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Förord 
Då var snart den här ”resan”, C-uppsats, till enda och det är hög tid att dela ut diverse tack. 

 

Först ett jättestort tack till min handledare Mathias Martinsson. Du har skapat en hel del 

förvirring och frustration under resans gång men framförallt varit ett stort stöd och en 

”ögonöppnare”. Utan dig hade den här resan kunnat fört mig helt på villovägar eller slutat tvärt. 

 

Till mina nära och kära för allt stöd och peppande ord på vägen. Och framförallt ett extra tack till 

min mamma för hennes ständiga ”mobil-jour”, när målet kändes otroligt långt borta. 

 

Till vårt lilla ”biblioteksgäng” för trevliga luncher, stöd och bollplank. Och för att ni trodde jag 

var döende om jag inte var i skolan innan klockan 9, det är så självdiciplin upprätthålls.  

 

Det är även till sin rätt att skicka några tacksamma tankar till Campus Norrköpings studentfik. 

Utan ert billiga kaffe hade den här uppsatsen ruinerat mig.  

 

Nu avslutar jag den här resan!   
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Inledning 

Valet år 2006 kom att innebära ett regeringsskifte från en socialdemokratisk regering till en 

borgerlig alliansregering, Allians för Sverige (Alliansen). Statsvetaren Magnus Dahlstedt menar på 

att det här var en valrörelse, där debatten kom att styras och präglas av Alliansen. Den här 

maktsymmetrin i retoriken kom att ta sig utryck i och präglas av en polarisering i diskursen 

mellan två olika block där Alliansen kom att förknippas med de aspekter som ansågs syfta till det 

som är positivt och den dåvarande socialdemokratiska regeringen till de mer negativa aspekterna. 

Skiljelinjen kom att präglas av exempel som: ”arbete eller utanförskap, företagande eller bidrag, 

underifrån eller uppifrån.” 1 Under den här valrörelsen kom frågor kring arbetet och arbetslöshet 

att stå i fokus. I diskursen kring arbetslöshetsproblematiken kom arbetslinjen att spela en central 

roll och blev ett begrepp som Alliansen använde sig av i debatten och försökte fylla med ett 

specifikt politiskt innehåll.2  Jesper Strömbäck, professor i journalistik och kommunikation, 

skriver att media spelade en viktig roll för vilken riktning en politisk opinion tar. Ett parti som 

misslyckas med sin mediestrategi och på så vis får dålig mediepublicitet kommer sedan ha ytterst 

svårt att kunna vinna ett val.3  Daniel Heradstveit, professor i internationell politik och 

socialantropologen Tore Bjørgo menar att hur journalister till exempel väljer att beskriva en 

händelse eller vilka ord de använder har stor betydelse för hur händelsen eller uttalandet kommer 

att tas emot och tolkas av allmänheten. Beroende på vilka ord eller begrepp som kommer 

användas så kommer detta skapa olika möjliga tolkningsvägar men också göra andra former av 

tolkningar omöjliga. Vilka begrepp som används skulle därför kunna sägas vara det som skapar 

ett ramverk för möjliga sätt att tolka en situation eller uttalande på.4 En viktig del i en politikers 

retorik är, enligt ovan nämnda författare, att försöka förändra innebörder i begrepp och på så vis 

omdefiniera sanningar och ge dem nya betydelser och värdeladdningar.5  

     I valrörelsen år 2006 menar jag att dessa teoretiska aspekter är värd att begrunda. Då Alliansen 

lyckades få ett övertag i debatten kunde de på så vis påverka den mediala rapporteringen och 

indirekt individer.  Ett övertag i debatten kan också innebära ett tolkningsföreträd kring de frågor 

som tas upp. Som jag inledningsvis belyste, genom Dahlstedts tolkning, kom valet år 2006 att i 

mycket kretsa kring arbetsmarknadsfrågor, där arbetslöshet blev synonymt med ett utanförskap. 

Arbetslinjen kom då att utmålas som ett verktyg för att bryta detta utanförskap. Med detta 

verktyg syftar jag i den här studien till att undersöka en vidare aspekt av den politiken, nämligen 

debatten kring arbete och de som är arbetslösa.  Då media kan ses som en viktig kanal för röster 

som vill påverka opinionen kommer min studie utgå från ett empiriskt material hämtat från den 

mediala arenan. 

                                                
1 Magnus Dahlstedt, Aktiverings politik, (Malmö, 2009), s. 40 

2 Dahlstedt, s. 41 f. 

3 Jesper Strömbäck, Makt, medier och samhälle, (Stockholm, 2009), s. 217. 

4 Daniel Heradstveit & Tore Bjørgo, Politisk kommunikation, (Lund, 1996) s. 112f. 

5 Heradstveit & Bjørgo, s. 99. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka hur bilden av arbetslöshet som ett samhällsproblem gestaltades under 

valrörelsen 2006, genom att analysera hur begreppet ”arbetslinjen” kom att fyllas med innehåll på 

en massmedial arena. Tre fokuspunkter kommer att vara av speciellt intresse; synen på den 

arbetslöse, värdet av att arbeta, respektive hur staten kan motverka arbetslöshet. 

 

-Hur såg diskursen kring arbetslinjen ut under valörelsen år 2006? 

-Hur beskrivs arbete, arbetslöshet och de som är arbetslösa? 

-Hur konstrueras problembilder, målbilder och åtgärdspaket utifrån de arbetslösa respektive 

staten? 

Empiri och urval 

Jag vill i min studie undersöka diskursen kring begreppet arbetslinjen och på arbete via en medial 

arena. Det var därav viktigt att välja en medial kontext som många individer i Sverige har tillgång 

till och kontakt med. Jag har därför valt att utgå från tidningsartiklar publicerade på två av 

Sveriges största dagstidningar Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) som grunden 

för mitt empiriska material. Jag anser att detta är ett legitimt val för att dessa tidningar utgör en 

arena där flera olika former av aktörer väljer att agera. De artiklar som har valts ut är både ledare 

skrivna av tidningarnas ledarskribenter, utspel från olika politiska partier som Det moderata 

samlingspartiet (Moderaterna) och Socialdemokraterna, det finns även olika utspel från aktörer 

som har till uppgift att hantera arbetsmarknadsfrågor, till exempel Landsorganisationen (LO), 

Försäkringskassan och Arbetsmarknadsstyrelsen (Ams). Syftet har varit att skapa ett empiriskt 

material som speglar flera aktörer och inte enbart till exempel partipolitiska utspel, detta för att på 

så vis försöka studera hur olika aktörer förhåller sig till arbetslinjen och arbete.  

       Jag har valt att i min studie avgränsa mig till tiden närmast omkring riksdagsvalet år 2006, 

alltså åren 2005 och 2006. Den här avgränsningen har jag valt för att detta val innebar ett 

regeringsskifte från en socialdemokratisk till en borgerlig alliansregering mellan partierna 

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Vid en artikelsökning på ordet 

arbetslinjen på DN och SvD, kunde jag utläsa en markant ökning av sökträffar under året 2005 

och framåt, vilket jag tolkar som att begreppet kan ses ha fått ett ökat utrymmer i den politiska 

debatten. Vid ett första urval framkom sammanlagt knappt 150 träffar på sökordet arbetslinjen. 

Ett andra urval har genomförts vid en granskning av aktuella artiklar, det jag då har utgått ifrån 

och sållat bort är främst artiklar rörande själva valet eller andra konkreta händelser, till förmån för 

artiklar som syftade till att behandla arbetsmarknadsfrågor. Detta urval valde jag för att försöka få 

ett empiriskt material grundat på argumentation och värderingar över tid och inte ett urval som 

till exempel främst speglar valrörelsen som händelse. Vid detta urval beskärdes antalet artiklar ner 

till cirka 40 stycken, främst debattartiklar och artiklar skrivna av ledarskribenter. 
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Disposition 

Jag kommer först att presentera en övergripande historisk kontext av arbetslinjen, sedan tidigare 

forskning som berör olika aspekter av mitt material och därefter mina teoretiska och 

metodlogiska utgångspunkter: socialkonstruktionism, diskursanalys och min valda metod kritisk 

diskursanalys. Vidare kommer jag kort redovisa för två teoretiska verktyg, Foucaults teori om 

styrning av individen och Rothsteins resonemang om rättvisa institutioner. Sedan övergår jag  till 

att presentera min analys och slutligen en diskussion av valda aspekter som framkommit i min 

studie.    

Bakgrund 

Arbetslinjen är ett retoriskt begrepp som, enligt historikern Klas Åmark, introducerades på den 

svenska politiska arenan under 1920-talet. Arbetslinjen syftade till att föra en aktiv politisk agenda 

för att stimulera individers återinträde på arbetsmarknaden, genom att till exempel erbjuda så 

kallade reservjobb istället för enbart finansiellt stöd. Under 1930-talet kom begreppet att bli 

synonymt med det socialdemokratiska partiet och dess förda arbetsmarknadspolitik; ”Hela folket 

i arbete” blev ett mantra för den nytillträdda socialdemokratiska regeringen.
6
 Dahlstedt väljer att 

koppla arbetslinjen till två utmärkande drag, först redan nämnda full sysselsättning och solidarisk 

lönepolitik vilket rörde ett aktivt agerande för att utjämna löneskillnader. Ett exempel på detta är 

ett samlat system för löneförhandling som inkluderade både arbetsgivare och fackföreningar.7  

      Elmer, Blomberg, Harrysson och Petersson, alla verksamma vid socialhögskolan i Lund, 

menar att arbetslinjen under de senare decennierna av 1900-talet kom att bli ett samlingsnamn för 

åtgärder som riktas mot arbetslösa och som främst utfärdas av aktörer som arbetsförmedling, 

yrkesutbildning beredskapsutbildningar etcetera. Den typ av åtgärder står i kontrast till den av 

Elmer, Blomberg, Harrysson och Petersson benämnda ”kontantlinjen”, som främst innebär olika 

former av ekonomiskt bidrag. Den svenska arbetsmarknadspolitiken har under decennier främst 

utformats efter arbetslinjen i kontrast till många andra länder som i större utsträckning har 

används sig av strategier mer i linje med kontantlinjen.8   

     Dahlstedt belyser att den svenska arbetsmarknadspolitiken genomgick stora reformer under 

början av 1990-talet. Ett exempel på detta var socialdemokratiska prioriteringar av 

inflationsbekämpning på bekostnad av full sysselsättning, vilket skulle kunna ses som ett första 

steg till en arbetsmarknadspolitik mer lik den som råder inom dagens EU.9  Dahlstedt menar att 

det generellt går att se en förändring i diskurser kring välfärd; från ett tal om individers rättigheter 

till individers skyldigheter. Ett tydligt exempel på detta blir då synen på arbetet och arbetslinjen 

där det tidigare talats om ”rätten till arbete” och ”bra arbetsvillkor”, har debatten förändrats och 

                                                
6 Klas Åmark, Hundra år av välfärdspolitik, (Umeå, 2005), s. 67. 

7 Dahlstedt, s. 39. 

8 Åke Elmer, Staffan Blomberg, Lars Harrysson & Jan Petersson, Svensk socialpolitik, 20:e uppl. (Lund, 2000), s. 52. 

9 Dahlstedt, s. 47. 
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kommit att snarare beröra plikten att arbete och ”göra rätt för sig”.10 Reformen innebar också en 

förändrad ideologisk syn på arbetslöshet, då sysselsättningspolitik valde att tala i termer om 

bristande anställningsbarhet istället för som tidigare varit en fråga om arbetsbrist. Detta skulle kunna 

tolkas som en förskjutning av ansvar, då större krav ställs på den enskilda individens förmåga att 

bli anställningsbar. Ett livslångt lärande blir ett centralt mantra för att på så vis vara 

anställningsbar men också viktigt för dem som har arbete för att på så vis bibehålla sin 

anställningsbarhet. Kunskap och utbildning blir centrala medel för att uppnå anställningsbarhet, 

minska den öppna arbetslösheten och i slutänden uppnå ett ”kunskapssamhälle” .11  

          Det jag vill belysa i denna bakgrund och kan få stöd av i Dahlstedts resonemang är den 

förändrade synen på arbete vilket kan illustreras i en förskjutning i diskursen från full sysselsättning 

till full anställningsbarhet.12 Även ifall en förskjutning av detta slag påbörjades redan under 1990-

talet så anser jag att valrörelsen och regeringsskiftet år 2006 är en bra händelse för att studera en 

förändrad syn på arbete. Historikern Torbjörn Nilsson menar att arbetsmarknadspolitik och 

frågor kring arbetslöshet länge har varit några av socialdemokratins hjärtefråga men att under 

valrörelsen 2006 kom dessa frågor att istället bli något som diskuterades och belystes av 

Moderaterna.13  

Tidigare forskning 

Åsa Kroon, forskare vid Linköpings Universitets filosofiska fakultet, har i sin doktorsavhandling 

Debattens dynamik; hur budskap och betydelse förvandlas i mediedebatter studerat medias betydelse för hur 

händelser skildras, hur en mediediskussion utformas och hur medier kan bidra till att 

omformulera ett begrepp eller skeendes budskap och betydelse.14 Kroon lyfter flera viktiga 

aspekter kring mediedebatter och massmedia som arena som jag anser är relevant i min studie, ett 

exempel är resonemanget kring medias behov av att utse skyldiga så kallade ”syndabockar” som 

får bära ansvaret för att något inte fungerat.15 Ett bärande resonemang i nämnda avhandling är att 

medierapportering inte kan ses som något objektivt och efterlysandet av behovet att resonera 

kring den makt som media har angående opinionsbildning och på hur allmänheten tolkar olika 

händelser, vilket jag tycker är viktiga teoretiska utgångspunkter i min studie.16  

     Bärande resonemang kring hur politik kan operera på en medial arena återfinns i Politisk 

kommunikation av Heradstveit, professor i internationell politik och socialantropologen Bjørgo, 

vars resonemang bland annat utmålas i inledningen av den här studien.17  

                                                
10 Dahlstedt, s. 30. 

11 Dahlstedt, s. 47f. 

12 Dahlstedt, s. 34. 

13 Torbjörn Nilsson, Hundra år av svensk politik, (Malmö, 2009), s. 146. 

14 Åsa Kroon, Debattens dynamik; Hur budskap och betydelser förvandlas i mediedebatter, (Linköping, 2001).  

15 Kroon, s. 225. 

16 Kroon, s. 274. 

17 Heradstveit & Bjørgo. 



 5 

 I valrörelsen under år 2006, lyckades Moderaterna bland annat genom sin mediestrategi att bygga 

upp sig som ett parti som stod för arbete och arbetslinjen, ett resonemang som återfinns i 

Dahlstedts bok Aktiveringens politik. Här belyses också hur arbetsmarknanden i Sverige har 

genomgått några grundläggande normförändringar, vilket behandlas mer i den här studiens 

bakgrund. 

    Ett liknande reseonemang kring förändringar på arbetsmarkanden och en fördjupning av 

rådande arbetsmarknadsklimat i Sverige återfinns i kriminologen Magnus Hörnqvist kapitel, 

”Disciplineringens aktivering”, i antologin Den bästa av världar?. Studien belyser bland annat 

aspekter av den allt ökade arbetslösheten som uppkom under början på 1990-talet och hur detta 

påverkade statens agerande.18  

       För att skapa en historisk kontext till mitt valda ämne och en fördjupning i arbetslinjen vill 

jag här belysa en doktoravhandling inom ekonomisk historia av Malin Junestav, Arbetslinjer i svensk 

socialpolitisk debatt och lagstiftning 1930-2001, som studerar arbetslinjer inom den svenska 

arbetsmarknadspolitiken, från 1930-talet fram till början av 2000-talet.19  Denna studie fokuserar 

på att studera och utreda olika definitioner och betydelser av arbetslinjen i svensk socialpolitik 

utifrån att studera debatter och idéer kring ämnet via ett empiriskt material bestående av till 

exempel bland annat riksdagsprotokoll, kommittéarkiv och statliga utredningar. Studien utgår 

ifrån en diskursanalytisk- samt idé- ideologisk metodlogisk grund.20  I min studie fokuserar jag till 

skillnad mot Junestav på en medial diskurs och även på en senare historisk kontext än nämnda 

författare. Jag anser dock att Junestavs studie skapar en bra teoretisk ”ryggrad” till min studie, till 

exempel i hennes teoretiska definitioner av arbetslinjen och för att skapa en historisk bild av 

ordet och dess innebörd. 21  

      

Teoretiska och metodlogiska utgångspunkter 

Socialkonstruktionism 

Jag kommer i min studie att utgå från ett socialkonstruktionistiskt synsätt. Mats Alvesson och Kaj 

Sköldberg, professorer i organisationsteori och samhällsvetenskaplig metodik, belyser att det 

finns en förvirring då både begreppet socialkonstruktionism och socialkonstruktivism brukas och 

syftar till en lik världsuppfattning.22 I min studie har jag valt att använda mig av begreppet 

socialkonstruktionism men kommer även använda viss litteratur som väljer att använda 

socialkonstruktivism som begrepp, dock kommer fokus att vara på samma teoretiker och då 

främst kunskapssociologin och sociologerna Peter L. Berger och Thomas Luckmann. Enligt 

                                                
18 Magnus Hörnqvist, ”Disciplinerande aktivering” i Den bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk samtid, 

red. Mekonnen Tesfahuney & Magnus Dahlstedt, (Hägersten, 2008), s. 164-193. 

19 Malin Junestav, Arbetslinjer i svensk socialpolitisk debatt och lagstiftning 1930-2001,(Uppsala, 2004). 

20 Junestav, s. 30ff. 

21 Junestav, s. 237. 

22 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion, 2 uppl. (Lund, 2008), s. 82. 
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sociologen Søren Barlebo Wenneberg kan Berger och Luckmans teorier inte enbart ses som 

kunskapssociologiska, utan snarare som en övergripande och generell sociologisk teori för att 

tolka samhället, därav anser jag den lämplig som övergripande teoretisk utgångspunkt i denna 

studie.23    

     Enligt Berger och Luckmann är vår verklighetsuppfattning inte något konstant eller objektivt 

utan något som skapas och upprätthålls i samspel med andra individer.24 Barlebo Wennerberg 

väljer i sin tolkning att sammanfatta Berger och Luckmanns teoretiska ställningstagande i tre 

punkter: 

- Samhället är en mänsklig produkt. 

- Samhället utgör en objektiv verklighet. 

- Människan är en social produkt.25 

Vivien Burr, lektor i psykologi, skriver i sin tolkning av Berger och Luckmann, att relationen och 

påverkan mellan samhället och individen är ömsesidig. Individerna formar och omformar 

samhället som sedan i sin tur blir en verklighet som individer måste anpassa sig till.26 En central 

aspekt inom socialkonstruktionismen är språket och hur språket kan ses som meningsskapande.27  

Enligt Berger och Luckmann är det genom att studera individers språk som det går att utläsa hur 

vår världsbild tolkas och tas för objektiv. Det är genom språket som en viss 

verklighetsuppfattning legitimeras, bibehålls och transformeras vidare till andra individer.28 

Heradstveit och Bjørgo menar att en stor del av politik är att göra med ord.  29 Ett gemensamt 

språk är en viktig basis för att kunna skapa ett kollektivt kunskapsförråd för hur verkligheten ska 

uppfattas, det är också genom en förändring av hur vi väljer att uttrycka oss kring en företeelse 

som ny kunskap genereras eller transformerar om vårt kunskapsförråd och synen på verkligheten. 

Genom språket kan individer förvärva kunskap och bilda en uppfattning angående områden eller 

processer utan personliga upplevelser av dylikt.30 Då språket som meningsskapande är en central 

aspekt inom socialkonstruktionismen anser jag därför att det var av vikt att använda sig av en 

analysmetod som fokuserade på språket, därav anser jag diskursanalys vara lämplig då den 

metoden, enligt kommunikationsforskarna Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, är 

förenbar med ett socialkonstruktionistiska synsätt.31  

Diskursanalys 

Winther Jørgensen och Phillips menar att diskursanalys är en teori som går hand i hand med 

socialkonstruktionismen och syftar till att det är genom språket och dess diskurser som vi 

                                                
23 Søren Barlebo Wenneberg, Socialkonstruktivism, (Malmö, 2001), s. 36. 

24 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Kunskaps sociologi, (Stockholm, 1998), s. 76. 

25 Wenneberg, s.71. 

26 Vivien Burr, Social constructionism, 2 uppl. (London, 2003), s. 185. 

27 Alvesson & Sköldberg, s. 101. 

28 Berger & Luckmann, s. 81. 

29 Heradstveit & Bjørgo, s. 13f. 

30 Berger & Luckmann, s. 85f. 

31 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod,(Lund, 2000), s.10. 
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konstruerar vår verklighet.32 Diskursanalys är inget enhetligt begrepp och det finns flera skolor 

och viktiga författare inom ämnet, men dess uppkomst brukar tillskrivas filosofen och 

idéhistorikern Michel Foucault.33 Foucault skriver att varje samhälle har sina diskurser som 

reproduceras och tolkas som sanning.34 Det är dock viktigt att belysa att diskurser inte enbart 

handlar om vad som sägs utan också vad som inte sägs: ”Diskursen är helheten av de 

avgränsande och avgränsade betecknanden som passerar genom de sociala relationerna.”35 

Bergström och Boréus menar att inom den politiska sfären finns en rad retoriska begrepp som 

har fyllts med en viss betydelse och värdeladdning. Det är sedan genom dessa begrepp som vår 

verklighet konstrueras därför går det inte enligt Bergström och Boréus att studera politik utan att 

studera dess språk då det är genom språket som politik genomförs.36 Jag menar att diskursanalys 

som teoretisk utgångspunkt lämpar sig idealiskt till min studie då jag syftar att studera hur ord 

som arbete och arbetslöshet fylls med innehåll.  

     Som tidigare belysts är diskursanalys en övergripande teori med flera olika aspekter. Det som 

kan skilja olika teorier är, enligt Winther Jørgensen och Phillips, till exempel i vilken grad man 

väljer att positionera sig mellan ifall diskurser bör ses som konstruerar eller är konstruerad av 

sociala praktiker. Förutom Foucault har andra viktiga teoretiker varit till exempel Ernesto Laclau 

och Chantal Mouffe som till exempel i större utsträckning än Foucault tillskriver diskurser en 

konstruerande funktion. Ett annat exempel där teoretiker har olika positionering är i val av 

forskarfokus till exempel om det är vardagliga diskurser som bör studeras eller mer abstrakta 

diskurser på ett makroperspektiv. Tre traditionella skolor är diskurspsykologi, kritisk 

diskursanalys och Laclau och Mouffes diskursteori.37 I min studie kommer jag främst att använda 

mig av kritisk diskursanalys som teoretisk utgångspunkt och Norman Faircloughs, professor i 

lingvistik, resonemang, vilket jag vidare kommer att belysa ytterligare. 

Kritisk diskursanalys 

Genom en kritisk diskursanalys ges, enligt Winther Jørgensen och Philips, möjlighet att analysera 

”[…]relationerna mellan diskursiv praktik och social- och kulturell utveckling i olika sociala 

sammanhang”.38 Enligt Fairclough är det genom diskurser som vår syn på verkligheten 

konstrueras. Det är genom diskurser som vårt språk får en social kontext och bidrar till 

konstruerandet av en social identitet. Fairclough väljer att lyfta fram tre aspekter rörande 

diskursers betydelse för vårt konstruerande av en världsbild. För det första så bidrar diskurser 

kring skapandet av en så kallad social identitet eller en social position i samhället. För det andra 

                                                
32 Winther Jørgensen & Phillips, s. 15. 

33 Winther Jørgensen & Phillips, s. 25f. & 19. 

34 Michel Foucault, Diskursernas kamp, (Stockholm, 2008), s. 177.  

35 Foucault, (2008) s. 181. 

36 Göran Bergström & Kristina Boréus, ”Diskursanalys” i Textens mening och makt, red. Göran Bergström & Kristina 

Boréus. (Lund, 2005), s. 326.  

37 Winther Jørgensen & Phillips, s.25ff. 

38 Winther Jørgensen & Phillips, s. 66. 
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skapas sociala relationer mellan individer med hjälp av diskurser. För det tredje bidrar diskurser 

till skapandet av en socialt konstruerad veklighet.39  

        Winther Jørgensen och Philips menar att en central aspekt av denna skola är att studera 

spänningen mellan diskurser och makt, och vidare  hur maktförhållanden reproduceras. En 

kritisk diskursanalys fokuserar på hur vår syn på verkligheten, sociala relationer och 

maktförhållande konstrueras genom diskursiva praktiker och också hur dessa diskursiva praktiker 

indirekt används för att främja vissa bestämda intressen.40 Fairclough menar att ett centralt 

begrepp inom den kritiska diskursanalysen är ideologi, och syftar då på hur språket fylls med en 

ideologisk innebörd och blir på så vis något som kan ses som ideologibärande.41 Enligt 

Fairclough går det inte att utgå ifrån att enbart vissa diskurser är politiska eller ideologiska, utan 

syftar istället till att belysa att olika former av diskurser eller sammanhang beroende på kontext 

kan komma att få en politisk innebörd.42  

         I min studie har jag valt att använda mig av Fairclough tredimensionella analysmodell som 

ett analytiskt verktyg. Modellen kan enligt Fairclough ses som kombination av tre olika analytiska 

traditioner.43  Winther Jørgensen och Philips väljer i sin tolkning av Fairclough att kalla dessa tre 

nivåer; text, diskursiv praktik och social praktik.44 En analys av text innebär att studera både en text 

språkliga former och dess mening.45 På detta vis kan hur en diskurs förverkligas textuellt belysas. 

Diskursiv praktik innebär, enligt Winther Jørgensen och Philips, att studera hur en text är 

producerad och konsumeras.46 Enligt Fairclough bör en analys av diskursiv praktik innebära en 

studie på både mikro- och makronivå och i slutändan verka som en brygga mellan en analys av 

text och en analys av social praktik.47  En studie av en diskurs social praktik innebär att placera 

diskursen i en social kontext och sammanhang, enligt Fairclough innebär detta i stor del att sätta 

in diskursen i ett perspektiv av makt och använder analysbegrepp som ideologi och hegemoni.48   

Idéhistorikern Sven-Eric Liedman menar på att: ”Allt som bär spår av medveten mänsklig 

verksamhet tycks i alla fall kunna tolkas i ideologiska termer.”49  Detta citat vill jag tyda som att 

det går att tolka att all mänsklig aktivitet från en text, uttalande, handlingar etcetera, kan ses som 

något som bär på mänskliga laddningar och värderingar, alltså bär på en ideologisk innebörd. 

Liedman skriver i ett annat verk att alla grupper, samhällen eller klasser har sina egna 

                                                
39 Norman Fairclough, Discourse and social change, (Cambridge, 1992), s. 64. 

40 Winther Jørgensen & Phillips, s. 69. 

41 Norman Fairclough, Critical discourse analysis, 2 uppl. (Harlow, 2010), s. 57f. 

42 Fairclough, (1992), s. 67. 

43 Fairclough, (1992), s. 72f. 

44 Winther Jørgensen & Phillips, s. 85. 

45 Fairclough, (1992), s. 74. 

46 Winther Jørgensen & Phillips, s.85ff.  

47 Fairclough, (1992), s. 85f. 

48 Fairclough, (1992), s. 86. 

49 Sven-Eric Liedman, ”Om ideologier” i Om ideologi och ideologianalys: uppsatser och text, 2uppl. Sven-Eric Liedman & 

Ingemar Nilsson, red. (Göteborg, 1989), s. 23. 



 9 

”rättesnören” och sin egen syn på vad som kan ses som bra eller dåligt, rätt eller fel.50 Fairclough 

menar att dominerande grupper i samhället kommer att tillskrivas tolkningsföreträde, alltså 

hegemoni, därav är det viktigt att studera dessa två begrepp i kombination.51 Jag tolkar att 

ideologi existerar som olika former av underliggande värderingar och normer men att genom 

hegemoni kommer vissa tolkningar och värderingar bli det som anses vara norm. Begreppet 

hegemoni blir också intressant i relation till ett annat begrepp, intertextualitet, som syftar till hur 

en text eller uttalande bygger på tidigare uttalanden.52 

Ett annat begrepp som kan vara av värde att belysa är modalitet. Modalitet innebär, enligt 

Fairclough, i vilken utsträckning en producent ställer sig kritisk till det som uttryckts, alltså om 

något ses som en given sanning.53 Winther Jørgensen och Phillips skriver att medier generellt 

använder sig av en kategoriserande modalitet, alltså uttalandet tas i hög grad för sanning, vilket 

bidrar till att mediers auktoritet främjas.54 Övre uttalande menar jag är en viktig utgångspunkt i 

min studie av mediematerial.  

      I min studie har Faircloughs tredimensionella analysmodellen varit till stor hjälp, främst har 

den varit ett värdefullt verktyg för att kunna belysa och analysera relationen mellan en text 

utformning och struktur i relation till sociala praktiker. Även om jag inte kommer att konkretisera 

denna modell i min analys, då jag syftar på att främst fokusera på materialet så är min analys 

uppbyggd utifrån denna modell. Jag kommer inte heller i min studie att i stor utsträckning 

uttryckligen tala kring intertextualitet. Jag syftar att visa hur flera aktörer väljer att beskriva 

situationer på ett liknande sätt, vilket jag vill se som ett intertextuellt samband.  

 

Två teoretiska verktyg 

Styrning av individen 

Jag kommer här att utgå från Foucaults resonemang kring moral, och då främst utifrån hans 

studier av sexualitetens historia. Det teoretiska verktyg jag vill ta med mig från det verket är hans 

syn på moral som något som till stor del internaliseras i individen från andra aktörer som till 

exempel familjen eller skola.55 Foucault menar också att moralen har två aspekter. För det första 

den övre benämnda nivån, där moralen skapas av någon form av existerande institution. Den 

andra aspekten handlar om hur individen sedan väljer att förhålla sig till dessa moraliska 

”regler”.56 Ett annat element av Foucaults teori som jag vill belysa återfinns i Diskursernas kamp, 

där författaren belyser att ett framgångsrikt styre av individen återfinns inte enbart genom regler 

utan även i ett styre av individens tanke, en form av disciplineringsaspekt som i min mening går 

                                                
50 Sven-Eric Liedman, Surdeg, (Stockholm, 1980), s. 71. 

51 Fairclough, (2010), s. 62. 

52 Fairclough, (1992), s. 102. 

53 Fairclough, (1992), s. 142.  

54 Winther Jørgensen & Phillips, s. 88. 

55 Michel Foucault, Sexualitetens historia; Band 2, Njutningarnas bruk, (Göteborg, 2002), s. 26. 

56 Foucault, (2002), s. 28f. 
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att relatera till moral.57 Jag menar att Foucaults teorier blir centralt i min studie utifrån termer av 

arbetsmoral och hur staten kan styra individen genom att internalisera vissa tankesätt. 

 

Rättvisa institutioner 

Ett teoretiskt resonemang som jag anser kommer vara av stort värde i mitt material återfinns i 

statsvetaren Bo Rothsteins resonemang angående vikten av att institutioner i välfärdsstaten 

legitimeras som rättvisa och moraliskt acceptabla.58 Rothstein belyser en teori, hämtat från 

Margareta Levin, kring en dual nyttofunktion. Kärnan i det resonemanget handlar om att 

individer kommer att göra kollektiva uppoffringar som att till exempel betala skatt om de anser 

att det är normen och att även de flesta andra individer agera på liknande vis. Detta beslut hos 

individen har också sin grund i en tanke om att statens utgifter för individen framstår som 

legitima. Resonemang bygger alltså på en form av samtycke mellan stat och medborgare, samt på 

normer kring vikten av att bidra till det kollektiva bästa.59 Enligt Rothstein är statens förtroende 

beroende av att den kan visa på att deras institutioner eller beslut är utformade på ett rättvist och 

moraliskt sätt som accepteras av majoriteten av medborgarna, dessutom måste de vara förenbara 

med rådande normer kring till exempel vikten av kollektiva åtgärder. Stödet för samhällets 

institutioner står i relation till hur rättvisa de anses vara, där rättvisa främst syftar till att alla som 

kan är med och bidrar och att de som får stöd enbart är de som behöver det.60  De teorier 

Rothstein behandlar menar jag får relevans i min studie, då jag syftar till att studera diskursen 

kring ett politiskt område, arbetsmarknadspolitik. Jag anser även denna teori vara intressant i 

relation till arbetslinjen och dess utformning. 

Etiska reflektioner 

Alvesson och Sköldberg menar på att det är viktigt att vara medveten om att kvalitativa studier 

och dess insamlade material måste ses som tolkningar av verkligheten som färgas av forskarens 

förförståelse. Vissa former av tolkningsmöjligheter kommer att te sig mer rimliga eller troliga på 

grund av den kontext eller verklighetsuppfattning som utföraren av studien besitter. Därav kan 

det vara viktigt att reflektera över forskarens roll i producerandet och cementerandet av vissa 

ideologiska eller normativa ställningstaganden i utförandet av en studie. Bilden av en 

samhällsvetenskaplig forskning som inte går att se som objektiv problematiserar, enligt Sköldberg 

och Alvesson, forskarens auktoritetsanspråk.61 Akademikerförbundet SSR skriver i sina etiska 

riktlinjer för samhällsvetare att det är viktigt att försöka ge en rättvis blid och därför är det viktigt 

att kunna skilja mellan vad som kan ses som sakkunskap och vad som är ideologiskt förankrat. 

                                                
57 Foucault, (2008), s. 213f. 

58 Bo Rothstein, Vad bör staten göra, 3:e uppl., (Stockholm, 2010), s. 145-184.  

59 Rothstein, s. 175. 

60 Rothstein, s. 181ff. 

61 Alvesson & Sköldberg, s. 25. 
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Enligt SSR måste forskare inom samhällsvetenskapen verka för att skapa förtroende och 

legitimitet för dess forskningsområde. 62 Jag vill dock problematisera och ställa mig till viss del 

frågande till möjligheten till objektiv samhällsvetenskaplig forskning, skulle detta ens vara möjligt 

ifall forskning bedrivs med en socialkonstruktionistisk teoretisk utgångspunkt?   

        Winther Jørgensen och Phillips skriver i sin tolkning av kritisk diskursanalys, att denna 

metod inte vill se sig som en objektivistisk samhällsvetenskap, utan värnar istället om sin förmåga 

att kunna analysera kritiskt. Istället vill en kritisk diskursanalys belysa hur ojämlika 

maktförhållanden upprätthålls genom vissa diskursiva praktiker och vill på så vis stå på de 

”svagas” sida och i förlängningen bidra till en samhällsförändring.63  

Analys 

Jag syftar till att först ge en bild av mitt material och visa på avgränsningar. Resterande delar av 

analysen är uppdelad i tre övergripande kategorier; den arbetslöse, statens roll och värdet av arbete. 

Mitt material 

Jag har ett empiriskt material som grundar sig på mediala publiceringar och debattinlägg, vilket 

innebär att materialet inte syftar till att kartlägga en större samhällelig situation utan istället 

fokuserar på vissa tydliga beröringspunkter där olika aktörer inte är ense. Att jag dessutom valt att 

studera den tid som präglas av ett riksdagsval bidrar också till att vissa frågor eller grupper i 

samhället kommer att ta större medialt utrymme än andra. I mitt material blir detta tydligt då 

debatten kring arbetslöshet främst kom att bli en debatt kring frågan om sjukskrivningar, 

långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar.64 I den här studien syftar jag dock till att främst 

studera en generell bild av arbetslöshet och arbete, därav kommer resonemang kring 

långtidssjukskrivning och förtidspensionering främst beröras som exemplifiering och ses som en 

del av en större diskurs kring arbetslöshet.  

      Ett återkommande retorisk kategorisering som jag ser i mitt material är mellan å ena sidan 

arbete och å andra sidan bidrag vilket sammanfaller i två tydliga linjer antingen arbetslinjen 

(Alliansen) mot bidragslinjen (Socialdemokraterna).65 Som jag belyste i inledningen menar 

Dahlstedt, att under valrörelsen år 2006 kom debatten i månt och mycket präglas av tydliga 

kategoriseringar och att ställa upp tydliga vägval mellan två alternativ, där Alliansen kom att 

förespråka alla de val som stod för utveckling, inkludering och arbete, i kontrast fick 

                                                
62 Akademiker förbundet SSR, Etik för samhällsvetare, (Stockholm, 2011), s. 14. 

63 Winther Jørgensen & Phillips, s. 70. 

64Anders Isaksson, ”Förtidspensionerna döljer arbetslösheten”, Dagens Nyheter, 18.01.2005., Curt Malmborg & 

Edward Palmer, ”Försäkringskassan kan inte lita på läkarnas bedömning”, Dagens Nyheter, 24.10.2006., & Curt 

Malmborg, Benny Carlsson & Robert Granath, ”Var tredje med lång sjukskrivning kan jobba”, Dagens Nyheter, 

13.04.2006.  

65 Svenska Dagbladets Ledarsida, ”Arbetslinjen eller bidragslinje”, Svenska Dagbladet, 24.11.2005., Svenska Dagbladets 

Ledarsida, ”Bidragslinjen står mot arbetslinjen”, Svenska Dagbladet, 11.09.2006. 
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Socialdemokraterna symbolisera dess motsatts.66 ”Arbete eller bidrag” menar jag vara ett tydligt 

exempel på den här formen av retorik som återkom. 

Den arbetslöse  

Vem är den arbetslöse? 

Diskursen som berör dem som inte arbetar, och som jag här har valt att kalla för Den arbetslöse, 

gör tydliga kategoriseringar av vilka grupper det är i samhället som ses som dem som utgör 

kategorin ”de arbetslösa”, det är till exempel ungdomar, individer med utländsk bakgrund, 

sjukskrivna, förtidspensionerade och de så kallade ”öppet” arbetslösa.67 Gruppen som det 

diskuteras kring som ”arbetslösa” rymmer alltså inte enbart de som aktivt letar efter jobb utan 

inkluderar även dem som till exempel är förtidspensionerade, sjukskrivna eller i utbildning, 

antingen i någon form av åtgärd av Ams (Arbetsmarknadsstyrelsen) eller inom högskolestudier.68 

Hörnqvist skriver att det under 1990-talet uppstod en problematik, då allt fler individer ansökte 

om olika former av bidragsstöd på grund av att de av olika anledningar inte arbetade, vilket 

innebar en ny situation och problem för den socialdemokratiska regeringen och indirekt för olika 

former av myndigheter. Runt millenniumskiftet talades det om att runt en miljon individer i 

arbetsför ålder inte arbetade, vilket utgjorde cirka en fjärdedel av Sveriges dåvarande arbetskraft. 

De individer som inte arbetade kom att tillskrivas olika epitet beroende på vilken myndighet 

dessa individer hade kontakt med; hos arbetsförmedlingen, kom de att kallas långtidsinskrivna, 

inom socialtjänsten talades det om socialbidragsberoende och inom försäkringskassan började man 

diskutera långtidssjukskrivning som ofta mynnade ut i förtidspensionering.69  

         I mitt material framkommer att olika aktörer väljer att ”räkna” på skilda vis, alltså talar om 

olika delar av dessa övre nämnda kategorier, ett exempel på där aktörer väljer att belysa 

annorlunda siffror är till exempel att chefen för Ams Bo Bylund väljer att belysa att drygt 250 000 

personer är ”öppet arbetslösa”.70 Moderaterna som då var i oppositionsställning, representerade 

av Fredrik Reinfeldt och Anders Borg, väljer istället att fokusera på att 1,5 miljoner individer har 

en för svag kontakt med arbetsmarknaden.71 Även en ledarskribent på SvD som kritiserar 

Socialdemokraterna skriver att: ”1 500 000 människor i arbetsför ålder inte arbetar.”72  

      Att SvD:s ledare använder samma siffror som artikeln av Reinfeldt och Borg kan ses som ett 

intertextuellt samband. Intertextualitet behandlar, enligt Fairclough, hur en text eller antagande 

bygger på tidigare antagande, alltså att man inte kan utgå från att ett antagande skapas ur intet 

                                                
66 Dahlstedt, s. 40. 

67 Berit Rollen, ”Det går att skapa jobb”, Svenska Dagbladet, 19.04.2005. & Svenska Dagbladet ledarsida, 24.11.2005.  

68 Svenska Dagbladet ledarsida, 24.11.2005. 

69 Hörnqvist, s. 166ff. 

70 Bo Bylund, ”Arbetslösa måste flytta till platser där jobben finns”, Dagens Nyheter, 23.01.2006.  

71 Fredrik Reinfeldt & Anders Borg, ”Straffa arbetslösa som inte söker jobb”, Dagens Nyheter, 27.09.2005. 

72 Svenska Dagbladet ledarsida, 24.11.2005. 
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utan att alltid bygger på tidigare uttalanden eller skildringar73 Att SvD:s ledaren väljer samma 

siffror som Reinfeldt och Borg är ett tecken på att de använder sig av en likartad retorik. 

Anmärkningsvärt är inte enbart att olika siffror cirkulerar eller kontentan att SvD väljer att bygga 

sina siffror på samma retorik som Moderaterna utan frågan är också vad olika sätt att belysa 

arbetet och arbetslösa gör med synen på ett begrepp och vad det skapar för olika diskurser?  

         Jag vill med hjälp av dessa två olika sätt att benämna arbetslöshet försöka exemplifiera på 

två olika vis att tala kring arbetslöshet som begrepp. Reinfeldt och Borg skriver att 1,5 miljoner 

har en för svag kontakt med arbetsmarknaden.74 Vilket innebär att de individer som ”har en svag 

kontakt med arbetsmarknaden” inkluderar flera olika kategorier av människor med olika 

levnadssituationer. Vilka det egentligen är som utgör dessa 1,5 miljoner människor anser jag blir 

ännu tydligare i SvD:s beskrivning; ”Verkligheten är ju att närmare 1 500 000 människor i 

arbetsför ålder inte arbetar”.75 Detta citat syftar både på att det är en hög andel av befolkningen 

som skulle kunna jobba som inte gör detta och att all sysselsättning som inte är ett arbete likställs 

med arbetslöshet. Dessa två övre diskuterade uttalanden skapar en barriär och gränsdragning 

mellan att antigen ha ett jobb eller att inte ha ett jobb och då indirekt tillskrivs epitetet 

”arbetslös”, det tas alltså inga beaktningar till de grupper som av olika anledningar inte söker jobb 

till exempel på grund av studier eller sjukskrivning. Bylund, Ams-chef, väljer istället att enbart 

belysa problemet med öppet arbetslösa, 265 000 personer, vilket då aktualiserar helt andra 

siffror.76 Att enbart fokusera på de ”öppet arbetslösa”, visar på en diskurs kring arbetslöshet, där 

begreppet inte enbart ses som att inte ha ett arbete utan det handlar om dem som aktivt  letar 

efter arbete.  

Varför är individer arbetslösa? 

Jag ska nu fortsätta min analys med att försöka belysa hur olika aktörer väljer att beskriva den 

arbetslöse och varför individen inte arbetar. LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin skriver: 

Svensk arbetsmarknad fungerar idag i stor utsträckning som en sorteringsmaskin. Den delar 
upp människor i grupper. På ena sidan står de som kan jobba till 100 procent och som därmed 
ofta har jobb. På andra sidan finns de som av olika skäl inte har 100 procents arbetsförmåga 
och som ofta sorteras bort från arbetsplatserna.77   

Jag tolkar detta citat som att det är på grund av arbetsmarknaden och konkurrensen som 

individer ”utsorteras” och får på så vis inte möjlighet att arbete. Liknelsen mellan 

arbetsmarknaden och en sorteringsmaskin, skapar bilden av en mekanisk process som enbart 

agerar för att öka effektiviteten och vinsten, utan att ta hänsyn till individen. En annan tolkning 

av metaforen av en ”sorteringsmaskin” är att den här maskinen kan ses som något som 

accelererar och skenar iväg utan att någon kan kontrollera eller stoppa den. Båda dessa tolkningar 

av citatet mynnar ut i en svartvit bild av arbetsmarknaden där individer antingen måste kunna 
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prestera till fullo eller sorteras bort. En liknande diskurs kring det hårda arbetsmarknadsklimatet 

tycker jag mig kunna återfinnas i Mikael Sjöbergs, generaldirektör på dåvarande existerande 

Arbetslivsinstitutet, debattinlägg där han skriver: ”Arbetslivet har allt mindre plats för alla.”78  Ett 

citat som jag anser visar på att det är arbetsmarknaden och de krav som ställs där som ses som 

anledningen till individers arbetslöshet. Även Saco:s representant Gunnar Wetterberg skyller på 

en allt mer krävande arbetsmarknad: 

 Det är arbetsmarknaden som är haken. Det räcker inte längre med att vara arbetssökande för 
att få ett arbete.79  

Alla de övre citaten ger oss också en förståelse för arbetslivet och arbetsmarknaden som något 

som ses som en föränderlig och okontrollerbar institution som individer inte själva kan skapa, 

påverka eller förändra. Ett sätt att studera text på är att studera graden av modalitet. Fairclough 

förklarar begreppet modalitet som i vilken grad någons uttalande står i relation till påståendet, 

alltså i vilken grad ter sig ett uttalande beskrivna något givet och tillskrivs som sant.80 Vid en 

analys av dessa övre citats grad av modalitet framkommer en hög grad av modalitet. Den ”hårda” 

arbetsmarknaden målas inte ut som en tänkbar anledning till att individer inte får tillträde till 

denna arena, utan ses snarare som den främsta faktorn bakom att så många inte kan arbeta. Ett 

exempel är att Wetterberg skriver, ”Det är arbetsmarknaden som är haken.”, istället för att till 

exempel skriva att arbetsmarknaden skulle kunna vara en anledning till att så många är 

arbetslösa.81 Här skapas alltså en bild av att det är på grund av den hårda arbetsmarknaden som är 

den största anledningen till att individer inte arbetar. Fokus ligger alltså här på att det är ett 

strukturellt fel på arbetsmarknaden som är orsaken till arbetslöshet, inte i huvudsak den enskilda 

individen.       

          I kontrast till denna bild tycker jag mig kunna återfinna ett annat element i diskursen kring 

den arbetslöse och arbetsmarknaden, som antyder att många av dem som är arbetslösa skulle 

kunna arbeta men att de av olika anledningar inte anstränger sig tillräckligt för att få ett arbete 

och därav bör kraven på att dessa individer ska bli effektivare i sitt jobbsökande skärpas. Ett 

tecken på detta är till exempel DN:s val av rubriker: ”Straffa arbetslösa som inte söker jobb”, 

”Arbetslös måste arbeta för att få ersättning” eller ”Arbetslösa måste flytta dit jobben finns”.82  

Ordvalet ”måste” kan i dessa fall tolkas som att detta är något som bör förändras och att kraven 

på den arbetslöse bör höjas, de ”måste” anstränga sig mer än vad de gör för tillfället. Ordet 

straffa skapar en bild av att någon gör fel eller som en uppmaning att de som är arbetslösa måste 

söka fler jobb än vad de gör i dagens situation. Här ligger fokus istället på att det är individen och 

dess brist på ambition att söka arbete som är anledningen till dess arbetslöshet. Som jag tidigare 

belyst i denna studies bakgrund, talar Dahlstedt om en förändring i den svenska 

arbetsmarknadspolitiken från att talat i främst termer av arbetsbrist har fokus övergått till 
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bristande anställningsbarhet. Att en individ saknar arbete har helt enkelt gått från att vara ett 

kollektivt till att bli ett individuellt problem.83  Övre exemplifierade rubriker menar jag är ett 

exempel på hur arbetslöshet ses vara ett problem som ligger främst hos den enskilde individen. 

            Jag vill vidare sammankoppla det här resonemanget med ett annat element av diskursen 

kring arbetslöshet där det belyses att det i dagens Sverige går att leva allt för bra på bidrag. Anders 

Borg, här som oppositionspartiet Moderaternas chefsekonom och medlem i Ams-styrelse, citeras 

i en intervju av Cecilia Jacobsson, DN:  

Skillnaden mellan lön och bidrag måste öka, det är nödvändigt om man vill hävda arbetslinjen. 
Det är en omställning mellan två jobb, inte ett sätt att ordna sin försörjning.84    

Ett citat som initierar en uppfattning om att det går att välja mellan att antingen arbeta eller att ta 

emot bidrag, dessa två alternativ likställs till stor del som sätt för individen att klara sin 

försörjning. På DN:s ledarsida återfinns ett liknande resonemang: 

Om man dessutom har bidragssystem som innebär att den som inte jobbar har lika mycket 
pengar att leva på som den som jobbar, ja då kommer färre att söka sig till arbetsmarknaden.85 

Även i detta citat skapas bilden av att bidrag är något som kan likställas med att arbeta.  

Övre citat tolkar jag som att synen på bidrag och indirekt på dem som tar del av bidrag, gör detta 

som ett komplement till att arbeta. Ordvalet ”ett sätt att ordna sin försörjning” och ”färre att 

söka sig till arbetsmarknaden” målar båda upp en bild där bidrag likställs som inkomstkälla med 

att arbeta och något som individen aktivt kan välja som komplement. Citaten beskriver också en 

bild av dem som tar emot bidrag som något som är fel och inte kan accepteras. Dessa två citat 

visar på en diskurs som vänder sig kritisk till en strukturell utformning av arbetsmarknadsorgan 

som skapar möjligheten för den egna individen att välja att inte arbeta. Utformningen av en större 

samhällsstruktur kring dem som inte arbetar ger alltså individen spelrum för att brista i 

arbetsmoral; att det går att försörja sig så bra på bidrag gör att individer kan välja att inte arbeta.  

Jag vill tolka Foucault som att moral kan ses om en uppsättning ”lagar och regler” som 

internaliseras utifrån till individen som sedan måste ta ställning till hur den ska förhålla sig till den 

”samhälliga moralen”. Individen måste hela tiden agera som moraliskt subjekt i relation till den 

samhälleliga moralen.86 En tänkbar tolkning skulle då kunna vara att genom att bidragen anses 

ligga på en liknande nivå som att arbete, innebär det att individen i sitt moraliska 

ställningstagande kan ”välja” att gå emot det som anses vara moraliskt rätt; i det här fallet att 

arbeta, eftersom förlusterna som i exemplet ovan ekonomiska inte blir för stora. Jag vill vidare 

belysa den aktiveringsdoktrin som till exempel Hörnqvist kastar ljus på där en förskjutning från 

rättigheter till skyldigheter har skett inom politiken. Staten har gått från att främst skapa ett 

skyddsnät och fokusera på att upprätta en grundtrygghet för dem som hamnat utanför 

arbetsmarknaden till att istället börja ställa allt mer krav på den enskilda individen och dess eget 

ansvar att söka arbete.87  Ett förhållningssätt som jag menar går att sammankoppla med en retorik 
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kring att det ska löna sig med arbete framför bidrag. Aktiveringsdoktrin skulle också kunna ses i 

ljuset av tidigare belyst resonemang av Foucault att moral internaliseras utifrån till individen.88 

Med detta i baktanke skulle den aktiveringsdoktrin som Hörnqvist belyser kunna tolkas som ett 

sätt för staten att kontrollera individen genom att tydligt visa på vad som anses vara rätt (att 

arbeta) och fel (gå på bidrag).      

Vilka lösningar föreslås för att motverka arbetslöshet? 

Ett centralt och återkommande tema i flera artiklar är att kraven på de som är arbetslösa måste 

höjas.89 Hörnqvist målar upp en kravbild, utifrån lagförändringar från 1990-talet och 

Arbetsmarknadsstyrelsens riktlinjer, där de som är arbetslösa, och får ekonomisk ersättning på 

grund av arbetslöshet, är skyldiga att aktivt söka lämpliga arbeten och även att acceptera 

eventuella arbetserbjudanden. Riktlinjen är att den arbetslöse ska söka arbeten som utgör 

motsvarande i tid mätt en ”huvudsysselsättning”. De arbeten som anses ”lämpliga” att söka 

inkluderar alla de jobb som finns tillgängliga på den svenska arbetsmarknaden. Det finns alltså 

krav på den arbetssökanden ska vara beredd på att byta yrke, flytta eller godta en lägre lön för att 

få en anställning.90 Bylund, generaldirektör för Ams belyser denna kravbild på de som är 

arbetslösa och söker arbete: 

Kraven på de arbetslösa måste vara tydliga: den arbetslöse måste söka de lediga jobb som 
finns, vara beredda att pendla, omskola sig och i sista hand flytta för att få ett nytt jobb.91 

Detta citat visar på flera områden där individer som är arbetslösa måste bli mer flexibla för att 

uppnå den kravbild som samhället ställer på dem; de måste söka sig dit jobben finns och att bli 

den arbetare som arbetsmarknaden har behov av. Det handlar om att på detta vis bli 

anpassningsbar för rådande arbetsmarknad, där individen styrs av efterfrågan från arbetsgivarna. 

Här är det alltså individen som måste bli mer flexibel för att uppnå de krav som samhället och 

arbetsmarknaden ställer på dem. Även i övre resonemang återkommer en syn på att den enskilde 

individen måste se till att vara anställningsbar.92 Hörnqvist menar att anställningsbar syftar både 

på de egenskaper som den egna individ besitter men att anställningsbarhet främst styrs efter vad 

arbetsmarknaden för tillfället efterfrågar.93  

      I diskursen kring hur man ska ”lösa” arbetslösheten målas det också upp en bild av att 

kontrollen av hur många jobb de arbetslösa egentligen söker måste skärpas. Bilden som utmålas 

är att kravbilden på de arbetslösa från staten och arbetsförmedlingen finns där men att de i 

praktiken inte efterlevs som de borde.94 En kombination mellan att kraven på att den arbetslöse 

ska bli mer flexibel och tillgänglig i sitt sökande efter arbete och att myndigheter i större 
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utsträckning kontrollerar att den arbetslöse verkligen uppfyller dessa krav är de lösningar som 

efterlyses av flera aktörer, som till exempel Svenskt Näringsliv.95 Liknande tankar och 

inställningar menar jag går att återfinna i, då oppositionspolitikerna, Reinfeldts och Borgs 

debattinlägg;  

Kraven för att vara berättigad till ersättning är lågt satta, ersättningsnivån är hög och 
ersättningsperioden är lång. Till detta kommer att kontrollen är bristfällig.96 

Jag vill mena att detta citat i stort sammanfattar en del kring diskursen som jag här har sökt att 

belysa. Det är för lätt för gemene man att få tillgång till olika former av ekonomiska bidrag. De 

bidrag som utbetalas är för höga och erhålls under en lång period. Slutligen är inte heller 

kontrollen av ifall dem som utbetalas bidrag verkligen är berättigade till dessa. Här återfinns ett 

resonemang kring att arbetslöshet kan ses som ett strukturellt problem. Strukturen som ska 

behandla arbetsmarknadsfrågor kritiseras och menas att det då blir möjligt för den enskilda 

individen att inte försöka finna ett arbete, därav efterlyses mer grundläggande kontroller av de 

arbetslösa, alltså viljan till att finna ett nytt arbete och arbetsmoralen ifrågasätts.  

         En annan tematik av diskursen kring hur frågan kring arbetslöshet ska lösas är 

föreställningen om behovet av att kunna skapa en arbetsmarknad som anpassas efter dem som av 

olika anledningar inte har full arbetsförmåga eller av olika anledningar inte har ett arbete.97 

Lundby-Wedin, LO:s ordförande, skriver att:  

Det behövs radikala förslag som stärker möjligheterna för flera att komma tillbaka i arbete. 
Taket för lönebidrag måste höjas som ett första steg. Men det behövs också ett bredare grepp. 
Utbudet på arbetsmarknaden behöver breddas.98 

Det som Lundby-Wedin belyser som den primära lösningen är en höjning av taket i lönebidrag, 

alltså ge ekonomiskt stöd till arbetsgivare för att anställa även folk som inte har fullständig 

arbetsförmåga, ett resonemang som kommer belysas senare i anaylsen under Statens roll.  

      Den andra lösningen som framkommer är en efterfråga på att arbetsmarknaden måste 

breddas. Ett uttalande som jag menar pekar på behovet av en arbetsmarknad som skapar 

möjligheten för fler individer att kunna få ett arbete. Vidare vill jag här ta ett avstamp i 

arbetslinjen som ideologiskt verktyg och förklaring. Arbetslinjen har sin grund i att individer ska 

delta i ”aktiva åtgärder” istället för enbart få ekonomiskt bistånd, dessa aktiva åtgärder syftar 

antingen till att generera nytt arbete eller annan form av sysselsättning, enligt Junestav.99      

    I mitt empiriska material återfinns två utspel, från Wetterberg Saco:s samhällspolitiska chef 

samt från förra socialdemokartiska statssekreteraren Rollén, med liknande förslag, att upprätta en 

separat arbetsmarknad.100 En separat arbetsmarknad vill jag mena är ett förslag som belyser en 

ideologisk tanke att individer som inte arbetar i så fall ska delta i en annan form av 

sysselsättningsåtgärd. I min tolkning förs här en tematik på den ideologiska grunden att alla bör 
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jobba, men ifall den reella arbetsmarknad som återfinns inte kan tillgodose alla individer bör 

staten i så fall bidra genom att skapa en separat arbetsmarknad. I båda dessa förslag är det jobb 

som ska finansieras genom de bidrag som de arbetslösa grupperna redan har tillgång till, alltså blir 

kontentan att arbetena ska utföras i utbyte mot det som tidigare var i form av enbart olika typer 

av bidrag. Även här ses arbete ha ett värde i sig och vikten av att arbeta belyses. Rollén skriver att:  

Vi borde dra den enkla slutsatsen att det vore bättre för såväl de enskilda som samhället om vi i 
stället drog igång de behövliga jobben och betalade lön för dem i stället för bidrag för 
sysslolöshet. 101  

Jag vill tolka detta citat ur den arbetslöses synvinkel, då statens roll kommer belysas i en annan 

del av analysen, så är det inte den ekonomiska faktorn som är det centrala utan att individen ska 

arbeta som är kärnan i detta synsätt. I övre belysta resoenmang återfinns alltså två exempel på hur 

individen kan få tillträde till arbetsmarknaden, antigen genom att staten går in och stödjer 

arbetsgivare att anställa även individer som inte har full arbetsförmåga eller genom att inrätta 

andra former av arbeten. Hörnqvist pekar på att faktorn att så många i Sverige inte arbeta skapar 

en hotbild i ur två aspekter. För det första den rent primära att även dessa individer måste 

försörjas utan att de själva bidrar och belastar på så vis stats- eller kommunbudgeten. Den andra 

aspekten som ofta belystes som den stora faran var att dessa individer genom att inte ha kontakt 

med arbetsmarknaden hotade att bryta den sociala sammanhållningen i samhället.102  Jag menar 

att förslaget om att skapa en form av statlig arbetsmarknad är ett exempel på en lösning för att 

motverka de problem som Hörnqvist belyser. Genom att arbetslösa deltar i den här formen av 

åtgärder så måste dessa individer istället för att enbart få finansiellt stöd faktiskt ”arbeta” för 

samma ekonomiska inkomst och vidare så utesluts de inte ur den sociala sammanhållningen i 

samhället.  

        I den här delen av analysen har jag studerat arbetsmarknaden i relation till den enskilda 

individen. Kontentan av denna analys är att arbetslöshet kan ses som ett begrepp som inkluderar 

flera olika grupper av individer med olika levnadsförhållanden. Diskursen kring de olika 

grupperna och varför de är arbetslösa varierar, där det målas upp främst två starka bilder; 

antingen en arbetsmarknad som inte inkluderar alla eller på grund av att det till exempel går att 

leva för bra på olika formera av bidrag för att individer ska försöka hitta ett arbete.  Vilka 

lösningar olika aktörsgrupper belyser som vägen ut från arbetslösheten anser jag kan 

sammanfattas i antingen en syn på att individen måste bli mer flexibel och anpassningsbar för att 

kunna uppnå de krav arbetsmarknaden ställer eller en syn som handlar om att arbetsmarknaden 

måste bli anpassningsbar för att kunna tillgodose alla individers förmåga att arbeta. Här återfinns 

två olika diskussioner och synsätt på individen då det antigen diskuteras i termer av vilken 

arbetsförmåga en individ besitter; alltså hur mycket kan den arbeta, till en diskussion utifrån 

rätten till att få arbeta. Junestav skriver att en central aspekt i den politiska kontext där 

arbetslinjen brukar inkluderas är ofta frågan angående i vilken grad arbete ska präglas av att vara 

en skyldighet respektive en rättighet, vilket också kommer att påverka olika politiska aktörers 
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utspel.103 Något som jag menar går att återfinna i övre diskussioner. Jag ska nu vidare i analysen 

studera och belysa element ur diskursen som berör statens roll i relation till arbetslöshet. 

Statens roll 

Hur kan staten motverka arbetslöshet? 

Då mycket av diskursen kring lösningar för arbetslösheten redan har avhandlats i den övre 

rubriken; Vilka lösningar föreslås för att motverka arbetslöshet?, kommer jag i den här delen av analysen 

främst beröra de resonemang som jag inte tidigare belyst. Junestav skriver att arbetslinjen är en 

central aspekt av den svenska arbetsmarknadspolitiken oberoende av partipolitisk tillhörighet. 

Även ifall de flesta partier kan enas om arbetslinjens legitimitet som styrmedel för den politiska 

agendan i arbetsmarknadsfrågor, kan olika förespråkare ha helt different uppfattning om hur 

ansvar ska fördelas mellan den enskilde, arbetslöse individen och det ”allmänna”, staten.104 En 

aspekt som framkommer tydligt i mitt material.  

             Den första aspekten av hur staten kan motverka arbetslöshet som jag kan återfinna i mitt 

empiriska material handlar om hur staten kan påverka och skapa en arbetsmarknad som anpassar 

sig till individen. Ett område som jag tidigare har belyst till viss del i min analys till exempel via 

diskussionen av att skapa en extern arbetsmarknad finansierad av de bidrag som individer får 

idag.105 Ett exempel som jag menar visar på ett resonemang angående det ansvar som staten kan 

ses ha över sina medborgare och en tankegång av att det finns ett värde i att arbeta; rätten till 

arbete. En annan aspekt av hur staten agerar för att motverka arbetslöshet ligger i statens roll och 

agerande gentemot dem som bistår med arbeten, alltså arbetsgivarna. Lundby-Wedin skriver i ett 

tidigare berört resonemang att taket i lönebidraget bör höjas för att på så vis locka fler 

arbetsgivare att anställa även dem som inte har full arbetsförmåga.106 Jag vill här utgå från 

Rothsteins resonemang att staten för att kunna legitimera en kollektiv åtgärd bland annat måste 

visa på att dessa står i linje med de social normer som återfinns i samhället.107 Om det återfinns 

sociala normer kring att samhället bör hjälpa individer till att kunna komma in på 

arbetsmarkanden, kommer således enligt Rothsteins resonemang också den här formen av 

ekonomiska åtgärder kunna legitimeras, som till exempel att skapa en extern arbetsmarknad eller 

ett höjt tak i lönebidraget.    

        En annan aspekt är att arbetsförmedlingar och utbildningsväsendet måste bli mer anpassat 

efter arbetsmarknaden för att på så vis snabbare kunna hjälpa individer att få arbete. Bo Bylund, 

Generaldirektör för Ams väljer att ge de här förslagen på hur arbetslösheten kan minska: 
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Med ett utbildningssystem anpassat efter arbetslivets behov, med långsiktiga och stolta 
arbetsgivare som sätter människan i centrum, med större fokus på arbetslinjen och med en 
effektivare arbetsförmedling kan arbetsmarknaden klara dessa uppgifter.108   

Citatet pekar på det ansvar som staten har att vara anpassningsbar till arbetsmarknaden. Genom 

att ha ett utbildningssystem som är inriktat på att utbilda efter arbetsmarknadens behov och en 

arbetsförmedling som effektivt och snabbt jobbar för att få ut individer i arbetslivet så ska 

arbetslösheten minska. Som jag även tidigare belyst, menar Dahlstedt att sedan 1990-talet har 

svensk arbetsmarknadspolitik i större utsträckning gått från fokus på full sysselsättning till full 

anställningsbarhet. Ett resultat av detta är bland annat att fokus har koncentrerat sig på att skapa 

anställningsbara arbetare.109 Hörnqvist menar dock att anställningsbarhet är något som främst 

formas och kategoriseras utav efterfrågan på arbetsmarknaden.110  Ett synsätt som jag menar gör 

sig påtagligt i Bylund uttalande då han efterfrågar utbildningar mer styrda efter arbetsmarknadens 

behov. Övre resonemang tolkar jag som ett sätt för staten att få individer att bli mer anpassade 

efter sin arbetsmarknad, ett annat element i diskurser behandlar snarare incitament som medel att 

bekämpa arbetslöshet.  

       I mitt material återfinns en diskussion kring att staten skulle kunna och också bör bekämpa 

arbetslösheten genom olika former av ekonomiska styrmedel till exempel som att sänka skatterna 

för dem som arbetar eller vill anställa eller att sänka ersättningsnivåer för dem som är arbetslösa. 

På så vis blir dessa olika ekonomiska styrmedel ett sätt för staten att kontrollera och kunna sätta 

press på dem som inte arbetar, samt uppmuntra till nyanställningar.111 De ekonomiska sanktioner 

och skattelättnader som olika aktörer föreslås legitimeras genom att fler på så vis kommer att 

arbete och på så vis upprätthålla arbetslinjen.112  Borg, här intervjuad av Jacobsen, menar att:  

Ekonomiska incitament är också bra. Skillnad mellan lön och bidrag måste öka, det är 
nödvändigt om man vill hävda arbetslinjen.113 

Ovan resonemang och här belyst med Borgs citat som vill jag mena grundar sig i en ideologisk 

syn på ett behov av att korrigera och ”strama upp” det dåvarande socialdemokartiska 

arbetsmarknadssystemet, för att på så vis göra det svårare för individer att brista i arbetsmoral. 

Genom att sänka de finansiella bidragen till dem som inte har arbete tvingas de som är arbetslösa 

att effektivisera sitt letande efter arbete. I ett annat utspel från Reinfeldt och Borg återfinns 

följande citat:  

Det kan också, om enighet nås inom Alliansen om stärkt kontroll inom a-kassan, finnas skäl att 
se över hur kraftiga sänkningar av ersättningsnivån för långtidsarbetslösa som är nödvändigt att 
genomföra.114     
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I citatet ovan visas ett samband mellan stärkta kontroller av a-kassan, och då indirekt av de 

arbetslösa, och sänkta ersättningsnivåer för dem som är långtidsarbetslösa. Denna sänkning av 

ersättningsnivåerna beskrivs inte i citatet ovan som ett tänkbart verktyg för att få ut fler på 

arbetsmarknaden, utan beskrivs som nödvändiga. Junestav skriver att arbetsmarknadspolitik 

generellt är en avvägning från statens sida om att antingen använda sig av ”piskan” eller 

”moroten” för att få alla medborgare att arbeta.115 Håkan Johansson, docent i socialt arbete, 

menar att den socialpolitik som drivits i Sverige tidigare präglades i större utsträckning av 

ekonomiskt stöd men att under de senare decennierna har det här vänt och sanktioner ”piskan” 

används i dag i större utsträckning än ”moroten”116   

          Jag menar att denna typ av resonemang kring ekonomiska sanktioner som styrmedel också 

går att sammankoppla med ett annat element av diskursen och ett mantra uttalat av då 

nytillträdda moderata arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin; ”Det ska synas i plånboken 

när man arbetar.”117 En linje som belyser att det hela tiden ska löna sig att arbeta framför att inte 

göra det, vilket skapar en ekonomisk politisk diskussion som handlar om att med hjälp av 

ekonomisk betingning uppmuntra till arbete och göra det svårare att inte arbeta; det ska finnas en 

klar skillnad mellan arbete och bidrag. Där arbete belönas med morot och att vara arbetslös 

innebär piskan. Rothstein menar att ett skattesystem fungerar enbart om medborgarna känner att 

de skatter som betalas står i rimlig relation till de utgifter staten kan ha.118 I dessa senare exempel 

kring att det bör löna sig att arbeta framför att ta emot bidrag, menar jag talar för en kritik av att 

existerande skattesystem och indirekt ett ifrågasättande av staten. 

        Här vill jag åter belysa Foucaults resonemang kring att staten kan styra individen genom att 

internalisera en viss känsla för vad som kan ses som rätt eller fel.119 Här förs en diskussion kring 

ekonomiska styrmedel, men jag menar att diskursen även rymmer moraliska inslag; ”Det ska 

synas i plånboken när man arbetar.” skriver Littorin.120  Jag menar att här återfinns en tydlig 

moralisk värdering kring vad som anses vara moraliskt rätt (att arbeta) som på så vis skapar en 

moralisk riktlinje för individen.   

Statens roll i ”skapandet” av arbetslösa. 

Något som återkommer i mitt material då det talas om statens roll i skapandet av arbetslöshet är 

hur staten omdefinierar individer mellan olika kategoriseringar och på så vis förflyttar individer 

och förändrar statistiken. Det här blir framförallt en central aspekt i synen på dem som det talas 
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om som långtidssjukskrivna och förtidspensionerade.121 Malmborg, Carlsson och Granath, alla 

representanter från försäkringskassan, menar på att många av dem som är långtidssjukskrivna 

skulle kunna börja arbeta men att problemet ligger i att det inte finns arbeten som är lämpliga för 

dessa individer som därför istället fortsätter att vara sjukskrivna: 

Ingen är dock hjälpt av att vi döljer problemet genom att personer som har arbetsförmåga 
stannar kvar i sjukskrivning.122  

Citatet skapar en bild av att långtidssjukskrivning till stor del blir ett sätt att på pappret och i 

statistiken få ner arbetslösheten. Det som ses som ett problem i citatet ovan är alltså inte att 

många är sjuka och därför sjukskrivna, utan att de som på pappret är sjukskrivna egentligen skulle 

kunna börja arbeta. Detta citat visar på en dimension av diskursen, där ett problem med för få 

lämpliga jobb och för många arbetslösa, resulterar i att dessa istället överskrivs som sjukskrivna 

för att dölja en ökad arbetslöshet. Samma diskurs återkommer i en ledare i DN. Ledarskribenten 

skriver att:  

När a-kassan regler blev hårdare öppnades slussarna till den mer generösa sjukkassan. […] 
Massarbetslösheten försvann inte utan blev sjukskriven.123  

Metaforen i citatet där tillflödet till sjukkassan beskrivs som att slussarna öppnades, skapar en bild 

av att det handlar om en omfattande och snabb förflyttning av individer som istället blev 

sjukskrivna. Metaforen ”öppnades slussarna” skapar också en bild av att detta är något som går 

att reglera och styra; det går att ”släppa igenom” fler eller färre till den ”generösa sjukkassan”. 

Även här finns en klar modalitet där skeenden ses som självklara och inte som tänkbara; 

massarbetslösheten fick inte arbete utan de blev sjukskrivna istället.  Vidare i denna ledarartikel 

återfinns ett resonemang och en diskurs där det talas om att på samma sätt som skribenten menar 

att arbetslöshet började döljas genom sjukskrivningar sker nu liknande tendenser kring 

förtidspensionering.124  Ledarskribenten på DN Isaksson skriver följande:  

Att regeringen formulerat kampen mot ohälsan som en halvering av enbart sjukskrivningarna 
har också lett till en snabb överflyttning av långtidssjuka till tabellen för förtidssjukskrivna.125 

Här utmålas bilden hur individer förflyttas från en kategori till en annan för att på så vis kunna 

”sänka en siffra” i tabellen. I en ledare från SvD återfinns ett snarlikt resonemang, som kan ses 

som en kritik av den socialdemokratiska regeringens sätt att hantera arbetslösheten:  

Det tjänar inte mycket till att den öppna arbetslösheten tillfälligt tas ned till 3,9 procent om 
vägen dit går via förtidspensioneringar, Ams-bidrag och penningpolitiskt lättsinne.126 

Båda dessa citat visar på en diskussion där det utmålas en bild av att individer enbart flyttas om i 

ett system mellan olika aktörer. Det ifrågasätts inte om exempelvis en förflyttning från att vara 

långtidssjukskriven till förtidspensionerad skulle kunna vara ett rimlig och legitimt 

tillvägagångssätt. Dessa citat målar enbart upp en bild av hur olika kategorier i ett system blir ett 

sätt för den sittande regeringen att kunna ”manipulera” med statistiken.     
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      Jag menar att essensen i kritiken ovan går att sammanfatta i två element. För det första 

innebär det här en syn där staten anses ”dölja” siffror om hur många det är som till exempel inte 

arbetar, är sjukskrivna etcetera. De ovan resonemang menar jag belyser en aspekt som Kroon 

lyfter kring medias behov av att utdela skuld och skapa syndabockar.127 I det här fallet 

Socialdemokraterna vars politik målas ut som anledningen till arbetslöshet, höga sjukskrivningstal 

och förtidspensioneringar.  

         Den andra aspekten som jag vill belysa är i skenet av arbetslinjen och dess karaktär. 

Arbetslinjen syftar till att, som Junestav skriver, stödja arbetslösa genom ”aktiva åtgärder” istället 

för enbart genom ekonomiskt stöd, som anses främst passivisera individen. Aktiva åtgärder kan 

exempelvis vara nytt arbete eller annan sysselsättning.128 Det som kritiken i många av exemplen 

ovan vänder sig till är just enbart de aspekter som handlar om ekonomsikt stöd som till exempel 

förtidspensionering istället för aktiva åtgärder. Därav skulle kritiken som riktas mot dåvarande 

sittande socialdemokartisk regeringen kunna ses som en kritik av en avvikning från arbetslinjen. 

Rothstein, här tolkar Margareta Levin, skriver att ett skattesystem fungerar bara om de flesta 

medborgarna är med och finansierar välfärden genom skatter. Medborgarna kommer dock enbart 

att acceptera att betala ifall de anser att statens utgifter är legitima, ett samband som Rothstein 

kallar en dual nyttofunktion.129  Ifrågasättandet av ifall staten verkligen enbart ger bidrag till dem 

som bör vara berättigade till dem menar jag kan ses som ett exempel på en obalans i relationen 

mellan stat och medborgare, där statens legitimitet ifrågasätts. Jag ska nu vidare i denna analys 

studera och diskutera den ideologiska grundstommen som diskursen ofta belyser att svensk 

arbetsmarknadspolitik vilar på, arbetslinjen och vidare på arbetets värde i sig själv som moral. 

Värdet av att arbeta 

Varför är det viktigt att individer arbetar? 

Mitt material visar på att värde och syftet med arbete ses som något större än enbart något 

nödvändigt för överlevnad. I ett debattinlägg av Reinfeldt och Borg återkommer en fras: ”alla 

jobb är värda att utföras.”130 Citatet anser jag pekar på två element kring arbete och 

arbetsmarknaden. För det första visar den på vikten av arbeta framför till exempel bidrag. Ett 

arbete eller att arbeta har ett värde i sig självt, faktorn att det är ett jobb blir det essentiella, inte 

exakt vad det är för jobb. Den andra aspekten som framkommer av citatet pekar på arbetets 

högre moraliska aspekter och syftar till vilken kravbild som ställs på de som inte arbetar. De 

måste aktivt söka ”alla” arbeten eftersom ”alla jobb är värda att utföras”.  
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         Vidare skriver representanter från försäkringskassan i sin artikel angående 

långtidssjukskrivna att; ”Rätten eller möjligheten till arbete är viktigare än kontantersättning. ”131 

Ett citat som jag menar belyser arbetets högre värden än enbart ekonomiska. Ordvalen ”rätten” 

och ”möjligheten” skapar bilden av att arbete är något som alla ska ha rätt till och alltså något 

som har en större betydelse för individen än vad enbart ekonomiskt stöd skulle kunna ge. Att 

Wetterberg , Saco, gav förslag på upprättandet av statligt finansierat arbeten för dem som inte har 

anställning på den ordinarie arbetsmarknaden, pekar på vikten av att dessa arbeten måste vara 

”meningsfulla”. ”Alla människor borde få möjlighet till ett meningsfullt arbete.” skriver 

Wetterberg.132 Ett citat som jag anser belyser flera olika intressanta aspekter av arbetets värde. För 

det första lyfter ordet möjlighet, synen att arbete är något som är positivt betingat som alla ska få 

”möjlighet” att uppleva och inte ses som en form av skyldighet. Betoningen i detta citat och 

generellt i Wetterbergs text anser jag ligger på ordvalet ”meningsfullt”, genom detta val av ord 

anser jag kan ge en antydan om ett ställningstagande angående arbetets värde. Genom valet att 

skriva ”meningsfullt arbete” anser jag att detta citat syftar till att alla jobb inte kan ses ha samma 

värde, utan värdet ligger i vad ett arbete innebär och känsla av meningsfullhet. Jag vill därav mena 

att detta citat kan tyckas stå i kontrast till det tidigare berörda citatet av Reinfeldt och Borg där 

parollen löd: ”alla jobb är värda att utföras.”133  Det kan här vara värt att försöka utröna varför 

alla jobb skulle vara värda att utföras?  

       Dahlstedt pekar på en större diskurs kring arbete och menar att arbetet har ett större värde 

än enbart ekonomiskt. Ett arbete blir vägen in i inkludering i samhället och skapar på så vis ett 

sammanhang. Att lönearbete blir entrébiljetten in i den sociala inkluderingen och det är först då 

en individ kan på fullo bli en del av rådande samhällsgemenskap.134  Att inte arbeta innebär alltså 

enligt Dahlstedt, att individen på så vis också står utanför samhällsgemenskapen. Att arbetslöshet 

utmålas som ett utanförskap är en återkommande retorisk utgångspunkt i mitt empiriska 

material.135               

        Ordet utanförskap blir i flera av mina artiklar ett ord som används synonymt med ordet 

arbetslöshet. Bylund skriver att: ”Ett stort utanförskap finns i dagens samhälle”.136 och Reinfeldt 

och Borg menar att: ”Utanförskapet måste brytas.”137 Här är två exempel på hur ordet 

arbetslösheten byts ut till ordet utanförskapet, ett ord som har en tydligare negativ betoning.  

      Heradstveit och Bjørgo skriver att genom vilka ord eller begrepp som används för att skildra 

något påverkar det vilka tolkningar som blir möjliga, på detta vis placerar val av begrepp eller ord 
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ett skeende i en viss kontext som blir ramvillkoren för individers politiska tänkande.138 Jag menar 

att benämningen ”utanförskap” i kontexten arbetslöshet är ett exempel på det Heradstveit och 

Bjørgo skriver, då ordet utanförskap fungerar som ett sätt att markera att utan arbete stängs 

individer ut från en del av samhället och hamnar på så vis utanför. Det är också ett ord som visar 

på att tillståndet inte är önskvärt utan måste bekämpas för att kunna inkludera alla individer. Jag 

vill också mena på att ordvalet utanförskap syftar på ett tillstånd som de berörda individerna inte 

själva har eftersträvat utan något som har drabbat dem. Ett utanförskap skapas inte av en individ 

utan handlar om exkludering av andra individer eller faktorer. Bylund skriver:  

En väl fungerande arbetsmarknad bidrar till tillväxt och ökad sysselsättning. Därför måste vi 
motarbeta utanförskap och få alla med oss in i den framtida arbetsmarknaden.139 

Jag menar att citat ovan belyser hur ordvalet utanförskap visar på hur detta är något som rör alla i 

samhället och inte enbart den enskilda individen. Dahlstedt menar att utanförskap som begrepp 

har haft flera olika innebörder eller kontexter utifrån olika sammanhang. En aspekt av 

utanförskapet som bland annat framkommer i Storstadskommitténs rapporter från mitten av 

1990-talet kopplar utanförskapet till vanmakt, alltså i relation till arbete och egenmakt. Här skapas 

en kontrast mellan ett aktivt och passivt medborgarskap, där arbete blir nyckeln till ett aktivt 

medborgarskap.140  En annan aspekt av utanförskapet, som Dahlstedt menar främst framfördes 

av Moderaterna kring millenniumskiftet, sammankopplar utanförskap med bidragsberoende och 

främst i relation till de så kallade förorterna. Här sammankopplas utanförskap och arbetslöshet 

med etnicitet och den demografiska kontexten förorten.141   

Hur ska arbetslinjen tydas och användas?  

Junestav menar att arbetslinjens politiska dimension kan sägas rymma två olika underliggande 

värderingar. För det första handlar det om att alla individer ska inneslutas i en samhällig 

gemenskap genom arbetet, för det andra rymmer den en moralisk aspekt och en tanke om att alla 

ska göra rätt för sig.142 Kroon belyser att det aldrig går att ”äga” ett begrepp, utan att begrepp kan 

fyllas med olika innebörder beroende på vilken kontext eller vem det är som använder det.143 Ett 

resonemang som jag anser blir centralt i ljuset av arbetslinjen. Junestav beskriver i övre 

resonemang arbetslinjens dubbla värderingar, vilket jag menar visar på hur olika aktörer kan 

använda begreppet för helt olika typer av resonemang och tankar. Arbetslinjen utmålas i mitt 

material som ett paraplybegrepp för alla former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder som syftar 

till att hjälpa dem som av olika anledningar är arbetslösa tillbaka till arbete. Arbetslinjen målas 

också av flera artiklar upp som en form av moraliskt rättesnöre, där de som kan bidra till den 

gemensamma välfärden också har en skyldighet att göra detta. Arbetslinjen handlar också om att 
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ge en trygghet till dem som av olika anledningar inte kan arbeta och på så vis vara behjälpligt för 

individen att kunna återgå till arbetsmarknaden.144  Ledarskribent Johannes Åman skriver i DN:  

Arbetslinjen bygger på värderingen att man inte ska ligga andra till last och att den som kan 
solidariskt ska bidra till det gemensamma.145   

Följande citat belyser den moraliska aspekten av arbetslinjen. Citatet fokuserar dessutom främst 

på vad den som är arbetslös har för moraliska skyldigheter gentemot samhället; alla som kan bör 

arbeta för att bidra till den gemensamma välfärden. Jag menar att ett liknande resonemang eller 

moraliska utgångspunkt återkommer även i exempelvis följande citat från Reinfeldts och Borgs 

debattinlägg: 

En skärpt kontroll av arbetsviljan och en försiktig åtstramning av ersättningsnivåerna 
återupprättar arbetslinjen och därmed kan både trygghet och välfärd säkras.146 

Här återspeglas synen på att alla individer som kan måste jobba för att på så vis bidra till den 

gemensamma välfärden och tryggheten. Då jag här vill belysa de ideologiska tankeströmmarna 

bakom ovan citat vill jag här fokusera på, hur att få ut individer på arbetsmarknaden belyses som 

en lösning för att skapa trygghet och välfärd och på så vis ska arbetslinjen återupprättas. Det som 

ska säkras är den kollektiva tryggheten och välfärden är genom att den enskilda individen ska 

återgå till arbetsmarknaden. Fokus i ovan citat är alltså hur den enskilda individen genom att 

arbeta säkrar den kollektiva välfärden. En intressant aspekt av ovan citat är även valet att skriva; 

”kontroll av arbetsviljan”, vilket jag tyder som en tanke om att vissa av de individer som är 

arbetslösa inte vill återgå till arbete och därför behöver staten ta till olika former av styrmedel för 

att få dem att återgå till arbetsmarknaden. 

       Med dessa ideologiska tankar vill jag gå vidare för att belysa ett annat element av diskursen 

kring syftet med arbetslinjen. Isaksson skriver följande i sin ledare i DN: 

Välfärdsstatens ideologiska bas kallas arbetslinjen och vilar på antagandet att den enskildes rätt 
till inkomsttrygghet vid arbetslöshet och sjukdom stimulerar hans/hennes vilja till arbete.147  

Detta citat visar på en annan aspekt av arbetslinjen, där fokus ligger på vilket socialt skyddsnät 

den som blir utan arbete kan förvänta sig i form av statligt stöd, vilket på så vis bidrar till trygga 

medborgare som kommer fortsätta att arbeta. Ovan citat belyser istället främst den arbetslöse 

individens behov och rättigheter, snarare än dess skyldighet att bidra till det gemensamma bästa. 

Jag vill här koppla det här uttalandet vidare till ett citat av Lundby-Wedin (LO):  

Taket för lönebidraget måste höjas som ett första steg. Men det behövs också ett bredare 
grepp. Utbudet på arbetsmarknaden behöver breddas. Arbetslinjen måste gälla alla, också de 
som av olika skäl hamnat utanför den ordinarie arbetsmarknaden.148 

Ovan citat menar jag exemplifierar tematiken av arbetslinjen som Isakssons definition behandlar. 

Lundby-Wedin exemplifierar här med en form av bidrag som stöd och hjälp för individen att 

kunna återgå till arbete. ”Arbetslinjen måste gälla alla” anser jag här kan tolkas som synonymt 

                                                
144 Johannes Åman, ”Arbetets moral rymmer kraft att avgöra valet”, Dagens Nyheter, 08.10.2005., Rollen, 19.04.2005., 

Isaksson, 18.01.2005., Wetterberg, 25.05.2005., & Dagens Nyheter ledarsidan, ”Kompetensutveckling för Han Som 

Bestämmer”, Dagens Nyheter, 04.03.2005. 

145 Åman, 08.10.2005.  

146 Reinfeldt & Borg, 27.09.2005. 

147 Isaksson, 18.01.2005. 

148 Lundby-Wedin, 16.01.2005. 



 27 

med en form av trygghet för individen, ett skyddsnät. Här fokuserar alltså aktören främst på 

individens rätt till att ta del av arbetslinjen. Till skillnad mot i citatet av Reinfeldt och Borg, 

ifrågasätts inte individens arbetsvilja, utan citatet förutsätter att alla individer vill återgå till arbete 

och har arbetsvilja.  

     Vid en jämförelse av Reinfeldts och Borgs respektive Lundby-Wedins uttalanden 

utkristalliseras två olika aktörsgruppers åsikter om den svenska arbetsmarknadspolitiken och 

arbetslinjen. Jag vill först återgå till det resonemang kring arbetslinjen av Junestav som jag valde 

att belysa i början av detta stycke av analysen angående arbetslinjens två funktioner och 

aspekter.149  Citerade Åman samt Reinfeldt och Borg kan här ses lyfta fram aspekter som går i 

linje med den tematik av arbetslinjen som handlar om allas moraliska plikt att göra rätt för sig. 

Uttalanden från Bylund och Lundby-Wedin visar istället på de aspekter av arbetslinjen som talar 

om att få in individer på arbetsmarkanden. Vid en ytterligare generalisering av dessa 

kategoriseringar av citat menar jag att det går att utkristallisera antingen en bild av arbete som en 

skyldighet, här i och med Åman samt Reinfeldt och Borg, eller arbete som en rättighet, Bylund 

och Lundby-Wedin.  

Avslutande diskussion 

I mitt empiriska material har jag kunnat spåra flera intressanta mönster i diskussionen rörande 

synen på den arbetslöse, värdet av arbete och hur staten kan motverka arbetslöshet, som 

tillsammans kan sägas bilda en enhetlig diskurs som bidrar till att bygga upp arbetslinjen som 

politikerområde. I analysen har mitt fokus syftat till att försöka belysa olika aktörers sätt att 

beskriva vad som är problemen, vem som är den skyldige till dem och även vad som skulle kunna 

vara lösningen, sammankopplat till arbetslinjen som verktyg. Mitt material och analys har visat på 

att det finns flera röster inom området som fokuserar på olika aspekter kring ämnet.  

     Jag vill här inleda med att belysa Kroons resonemang angående medias behov av att visa på att 

någon eller några bär ”skulden” för en viss händelse eller situation, en ”syndabock” måste 

utkrävas.150 I mitt material utmålas av vissa röster bilden av att arbetslöshet är ett problem som 

skulle kunna ses som skapats genom utformningen av rådande system, alltså i det här fallet den 

socialdemokratiska regeringen. Socialdemokraterna beskrivs som både en bidragande faktor till 

att individen kan brista i arbetsmoral men också för att försöka dölja hur stort problemet, i det 

här fallet arbetslösheten, verkligen är. Materialet utgår från en valrörelse då den här formen av 

”smutskastning” kan ses enligt min åsikt som en naturlig del, samtidigt visar mitt material på att 

flera aktörer än enbart andra politiska partier är med och skapar den här bilden. Som Heradstveit 

och Bjørgo skriver har vilka ord en journalist väljer att använda betydelse för vilka referensramar 

eller förståelse av ett problem som blir möjliga.151 Därav är det viktigt att belysa att journalister på 
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samma sätt som till exempel politiska aktörer har en stor inverkan på konstruerandet av diskursen 

kring arbetslöshet eller de som inte arbetar.  

       Även ifall fältet av röster som jag beskrivit skiljer sig åt tycker jag mig kunna återfinna några  

slutsatser som går att belysa och fastställa som relativt enhetliga. Det jag först vill kasta sken på är 

värdet av arbete. Arbetet utmålas i mitt material som det som inkluderar individen i samhället och 

blir på ett sätt en universallösning för alla former av problematik. Lösningen på flera olika 

samhällsproblem, allt ifrån dålig arbetsmoral och utanförskap till långtidssjukskrivning, stavas 

arbete. I motsats till den här bilden av arbete blir arbetslöshet synonymt med utanförskap och 

passivitet. Att individer inte arbetar framställs som ett stort problem som måste bekämpas, inte 

enbart för att staten inte har ”råd” att individer går sysslolösa utan också för individens egen 

skull. Vikten av att ha ett arbete återkommer som central och de alternativ som målas upp är 

arbetslöshet, bidragsberoende och utanförskap. Nyckelverktyget för att bekämpa den här 

arbetslösheten återfinns i arbetslinjen. Jag vill mena att i den diskurs som jag belyser är det inte 

arbetets relevans eller arbetslinjen som verktyg som debatteras. Den centrala brytningspunkt som 

delar flera aspekter av debatten kring arbetsmarknadspolitiken rör istället frågan om vems är 

ansvaret över arbete, dess utformning och problem?  

        Är det staten som har ansvar över individen eller är individen ansvarig inför staten? Hur ska 

arbetslinjen egentligen tillämpas? En problematik som jag här vill sammanfatta och fördjupa i två 

aspekter. Antingen beror arbetslösheten på individen och dess bristande arbetsmoral eller på 

statens bristande förmåga att ta tillvara på individers skattepengar, skapa institutioner som är 

rättvisa och på så sätt få individer i arbete. 

Arbetslinjen som verktyg 

 Jag vill börja med att återgå och fördjupa mitt tidigare teoretiska resonemang utifrån Rothsteins 

reflektioner över den moraliska aspekten av välfärdssamhället och dess institutioner. Rothstein 

som citerar Rawls, skriver: ”Ett rättvist samhälle måste alstra sitt eget stöd.”152 Citatet syftar på att 

en stat måste utformas så att det får legitimitet för sin existens hos sina medborgare. Detta i 

aspekter av till exempel att individer anser att institutioner är utformade på ett vis som anses vara 

rättvisa, i termer av legitim fördelning av till exempel ekonomiska resurser, vilket kommer att 

bidra till att medborgare kan anse det rimligt att bistå ekonomiskt till staten. Mycket av 

diskussionen som jag har belyst kring dem som inte arbetar handlar om ifall staten gör tillräckligt 

för att individer ska komma i arbete eller om det är individernas arbetsmoral som brister. Jag vill 

här återgå till arbetslinjen som utgångspunkt. Att individer ska arbeta är det som är det primära 

målet i och med arbetslinjen, frågan är hur detta ska gå till? 

        Här blir den moraliska aspekten av arbetslinjen central. Arbetslinjen syftar till att alla som 

kan också har skyldighet att bidra till den kollektiva välfärden, enligt Junestav.153 För att detta ska 

fungera måste i så fall de enskilda individerna känna att arbeta är det som är moraliskt rätt och 
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riktigt. Foucault talar om att moral är en uppsättning handlingsregler och värderingar som 

internaliseras  i individer från till exempel familjen eller statliga institutioner. Genom att ett visst 

beteende kommer att bli moraliskt rättfärdigt kommer det också innebära att individen vill sträva 

efter att göra det som ”känns rätt”.154  Här vill jag återkomma till det Dahlstedt skriver om en 

förskjutning i arbetsmarknadspolitiken från att tala om rättigheter och brist på arbete till att 

belysa skyldigheter och bristande anställningsbarhet.155 Genom en förskjutning av kravbilden på 

dem som inte arbetar menar jag också att de moraliska förväntningarna på dessa individer 

förändras. Från att staten kommer se till att det finns arbete för individen blir det istället dess 

moraliska skyldighet att se till att vara anställningsbar. På detta vis vill jag mena att staten försöker 

på ett moraliskt plan kontrollera individen till att arbeta. Att förskjuta ansvaret från stat till individ 

innebär på så vis att problemet blir en fråga om karaktär.  

      Här återkommer problematiken i mitt empiriska material, att flera röster talar om att de 

statliga institutionerna inte är rättvisa utan att det är för lätt för individer att ”brista” i moral och 

istället leva på bidrag, eller med andra ord leva på att andra individer arbetar. Rothstein menar på 

att moralen i samhället är en produkt av den moral som förespråkas av institutionerna.156 När 

moralen hos medborgarna ifrågasätts på detta vis, ifrågasätts också på så vis den moraliska nivån 

hos staten. Här menar jag att det  återfinns ett exempel på att symmetrin mellan medborgarna 

och staten hamnar i obalans. Frågan är då vad mitt empiriska material säger om statens ansvar 

över dem som inte arbetar och vad staten i så fall förväntas göra? 

     Mitt material talar här om två skilda synsätt. Antingen måste kraven på dem som är arbetslösa 

höjas, vilket jag skulle vilja koppla till föregående resonemang kring arbetsmoral och 

anställningsbarhet. Den andra aspekten som jag vill återkomma till är att marknaden måste 

anpassas efter individen. Här vill jag återgå till arbetslinjens andra aspekt nämligen allas ”rätt” till 

arbete och att de individer som inte har arbete i så fall ska ingå i olika former av arbetsliknande 

sysselsättning, för att på så vis bli en del av den samhälleliga gemenskapen.157 Denna del av 

arbetslinjen vill jag mena går att se i ljuset av Rothsteins resonemang kring att kollektiva lösningar 

måste utformas på ett sådant sätt att medborgarna får en upplevelse av att dessa åtgärdsprogram 

är effektiva och utformade så att de kan anses rättfärdiga, med andra ord måste systemet vara 

uppbyggt så att medborgarna känner att de som får ta del av de kollektiva lösningarna också är de 

som är berättigade till dem.158  

        Jag anser att det är debatten kring ovan resonemang som är en av mitt empiriska materials 

brännpunkt. Går de kollektiva lösningarna som diskuteras i mitt material att rättfärdiga, är de 

rättvisa? Jag menar att här går meningarna isär. En del av diskursen talar om det jag berört 

tidigare kring att de kollektiva lösningarna för att bekämpa arbetslöshet inte är rättvisa, individer 
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som skulle kunna anstränga sig behöver inte på grund av att systemet kan skapa möjlighet för 

individer att inte uppfylla de moraliska kraven. En annan del av diskursen menar jag hävdar att 

dessa åtgärder är befogade på grund av den hårda arbetsmarknaden. Här återkommer 

resonemang kring att staten måste hjälpa dessa individer på olika sätt genom skilda former av 

insatser, till exempel som mitt material föreslår, höja lönetaket eller att skapa andra former av 

statligt arbete. Individer ska inte ”försummas” möjligheten att få delta i den gemenskapen som ett 

arbete innebär. Kontentan blir att de institutioner som finns; behövs, blir rättvisa och då också 

indirekt legitima. 

          Jag vill här återgå till Dahlstedts resonemang kring en förändrad syn på arbetslöshet. 

Frågan är i så fall vad som sker när den politiska normen kring arbetslöshet går; från brist på 

anställning till brist på anställningsbarhet, alltså från synen att problemet är ett kollektivt till att bli 

ett individuellt problem.159 Gör en sådan förflyttad syn på problematiken att samhällets 

institutioners legitimitet försvagas ytterligare?  Jag vill här återkoppla mitt resonemang till 

Foucaults tidigare belysta teori kring att ett effektivt styre av en befolkning måste även ”gå in i” 

medborgarna, alltså internaliseras in i deras syn på vad som är rätt och fel.160  Med Dahlstedts och 

Foucaults resonemang i bakhuvudet vill jag mena att det går att tolka den här normförflyttningen 

som att staten har gått från ett styre genom kollektiva lösningar, till att mer agera genom att 

förändra synen på arbetslöshet, med andra ord en styrning genom moral och tanke. I 

förlägningen opererar staten genom  tanken hos den enskilde medborgaren istället för genom 

kollektiva lösningar. Om individen främst ”styrs” genom en känsla för vad som är rätt och fel, 

anser jag  också att detta i så fall skulle kunna förändra dess syn på hur staten bör agera, vilket 

skulle kunna skapa en kritik av rådande kollektiva lösningar. Enligt Rothstein måste statens 

institutioner stödjas av sina medborgare.161 Men om statens styrning av individen leder till att 

arbetslöshetsdiskursen främst talas om i termer som syftar till att det blir ett individuellt problem 

anser jag att följden kan bli att kollektiva lösningar som till exempel att betala skatt för att bidra 

till dem som inte har arbete blir svårare att legitimera. Situationen blir en spiral där en styrning 

genom moral och värderingar indirekt skapar ett problem för staten att kunna legitimera andra 

former av åtgärder.  

       För att återkoppla till arbetslinjen och dess betydelse framkommer åter igen dess dubbla 

natur och jag vill här belysa två saker; först Kroons resonemang kring att begrepp formas efter 

vem som använder dem.162 Men också Heradstveit och Bjørgo konstaterande att politik handlar 

om att definera och omdefinera rådande begrepp, och på så vis blir det tydligt att politik i mångt 

och mycket handlar om ordens kraft.163 Här menar jag att arbetslinjen blir ett centralt verktyg 

både för staten att använda för att kunna tala kring en moralisk styrning i termer av ”att göra rätt 
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för sig” men också för att kunna legitimera kollektiva åtgärder; ”alla ska få möjlighet att arbeta 

och inkluderas i den samhälleliga gemenskapen”.  Debatten återgår till  att handla om värderingar 

och politiska ställningstaganden. Jag är av åsikten att det inte finns en gradskala i vilken 

utsträckning en stats legitimitet går att utmäta. Inte heller går det att avgöra vad som kan anses 

vara en kollektiv brist på arbetsmoral. Det som däremot går att konstatera är att relationen mellan 

stat och individ är ett samspel, individen formar sitt samhälle och samhället formar sina individer. 

På samma sätt kan arbetslinjen som verktyg ses ur aspekter av både morot och piska och i 

slutänden blir det ett ställningstagande kring ifall arbete bör ses som en rättighet eller en 

skyldighet?   
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