varför EU:s 

sysselsättningsstrategi har en eventuell inverkan på den svenska politiken. Syftet med 

uppsatsen är att genom en kvantitativ innehållsanalys kartlägga samvariationen mellan den 

svenska sysselsättningspolitiken och EU:s sysselsättningsstrategi. 

Uppsatsen har följaktligen inte avsikten att ge en förklaring över den eventuella 

samvariationen, utan en kartläggning görs och en beskrivning ges.
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4. Tidigare forskning

I kapitlet tidigare forskning presenteras en översiktlig kartläggning av forskning som har 

utförts inom det studerade området. 

Forskning inom regional integration och flerdimensionellt samarbete sker inom ett flertal 

ämnesområden. Forskning på EU:s politik gällande sysselsättning och arbetslöshet har pågått 

sedan slutet på 1980-talet. I tidigare forskning inom EU:s funktionella struktur och dess 

konstruktion har fokus flyttats från studier av regional integration till att studera EU som en 

institution grundat på ett komplicerat system konstruerat på MLG (Marks, Hooghe 1995). 

EU forskningen har expanderats till att omfatta fler forskningsområden inom 

statsvetenskapen. Det s.k. ”conceptual stretching” har således skett inom forskningen. 

”Conceptual stretching” innebär att tänja ut de redan etablerade koncept över det 

”nya”/studerade fenomenet. I relation till EU forskning har ”conceptual stretching” haft 

utfallet att forskning utförs inom; EU studier, internationella relationer, federalism, local 

government och public policy. Centralt för de statsvetenskapliga institutioner som aktivt 

bedriver forskning på området är fokus på hur makten bör konstrueras och vem som ska göra 

detta i ett flerdimensionellt styre (Hooghe, Marks 2003). 

Forskare som har studerat fenomenet är bland annat Gary Marks och Lisbeth Hooghe. Marks 

och Hooghe anses som grundarna till MLG teorin som utgör uppsatsens teoretiska ramverk. 

Marks och Hooghe har författat en stor mängd vetenskapliga artiklar och litterära verk 

gällande MLG, tillsammans publicerade de 2001 boken Multi-level Governance and 

European Integration (Hooghe, Marks 2001) och boken Contrasting Visions of Multi-level 

Governance (Hooghe, Marks 2004). Marks och Hooghe har även publicerat artiklarna 

Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-Level Governance, An Actor-Centred 

Approach to Multi-Level Governance (Hooghe, Marks 2003) och The Making of a Polity: The 

Struggle Over European Integration (Hooghe, Marks 1997). Individuellt Marks har gett ut ett

flertal artiklar inom området och exempelvis publicerat boken Governance in the European 

Union (Marks 1996). 

Ian Bache, Matthew Flinders och Kermit Blank har på ett liknande sätt utfört relevant 

forskning inom EU:s konstruktion och funktion samt dess relation till nationalstaten. 

Exempelvis har Ian Bache och Matthew Flinders publicerat boken Multi-level governance. 
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Boken, som är en av flera i sitt slag, utgörs av en grundlig genomgång av MLG samt sätter 

denne i relation till närliggande ämnesområden (Bache 2005).  

Martin Lundin är en svensk forskare som har studerat relationen mellan EU och den svenska 

sysselsättningspolitiken. I sin avhandling The Conditions for Multi-level Governance: 

Implementation, Politics, and Cooperation in Swedish Active Labor Market Policy behandlar 

han relationen mellan EU och Sveriges arbetsmarknadspolitik med fokus på den svenska 

arbetslösheten. Lundin studerar integrationen av flernivåstyret i praktiken på lokal nivå och 

ställer detta i relation till den svenska arbetslösheten (Lundin 2007). 

Inom tidigare forskning saknas studier som undersöker sambandet mellan samverkan och 

effekterna av olika insatser. Studier i ämnet har främst behandlat de skillnader som finns och 

orsakerna till dessa, exempelvis arbetsmarknadsförutsättningar och ekonomiska hinder som 

ansetts förorsakat de skeva fördelningarna och inte de formella förändringarna i den svenska 

sysselsättningen under den aktuella tidsperioden.
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5. Metod

I metodavsnittet redogörs för undersökningens metodik, den kvantitativa innehållsanalysen. 

En genomgång av den kvantitativa innehållsanalysens tillvägagångssätt sker och kritik liksom 

problematik hanteras. 

Uppsatsen är av beskrivande karaktär, eftersom en kartläggning av eventuella förändringar 

inom svensk sysselsättningspolitik genomförs (Esaiasson 2007: 35, 37-38). Detta struktureras 

i ovanstående presenterat syfte, teoretiskt ramverk och övrig presenterad information. Vidare 

ämnar studien beskriva det kartlagda förloppet utifrån faktorn EU som aktör på den nationella 

nivån och dess inverkan på den svenska politiken. Följaktligen kan de frågeställningar som 

föreligger i uppsatsen klassificeras som s.k. ”hur-frågor” eftersom frågorna ger indikation på 

att frågan ska besvaras med en beskrivning. Den första frågeställningen besvaras genom att 

kartlägga händelsestrukturen inom den angivna perioden genom en redovisning av de 

offentliga dokumenten som föreligger undersökningen samt eventuella förändringar i det 

politiska rummet. Den andra frågeställningen, är även den av beskrivande karaktär, eftersom 

frågan avser att besvaras genom att ställa EU:s sysselsättningsdirekt mot svensk 

sysselsättningspolitik, inte i syfte att ge en förklaring på varför dessa hänger ihop utan i syfte 

att beskriva hur de hänger ihop. Avslutningsvis, den beskrivande studien som avläggs avser 

att besvara forskningsfrågorna genom att ge svar på - när, hur, var, vem och vilka –

förändringar har skett inom svensk sysselsättningspolitik och hur EU:s roll har gestaltat sig 

inom svensk sysselsättningspolitik (Bjereld 2002, Esaiasson 2007: 35, 37- 38, Yin 2007: 22-

23).

Den operationella nivån på studien klargörs genom abstraktionsnivåerna. Studien ligger på 

förhållandevis hög abstraktionsnivå och är därför lämplig för generalisering. Studiens 

generaliseringsmöjligheter utgår inte från den statistiska generaliseringen utan den analytiska 

generaliseringen, eftersom enheterna för generalisering bestäms utifrån utvalda kriterier, 

grundade i teoribildningen som ligger till grund för sammankopplingen mot det empiriska 

resultatet från det empiriska materialet som fallstudien resulterat i (Yin 2007:51-52).

5.1 Vetenskapligt synsätt

I relation till metoden som tillämpas, kvantitativ innehållsanalys, och till den kontext som 

studien utförts i kan den aktuella vetenskapssynen befästas. Följaktligen har studien ett

empiriskt vetenskapligt synsätt. Det empiriska synsättet innebär antagandet att verkligenheten 
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går att studera genom ett objektivt tillvägagångssätt. Alltså, forskningen kan åstadkomma hög 

validitet och reliabilitet. För att göra detta utgår forskningen från det teoretiska ramverket som 

konstruerats för att studera det angivna materialet. Forskningen eftersträvar att ha en objektiv 

ställning vilket kan göras med ett kritiskt förhållningssätt gentemot materialet (Bergström & 

Boréus 2005: 45). Således, det vetenskapliga synsättet har betydande inverkan på studiens 

utformning och dess genomförande (Gustavsson 2004: 8).

5.2 Val av metod

Valet av metod och metodens natur har utgjords med bas i en grupp alternativa metodologiska 

approacher, således induktiv – deduktiv och kvalitativ – kvantitativ.

5.2.1 Induktiv - Deduktiv

Uppsatsens karaktär gällande deduktion respektive induktion syftar till hur det teoretiska 

resonemanget används i undersökningen samt vilket resultat uppsatsen ska generera. 

Deduktion innebär att uppsatsens bas ligger i det teoretiska ramverket som alltså brukas för att 

undersöka det angivna materialet. Induktion utgår, tillskillnad från deduktion, från det 

empiriska resultatet för att sedan diskutera det teoretiska ramverket (Popping 2000: 4-7).

Denna uppsats är av deduktiv karaktär. Detta eftersom det teoretiska ramverket, MLG, 

används för att undersöka samvariationen mellan EU:s sysselsättningsstrategi och Sveriges 

nationella sysselsättningspolitik. 

5.2.2 Kvalitativ – Kvantitativ metodik

Distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ metodik är att kvantitativ metodik syftar till att 

beskriva och analysera med siffror eller med siffror som resultat och kvalitativ metodik syftar 

att beskriva och analysera med ord (Eliasson 2007: 21). 

Kvantitativ metodik, som praktiseras i denna uppsats, betecknas som ett tillvägagångssätt som 

genom analys av siffror eller empiri som kan visas genom siffror presenterar ett resultat 

framställt av analytisk tolkning av framlagd data (Eliasson 2007: 28). Det är viktigt att 

undersökningen baseras på likvärdiga uppgifter för att kunna jämföras (Esaiasson 2007: 223). 

Den kvantitativa metoden avser att appliceras på stora empiriska omfång och därigenom 
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kunna presentera ett representativt resultat. Vidare, den kvantitativa metodiken kräver struktur

och noggranna förberedelser för att göra en korrekt undersökning av det tillsatta materialet 

(Eliasson 2007: 30-31). Shapiro och Markoff klargör att innehållsanalysen kan klassificeras 

som kvantitativ genom nedanstående citat;

”varje metodisk mätning applicerad på texter (eller annat symboliskt material) för 

samhällsvetenskapliga syften” - (Bergström & Boréus 2005: 43)

För att klargöra eventuella missförstånd görs härmed ett avståndstagande från att skillnaderna 

mellan kvantitativa och kvalitativa studier innebär skillnader i graden av tolkning som utförs i 

respektive metodologisk inriktning. Den kvalitativa metoden uppfattas ofta som att 

bedömningarna kräver djupare tolkningar än tolkningar som krävs för bedömningarna inom 

den kvantitativa metodiken, men så är inte fallet (Bergström & Boréus 2005: 44). 

5.3 Kvantitativ innehållsanalys 

Metoden som används i uppsatsen är en kvantitativ innehållsanalys. Den kvantitativa 

innehållsanalysen avser att ge svar på mönsterbildningar inom det studerade materialet 

(Bergström & Boréus 2005: 84). Materialet kan utgöras av text eller någon annat föremål som 

kan studeras. Alltså kan materialet vara text, bild och rörlig bild (Bergström & Boréus 2005: 

44). Den kvantitativa innehållsanalysen utförs genom att studera förekomsten av termer, 

metaforer, argument, idéer, begrepp eller rubrikstorlek i det aktuella materialet. Enligt 

Popping innebär den kvantitativa innehållsanalysen;

”The ’content’ in content analysis is the material´s meaning, i.e, the social signficance 

behind the visible or audible symbols in papers, books, films, recordings, pictures, 

paintings, or behind human activities in radio- and television broadcasts or in films.” –

(Popping 2000: 1)

Vidare, den kvantitativa innehållsanalysen ordnar innehållet i det studerade materialet för att 

klarlägga det manifesta budskapet. Fokus ligger i att undersöka förekomsten av något. Det 

åstadkoms genom att tydliggöra meddelandet som retoriken presenterar. Den kvantitativa 

innehållsanalysen lämpar sig för undersökningar av stora mängder material och kan utföras 

manuellt respektive med datorn som verktyg (Bergström & Boréus 2005: 44, 84-86, Popping 

2000: 1). Definitionen av innehållsanalys är;

”Content analysis is a research technique for making replicable and valid inferences

from data to their context.” – (Krippendorff 1980: 21)
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“Content analysis is a research technique for the objective, systematic quantitative 

description of the manifest content of communication” – (Berelson 1952:18)

Den kvantitativa innehållsanalysen är ett verktyg i undersökningar som ämnar besvara 

forskningsfrågor som berör förekomsten av innehållsliga kategorier i ett material. Således är 

metoden användbar för frågeställningar som behandlar ”hur mycket” eller ”hur ofta” 

någonting förekommer i ett specifikt material, alltså frekvenser och utrymme (Esaiasson 

2007:224). Sammanfattningsvis, den kvantitativa innehållsanalysen fokuserar på räkning och 

identifiering av utvalda enheter i ett specifikt material (Bryder 1985, Bergström & Boréus 

2005: 44, 46-48, Esaiasson 2007:223). 

Den kvantitativa innehållsanalysen är en relativt ny metod. Metoden började brukas under 

1950-talet och sedan dess har metoden utvecklats, exempelvis genom att datorn började 

användas för att utföra kvantitativa innehållsanalyser (Popping: 25). Efter att datorn 

introducerades inom metoden uppkom tre perspektiv;

- Tematisk innehållsanalys

- Semantisk innehållsanalys

- Nätverksinnehållsanalys (Popping 2000: 25)

Den tematiska innehållsanalysen, den s.k. traditionella innehållsanalysen, innefattar de 

undersökningar där alla innehållsanalysens variabler indikerar förekomst eller frekvens på 

förekomsten. Det tematiska perspektivet ger möjlighet till forskaren att avgöra vilka samt hur 

ofta begreppen/kodningsenheterna förekommer i det studerade materialet. Kodningsschemat 

inom det tematiska perspektivet struktureras så att varje kodad enhet presenteras i siffror efter 

dess förekomst och placering i den studerade texten. Alltså, förekomst och icke-förekomst ska 

presenteras och undersökas i den tematiska undersökningen (Popping 2000: 26-27). Det 

semantiska perspektivet inom innehållsanalysen ämnar studera, liksom det tematiska 

perspektivet, förekomsten av analysenheter i materialet. Men utöver detta studerar man även 

relationen mellan respektive kodad enhet. Fördelaktigt med det semantiska perspektivet 

framför det tematiska perspektivet är att forskaren kan utveckla sin forskningsproblematik 

ytterligare till att frågeställningarna har möjlighet undersöka relationen mellan 

koncept/begrepp använda i olika samhällskontexter. Slutligen, nätverksperspektivet inom 

innehållsanalysen grundar sig på det två tidigare perspektiven, men utvecklas till att 
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undersöka relationen mellan de kodade enheterna som presenteras även studeras i relation till 

nätverk. I och med att man studerar analysenheternas position i nätverk kan mer information 

utvinnas än om man studerar analysenheterna individuellt (Popping 2000: 26-27).

Vidare, i materialet som ligger till grund för undersökningen kan olikartade anspråk 

eftersökas. Inom den kvantitativa innehållsanalysen kan ämna studera olika 

symboliska/formella objekt i det undersökta materialet;

- Betecknande struktur för innebörd 

- Språklig betydelse för uttryck

- Skrivet språk (Popping 2000: 7-8)

Grundat på ovanstående beskrivning kan innehållsanalysens funktionsduglighet kopplas 

samman med mitt syfte – att kartlägga formella förändringarna inom svensk 

sysselsättningspolitik i relation till EU:s sysselsättningsstrategi. Frågeställningarna i forskning 

som använder den kvantitativa innehållsanalysen kräver en specifik utformning eftersom 

dessa styr det materiella urvalet, frågeställningarna ligger också till grund för 

analysinstrumentet som utformas för studien (Bergström & Boréus 2005: 48). 

Fokus i den kvantitativa innehållsanalysen är inte bara frekvensen och utformningen av vad 

som finns representerat materialet utan forskaren undersöker även det som inte finns 

presenterat.

5.3.1 Tillvägagångssätt - kvantitativ innehållsanalys

Uppsatsens tillvägagångssätt är baserat på Poppings och Krippendorffs hänvisningar. 

Krippendorff presenterar tre övergripande indelningar som en innehållsanalys ska bestå av;

- Design

- Utförande

- Rapport (Krippendorff 1980: 169-180)

Vidare, genom att integrera de tre metodologiska tillvägagångssätten för en kvantitativ 

innehållsanalys som författarna presenterar inrättas uppsatsens tillvägagångssätt i 9 punkter.

1. Fastställande av forskningsproblemet och undersökningens/uppsatsens konstruktion

2. Bestämma texterna som ska studeras 
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3. Ange vilka enheter och specificera kategorier som ska analyseras - grunderna till 

kodningsschemat

4. Utveckling kodningsschema och kodningsinstruktioner - analysinstrument (pilotstudie)

5. Utföra kodningen (pilotstudie)

6. Revidering av kodningsschema

7. Koda materialet och analys av kodningsresultatet

8. Utvärdera reliabilitet samt begreppsvaliditet/ metod problematik

9. Kritik

De 9 punkterna som förklarar uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt presenteras 

grundligare nedan;

1. Fastställande av forskningsproblemet och undersökningens/uppsatsens konstruktion

Inledningsvis bestämdes forskningsproblemet som ska studeras, se avsnitt 3.1, eftersom 

forskningsproblemet ligger till grund för undersökningens konstruktion. Uppsatsens 

konstruktion grundas i uppsatsens forskningsproblem samt dess basala avsnitt. Till följd av 

detta presenteras det teoretiska ramverket noggrant eftersom det har stor betydelse för 

undersökningen och för att undvika att undersökningen inte blir ett nedbrytande av siffror 

istället för nedbrytande av ord. Det teoretiska ramverket operationaliseras genom en metodik 

som består av en tydlig begreppsapparat som redskap (Esaiasson 2007: 37). För att underlätta 

de praktiska faktorerna konstrueras en analysmodell specifikt för uppsatsen. Sedan 

presenterades forskningsproblemets bakgrund samt införskaffas kontextuell kunskap i relation 

till forskningsproblemet. 

2. Bestämma texterna som ska studeras 

Problemformuleringen till grund för det materiella urvalet. För att få en generell helhetssyn av 

materialet genomlästes delar av materialet för att få översikt hur materialet konstrueras, dess 

innehåll samt indikatorer på vad materialet kan generera. För att uppsatsen ska generera ett 

korrekt resultat eftersträvas god metodologisk kännedom samt ett godtagligt materiellt urval 

eftersom framförandet av den materiella grunden är relativt omfattande när det gäller typfall 

och situationer (Bergström & Boréus 2005 :48-52).

I den förelagda uppsatsen utgörs materialet av administrativa dokument inom det svenska 

politiska rummet som tydliggör Sveriges handlingsmönster inom sysselsättningsområdet. Det 
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materiella urvalet innebär att validitetsproblematiken är betydelsefull, således huruvida 

dokumenten erhåller vissa mått på hållbarhet och riktighet (Yin 2007:113, Bergström & 

Boréus 2005 :48-52). Följaktligen, materialet utgörs av Sveriges handlingsplan för 

sysselsättning 1999-2004 och den ekonomiska vårpropositionen 1998-2007.

Efter att det materiella urvalet utförts sker en utvärdering av relevansen i det representerade 

texterna som utgör undersökningens material samt motiveringar och rättfärdiganden av 

materialurvalet.

3. Ange vilka enheter och specificera kategorier som ska analyseras - grunderna till 

kodningsschemat

Inom den kvantitativa innehållsanalysen kan ett flertal olika enheter ligga som grund för 

analys av materialet. Exempelvis kan ord, fraser, meningar, stycken, eller hela texter vara de 

enheter som man avser att mäta och analysera. I den här uppsatsen är de studerade enheterna 

ord/termer. Förklaring till att ord har används som analysenheter är att strukturen på 

kodningsschemat grundar sig i EU:s sysselsättningsstrategi vilken kan styrkas relativt enkelt 

med ord, resonemanget angående kodningsschemat och dess struktur diskuteras vidare i 

nedanstående punkter.

Följaktligen, vid en kvantitativ innehållsanalys delas materialet in i kategorier. Kategorierna 

har sin grund inom forskningsproblemet och det teoretiska ramverket som föreligger 

uppsatsen. Kategorierna operationaliseras genom ord, kategorierna är betydande vi 

generalisering och även till undersökningar av andra material.

1. Relationen mellan begreppskategorierna kan vara betydande för undersökningen.

2. Forskningsproblemet bör vara grundläggande för utvecklingen av kategorierna.

3. Regler för skapandet av kategorierna och dess indelning ska utvecklas.

4. Materialet i sig bör styra indelningen av kategorierna.

Vid val av enheter respektive konstruktion av kategorier är nedanstående punkter viktiga för 

uppsatsens konstruktion och dess hållbarhet:

- Ömsesidigt uteslutande kategorier eller om enheterna kan ingå i flera kategorier

- Antagna eller antydda kategorier, huruvida kategorierna arbetas fram induktivt, alltså de 

växer fram ur materialet, eller deduktivt, de är förutbestämda.

- Redan existerande ordlista eller egen konstruerad ordlista (Popping 2000)
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I den förelagda uppsatsen är kategorierna ömsesidigt uteslutande. Motiveringen till detta är 

kategorierna utgörs av EU:s sysselsättningsstrategi och dess utformning har format de 

metodologiska verktygen för studien, se vidare punkt 4.

Antagna eller antydda kategorier, huruvida kategorierna arbetas fram induktivt, alltså de 

växer fram ur materialet, eller deduktivt, de är förutbestämda. I den förelagda uppsatsen 

konstruerades utformningen av kategorier iterativt, det innebär att kategorierna grundar delvis 

i uppsatsens teoretiska ramverk, deduktivt. För att kategorierna ska vara av god kvalitet 

kartlades delar av det studerade materialet samt relaterat material, exempelvis EU:s 

sysselsättningsstrategi, och dess innehåll utgjorde ytterligare grund för utvecklingen av 

kategorierna.

Vidare, en redan existerande ordlista har inte funnits som underlag för uppsatsen. Utan i 

samband med uppsatsarbetet strukturerades en ordlista som i sin tur baseras på EU:s 

sysselsättningsstrategi och dess fyra pelare samt ytterligare en kategori.

4. Utveckling kodningsschema och kodningsinstruktioner - analysinstrument 

(pilotstudie)

Efter att enheterna och kategorierna fastställdes bestämdes vilka enheter som ska tillhöra 

respektive kategori presenteras kodningsschemat samt reglerna för kodningen. Alltså, efter att 

enheternas och kategoriernas karaktär har fastslagits utvecklas ett fullständigt 

kodningsschema med tillhörande kodningsinstruktioner. Kodning beskrivs som;

”the process whereby raw data are systematically transformed and aggregated into 

units which premit description of relevant content characteristics” – (Popping 2000: 

19)

Kodningen innebär att materialet bestäms och delas in i respektive kategori i 

kodningsschemat. Reglerna för genomförandet av kodningen fungerar som operationell 

koppling mellan uppsatsens undersökta material och dess teoretiska ramverk. Kodningen 

skiljer sig beroende på om undersökningen utförs manuellt eller automatiskt/ s.k. data. Ett 

huvudsakligt problem inom kodningsmomentet är att det undersökta materialet ofta är 

otydligt. Alltså, ord har flera betydelser. Problemet kräver regler som tydligt skiljer på ord 

med samma innebörd. Olika analysenheter, ord, har olika grad av otydlighet, ord kan ha flera 
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betydelser men vissa är mer kritiska än andra. De ord som både brukas som verb och namn 

klassas som mycket kritiska. Således, otydlighet försvårar kodningen och skapar 

metodologiska problem. Denna problematik är specifikt aktuellt i användandet av dator vid 

kodning, för att hantera problematiken och således minska risken för felaktigt utfall i 

kodningen krävs en utförlig presentation av själva kodningen (Popping 2000).

Vidare, i användandet av innehållsanalysen konstrueras ett analysinstrument. 

Analysinstrumentet avser att klargöra vad i materialet som ska studeras och redovisas 

(Bergström och Boreus 2005:49). Analysinstrumentet som konstruerats för denna studie 

grundar i EU:s sysselsättningsstrategi i relation till det teoretiska ramverket som föreligger 

studien. Analysinstrumentet utformas i form av ett kodningsschema som sedan används när 

innehållsanalysen utförs på det angivna materialet, se Bilaga 1. Kodningsschemat har 

utformats i anslutning till EU:s sysselsättningsstrategi och de fyra pelarna som denne 

inkluderar samt ytterligare en kategori som ämnar representera en allmän kategori, varje 

pelare identifieras av fyra karaktäristiska termer;

- Pelare 1 – Förbättra anställbarheten

- Pelare 2 – Utveckla företagarandan och skapandet av arbetstillfällen

- Pelare 3 – Uppmuntra företagens och de anställdas anpassningsförmåga

- Pelare 4 – Stärka jämställdhetspolitiken

- Sysselsättning/ allmän (sysselsättningspolitik och EU/Europeiska unionen)

Vidare, reglerna för kodningen är betydande eftersom dessa avgör kodarens tillvägagångssätt 

och dess val gällande enheternas placering. I den här uppsatsen konstrueras en 

kodningsmanual inför kodningen. Kodningsmanualen, se bilaga 2, definierar tydliga regler för 

kodningen.

Utvärdering och kritik gentemot kodningsschemat och kodningsmanualen görs i form av en 

pilotstudie av vissa delar av det materiella urvalet. För att sedan granska/revidera 

kodningsanvisningar för att korrekt metodologiskt hänförande. 

5. Utföra kodningen (pilotstudie) 

Efter att kodningsschemat är konstruerat testas det genom en pilotstudie. I ett urval av de 

texter som ska studeras körs kodningsschemat, detta görs för att upptäcka eventuella 
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svagheter och brister i kodningsverktygen.

I uppsatsen utfördes pilotstudien på ett slummässigt urval av det totala materiella urvalet. Ett 

utdrag från respektive dokumentgrupp, således tre dokument från gruppen; Sveriges 

handlingsplan för sysselsättning, och fem dokument från gruppen Ekonomisk vårproposition 

låg till grund för pilotstudien, vilket anses vara representativt antal för bedömning. Urvalet 

skedde genom att en lista på alla texter konstruerades för varje grupp och i vardera listan 

används slumpmetodiken för att visa de texter som skulle ligga till grund för pilotstudien. 

Pilotstudien utfördes genom att koda varje individuell text och för att sedan ställa dess emot 

varandra för att se huruvida kodningen var metodologisk godtagbar. Utöver detta jämfördes 

även texterna mellan respektive period för att se på eventuell mönsterbildning samt brister i 

kodningsschemat.

6. Revidering av kodningsschema

Efter att pilotstudien är genomförd kontrollerades resultatet för att undersöka hur 

kodningsschemat fungerar. Granskning för kodningsschemats funktion görs genom att studera 

dess validitet, interreliabilitet och dess varaktighet. I relation till ovanstående 

granskningspunkter anses validiteten inom pilotstudien erhåller hög kvalitet då kategorierna 

består av de fyra indelningarna som EU:s sysselsättningsstrategi har, samt ytterliggare en 

kategori. I relation till granskningspunkten som utgörs av interreliabiliteten, utgör denne inget 

problem i uppsatsen eftersom det endast är en student som utför hela kodningen. Detta kan 

dock medföra att annan problematik kan uppstå, exempelvis problematik relaterat till 

intersubjektiviteten och intrasubjektiviteten. Slutligen, pilotstudiens varaktighet är hög när 

kodningen är övergripande överensstämmande, alltså när samma text är lika kodad vid olika 

tillfällen. Efter att granskningen är utförd har vissa redigeringar i kodningsschemat skett 

gjordes vissa små regleringar i kodningsverktygen. I kodningsschemat ändrades böjningar på 

vissa ord, exempelvis ändrades regionalt till regional, anställningsform ändrades till 

anställning. Analysenheterna har kontrollerats att de inte har flera innebörder, detta genom att 

justera kodschemat och använda relaterade verktyg i samband med kodningen för att begränsa 

orden till sin exakta innebörd.

7. Koda materialet och analys av kodningsresultatet

Efter pilotstudien och revidering av kodningsschemat utförs kodningen av hela materialet. 

Kodningen utförs på samma sätt som pilotstudien, se punkt 5, fast omfattar hela materialet. 
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Kodningen för uppsatsen utfördes med dator som verktyg, Simstat - Wordstat används för 

kodningen. Simstat är ett statistiskverktyg som innehåller en mängd statistiska instrument för 

kvantitativa undersökningar. Wordstat är en del av Simstat och är ett kodningsredskap för att 

studera ett stort omfång material. Wordstat är ett kategoriseringsprogram där kvantitativ 

innehållsanalys kan utföras både automatiskt och manuellt genom ”dictionary approach” eller 

”various text mining”. Wordstat bidrar med systematisk konstruktion av kodningsmanualen 

samt korrelationen i kodningen. Följaktligen, Wordstat innehåller en mängd analytiska 

redskap och grafiska verktyg som används för att undersöka materialets substans (Internet 5). 

Programmet SPSS har används för den statistiska analysen efter kodningen. SPSS är ett 

program som fungerar som statistisktverktyg i analys av materialet. SPSS har i uppsatsen 

används som verktyg för att beräkna samvariationen inom kodningsschemat.

8. Utvärdera reliabilitet samt begreppsvaliditet/ metod problematik

Efter att kodning och analys av materialet är genomfört ska ett resonemang föras angående 

kodningens metodologiska hållbarhet samt fastställa att undersökningen erhåller hög 

intrasubjektivitet och intersubjektivtet. 

Redskap som används för att bedöma huruvida hypotesen får stöd eller inte är verifiering och 

den inneboende tidsfaktorn. Verifiering är när man kan tillskriva det angivna teorietiska 

ramverket en viss sanningshalt. Den s.k. inneboende tidsfaktorn innebär att studiens empiriska 

material granskas utifrån ”när händer vad?” således kan exempelvis inte EU:s 

sysselsättningsstrategi ha en betydande roll inom en svensk reformförändring om direktiven 

skedde efter Sveriges reform förändringar. Studiens hypotes har fått stöd då jämförelse 

punkter inom analysenheten ställs i relation till EU:s sysselsättningspolitik och dessa 

överensstämmer.

9. Kritik

Redogör för kritik gentemot genomförandet och presentationen av undersökningen 

(Krippendorff 1980: 22, 179-180, Popping 2000: 11-13), se kritik i avsnitt 5.4.
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Sammanfattningsvis struktureras undersökningen på följande vis; det metodologiska 

upplägget av undersökningen baseras på uppsatsens syfte och tillhörande frågeställningar. 

Sedan görs ett urval av materialet med bas att ha möjlighet att besvara studiens målsättning. 

Vidare presenteras och struktureras det s.k. kodningsschemat, vilket fortgår i att välja 

tolkningsenheter som i sin tur resulterar i att en tolkningsram konstrueras. Utifrån detta görs 

en analys som ämnar resultera i svar på frågeställningarna. Således, genom den kvantitativa

grunden sammanfattar man de aktuella kategorierna i variabler för att sedan återge resultatet i 

jämförbara uppgifter eller värden (Bergström & Boréus 2005: 48-53).

5.4 Kritik mot metoden

Den kvantitativa metodiken tillmötesgår viss kritik, som alla andra metoder, exempelvis att 

metoden begränsar forskningen till att ställa de frågor som man klarar av att mäta och 

redovisa svaren i siffror samt att viktiga aspekter av innehållet och dess betydelse skulle gå 

förlorade i samband med att det manifesta innehållet studeras. Följaktligen, en enskild metod 

kan inte möta kravet på att undersöka allt utifrån alla perspektiv och att en förenkling är 

ofrånkomlig. Kriteriet som innehållsanalysen förutsätter är att den komplexa verkligheten vi 

lever i måste kunna sammanfattas samt förenklas för att den ska kunna studeras utifrån frågor 

som behandlar övergripande mönster eller jämförelser i större mängd material (Popping 

2000). 

Tre problemområden när det gäller innehållsanalys:

a.  organisatoriska och administrativa

b. substantiva

c.  metodologiska och teoretiska (Popping 2000)

Den kvantitativa innehållsanalysen kritiseras för att den ger antydan på att vara A-teoretisk. 

A-teoretisk innebär att forskningen inte undersöker det som är teoretiskt relevant utan istället 

fokuserar på studera det som kan mätas. Men, som i mitt fall, när det teoretiska ramverket 

ligger som grund för kodschemat kan den A-teoretiska kritiken undvikas.

Det materiella urvalet kritiseras utifrån ett flertal ställningar. Källkritiken är avgörande i alla 

undersökningar, men eftersom den kvantitativa innehållsanalysen är uppbyggd på just 

materialets innehåll. Således, materialet måsta uppfylla kraven på grundläggande källkritiken 
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som finns. Urvalet av källor skedde i relation till metodiken, och inte efter att metodiken var 

fastställd. Följaktligen, valet av källor har inte gjorts för att bevisa en tes. Materialet som 

ligger till grund för den kvantitativa innehållsanalysen är, som material urvals diskussion 

anger, svenska offentliga dokument mer precist riksdagstryck. Riksdagstryck är generellt en 

god källa som även svarar positivt gentemot representativitetsproblematiken. 

En viktig aspekt av den kritik som riktas mot metodiken är forskarens roll i undersökningen. 

Forskaren som utför undersökningen kan påverkas av ett flertal faktorer som resulterar i att 

undersökningen inte erhåller god kvalitet. För att undvika minskad kvalitet i relation till 

forskarens arbete bör det teoretiska ramverket och problemformuleringen vara betydande i 

skapandet av kodningsschema och kodningsinstruktioner.

Trots att den befintliga kritik som finns är omfattande överväger de fördelaktiga funktionerna 

de som ligger under kritik. Följaktligen, den kvantitativa innehållsanalysen har en uppsättning 

fördelaktiga funktioner och kan därför användas resultatrikt om metoden utförts korrekt. Som 

nedanstående punkter anger är innehållsanalysen användbar i många avseenden;

1. Innehållsanalys har en öppen teknik. 

2. Innehållsanalys godtar ostrukturerat material. 

3. Innehållsanalys är mottaglig för den omgivande kontexten och metoden möjliggör 

därför symboliska process former.

4. Innehållsanalys kan hantera stora mängder data (Krippendorff 1980: 29-31). 

Avslutningsvis, den kvantitativa innehållsanalysen är en öppen metod som kräver ett 

redovisat tillvägagångssätt. Om forskaren lyckas att klargöra tillvägagångssättet är metoden 

enkel att upprepa. I relation till detta eftersträvas en öppen och utförlig redovisning av mitt 

tillvägagångssätt och de resultat som framkommit ur undersökningen detta med 

förhoppningen att liknande undersökningar kan utföras i relation till den här undersökningen. 

Förhoppningen är således inte bara att undersökningen ska frambringa ett angeläget resultat 

utan också fungera som grund för framtida studier på området.

5.5 Material och källkritik 

Materialet som uppsatsens teoretiska ramverk, tidigare forskning och metodik grundar på är 

främst litteratur i tryck och artiklar publicerade på Internet av sekundär karaktär. 
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Metodlitteratur som har behandlas i relation till framställningen av metodavsnittet är 

exempelvis Metodpraktikan av Esaiasson m.fl. Textens mening och makt av Bergström & 

Boréus, Content Analysis av Krippendorff och Computer-assisted Text Analysis av Popping.

5.6 Analysmodell

Den för studien konstruerade analysmodellen presenterar förhandsdefinierade förklaring till 

det studerade fenomenet. Analysmodellen fungerar som verktyg i kartläggningen av formella 

händelsestrukturer inom den svenska sysselsättningspolitikens relation till EU. 

Analysmodellen utvecklades med grund i det teoretiska ramverket. Det analytiska ramverket 

är konstruerat så att det utgörs av dimensioner, variabler och kategorier. Dimensionerna avser 

att presentera studiens generella granskningsområden. Variablerna fördelar dimensionen i 

mindre avgränsade områden. Kategorierna avser att sätta ett värde på respektive kategori och 

dessa är ömsesidigt uteslutande (Esaiasson 2007).

Dimensionen Sysselsättningspolitik syftar till att fastställa huruvida de fyra pelarna i EU:s 

sysselsättningsstrategi har haft inverkan på den svenska sysselsättningspolitiken. Variablerna 

utgörs alltså av respektive pelare inom EU:s sysselsättningsstrategi samt en allmän kategori. 

Kategorierna i sin tur utgörs av representation/substans; hög; neutral eller låg.

Figur 2: Analysmodell - de operationella indikatorerna som ska användas i analysarbetet

Dimensioner Variabler Kategorier

EU:s 

sysselsättningsstrategi

Pelare 1– Förbättra anställbarheten

Pelare 2 – Utveckla företagarandan och 

skapandet av arbetstillfällen

Pelare 3 – Uppmuntra företagens och de 

anställdas anpassningsförmåga

Pelare 4 – Stärka jämställdhetspolitiken

Sysselsättning - EU/Europeiska unionen

Representation/substans

- hög

- neutral

- låg
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Analysmodellens utformning konstruerades med åtanke till studiens metodologiska karaktär 

och dess ändamålsenliga utförande. Således, den kvantitativa innehållsanalysen som utgör 

studiens metodologiska verktyg grundar på en utförlig schematisk planläggning vilket medför 

tydliga konstruktioner för analys av materialet.
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6. Dataredovisning

I kapitlet dataredovisning presenteras resultatet av den utförda undersökningen. En 

statistikbaserad presentation över det studerade materialet genomförs samt avläggs en 

jämförelse med dokumentens konstruktion. 

I ovanstående metodkapitel presenteras metoden för studien och i relation till metodkapitlet 

presenteras kodningsschemat, se bilaga 1. Kategorierna är utformade utifrån EU:s 

sysselsättningsstrategis fyra pelare, således sysselsättningsstrategins disposition, och en 

allmänkategori. Senare i kapitlet redogörs resultaten av kodningarna.

6.1 Dokumenten

Det materiella urvalet består av statliga dokument som har legat underlag för studien. I 

metodkapitlet redogjordes det materiella urvalet och hur detta står i relation till 

undersökningens förlopp, således behandlas undersökningens materiella urval och eventuella 

problem som påträffats ytterligare i metodkapitlet. Trots det bör viss vikt läggas vid hur 

dokumenten är utformade och vad dessa inkluderar likväl exkluderar. 

6.1.1 Dokumentens omfång  

Dokumenten som legat till grund för studien varierar till viss del i kvantitet, de vill säga dess 

omfång varierar mellan dokumenten. I denna studie är dokumentens omfattning mätt i 

sidantal, inte ord eller liknande. Detta förhindrar restriktioner gällande dokumentens variation 

i utformning och design. Dokumentens kvantitet är betydande eftersom måttet indikerar på 

utrymmet för vart inom den kvantitativa innehållsanalysen utgörs samt att skillnaderna inom 

det materiella urvalet kan påverka det slutliga resultatet och bör därför redovisas. 

Figur 3: Sveriges handlingsplan för 

sysselsättning, dokumentomfattning

Diagrammet visar omfattningen av de studerade 

dokumenten – Sveriges handlingsplan för 

sysselsättning åren 1999-2004. Omfattningen på 

dokumenten är mätt i antal sidor samt innehåll. 

Sidantalet varierar mellan 47 sidor till 114 sidor, i 

det senare tre har dock bilagor inkluderats vilket 

gör att omfattningen av det studerade materialet 
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ligger inom en god spridning.

Gällande dokumenten, Sveriges handlingsplan för sysselsättning, varierar dokumenten i viss 

omfattning i omfång samt utformning. Denna differens mellan dokumenten är 

uppmärksammad och är därigenom legitim i relation till studiens materiella urval.

- 1999-2001 – indelade efter pelarna, med bilagor

- 2002-2004 – indelade efter riktlinjer, med bilagor

Figur 4: Ekonomisk vårproposition, dokumentomfattning

Sveriges ekonomiska vårproposition är ett 

kvantitativt stort dokument omfattat av ett 

huvuddokument samt tillhörande bilagor. 

Liksom dokumenten för Sveriges 

handlingsplan för sysselsättning har de 

ekonomiska vårpropositionerna varierat i 

utformning under perioden som ligger för 

studien, samt varierat i kvantitet mellan de 

olika utgåvorna. Detta metodologiska problem blir mer legitimt genom ett erkännande av 

problem, samt att vissa mätningar och erkännanden har gjorts under undersökningen. 

6.1.2 Materiella förändringar under tidsperioden

Under dokumentens spridda utgivningsperiod har vissa materiella förändringar skett.  

Exempelvis har utformningen på dokumenten förändrats mellan publicerings tillfällen. 

Bilagor har gått från att vara exkluderade till att inkluderas i dokumenten. Den svenska staten 

har vissa regleringar gällande utformning av de studerade dokumenten, detta visar sig bland 

annat i övergången från statsbudget till vårbudget. För att undvika sådan problematik togs 

detta med i materialurvalet och den period som studeras, genom att exkludera övergången och 

begränsa perioden till ett mer likgiltigt materiellturval.   

6.2 Resultatredovisning

Efter att ha gått igenom dokumenten som har legat som underlag för studien ska nu de två 
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olika dokumentgrupperna och de utförda kodningarna inom dessa redovisas. Studien gjordes 

på en grupp dokument bestående av den ekonomiska vårpropositionen/statsbudget och en 

grupp som omfattade handlingsplaner för sysselsättning utgivna av 

arbetsmarknadsdepartementet i samråd med övriga involverade departement och aktörer.

Inom båda dokumentgrupperna har samma kodningsverktyg används, detta är möjligt 

eftersom dokumentgrupperna delar ämnesområde till viss grad samt att kodningsverktygen är 

baserade på den allmängiltiga sysselsättningsstrategin. Kodningsverktygen är utformade för 

att påvisa graden av samvariation i de svenska dokumenten med EU:s sysselsättningsstrategi.

6.2.1 Sveriges ekonomiska vårproposition/statsbudget

Den ekonomiska vårpropositionen avser att presentera den statliga budgetpolitiken, således 

statens ekonomiska styrning. I denna undersökning ligger den ekonomiska vårproposition 

som underlag för att förtydliga de ekonomiska och politiska riktlinjerna därigenom fokus för 

Sveriges politik. I undersökningen låg 1997-2008 års ekonomiska vårproposition som 

underlag, dokumenten varierar gradvis i layout samt antal bilagor, se 6.1.1 och 6.1.2. Men 

denna problematik har granskats, en faktor som resulterar i att dokument är godtagliga för 

undersökning är att den årliga utgåvan har samma målsättning, att presentera Sveriges budget, 

anses de delvis varierade omfånget inte utgöra en betydande faktor.

Figur 5: Kodningsschema Ekonomisk Vårproposition

-98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07
         1111 Pelare 1 - Att förbättra 
anställdbarheten

299 197 276 216 154 218 200 252 232 282

           11111 Arbetslöshet 287 192 266 206 141 203 190 239 194 272
           11112 Aktivt åldrande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           11113 Livslångt lärande 4 1 3 0 0 1 2 0 1 0
           11114 Diskriminering 8 4 7 10 13 14 8 13 37 10
         1112 Pelare 2 - Att utveckla 
företagaranda och skapandet av 
arbetstillfällen

550 440 450 240 319 350 401 285 366 518

            11121 Företag 379 274 229 139 187 248 205 160 222 397
            11122 Tjänstesektorn 6 22 26 11 13 13 21 31 21 28
            11123 Regional 82 82 129 48 53 60 100 51 71 48
            11124 Lokal 83 62 66 42 66 29 75 43 52 45
          1113 Pelare 3 - Uppmuntra 
företagens och de anställdas 
anpassningsförmåga

101 89 49 66 36 87 76 82 78 94

             11131 Modernisera 5 1 3 0 0 0 1 0 2 0
             11132 Arbetsorganisation 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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             11133 Anpassningsförmåga 12 4 2 1 0 0 0 3 1 1
             11134 Anställning 70 84 44 65 36 87 75 79 75 93
           1114 Pelare 4 – Att stärka 
jämställdhetspolitiken

458 327 411 300 237 259 331 263 316 405

             11141 Jämställdhet 35 10 15 3 9 9 7 9 16 22
             11142 Kön 5 2 9 1 28 14 11 5 10 15
             11143 Familj 33 35 94 63 76 67 59 56 59 43
             11144 Arbete 385 280 293 233 124 169 254 193 231 325
      112 Sysselsättningspolitik Allmän 444 410 509 430 310 343 419 320 314 401
           1121 EU /Europeiska unionen 76 102 192 170 110 125 149 118 90 82
           1122 Sysselsättning 368 308 317 260 200 218 270 202 224 319

1852 1463 1695 1252 1056 1257 1427 1202 1306 1700

6.2.2 Sveriges handlingsplan för sysselsättning

Sveriges handlingsplan för sysselsättning har utgjort en grupp dokument för den utförda 

studien. Dokumenten är publicerade en gång per år, perioden som används för studien är 

1999-2004. Sveriges handlingsplan för sysselsättning är utformade som en redovisning av 

Sveriges arbetsmarknadspolitik, främst sysselsättningspolitik, i relation till de krav och 

efterfrågningar den europeiska unionen har. Den europeiska unionen ger individuell respons 

till alla medlemsländerna gällande deras sysselsättningspolitik, detta resulterar i årliga 

ändringar i den svenska sysselsättningspolitiken för att matcha EU:s målsättningar.

Figur 6: Kodningsschema Sveriges handlingsplan för sysselsättning

-99 -00 -01 -02 -03 -04
         1111 Pelare 1 - Att förbättra 
anställdbarheten

98 51 127 131 138 159

           11111 Arbetslöshet 78 35 72 85 93 116
           11112 Aktivt åldrande 2 2 6 6 10 7
           11113 Livslångt lärande 9 11 29 20 11 10
           11114 Diskriminering 9 3 20 20 24 26
         1112 Pelare 2 - Att utveckla företagaranda 
och skapandet av arbetstillfällen

167 165 187 200 222 236

            11121 Företag 109 104 90 100 113 136
            11122 Tjänstesektorn 3 4 8 4 3 3
            11123 Regional 26 24 41 51 60 53
            11124 Lokal 29 33 48 45 46 44
          1113 Pelare 3 - Uppmuntra företagens och 
de anställdas anpassningsförmåga

44 52 82 62 53 62

             11131 Modernisera 4 4 10 7 2 3
             11132 Arbetsorganisation 6 6 12 10 7 6
             11133 Anpassningsförmåga 7 6 10 5 1 1
             11134 Anställning 27 36 50 40 43 52
           1114 Pelare 4 – Att stärka 
jämställdhetspolitiken

258 151 202 259 300 306



36

             11141 Jämställdhet 66 40 54 38 38 31
             11142 Kön 4 5 3 3 4 3
             11143 Familj 16 13 19 17 14 11
             11144 Arbete 172 103 126 201 244 261
      112 Sysselsättningspolitik Allmän 121 106 180 366 455 346
           1121 EU /Europeiska unionen 30 16 41 99 119 113
           1122 Sysselsättning 91 90 139 267 336 233

688 525 778 1018 1168 1109

7.3 Kategori 1.1.1.1 – Pelare 1 Att förbättra anställningsbarheten

I kategori 1.1.1.1 undersöks pelare 1 i sysselsättningsstrategin och termerna som används för 

gruppen är; arbetslöshet, aktivt åldrande, livslångt lärande och diskriminering; 1.1.1.1.1 –

1.1.1.1.4. 

7.3.1 Ekonomisk vårproposition

Resultatet av kategori 1, 1.1.1.1, var relativt neutralt i form av formella förändringar i de 

undersökta dokumenten. Som figur 7 visar inleds det första rapporterna med en hög andel 

termer, antalet använda termer sjunker dock i mitten på den studerade perioden, och har sin 

lägsta punkt 2002. Efter 2002 över antalet termer använda under kategori 1.

Figur 7: Eko.vår.prop, kategori 1.1.1.1 - Pelare 1
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Figur 8: 1.1.1.1.1/arbetslöshet

Kategori 1.1.1.1.1, termen arbetslöshet, är 

den kategori som utgör flest träffar i under 

1.1.1.1. Resultatet för 1.1.1.1.1, arbetslöshet, 

går hand i hand med det totala resultatet för 

pelare 1, se figur 8. Liksom hela kategori 
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1.1.1.1 inleds dokumenten från 1998 och 2000 med ett högt antal träffar, åren 1999, 2001, 

2002 sjunker antalet träffar för att sedan stiga mellan 2002-2007. 

Figur 9: 1.1.1.1.4/diskrimingering

Övriga termer inom pelare 1 får inte samma 

omfång träffar som 1.1.1.1.1/arbetslöshet, 

detta beror främst på att termerna är specifikt 

avlagda för att hantera 

sysselsättningsstrategin och således inte får 

samma genomslagskraft i dokumentgruppen 

ekonomisk vårproposition. Följaktligen, 

1.1.1.1.2/aktivt åldrande och 

1.1.1.1.3/livslångt lärande fick väldigt få 

träffar denna dokumentgrupp, se figur 9. Kategorin 1.1.1.1.4/diskriminering får ett högre antal 

träffar. Inom den studerade perioden ökar antalet träffar betydande gällande termen 

diskriminering. 

7.3.2 Sverige handlingsplan för sysselsättning   Figur 10: 1.1.1.1 – pelare 1

Kategorin 1.1.1.1/pelare 1 inom Sveriges 

handlingsplan för sysselsättning visar på en 

explicit ökning av alla termer utom 

1.1.1.1.3/livslångt lärande. Figur 10, instruerar 

en stadig ökning mellan publikationerna med 

undantag för 2000 års dokument för 1.1.1.1.

7.4 Kategori 1.1.1.2 – Pelare 2 Att utveckla företagaranda och skapa arbetstillfällen

kategorin 1.1.1.2 representerar pelare 2 inom EU:s sysselsättningsstrategi, och termerna som 

används för gruppen är således; företag, tjänstesektorn, regional och lokal.
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7.4.1 Ekonomisk vårproposition 

Den ekonomiska vårpropositionen påvisar ett neutralt utfall i mätningsmassan, kategorin 

1.1.1.2 visar på en nedgång under/mellan perioden 2001-2005, men med ett relativt jämt 

fördelat utfall mellan publikationerna. 

Figur 11: 1.1.1.2 – pelare 2
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1.1.1.2.1/företag visar en svag ökning under hela perioden, men med nedgångar 2001 och 

2005. Även 1.1.1.2.2/tjänstesektorn påvisar en svag stigning inom dess mätningsmått. Till 

skillnad från dessa kategorier har 1.1.1.2.3/regional och 1.1.1.2.4/lokal reducerat dess 

mätningsmått under den studerade perioden. 

7.4.2 Sverige handlingsplan för sysselsättning

Kategorin 1.1.1.2 har ökat dess mätningsmått inom dokumentgruppen, som figur 12, nedan 

visar. 1.1.1.2 har gått från värdet 167 till 236 under den studerade perioden. Samtliga 

studerade termer har upprätthållit en neutral status eller ökat sitt mätningsmått.

Figur 12: 1.1.1.2 – pelare 2 
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1.1.1.2.1/företag, 1.1.1.2.3/regional och 1.1.1.2.4/lokal har alla ökat sitt mätningsmått, med 

undantag för 1.1.1.2.2/tjänstesektorn som har erhållit neutral status inom samtliga 

publikationer.

7.5 Kategori 1.1.1.3 – Pelare 3 Uppmuntra företagens och de anställdas 
anpassningsförmåga

Kategori 1.1.1.3, pelare 3, behandlar företag och anställdas anpassningsförmåga. I relation till 

pelare 3 har termerna modernisera, arbetsorganisation, anpassningsförmåga och anställning,

använts.

7.5.1 Ekonomisk vårproposition 

I mätningarna av kategori 1.1.1.3 inom dokumentgruppen ekonomisk vårproposition 

påträffades en neutral utveckling av användandet av de fyra termerna mellan dokumenten. 

Figur 13: 1.1.1.3 – pelare 3
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Inom kategorin 1.1.1.3 utgör termen 1.1.1.3.4/anställning den mest påträffade termen. 

Termens förekomst synkroniseras med den totala mätmassan från 1.1.1.3. Hela kategorin 

1.1.1.3 visar på reducerade mätningsnivåer 2000 och 2002, och ett sammantaget resultat som 

är likvärdigt med den inledande mätningsmassan. Resterande termer; 1.1.1.3.1, 1.1.1.3.2 och 

1.1.1.3.3 inleds i 1998 års dokument med ett högre mätningsmått för att sedan reduceras 

kraftigt redan inom dokumenten 1999 och 2000.



40

Figur 14: 1.1.1.3 – pelare 3 (sv.)

7.5.2 Sverige handlingsplan för 
sysselsättning

Inom Sveriges handlingsplan för 

sysselsättning har en ökning inom 

mätningsmassan påträffats. Ökningen 

har påvisats ske gradvis med undantag 

för en kulmination under 2001, för 

samtliga termer. 

7.6 Kategori 1.1.1.4 – Pelare 4 Att stärka jämställdhetspolitiken

Kategori 1.1.1.4 behandlar jämställdhetspolitk och kodschemat innehåller därigenom 

termerna; jämställdhet, kön, familj och arbete. 

7.6.1 Ekonomisk vår proposition 

Den ekonomiska vårpropositionen påvisar ingen ökning, nivån på antalet träffar varierar 

delvis mellan publikationerna. Inledningsvis, 1998, var mätningsgraden hög för 1.1.1.4.4 och 

1.1.1.4.1, även åren 2000, 2003, 2004, 2006 och 2007 visade på ett högre antal träffar.

Figur 15: 1.1.1.4 – pelare 4 (eko.)
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7.6.2 Sverige handlingsplan för sysselsättning

Tillskillnad från den ekonomiska vårpropositionens relativt regelbundna mätningsmassa, se 

figur 15, ovan, har Sveriges handlingsplan för sysselsättning ökat antal träffar under den 
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studerade perioden. Som figur 16 visar är det främst 1.1.1.4.4/arbete som står för den höga 

ökningen, termen har använts på ett konstruktivt förfarande i publikationerna, med undantag 

för 2000 års dokument.

Figur 16: 1.1.1.4 – pelare 4 (sv.)
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Resterande termer, 1.1.1.4.2 och 1.1.1.4.3 påvisar ingen ökning, utan används objektivt

mellan publikationerna.  1.1.1.4.1/jämställdhet är den term som antal träffar reducerats mest 

inom.

7.7 Kategori 1.1.2 – Sysselsättningspolitik allmän

Termerna som används för gruppen är; EU/europeiska unionen och sysselsättning. Termerna 

används för att påvisa EU:s tyngdpunkt i de svenska dokumenten som ligger som underlag i 

studien. Som figur 17 och figur 18 nedan redovisar en reducering av antal träffar för Sveriges 

ekonomiska vårproposition, men en ökning av antal träffar påträffats i Sveriges handlingsplan 

för sysselsättning. 

7.7.1 Ekonomisk vårproposition 

Den ekonomiska vårpropositionen visar på en minskning i antalet träffar för termerna 1.1.2.1 

och 1.1.2.2, vilket innebär ett reducerat antal träffar för 1.1.2. Följaktligen, utgåvorna 2000 

och 2004 visar på ett högre antal träffar än övriga publikationer, 1.1.2.2 visar på en stegring 

efter 2005. I figur 17 nedan redovisas resultaten för 1.1.2;
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Figur 17: 1.1.2 – sysselsättning/allmän (eko.)

7.7.2 Sverige handlingsplan för sysselsättning

Figur 18 redovisar en omfattande ökning av 1.1.2.1, vilken har ägt rum under perioden 1999-

2004, 2003 nådde 1.1.2.1 sin högsta punkt, och användes vid 336 tillfällen i Sveriges 

handlingsplan för sysselsättning 2003. Även 1.1.2.2 ökade i antal träffar. Sammantaget 

stegrade antalet träffar för 1.1.2 från 121 till 455 (2003), 346 (2004).

Figur 18: 1.1.2 – sysselsättning/allmän (sv.)
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7. Analys 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för resultaten och analysen av studien som ställer 

statens offentliga dokument i relation till det teoretiska ramverket, MLG, för att studera 

dokumentens samvariation med EU:s sysselsättningsstrategi. 

Kodschemat är fördelat i kategorier och är indelat i grupper 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4 

samt 1.1.2 vilka alla består av fyra termer; 1.1.1.1.1 – 1.1.1.4.4 samt 1.1.2.1 och 1.1.2.2. 

Samtliga kategorier ligger som underlag för analysen av dokumenten. Följaktligen grupp 

1.1.1.1 – 1.1.1.4 representerar EU:s sysselsättningstrategi och grupp 1.1.2 representerar det 

mellanstatliga samarbetet i och med EU medlemskapet samt sysselsättningspolitiken i 

generell mening. Så de termer som utgör kodschemat har hämtats från EU:s 

sysselsättningsstrategi i relation till det teoretiska ramverket, MLG.

7.1 Dokumentens innehåll

Analysavsnittet inleds med en granskning av dokumentens innehåll, således den mängd 

information dokumenten innehåller i relation till EU:s sysselsättningsstrategi och följaktligen 

det teoretiska ramverket. Kodschemats utformning, i form av de fyra pelarna i EU:s 

sysselssättningstategi, mäter förekomst av termer. Koden för termen har benämnts med siffran 

1, och för uteslutande av term är benämningen 0. När termantalet överskrider en benämning, 

1, fortsätts redovisningen i antal mätta termer. Sifferantalet används för att mäta substansen i 

dokumenten. Så i dokumenten med höga sifferantal har termen påfunnits vid fler antal ställen, 

och påvisar därigenom ett uppmätt fokus på den specifika termen.

Medelvärdet för dokumentgruppen Sveriges handlingsplan för sysselsättning är 528,6 mätbara 

termer fördelat på de sex studerade dokumenten, och ett medianvärde på 606,5 termer. 

Medelvärdet och medianvärdet indikerar att merparten av dokumenten innehåller relativt 

omfattande substans. Kodningsschemat är strukturerat efter fem huvudkategorier, med fyra 

tillhörande underkategorier respektive två underkategorier i kategorin; Sysselsättning/allmän, 

detta medför att varje underkategoris sammanställda summa måste erhålla ett resultat på 

293,6 uppmätta termer för att uppnå den slutgiltiga summan på 5286 termer. Dokumenten har 

inte påvisat ett sådant likställt resultat utan har varierat kraftigt mellan huvudkategorierna 

likväl som underkategorierna.
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Figur 19: Dokumentens innehåll
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Dokumentgruppen Ekonomisk vårproposition innehar ett medelvärde på 1421 mätbara termer 

fördelat på de tio studerade dokumenten, och ett medianvärde på 1366,5 termer. Medelvärdet 

och medianvärdet visar på att större delen av dokumenten i gruppen innehåller en betydande

substans. Kodningsschemats strukturer innebär att varje underkategoris sammanställda 

summa måste erhålla ett resultat på 789,4 uppmätta termer för att uppnå den slutgiltiga 

summan på 14210 termer. Dokumenten har inte påvisat ett sådant likställt resultat utan har 

varierat kraftigt mellan huvudkategorierna likväl som underkategorierna.

I och med variationen mellan kategorierna inom respektive dokumentgrupp har en mer 

detaljerad redovisning av kategoriernas individuella resultat presenterats, se avsnitt 6. 
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8. Slutsatser och diskussion 

I det avslutande kapitlet ska jag återknyta den utförda studien till dess syfte samt 

frågeställningar genom att diskutera dessa i början av avsnittet. Därefter presenteras 

resultatet av undersökningen. 

I förhållande till syftet, se 3.1, har frågeställningar, nedan, använts för att belysa uppsatsens 

syfte och således resultera i ett korrekt resultat;

- Hur har den formella strukturen inom den svenska sysselsättningspolitiken förändrats 

sedan upprättandet av den europeiska unionens sysselsättningsstrategi, således under 

perioden/perioderna 1999-2004(dokumentgrupp 1) samt 1997-2008 (dokumentgrupp 2)? 

- Hur sammanfaller den svenska sysselsättningspolitiken med den Europeiska unionens 

direktiv gällande sysselsättning, den s.k. sysselsättningsstrategin? 

I det avslutande avsnittet, slutsatser och diskussion, ska de två frågeställningarna besvaras.

8.1 Förhållningssätt till det teoretiska ramverket, MLG

Det teoretiska ramverket, MLG, har utgjort en bas i utformningen av kodningsinstrumenten 

samt för analysen av kodningsresultaten. MLG behandlar integrationsprocessen inom ett 

flernivåstyre, i detta fall EU:s integration i det svenska politiska rummet. Följande punkter har 

legat som bas för uppsatsen;

- Den gemensamma beslutsprocessen innebär kontroll- och maktförlust för nationalstaten.

- Behörigheter inom EU:s kollektiva beslutsprocess är delad mellan aktörer på flera 

maktnivåer. Nationalstaten innehar inte ett maktmonopol på den supranationella 

nivån.

- Medlemsländernas nationella politiska system är integrerade i varandra (George 1996: 

53).

Dokumenten ämnar redovisa införandet och direktiven gällande EU:s sysselsättningspolitik, 

främst Sveriges handlingsplan för sysselsättning men också den ekonomiska 

vårpropositionen. MLG har påvisats vara väl integrerat i det svenska förhållningssättet, dock 

inte genom konkret benämning eller formgivande utan som ett generellt ramverk för den 

allmänna strukturen av de dokument som studerats. Således, MLG har inflytande över den 

mellanstatliga konstruktionen som studerats. Båda dokumentgrupperna visar en hög 
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integration av EU:s regleringar. Exempelvis kan kodningen av 1.1.2 (figur:17 och 18) visa på 

korrelationen mellan EU som supranationell nivå och Sveriges nationella arbetsmarknads 

politik, figurerna nedan visar resultatet av dessa termer, se även avsnitt 7. Kategori 1.1.2 är 

den kategori som konkret mäter termer som benämner flernivåstyrets integration i ord, det vill 

säga EU/europeiska unionen samt sysselsättning. Samtliga dokument i båda grupperna har ett 

högt mätmått inom 1.1.2.1 samt 1.1.2.2.

Representation inom alla kategorier förekommer i samtliga kategorier, 1.1.1.1 – 1.1.1.4. Detta 

tyder på en anpassning av de fyra pelarna i EU:s sysselsättningsstrategi. Således kan det 

fastställas att den supranationella nivån har ett betydande inflytande över den nationella 

nivån. Resultatet instruerar den betydande genomslagskraften av EU:s politiska förfarande

inom den svenska arbetsmarknadspolitiken samt övriga relaterade aktörer inom den svenska 

staten. Följaktligen, samtliga dokument har påvisat ett högt mätmått i substans gällande 

kodningsresultaten, se avsnitt 7.1. Eftersom kodningsverktygen, kodningsschemat, är 

konstruerat efter EU:s sysselsättningsstrategi vilket visar sambandet EU och Sverige.

8.2 Metoddiskussion

Metoden som används i uppsatsen är den kvantitativa innehållsanalysen. Metoden är en 

traditionell och allmänt erkänd inom det statsvetenskapliga ämnesområdet och är en 

pragmatisk metod som behandlar stora mänger data. Metoden har vissa obligatorier på 

personen/personerna som utför studien och hur dessa förhåller sig till metodikens förförande. 

För lyckat användande av den kvantitativa innehållsanalysen bör de metodologiska kraven 

behandlas. Undersökaren bör anamma ett tolkningsinriktat undersökningsarbete och inte låsa 

sig i numeriskt kalkylerande. Följaktligen, undersökaren bör vara medveten om de 

metodologiska konsekvenserna vid ett felaktigt användande och därigenom utföra en studie 

med fokus på metodikens krav. 

Metoden har medfört ett gott resultat i uppsatsen och den kvantitativa innehållsanalysen har 

visat sig lämpa sig bra i den forskningsproblematik som uppsatsen behandlar.

8.3 Beskrivning av dokumenten

Den svenska sysselsättningspolitiken, i de undersökta dokumenten, innehar en god struktur 

och omfattar en mängd beröringsområden. Följaktligen, dokumentens omfång varierar mellan 

respektive dokumentgrupp samt under den studerade perioden. De aktuella aktörerna har valt 
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att variera strukturen i dokumenten under perioden, men alla dokument har en tydlig 

sammansmältning av de restriktioner EU har på medlemsstaterna. Inflytandet påvisades

genom att samtliga dokument i båda dokumentgrupperna har en stark flora av 

sysselsättningsstrategins substans, detta är fastslaget genom det allomfattande resultatet i 

kodningen inom kategorierna, se avsnitt 6. 

Dokumentens substans i dokumentgruppen Sveriges handlingsplan för sysselsättning har 

påvisat en gradvis ökad integrering av EU:s sysselsättningsstrategi mellan 1999-2004. I 

dokumentgruppen Ekonomisk vårproposition har substansen inte framlagt bevis för någon 

större förändring i integrationen av EU:s sysselsättningsstrategi. 

8.4 Slutsats

Större delen av dokumenten som studerats har påvisat en integration av 

sysselsättningsstrategin och således finns en anknytning till MLG, att ett flerdimensionellt 

maktförhållande påträffas gällande relationen mellan EU:s och Sveriges 

sysselsättningspolitik. Sveriges handlingsplan för sysselsättning har visat en ökad integrering 

av EU:s sysselsättningsstrategi medan den ekonomiska vårpropositionen har visat på ett 

konstant förhållningssätt till EU:s sysselsättningsstrategi.

- Sveriges handlingsplan för sysselsättning har ökat sin samordning inom samtliga 

kategorier.

- Den ekonomiska vårpropositionen har ett negativt resultat inom samtliga kategorier, dock 

med ett balanserat resultat under perioden och således inga kraftiga nedgångar.

Dimensioner Variabler Kategorier

EU:s 

sysselsättningsstrategi

Pelare 1– Förbättra anställbarheten

Pelare 2 – Utveckla företagarandan och 

skapandet av arbetstillfällen

Pelare 3 – Uppmuntra företagens och de 

anställdas anpassningsförmåga

Pelare 4 – Stärka jämställdhetspolitiken

Sysselsättning - EU/europeiska unionen

Representation/substans

- hög

- neutral

- låg
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8.5 Rekommendationer för fortsatt forskning 

Den här uppsatsen - Formella förändringar i svensk sysselsättningspolitik - En kvantitativ 

innehållsanalys av samvariationen mellan svensk sysselsättningspolitik och EU:s 

sysselsättningsstrategi - är en bra grund för fortsatt forskning inom området. Forskning som 

kan relateras och därigenom bygga ut denna forskning samt tidigare forskning inom området. 

Med liknande eller med samma analysinstrument/analysverktyg kan dokument inom området, 

exempelvis propositioner och motioner som behandlar svensk arbetsmarknadspolitik studeras. 

Annan forskning som kan utföras i relation till uppsatsen är forskning på dokumenten inom 

andra medlemsländer i den europeiska unionen. Sådan forskning är möjlig genom att denna 

uppsats är utförd på allmänna dokument som är tillgängliga inom majoriteten av EU:s 

medlemsländer. Ytterligare studier som kan utföras med bas i denna uppsats är studier över en 

förlängd tidsperiod eller en annan period, samt undersökningar över dokumenten i framtiden.

Forskning som behandlar flernivåstyret och de konsekvenser maktförskjutningen får skulle 

vara intressant att studera på lokal likväl som regional nivå. Utöver detta kan även en 

kvalitativ forskning utföras på samma dokument eller liknande dokument för att belysa 

materialets innehåll och således tolka de områden som den kvantitativa innehållsanalysen inte 

behandlar. 
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Bilaga 1: Kodschema

1 Arbetsmarknadspolitik
   11 Arbetsmarknadspolitik/ +Nationalstaten
      111 Arbetsmarknadspolitik/ +Nationalstaten/ +EU:s sysselsättningsstrategi

         1111 Arbetsmarknadspolitik/ +Nationalstaten/ +EU:s sysselsättningsstrategi/ Pelare 
1 - Att förbättra anställdbarheten
           11111 Arbetslöshet (långtids- o ungdoms)
           11112 Aktivt åldrande
           11113 Livslångt lärande
           11114 Diskriminering (handikappade/ invandrare)
         1112 Arbetsmarknadspolitik/ +Nationalstaten/ +EU:s sysselsättningsstrategi/ Pelare 
2 - Att utveckla företagaranda och skapandet av arbetstillfällen
            11121 Företag
            11122 Tjänstesektorn
            11123 Regionalt
            11124 Lokalt
          1113 Arbetsmarknadspolitik/ +Nationalstaten/ +EU:s sysselsättningsstrategi/ 
Pelare 3 - Uppmuntra företagens och de anställdas anpassningsförmåga
             11131 Modernisera
             11132 Arbetsorganisation
             11133 Anpassningsförmåga
             11134 Anställningsform
           1114 Arbetsmarknadspolitik/ +Nationalstaten/ +EU:s sysselsättningsstrategi/
Pelare 4 – Att stärka jämställdhetspolitiken
             11141 Jämställdhet
             11142 Kön
             11143 Familj
             11144 Arbete
      112 Arbetsmarknadspolitik/ +Nationalstaten/+ Sysselsättningspolitik Allmän

           1121 EU /Europeiska unionen
           1122 Sysselsättning
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Bilaga 2: Material/dokument urval

Dokument typ 1
- eko. Vår. Prop.

Sv. Handlingsplan 
för sysselsättning

Period 1 2007
2006
2005

2004
2003

Period 2 2003
2002
2001

2002
2001

Period 3 1999
1998

2000
1999
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