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Abstract 

I denna uppstats görs en idéanalys av det innehåll Moderaterna respektive 

Socialdemokraterna fyllt konceptet “arbetslinjen” med sedan millennieskiftet och vad detta 

implicerar för syn på de arbetslösa. Ett antal arbetsmarknadspolitiska propositioner och 

protokoll från tillhörande riksdagsdebatter studeras och analyseras med hjälp av “idealtyper” 

av olika varianter av “arbetslinjen”. Resultaten visar att Socialdemokraterna har fört en 

arbetslinje med fokus på samhällets skyldighet att ge de arbetslösa stöd att få ett arbete. Ett 

fokus har också funnits på att arbetena ska vara välbetalda och passa de arbetslösa. En positiv 

bild av de arbetslösa där de ses som offer för arbetslöshet impliceras. Moderaterna har fört en 

arbetslinje som överlag också varit inriktad på att ge de arbetslösa stöd, men som haft mer 

fokus på eget ansvar och att motverka missbruk av ersättningar. Vid ett tillfälle synes de varit 

mer fokuserade på att kräva motprestation från de arbetslösa än att på att ge dem stöd. En 

dubbel bild av de arbetslösa, där de å ena sidan ses som offer för arbetslöshet som bör ges 

stöd och å andra sidan ses som “skyldiga” till arbetslöshet vilka bör pressas, impliceras. 
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Kapitel 1, Inledning 
“Arbetslinjen” är en central princip i modern svensk politisk historia. Sedan tidigt 1900-tal 

har det varit en ledande princip som de flesta partier säger sig stå bakom. Den som följt 

debatten det senaste decenniet har säkerligen inte missat hur såväl moderater som 

socialdemokrater så fort tillfälle bjuds stolt proklamerar att de “hävdar arbetslinjen”. I 

grunden sägs principen innebära att arbete eller annan sysselsättning ska prioriteras före 

passivt understöd, men en princip som har varit så central i svensk politik i bortemot ett sekel 

och som backas upp av så skilda aktörer har såklart en mer komplex innebörd än så. 

Utgångspunkten i denna uppsats är att konceptet “arbetslinjen” är ett så kallat “essentially 

contested concept”, d.v.s. ett koncept vars innebörd är omstritt och skiftar utifrån vilken aktör 

som använder det. Såväl moderater som socialdemokrater säger sig stödja arbetslinjen men 

menar de exakt samma sak när de talar om och refererar till den? Denna uppsats tar sitt 

avstamp ur föreställningen att det inom ramen för konceptet “arbetslinjen” kan finnas olika 

uppfattningar om förhållandet mellan det offentliga och individen när det kommer till 

rättigheter kontra skyldigheter – förenklat “rätten till arbete” kontra “skyldigheten att arbeta” 

– vilka i sin tur bygger på olika syn på de arbetslösa. Detta gör konceptet arbetslinjen till ett 

intressant studieobjekt – är det så att aktörer såsom Socialdemokraterna och Moderaterna 

egentligen menar delvis olika saker med “arbetslinjen” och att politiken skiljer sig åt och 

bygger på olika uppfattning om rättigheter kontra skyldigheter och syn på de arbetslösa, trots 

att den i båda fallen bygger på denna sedan länge centrala och omhuldade princip? Detta är 

intressant att undersöka inte minst med bakgrund av den välspridda uppfattningen att 

skillnaderna mellan dessa två huvudantagonister i svensk politik minskar.1 

 

I denna uppsats ska jag studera innebörden av just Socialdemokraternas respektive 

Moderaternas “arbetslinjer” sedan millenieskiftet, och vilken syn på de arbetslösa som de 

implicerar. Eftersom grundbetydelsen av principen är att arbete eller annan sysselsättning ska 

prioriteras framför kontanta bidrag till arbetslösa så ska jag i uppsatsen utgå främst från just 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Junestav, Malin. Arbetslinjen i svensk socialpolitisk debatt och lagstiftning 1930-2001. Diss., Uppsala 
universitet, 2004. s.14-15, 37-41 
Schröder, Lena. Från AK till ALU eller det svenska systemets renässans. I En ny aktiviseringsdimension – nye 
aktiviseringsformer i Norden. Riersen, Jon (red.), Köpenhamn: Nordiska ministerrådet, 1996, s.174-175 
Johansson, Håkan och Hornemann Møller, Iver. Vad menar vi med aktiverin?. I Aktivering – 
arbetsmarknadspolitik och socialt arbete i förändring. Johansson, Håkan, Hornemann Møller, Iver. Malmö: 
Liber, 2009 s.14-16 
Arbetslinjen. Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/arbetslinjen, 
hämtad 2015-09-16 
Connolly, William. The terms of political discourse. 3. uppl. Princeton: Princeton University Press, 1993, s.22-
23, 34-39 
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aktiva åtgärder, men även generositeten hos de ersättningar som betalas ut kommer analyseras 

(varför kommer tydliggöras). Vilket innehåll ger respektive parti konceptet “arbetslinjen” och 

vad visar det för syn på de arbetslösa? Detta är fokus för denna uppsats.  

 

Syfte och frågeställningar 

Arbetslinjens centrala ställning i svensk politik och stöd från så olika aktörer under så lång tid 

gör den till ett intressant studieobjekt. Det finns mycket skrivet och forskat om arbetslinjen, 

men studierna tenderar att sträcka sig främst över 1900-talet, och därtill finns ingen forskning 

med ett tydligt aktörsperspektiv. Detta är i sin tur uppseendeväckande då det i tidigare 

forskning och litteratur är tydligt att konceptet “arbetslinjen” kan ha olika innebörder vilka 

bygger på olika uppfattningar om förhållandet mellan det offentliga och individen när det 

kommer till rättigheter kontra skyldigheter vilket i sin tur bygger på olika uppfattningar om de 

arbetslösa. Här ämnar denna uppsats lämna ett bidrag. Att just Socialdemokraterna och 

Moderaterna valdes som aktörer är för att de under perioden var de två största och mest 

inflytelserika partierna tillika huvudkonkurrenterna om att leda regeringen.  

 

Relevansen ligger även i att den svenska arbetslinjen under 1990-talet inkorporerade den 

internationella trenden och diskursen om “aktivering” av arbetslösa, vilket i korthet innebär 

att de arbetslösa ska delta i någon form av åtgärd (såsom t.ex. arbetsmarknadsutbildning eller 

arbetspraktik) istället för att passivt motta ersättningar. Som ska redogöras för började 

aktiveringsåtgärder genomföras på 1990-talet, men flera stora sådana har genomförts på 2000-

talet. I forskningen är det tydligt att “aktivering”, liksom “arbetslinjen” i stort, kan ha 

skiftande innebörder och att dessa innebörder visar på olika uppfattningar om förhållandet 

mellan det offentliga och individen som delvis grundar sig på olika syn på de arbetslösa. Att 

se hur denna nya diskurs påverkat respektive partis “arbetslinje” är således även det av 

intresse och är också det något som till stor del fattas i den tidigare forskningen. 

 

Att just tiden efter millenieskiftet valts är alltså dels motiverat av att det finns många verk 

som diskuterar vilka arbetslinjer som förekommit under 1900-talet medan 2000-talet är mer 

outforskat. Dels då det är av intresse att undersöka hur aktiveringstrenden tog sig uttryck på 

2000-talet (1990-talet är tämligen kartlagt). Dels då flera stora reformer genomförts under 

2000-talet vilka det finns intresse av att undersöka och jämföra. Slutligen för att det är den 
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mest moderna perioden – hur en princip som legat till grund för så mycket politik under 1900-

talet tagit sig uttryck den senaste tiden är såklart av intresse.2 

 

Med bakgrund i dessa syften lyder uppsatsens frågeställning:  

• Vilket innehåll ger Socialdemokraterna respektive Moderaterna konceptet 

“arbetslinjen” och vad visar det för syn på de arbetslösa? 

Denna övergripande frågeställning delas i sin tur upp i tre delfrågor: 

1. Vilken innebörd av konceptet visar innehållet i respektive partis konkreta förslag på?  

2. Vilken innebörd av konceptet visar förslagens motiveringar på? 

3. Vilken syn på de arbetslösa impliceras av detta? 

 

Metod 

Fyra propositioner som avhandlar arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska studeras – två 

socialdemokratiska och två moderata – och så även protokollen från de riksdagsdebatter där 

dessa propositioner avhandlades, detta för att få en närmare bild av hur partierna motiverade 

sina förslag. Genom detta är förhoppningen att konceptualiseringen av “arbetslinjen” ska 

tydliggöras och synen på de arbetslösa därmed också framträda.  

 

Till min hjälp ska jag använda mig av idéanalys. Idéanalys kan sammanfattas som “det 

vetenskapliga studiet av politiska budskap”3, och bygger på en vilja att rekonstruera dessa. 

Detta kan göras utifrån tre olika syften; att beskriva och blottlägga innebörden av politiska 

budskap, att ta ställning till dess hållbarhet eller att försöka förklara hur de uppkommit och 

vad de har för effekter. I denna uppsats ska alltså beskrivande idéanalys användas, och 

närmare bestämt en aktörscentrerad sådan. Idéanalyser kan vara antingen idé- eller 

aktörscentrerade, men medan idécentrerade sådana är intresserade framförallt av argumenten 

som framförs, t.ex. vilka som är mest framträdande, så är aktörscenterade idéanalyser mer 

fokuserade på skillnaden mellan olika aktörer. I detta fall ska alltså den innebörd Moderaterna 

respektive Socialdemokraterna gett “arbetslinjen” under 2000-talet analyseras.4 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Johansson, Hornemann Møller, s.16-18 
3 Beckman, Ludvig. Grundbok i idéanalys: Det kritiska studiet av politiska texter och idéer. Stockholm: Santérus 
förlag, 2005, s.11 
4 Beckman, s.11, 14, 17, 48-49,  
Bergström, Göran och Boréus, Kristin. Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2005, s.154 
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För att åstadkomma detta behövs en analysapparat. Vi måste veta vilka idéer vi ska leta efter, 

därför kommer forskning och litteratur kring vilka typer av arbetslinjer som är möjliga att 

studeras och en analysapparat konstrueras utefter det. Denna analysapparat kommer ta formen 

av s.k. “idealtyper”, vilket innebär att olika varianter av arbetslinjen och dess karaktärsdrag 

renodlas och ges indikatorer, med hjälp av vilka vi kan studera vilka arbetslinjer som framförs 

av aktörerna. Med hjälp av idealtyperna kan materialet kategoriseras. Idealtyper passar för 

den typ av studie som ska göras då de är praktiska när det kommer till att analysera stora 

material och då det är lätt att göra komparativa analyser med hjälp av dem. Risken finns dock 

att forskaren försöker påtvinga illa passande idealtyper på materialet, vilket alltså kan ge 

validitetsproblem. Detta ska försöka undvikas genom noggranhet i dess utformande.5 

 

Analysen kommer delas upp så att aktörernas konkreta förslag och motiveringarna bakom 

dessa, samt vilken syn på de arbetslösa som impliceras analyseras med hjälp av idealtyperna 

var för sig. Detta bör ge ett antal fördelar, dels i form av tydlighet men framförallt då konkreta 

förslag och motiveringar skiljs åt. En risk annars är att en politik som egentligen är av en typ 

ser ut som politik av en annan typ för att aktören ifråga vill framställa den som det. Med 

denna uppdelning går vi runt denna risk vilket stärker resultatens validitet. 

 

Anledningen att idéanalys och kvalitativ metod valdes är främst att de nyansskillnader det 

handlar om att hitta kräver finkänslig tolkning, och idéanalys med idealtyper lämpar sig väl 

för att tydliggöra nyanskillnader. Det lämpar sig därtill som sagt väl för jämförande analyser. 

 

Material 

Jag har alltså valt att utgå från riksdagstryck, närmare bestämt propositioner samt protokollen 

från de tillhörande riksdagsdebatterna. Detta material tillåter en större närhet till de konkreta 

förslagen och hur de motiverats än vad exempelvis en analys av partiprogram som till sin 

natur är mer övergripande och visionära hade gett. Exempelvis debattartiklar hade förvisso 

varit tydliga när det gäller motiveringarna, men förslagen hade inte varit lika konkret 

framställda där, risken för tendens hade varit större, och därtill hade det inte gett samma 

närhet till motiveringarna som en debatt med politiska motståndare i riksdagen ger.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Bergström, Boréus, s.171-172 
Beckman, s.19-20, 25, 28-29	  
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Närmare bestämt ska de fyra enda propositionerna som levererade förslag på aktiva 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder under perioden studeras. Övriga åtgärder under perioden 

leverades via budgetpropositioner, vilka utgör ett sämre undersökningsmaterial på så vis att 

åtgärderna inte ges samma utrymme i propositionen och inte en lika enhetlig och fokuserad 

behandling i riksdagsdebatten. Propositionerna kommer att utgöra utgångspunkten, men 

riksdagsprotokollen kommer att ge en närgången bild av förslagens motiveringar. 

 

Två propositioner är från den socialdemokratiska regeringsperioden 2000-2006 och två 

propositioner är från den borgerliga regeringsperioden 2006-2014. Den första av de 

socialdemokratiska propositioner som ska studeras är 1999/00:98 “Förnyad 

arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt” genom vilken bl.a. “aktivitetsgarantin” 

lades fram och reglerna för att kvalificera sig för A-kassa skärptes. Förändringar i styrningen 

av arbetsmarknadsverket föreslogs också, men dessa är inte relevanta för denna uppsats som 

fokuserar på aktiva åtgärder. Valet av denna proposition motiveras framförallt av 

“aktivitetsgarantin”, vilket var ett omfattande och betydelsefullt program som lär ha 

intressanta implikationer gällande regeringen Perssons konceptualisering av “arbetslinjen”. 

Även förändringarna av A-kassan och hur dessa motiveras bör kunna säga något intressant 

om detta. I övrigt var det den socialdemokratiska regeringens mest omfattande 

arbetsmarknadspolitiska proposition under perioden 2000-2006. Den andra propositionen från 

den socialdemokratiska regeringsperioden är 2002/03:44, “Arbetsmarknadspolitiken 

förstärks”. Denna var alltså den enda andra propositionen som lade förslag på 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder under perioden, och den syftade huvudsakligen till att 

vidareutveckla aktivitetsgarantin, bl.a. genom att utöka och lägga till åtgärder och genom att 

göra förändringar i A-kassan.  

 

Den första av de moderata propositionerna som ska studeras är 2006/07:89, “Ytterligare 

reformer inom arbetsmarknadspolitiken m.m.”. Genom denna ersattes “aktivitetsgarantin” 

med “jobb- och utvecklingsgarantin”. Därtill förordades vissa förändringar av A-kassan. 

Valet av denna proposition baserar sig dels på att det var den största arbetsmarknadspolitiska 

propositionen under regeringen Reinfeldt, men även liksom gällande den förstnämnda 

propositionen på den aktuella “garantins” omfattning. Att den ersatte “aktivitetsgarantin” gör 

också att synen på arbetsmarknadspolitiken blir mycket jämförbar. Liksom i den förstnämnda 

propositionen förordas också förändringar av A-kassan. Förslag på omorganisering av 

arbetsförmedlingen lades också, men detta är inte relevant. Överlag är alltså de båda 
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propositionerna mycket jämförbara och betydelsefulla. Den andra moderata propositionen 

som ska studeras är 2006/07:118, “En jobbgaranti för ungdomar”, genom vilken insatser för 

unga arbetslösa lades fram och samordnades. Valet av denna proposition motiveras dels av att 

det bredvid förutnämnda proposition var den enda proposition som lade förslag på 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder under perioden, dels av att den liknar övriga “garantier” som 

ska studeras.6 

 

Disposition 

I detta kapitel har jag försökt ge en bild över syfte, frågeställningar, metod, material samt 

avgränsningar. I kapitel två kommer jag förklara närmare vad arbetsmarknadspolitik är samt 

ge en historisk genomgång över svensk aktiv sådan för att kunna sätta in de reformer och 

debatter som ska studeras i sin kontext, tydliggöra dess bakgrund och visa på 

problemformuleringar och former av arbetsmarknadspolitik genom historien. I kapitel tre 

presenteras en översikt över relevant teori, litteratur och forskning samt analysapparaten. 

Själva undersökningen tar sedan vid i kapitel 4 då de socialdemokratiska propositionerna 

avhandlas. I kapitel fem avhandlas de moderata propositionerna. Uppsatsen avslutas med 

slutsatser och diskussion i kapitel 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Proposition 1999/00:98, ”Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt”. Stockholm: 
Näringsdepartementet 
Proposition 2002/03:44, “Arbetsmarknadspolitiken förstärks”, Stockholm: Näringsdepartementet 
Proposition 2006/07:89, “Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken m.m.”, Stockholm: 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Proposition 2006/07:118, “En jobbgaranti för ungdomar”, Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet 
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Kapitel 2, Aktiv arbetsmarknadspolitik: Historisk tillbakablick och 

begreppsutredning 
Vad är arbetsmarknadspolitik? 

Den enligt mig mest användbara definitionen, på grund av dess tydlighet och precision, 

levereras av Furåker och Blomsterberg. De definierar arbetsmarknadspolitik som “[…] en 

offentlig intervention på arbetsmarknaden för att hantera vissa problem”7. De menar dock att 

arbetsmarknadspolitik mer exakt brukar syfta på politik som försöker lösa problem med 

arbetslöshet eller arbetskraftsbrist. I denna uppsats kommer fokus ligga på 

arbetslöshetsproblemet och hur det hanteras.8 

 

En vanlig distinktion som brukar göras och som de lyfter fram är den mellan 

efterfrågeinriktade, utbudsinriktade, och matchningsförbättrande åtgärder. Efterfrågeinriktade 

åtgärder år sådana som är syftade att öka efterfrågan av arbetskraft – att skapa arbete. Detta 

kan göras med exempelvis subventioner. Utbudsinriktade åtgärder går ut på att forma 

arbetskraften så att den matchar de jobb som finns och som tillkommer, och de åtgärder som 

kan komma ifråga för detta syfte är exempelvis arbetsmarknadsutbildning eller praktik. 

Matchningsåtgärder handlar om att underlätta sammankopplingen av arbetslösa och vakanta 

arbetstillfällen, via exempelvis arbetsförmedlingar. En till denna uppdelning kopplad 

distinktion är den mellan aktiva och passiva åtgärder. Aktiva åtgärder är sådana som syftar till 

att få arbetslösa i arbete medan passiva åtgärder syftar på ersättning till arbetslösa. 

Ovanstående tre åtgärdstyper är alltså aktiva.9 

 

Den aktiva arbetsmarknadspolitiken i Sverige 

Aktiv arbetsmarknadspolitik har en lång historia i Sverige. Redan under första halvan av 

1800-talet anordnades s.k. “nödhjälpsarbeten”. Nödhjälpsarbeten är av det offentliga 

anordnade arbeten med lägre löner än på arbetsmarknaden. I takt med att 

manchesterliberalismen växte sig starkare ökade dock skepsisen mot offentliga interventioner 

och nödhjälpsarbetena avskaffades. Det skulle dröja ändå till 1914 innan något av betydelse 

hände. Då infördes statliga arbetsförmedlingar, samma år grundades 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Furåker, Bengt och Blomsterberg, Marianne. Arbetsmarknadspolitik. I Arbetslivet, 2. uppl. Berglund, Tomas, 
Schedin, Stefan. Lund: Studentlitteratur, 2009, s.287 
8 Furåker, Blomsterberg, s.287-288 
9 Furåker, Blomsterberg, s.289-291 
Arbetsmarknadspolitik. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/arbetsmarknadspolitik, hämtad 2015-09-29 
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“arbetslöshetskommissionen”, “AK”, och 1918 börjar denna anordna nödhjälpsarbeten. 

Marknadsliberalt tänkande präglade verksamheten. För orörliga löner till följd bl.a. av 

fackföreningarnas verksamhet ansågs orsaka arbetslösheten och därför utformades 

nödhjälpsarbetena för att pressa ned lönerna, varför dessa sattes under arbetsmarknadens 

lägsta lön. Behovsprövningen var hård för att testa att behovet verkligen var reellt och att 

arbetslösheten inte var självförvållad. Villkoren var mycket stränga, med låga löner, ofta krav 

på att flytta från hembygden osv. Detta skulle sålla bort alla utom de mest behövande och 

bevisa arbetsviljan.10 

 

Under 1930-talet ändrades arbetsmarknadspolitiken. Socialdemokraterna förde efter 

makttillträdet 1932 fram ett program med s.k. “beredskapsarbeten” för att motta depressionen. 

Dessa hade avtalsenliga löner och skulle likna vanliga arbeten – de skulle inte ses som 

socialhjälp. Denna politik byggde på ett nytt synsätt på arbetslöshet och ekonomisk politik – 

denna skulle nu vara expansiv, och öka efterfrågenivån i ekonomin. Man menade att 

marknadsekonomin aldrig på egen hand når full sysselsättning och att efterfrågenivån därför 

aktivt måste höjas.11 

 

Under 40-talet togs fler steg i arbetsmarknadspolitiken. Arbetsmarknadsstyrelsen, som fram 

till 2008 hade hand om arbetsförmedlingen, skapades. Under 40-talet började också den 

arbetsmarknadspolitiska modell som skulle dominera Sverige i flera decennier ta form, 

nämligen “Rehn-Meidner-modellen”. Målet för denna var att kombinera låg inflation och full 

sysselsättning genom framförallt “den solidariska lönepolitiken” vilken syftade till 

löneutjämning mellan sektorer. Genom sådan skulle högproduktiva verksamheter gynnas 

medan lågproduktiva verksamheter som bara kunde överleva genom låga löner skulle slås ut. 

De som p.g.a. detta blev arbetslösa skulle hjälpas att få arbete i högproduktiva verksamheter 

genom arbetsmarknadsutbildning, flytthjälp osv. Samtidigt skulle den ekonomiska politiken 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Ohlsson, Rolf och Olofsson, Jonas. Arbetslöshetens dilemma. Stockhom: SNS Förlag, 1998, s.11, 36, 40-45, 
81, 86-92, 121, 134-136 
Schröder, s.177-181 
Nödhjälpsarbeten. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/n%C3%B6dhj%C3%A4lpsarbeten, hämtad 2015-12-
14 
11 Ohlsson, Olofsson, s.136-138, 145-146 
Schröder, s.184 
Olofsson, Jonas och Wadensjö, Eskil. Arbetsmarknadspolitik: Förändrade förutsättningar och nya aktörer. 
Stockholm: SNS Förlag, 2009, s.35 
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vara återhållsam för att dämpa inflationen. Denna politik inledes under 1950-talet och var 

länge karaktäriserande för Sverige.12 

  

Under 1970-talet ökade fokuset på efterfrågestimulerande åtgärder igen. När kriserna inom 

exempelvis varvs- och stålindustrin slog till bemöttes dessa med subventioner för att 

uppehålla sysselsättningen. Ekonomin vände dock och under 1980-talets högkonjunktur 

ökade återigen fokuset på utbudsåtgärder i form av exempelvis arbetsmarknadsutbildningar 

för att tillgodose och utnyttja näringslivets efterfrågan på arbetskraft.13 

 

Under 1990-talets ekonomiska kris ökade de aktiva åtgärdernas omfång. Samtidigt fick dessa 

kritik för att riktas in för mycket mot kvantitet och dess effektivitet ifrågasattes. Under 90-

talskrisen kom också ersättningarna för deltagande i arbetsmarknadspolitiska insatser att 

minska igen. Något som mer karaktäriserade 1990-talets arbetsmarknadspolitik var 

aktiveringstrenden med ökade aktiveringskrav på de arbetslösa, i form av skyldigheter att 

delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att inte få ersättningar sänkta eller indragna. Detta 

innebar ett ökat fokus på skyldigheter för de arbetslösa. Under 1990-talet ser vi alltså en trend 

av ökade skyldigheter i form av aktiveringskrav, lägre ersättningar och kritik för att insatserna 

hade för stort fokus vid kvantitet. De aktiva åtgärderna ökade alltså i omfång under 90-talet, 

men mötte också kritik. Under samma tid ser vi aktiveringstrenden dyka upp. Mycket hände 

alltså tiden före undersökningen.14 

 

Den aktiva arbetsmarknadspolitiken under 2000-talet 

Den första stora arbetsmarknadspolitiska propositionen efter millenieskiftet var “Förnyad 

arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt” som omtalats ovan, där aktivitetsgarantin 

fördes fram. Nästa reform introducerades tidigt 2001, nämligen “projekt med 

arbetsmarknadspolitisk inriktning”, vilka ger möjlighet att utföra verksamhet som inte finns i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Furåker, Blomsterberg, s.294-296, 298 
Olofsson, Wadensjö, s.42-43 
Ohlsson, Olofsson, s.151-152 
Schröder, s.185 
Johansson, Hornemann Møller, s.102-103 
13 Furåker, Blomsterberg, s.298-299 
Ohlsson, Olofsson, s.175 
14 Olofsson, Wadensjö, s.54-58 
Johansson, Hornemann Møller, s.68-69 
Hörnqvist, Magnus. Disciplinerande aktivering: Den svenska arbetsmarknadens undervåning. I Den bästa av 
världar? Betraktelser över en postmodern framtid. Tesfahuney, Mekonnen och Dahlstedt, Magnus (red.). 
Hägersten: Tankekraft förlag, 2008, s.165	  
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andra program. “Friåret” som innebar att en arbetstagare kunde få tjänstledigt ett år för att 

ägna sig åt kompetensutveckling medan en arbetslös fick vikariera, introducerades på försök 

2002. 2003 levererades propositionen “Arbetsmarknadspolitiken förstärks” som omtalats 

ovan och som kommer utvecklas senare. 2005 introducerades “prova-på-platser” och 

“yrkeskompetensbedömning” vilka syftade till att ge sådana med bristande erfarenhet av 

arbetsmarknaden möjlighet att introduceras till denna genom praktik på passande 

arbetsplatser. Samma år genomfördes reformen “vägen in i arbetslivet” vilken möjliggjorde 

för unga arbetslösa att få en anpassad insats vid en folkhögskola. 2006 slutligen genomfördes 

en rad arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En av dessa var “plusjobben” – subventionerade 

arbeten till avtalsenliga löner för långtidsarbetslösa. En annan var “akademikerjobben” vilka 

gav arbetslösa akademiker en chans att genom bemanningsföretag hyras ut till och komma i 

kontakt med relevanta arbetsgivare. En tredje var anställningsstöd för långtidssjukskrivna, 

vilket skulle utgå till långtidssjukrivna som inte kan återgå till sitt arbete för att ge dem en 

chans att hitta ett annat jobb. Den fjärde var utbildningsvikariatet vilket gav anställda inom 

framförallt vården ökade möjligheter till kompetensutveckling, medan en arbetslös under 

tiden fick vikarierera. Den två sista åtgärderna som infördes var “trygghetsjobb” och 

“utvecklingsanställning”, vilka syftade till att skapa jobb för funtionsnedsatta.15  

 

Regeringen Reinfeldts första arbetsmarknadspolitiska åtgärd var “nystartsjobben” som 

innebär att arbetsgivaravgiften subventioneras för långtidsarbetslösa. Den första större 

propositionen var ovan omnämnda “Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken 

m.m.”  som kommer att utvecklas senare. Samtidigt som ovanstående garanti infördes 

“instegsjobben” vilka kombinerar “särskilt anställningsstöd” med handledning för arbetslösa 

invandrare som nyligen beviljats uppehållstillstånd. I december 2007 framfördes den 

omnämnda propositionen “En jobbgaranti för ungdomar”. 2009 infördes “praktisk 

kompetensutveckling”, praktik för sådana som nyss blivit arbetslösa för att hjälpa dessa att 

behålla kontakten med arbetslivet. 2010 infördes “arbetslivsintroduktion” som riktar sig mot 

dem som blivit utförsäkrade från sjukförsäkringen för att hjälpa dessa att förbereda sig för 

arbetsmarknaden. 2013 slutligen introducerades “arbetsträning för vissa nyanlända” som 

innebär arbetsträning för nyanlända.16 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Sibbmark, Kristina. Rapport 2007:27, Arbetmarknadspolitisk översikt 2006. Institutet för 
arbetmarknadspolitisk utvärdering. Uppsala: IFAU. s.21-51 
16 Furåker, Blomsterberg, s.305 
Prop. 2006/07:89 
Prop. 2006/07:118 
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Den aktiva arbetsmarknadspolitiken har som vi kan se i högsta grad varit levande under 2000-

talet. Båda partier har levererat många åtgärder syftade att aktivt försöka få arbetslösa i arbete. 

Arbetslinjen var i hög grad aktuell, men som vi ska se i nästa kapitel finns det olika 

innebörder och innehåll som arbetslinjen kan ha – de ovanstående åtgärderna kan verka lika, 

men byggde de på samma typ av arbetslinje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sibbmark, Kristina. Rapport 2014:20, Arbetmarknadspolitisk översikt 2013. Institutet för arbetmarknadspolitisk 
utvärdering. Uppsala: IFAU, s.18, 20, 22-26	  
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Kapitel 3, Teori, tidigare forskning och analysapparat 
Detta kapitel kommer läggas upp så att teori och tidigare forskning om den svenska 

arbetslinjen avhandlas först, varefter detsamma gällande vilka varianter av aktivering som 

finns avhandlas, och slutligen även teori och tidigare forskning om kopplingen mellan politisk 

färg och syn på de arbetslösa. Avslutningsvis konstrueras en analysapparat i form av 

idealtyper utefter relevant teori och forskning. 

 

Teori och tidigare forskning om den svenska arbetslinjen 

Arbetslinjen brukar som sagt definieras som principen att arbete eller annan sysselsättning ska 

prioriteras före passivt understöd. En som ger en bra bild över ambivalensen hos konceptet 

och dess olika innebörder är Malin Junestav. Hon skriver om vilka innebörder konceptet haft 

över tid 1930-2001 och hur det påverkat socialpolitikens utformning. Hon tar avstamp i tre 

perspektiv på arbetslinjen; enligt ”kontroll- och disciplinerings-persektivet” handlar 

arbetslinjen om att kontrollera de arbetslösas arbetsvillighet och stärka deras karaktär genom 

att erbjuda ett litet understöd i utbyte mot en motprestation i form av arbete – detta är viktigt 

både för den enskildes liksom samhällets moral. Friska och arbetsföra men ändå arbetslösa 

personer ses ned på. Skyldigheten att arbeta står i fokus. Enligt ”självhjälp- och uppfostrings-

perspektivet” ska den arbetslöse hjälpas genom att upplysas och fostras till en arbetande och 

självförsörjande medborgare. En arbetslusta ska väckas. Den enskildes rätt till hjälp är något 

tydligare, men att arbetslöshetens orsaker är individuella impliceras alltså tydligt. I 

”rättighets-perspektivet” betonas allas rätt till arbete och den trygghet det ger, samt de 

välfärdsförmåner arbete i sin tur berättigar till, och statens skyldighet att försöka tillse detta. I 

förgrunden för kategorierna står alltså kontrasten mellan rättigheter och skyldigheter.17  

 

Resultaten visar att arbetslinjen under 1930-talet bytte fokus från motprestation och kontroll 

till rätten till arbete. Den fick även en ekonomisk-politisk dimension innebärande att man 

skulle arbeta och investera sig ur kriser, och en del av detta var satsningar på produktiva 

beredskapsarbeten till marknadsmässiga löner. Rättighetsperspektivet fortsatte vara 

framträdande under perioden 1938-1951, men gavs via utvecklingen av socialförsäkringarna 

och deras inkomstgradering en ”rättigheter efter arbetsinsats-karaktär”. Perioden 1967-1980 

karaktäriserades av ett starkt fokus på rättighets-perspektivet. Ambitionerna ökade till rätten 

till ett meningsfullt och givande arbete och rätten att välja arbete. Under 1990-talet slutligen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Junestav, s.13, 15, 16-17, 19-26 
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ökade fokuset på skyldigheter och kontroll, främst genom ett fokus på aktivering av 

arbetslösa.18 

  

Mycket av forskningen som rör arbetslinjen är historiskt orienterad. Rolf Ohlsson och Jonas 

Olofsson omtalar arbetslinjen ett flertal gånger. De menar att förekomsten av 

nödhjälpsarbeten under 1800-talet visar att en arbetslinje fanns redan då. Som bekant 

försvann dock dessa under seklets andra hälft, men fr.o.m. dess slut förde arbetarrörelsen fram 

frågan om allmänna arbeten till de arbetslösa, och dessa forskare implicerar att detta var ett 

reellt startskott för arbetslinjen. De pekar dock på att det dröjde till början av 1920-talet innan 

nödhjälpsarbeten började organiseras i stor skala. Dessa syftade som vi sett mycket till att 

pressa ned löner och kontrollera och disciplinera de arbetslösa vilket beskrivs av Ohlsson och 

Olofsson. De utformades för att vara oattraktiva med exempelvis krav på att arbetena skulle 

vara långt från hemorten och låga ersättningar för att avskräcka alla utom de verkligt 

behövande. 

 

De menar att 1930-talets arbetslöshetspolitik med dess expansiva ekonomisk-politiska ansats 

utgjorde en ny arbetslinje med grund i uppfattningen att det var samhällets ekonomiska 

organisation som var felet. Samhället ansågs ha fullt ansvar för arbetslösheten. Med hjälp av 

produktiva allmänna arbeten med marknadslöner skulle aktiviteten i ekonomin öka. Efter 

1930-talet nämner de inte arbetslinjen just något mer, undantaget när de redogör för varför 

Sverige lyckades motta 1970-talets arbetslöshetskris. Detta menar de berodde bl.a. på en 

arbetsmarknadspolitik byggandes på arbetslinjen, med innebörden att arbetskraft skulle flyttas 

från låg- till högproduktiva sektorer – något vi känner igen som ”Rhen-Meidner-modellen”. 

Detta är alltså hur de karaktäriserar arbetslinjen under efterkrigstiden. Det har likheter med 

hur de beskrev 1930-talets arbetslinje; fokus på att hjälpa arbetslösa till produktiva jobb.19 

  

Just 1920-talets arbetslinje har dragit till sig mycket uppmärksamhet. Lena Eriksson har 

studerat denna, däribland motiven bakom AK-politiken. Hon finner att dessa var att bekämpa 

arbetslösheten genom att lära ut arbetsetik, träna arbetslösa för arbete och sätta hårda villkor 

för understöd – arbetsviljan skulle kontrolleras. Oro fanns att människor inte vill göra rätt för 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Junestav, s.15, 62-63, 68, 77-80, 89, 136-138, 142-148, 150-157, 178-179, 208, 229-230 
19 Ohlsson, Olofsson, s. 11-14, 121, 134-138, 175, 230-231	  
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sig, och att bidrag föranleder en ”understödstagaranda”. Att AK:s arbetslinje byggde på en 

misstro mot arbetslösa är tydligt.20 

  

Lena Schröder söker beskriva de historiska karaktärsdragen hos arbetslinjen fram till 1990-

talet. Hon menar att starten för AK:s nödhjälpsarbeten 1918 utgör dess genombrott. Denna 

arbetslinje var socialpolitiskt motiverad och skulle lindra de arbetslösas nöd samtidigt som 

arbetsviljan hos mottagarna kontrollerades. Även hon menar att innebörden därefter ändrades 

på 1930-talet, mot en en mer ekonomisk-politisk sådan, syftad att gynna tillväxt och stabilitet, 

där de arbetslösa skulle utföra angelägna uppgifter till riktiga löner. Under efterkrigstiden 

utvecklades arbetsmarknadspolitiken till en större modell för bl.a. full sysselsättning och 

strukturomvandling. Gällande 1990-talet menar hon att de åtgärder som genomfördes av 

regeringen Bildt under krisen, arbetslivsutveckling (ALU) och ungdomspraktik, innebar en 

tillbakagång till lönesänkningsfokus, och i ALU:ns fall, en viss socialpolitisk prägel.21 

  

Håkan Johansson har fokus på 1980- och 90-talen och på socialbidragstagarnas villkor. Han 

menar att arbetslinjen fanns men inte var speciellt konkret för socialbidragstagarna under 

1980-talet. Den låg främst i principen att bidragstagaren ska stå till arbetsmarknadens 

förfogande. Under 1990-talet blev den dock betydligt konkretare, då bidraget ofta villkorades 

med deltagande i program och aktivt jobbsökande – aktivering.22 

  

Magnus Hörnqvist har studerat aktiveringspolitiken ca 1995-2005, med syftet att studera 

maktutövningen inom aktiveringsstrategin och hur den formar den arbetslöse. Han studerar 

bl.a. ”aktivitetsgarantin”, mestadels i praktiken, med fokus främst på maktfrågor. Han menar 

att aktiveringsstrategin inneburit en disciplineringens återkomst i Sverige, genom att 

arbetslösa styrs mot lönearbete genom ömsom tvång och träning. Han kallar strategin för 

”disciplinerande aktivering”, vilket han menar visar på en dubbelhet – makten kommer 

uppifrån och disciplinerar, samtidigt som individen måste genomföra förändringen själv och 

stärks/hjälps.23 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Eriksson, Lena. Arbetslinjen till varje pris: Arbetslinjen i 1920-talets arbetslöshetspolitik. Diss. Stockholms 
universitet, 2004, s.75-79 
21 Schröder, s.174-175, 181, 184, 217-219 
22 Johansson, Håkan. I det sociala medborgarskapets skugga: Rätten till socialbidrag under 1980-1990-talen. 
Diss. Lunds universitet, 2001, s.14, 143, 171-175  
23 Hörnqvist, Magnus, s.165-168, 171-172, 177-178, 192-193	  
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Magnus Dahlstedt har granskat aktiveringspolitiken sedan 1990-talet med fokus främst på 

regeringen Reinfeldts tid och de ideal om arbete och den aktive medborgaren som han menar 

framkommit. Han beskriver exempelvis hur Alliansen kom till makten genom att framställa 

sig som de som stod för aktiva arbetande medborgare i kontrast till ett passivt bidragssystem, 

och hur även socialdemokraterna därefter lagt mer fokus på skyldigheter i sin retorik.24 

 

Håkan Johansson och Iver Hornemann Møller har också studerat 1990- och till viss del 2000-

talets aktiveringspolitik. De menar att denna politik utgör ett stärkande av arbetslinjen. De 

beskriver vidare olika typer av och syften med aktivering, vilket kommer visas i nästa avsnitt. 

De tar sedan ett brett grepp på aktivering och studerar framförallt aktivering på kommunal 

nivå och olika effekter av aktivering.25 

  

Bjørn Hvinden har studerat 1990-talets aktiveringspolitik i norden och har då bl.a. skrivit om 

syften bakom dem, vilka han menar varit exempelvis integration av arbetslösa, förhindrande 

av humankapitalsnedbrytning, och att minska kostnadspressen på staten.26  

 

En delvis annan gren av forskningen om arbetslinjen är den som rör utvecklingen av 

arbetslinjen inom arbetsrehabiliteringen i modern tid och hur den avskiljer grupper av sjuka 

och arbetshandikappade från varandra. I denna är Rafael Lindqvist mest framträdande. 

Överlag visar han att metoderna för att skilja ut dem som fortfarande kan arbeta från dem som 

inte kan det med tiden har blivit alltmer avancerade. Exempelvis visar han tillsammans med 

Staffan Marklund att avskiljningsfunktionen har stärkts, men nu handlar mer om att hjälpa än 

att stigmatisera, till skillnad från när avskiljningsfunktionen senast var stark.27 

 

De olika perspektiv på och aspekter av arbetslinjen som vi sett förekommit, exempelvis viljan 

att kontrollera och disciplinera de arbetslösa under 20-talet, viljan att garantera alla arbete och 

hjälpa arbetslösa till välbetalda arbeten i högproduktiva sektorer fr.o.m. 30-talet (framförallt 

fr.o.m. 50-talet), fokuset på ”det goda arbetet” och rätten att välja arbete framförallt mellan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Dahlstedt, Magnus. Aktiveringens politik: Demokrati och medborgarskap för ett nytt millenium. Malmö: 
Liber, 2009, s.39-45 
25 Johansson, Hornemann Møller, s.10-12, 14, 111-199, 225-248 
26 Hvinden, Bjørn. Activation: A nordic perspective. I Linking welfare and work. Luxembourg: Office for 
official publications of the European Communities, 1999, s.29-31 
27 Lindqvist, Rafael. Att sätta gränser: Organisationer och reformer i arbetsrehabilitering. Umeå: Boréa 
Bokförlag, 2000, s.11-12, 205-209 
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60- och 80-talen, och de ökande skyldigheterna för arbetslösa och aktiveringskraven under 

90-talet, ska inte ses som enbart historiska redogörelser, utan även som teori om olika 

varianter på och aspekter av arbetslinjen och idéer om arbete och de arbetslösa som funnits i 

svensk politik. 

 

Teori och tidigare forskning om varianter av aktivering 

Forskningen och litteraturen visar att aktiveringspolitiken har två huvudsakliga grenar. 

Ovannämnda Hornemann Møller och Johansson beskriver hur “aktivering” i ett europeiskt 

perspektiv i stort syftar på en förskjutning från passiva till aktiva åtgärder för arbetslösa. De 

aktiverande insatserna kan sedan enligt författarna baseras på antingen en “kontroll- och 

disciplinerings-logik” eller på viljan att förbättra de arbetslösas humankapital. Denna 

uppdelning är genomgående i aktiveringslitteraturen. De beskriver hur en gren av konceptet 

“aktivering” är den politik som går under benämningen “workfare”. Hornemann Møller 

beskriver tankegodset bakom workfare-politiken. Denna gren började växa fram på 80-talet 

under framförallt Reagans och Thatchers styre. Hon beskriver hur Reagansadministrationen 

ansåg att bidrag hade skapat en kultur av passivitet och missbruk av offentliga resurser. Vissa 

grupper, såsom ensamstående mödrar, ansågs ha lärt sig att ta bidrag för givet och agera 

utifrån detta. Uppfattningen var att fattiga kvinnor skaffade barn lättvindigt med oansvarsfulla 

män i syfte att få tillgång till offentlig försörjning, för att därefter kunna leva passivt på 

denna. Med utgångspunkt ur en sådan syn på bidragstagare ville man agera för att få stopp på 

“bidragskulturen” och socialbidrag knöts därför alltmer till motprestation. Därtill tenderade 

man att sätta tidsgränser på hur länge bidrag kunde uppbäras. Dessa tankegångar spreds 

sedermera till Storbritannien och Europa. Den andra grenen av aktivering brukar gå under 

namnen ”möjliggörande” eller ”social investment”, och aktiveringsinsatserna inom denna är 

av kompetensutvecklande karaktär.28 

  

Denna uppdelning beskrivs också av Irene Dingeldey, som skriver om just ”workfare” 

respektive ”möjliggörande” aktiveringspolitik. Hon beskriver ”workfare”-politiken som 

övergången från ovillkorade rättigheter i välfärdsstaten till villkorade sådana och mer fokus 

på skyldigheter. Hon beskriver hur den andra grenen, ”möjliggörande” aktivering, framfördes 

exempelvis av OECD i deras program för ”ett aktivt samhälle” 1990. De förespråkade i detta 

en aktiv arbetsmarknadspolitik med åtgärder för att höja arbetslösas anställningsbarhet, såsom 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Johansson, Hornemann Møller, s.16-18, 34-36, 229 
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träningsprogram för att höja deras humankapital och stärkandet av institutioner syftade att 

gynna kvinnors arbetsmarknadsinträde. Samtidigt förespråkades att detta skulle kombineras 

med ersättningar som inte skadar arbetsincitamenten. Hon stipulerar fyra stycken kriterier för 

att arbetsmarknadsreformer ska vara av den möjliggörande typen. För det första ska det finnas 

ett fokus på träningsprogram tillsammans med satsningar på arbetsförmedlingstjänster. För 

det andra ska regleringar som skadar arbetslivsdeltagande eller incitament för lönearbete 

avskaffas. För det tredje ska det finnas ett fokus på en förbättring av samhällelig service och 

infrastruktur för att gynna svaga gruppers arbetsmarknadsdeltagande, och för det fjärde ska 

institutioner som underlättar för kvinnors arbetsmarknadsinträde skapas och stärkas. Hon 

beskriver därtill hur Tony Blair beskrev sina reformer av denna typ som ”tredje vägen” – en 

kompromiss mellan skyldigheter och rättigheter. Dingeldey menar att den aktiva 

arbetsmarknadspolitiken blev överbelastad när den keynesianska stimulanspolitiken stötte på 

problem eftersom den aktiva arbetsmarknadspolitiken fram till detta enbart syftat till att 

finjustera arbetsmarknaden. Med detta skedde enligt henne ett skifte till fokus på en 

”möjliggörande” stat, där målet är att ge alla samma chans att få ett arbete, snarare än att 

garantera alla ett arbete. En av poängerna i hennes artikel är dock att aktiveringspolitiken 

aldrig är renodlat ”workfare” eller ”enabling”, utan att de kompletterar varandra, dock skiljer 

det sig var tyngdpunkten ligger.29 

 

Jean-Claude Barbier och Wolfgang Ludwig-Mayerhofer gör en lite annorlunda uppdelning, 

nämligen mellan en nordisk universell modell och en liberal modell. I den liberala inriktas 

åtgärderna främst på att öka incitamentet att söka arbete med hjälp av korta yrkesutbildningar, 

information och enkla arbetsförmedlingstjänster. De arbetslösa ska ha en hög nivå av de-

kommodifiering. Samtidigt kan de som har arbete få skatteavdrag och andra förmåner. Helt 

enkelt åtgärder för att få folk att aktivera sig och ta första bästa jobb. I den universella å andra 

sidan ges höga ersättningar till de arbetslösa och högkvalitativ service till alla. Graden av 

dekommodifiering är hög. Aktiveringsåtgärder riktas jämlikt mot alla. Denna uppdelning 

håller dock inte Håkan Johansson och Bjørn Hvinden med om. De pekar på att de nordiska 

länderna knappast har någon extra universell typ av aktivering. Dels finns det en dualism 

mellan de som går på A-kassa och socialförsäkringar å ena sidan och de som går på 

socialbidrag å andra (och de blir ofta utsatta för aktivering). Att kalla aktiveringssystemet 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Dingeldey, Irene. Welfare state transformation between ”workfare” and an ”enabling” state: A comparative 
analysis. Transtate working paper Nr.21, 2005,, s.1, 4-8, 12-14, 23-24 
Hornemann, Møller, s.11-12, 17-18 
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eller ersättningsnivåerna för universella blir därför missvisande. Dels så har ”arbetslinjen”, 

och således fokus på att maximera arbetsmarknadsdeltagandet, varit framträdande i norden.30 

  

Det är tydligt att det är distinktionen ”workfare” – ”möjliggörande/social investment” som är 

den mest etablerade. Dock verkar det som så att det även finns en distinktion mellan olika 

typer av ”social investment-aktivering”. Detta tydliggörs av Joakim Palme, Nathalie Morel, 

Bruno Paliers och Anton Hemerijck. De tydliggör att ”social investment-aktivering” också 

bör delas upp i två delar, och dessa två grenar är social investment-aktivering av ”tredje 

vägen-typ” respektive social investment-aktivering av socialdemokratisk typ. Skillnaden 

handlar framförallt om graden av generositet och ambitionsnivå som förespråkas när det 

kommer till socialpolitik och ersättningar. Där tredje vägen-anhängarna förespråkar 

aktiveringsinsatser som ett substitut till generösa ersättningar och ser sådana som ledande till 

bidragsfusk ser socialdemokraterna generösa ersättningar som nödvändiga för att förhindra 

humankapitalsförstöring (genom att arbetslösa faller ned i fattigdom) och som ett medel att 

snarare förädla humankapitalet genom att underlätta omställningsperioden från arbetslöshet 

till arbete och genom att göra arbetskraften mer benägen att ställa om för att anpassa sig efter 

arbetsmarknadens skiftande behov. De ser social investment-aktivering som komplement till 

sociala ersättningar. Palme skriver exempelvis att välfärdsstaten inte ska gå mot ett skifte från 

rättigheter till skyldigheter, utan att politiken ska hjälpa i tider av förändring genom 

investeringar i humankapital, aktiveringspolitik och socialt skydd (höga ersättningar, min 

anm.). Det beskrivs hur “tredje vägen”-anhängarna i allmänhet fäster mer vikt vid 

skyldigheter medan socialdemokraterna betonar produktiviteten hos rättigheter. Vidare; där 

tredje vägen-anhängarna ser ojämlikhet som nödvändigt för en välfungerande ekonomi ser 

socialdemokraterna jämlikhet som en viktig ingrediens för att skapa en effektiv sådan. 

Jämlikhet är samtidigt också ett mål i sig för socialdemokratisk social investment. Tredje 

vägen-anhängare anser det tillräckligt med jämlika möjligheter (det synes som att den 

“möjliggörande” politik Dingeldey beskriver främst är av tredje vägen-typ).31 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Barbier, Jean-Claude och Ludwig-Mayerhofer, Wolfgang. Introduction: The many worlds of activation. 
Siegens universitet. European Societies,  6(4), 2004, s.425-427 
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31 Morel, Nathalie, Palier, Bruno och Palme, Joakim. Beyond the welfare state as we know it? I Towards a social 
investment welfare state? Morel, Nathalie, Palier, Bruno och Palme, Joakim (red.). Bristol: Policy Press, 2012, 
s.17-19,  
Hemerijck, Anton. Two or three waves of welfare transformation? I Morel, Palier, Palme, s.48-49  
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I grunden handlar det alltså om en skillnad inom social investment-diskursen gällande synen 

på individens skyldigheter och rättigheter i förhållande till samhället som i sin tur visar på en 

skiftande människosyn. Detta blir än tydligare om vi tar i beaktande Dingeldeys beskrivning 

av “möjliggörande” aktivering ovan, som hon även beskrev att Blairs regering anammat under 

just beteckningen “tredje vägen” vilket skulle symbolisera en kompromiss mellan rättigheter 

och skyldigheter. 

  

Ovan har jag alltså funnit tre typer av aktiveringspolitik, “workfare”, aktivering av “tredje 

vägen-typ” och aktivering av “socialdemokratisk” typ. Dessa kommer att vara framträdande i 

konstruktionen av analysapparaten nedan. 

 

Teori och tidigare forskning om synen på de arbetslösa 

Vissa forskare belyser trenderna i ett svenskt perspektiv. Ohlsson och Olofsson beskriver hur 

alla betydande aktörer mellan 1920 och 1970 förespråkade åtgärder mot arbetslösheten. 

Skillnaden låg i hur dessa åtgärder såg ut, och där finns implikationer kring uppfattningen om 

arbetslöshetens orsaker – olika regimer av arbetsmarknadspolitik har grundat sig på olika syn 

gällande detta. AK-politiken byggde på uppfattningen att det var fackföreningar och orörliga 

löner som låg bakom, att starka arbetsincitament behövs och fackföreningars makt bör 

bekämpas. Denna politik synes alltså grunda sig i uppfattningen att om arbetarna bara 

accepterar lägre löner kommer arbetslösheten försvinna. Sedermera fick den keynesianska 

problembeskrivningen byggandes på uppfattningen om kapitalismens inneboende problem 

dominans – att den inte klarar uppnå full sysselsättning på egen hand (och alltså att 

arbetslösheten har strukturella orsaker), och under efterkrigstiden fick en uppfattning om 

behovet av att öka arbetskraftens rörlighet och kompetens och förbättra matchningen fäste, 

vilket även det synes bygga på en uppfattning om att arbetslösheten har strukturella orsaker. 

På 1980-talet ökade enligt författarna fokus på individuella orsaker till arbetslöshet igen. De 

menar att skulden alltmer började läggas på individen i och med nyliberalismens framväxt. 

De beskriver exempelvis hur synen att A-kassa utgör disincitament för arbete åter blev synlig 

och så även uppfattningen om att det existerade ”arbetslöshetskulturer” där människor 

anpassar sig efter ett liv i arbetslöshet. De menar att denna debatt, som uppstod i USA och 
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Storbritannien, till en början inte fick fäste i Sverige men att den sedermera kom hit i och med 

att långtidsarbetslösheten bet sig fast efter 1990-talets krisår.32 

  

Mikael Sjögren beskriver liberal syn på fattigvård under 1900-talets första decennier, och 

enligt hans beskrivning är det tydligt att liberalerna ansåg arbetslöshet vara ett individuellt 

problem. Fattighjälpen var utformad för att fostra mottagarna i syfte att göra dem 

självförsörjande. Främst ville de erbjuda arbete som understödsmetod, eftersom understöd 

ansågs kunna skada mottagarnas moral. Fattigunderstöd skulle därtill helst ges som lån. Att 

individen ansågs ha sig själv att skylla är uppenbart. Detta blir även tydligt i uppdelningen av 

hjälp till ”värdiga” respektive ”ovärdiga” fattiga. Den uppfostrande aspekten skulle riktas 

framförallt mot ”ovärdiga” fattiga, medan ”värdiga” fattiga skulle ges en mer human hjälp. 

De som sågs som ”värdiga” fattiga var sådana som ”ansågs uppfylla dygder såsom pålitlighet, 

anständighet, arbetsamhet, försiktighet och nykterhet”33.34 

  

En del kvantitativ forskning som avhandlar politiska ståndpunkters inverkan på synen på 

arbetslösa finns också. Ruth G. MacFadyen undersökte 1998 effekten av bl.a. politisk 

ståndpunkt på synen på arbetslösa genom att intervjua ett antal icke arbetslösa personer i 

Storbritannien. Hon fann att politisk ståndpunkt var den faktor som påverkade mest. Labour-

väljare tog arbetslösa mest i försvar, medan konservativa väljare var mest negativt inställda. 

Adrian Furnham hade tidigare genomfört en snarlik studie med liknande resultat.35      

 

Överlag ser vi att vänstersympatisörer tenderar att anföra samhälliga förklaringar till 

arbetslösheten, medan högersympatisörer tenderar att anföra individuella orsaker. 

  

Analysapparat 

Denna omfattar tre idealtyper som tillsammans utgör de olika möjliga varianterna av 

arbetslinjen. Utgångspunkten för idealtyperna är Junestavs tre analyskategorier vilka jag 

vidareutvecklat med hjälp av den teori och forskning som presenterats ovan. Exempelvis den 
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om olika varianter av aktiveringspolitik, den om vilka olika typer av arbetslinjer som funnits i 

Sverige och den om olika uppfattningar om arbetslöshetens orsaker och synen på arbetslösa. 

 

Varje idealtyp är utrustad med indikatorer dels för hur de konkreta förslagen ska se ut för att 

passa in i idealtypen ifråga, dels för hur förslagens motiveringar ska se ut för att göra det samt 

dels för hur synen på de arbetslösa ska se ut för att göra det. Analysen kommer i sin tur att 

delas upp på liknande sätt, med separata avsnitt vardera för ”konkreta förslag”, ”förslagens 

motiveringar” och ”syn på de arbetslösa”. 

 

Idealtyp 1: Arbetslinjen som kontroll- och disciplinering 

Fokus i denna ligger på den enskildes skyldighet att försörja sig själv. Arbetslöshet ses till 

stor del som ett individuellt problem. Bidrag och välfärdspolitik har skapat passivisering och 

arbetslöshetskulturer, där arbetslösa tenderar att medvetet missbruka offentliga ersättningar, 

därför behöver de kontrolleras och disciplineras. Ett litet understöd kan erbjudas, men i 

gengälld ska motprestation krävas – detta dels för att kontrollera den sökandes arbetsvilja och 

stärka dennes karaktär och dels för att motverka passivisering och arbetslöshetskulturer. 

Bidragen kan också tidsbegränsas – synen är således att vill man få ett jobb och anstränger 

sig, då får man ett jobb. Utgångspunkten är att många arbetslösa saknar arbete på grund av 

brist på motivation och framåtanda, kanske rentav ovilja att arbeta – därför ska politiken 

kontrollera, bidra med tydliga incitament och bygga karaktär genom att disciplinera. 

Indikatorerna för denna idealtyp är:  

 

Konkreta förslag: 

Åtgärderna framstår mer som motprestationskrav än syftande till kompetensutveckling – till 

en låg ersättning ska en åtgärd utan tydlig kompetensutvecklande karaktär utföras. 

Ersättningarna som ges är låga (den definition av “låg” ersättning jag kommer använda är 

sådan som ligger närmare halva än hela den tidigare arbetsinkomsten) och ofta 

tidsbegränsade. Förslagen ger tydliga incitament att ta erbjudna jobb även om de inte lever 

upp till den sökandes preferenser. Skyldigheter dominerar. 

 

Förslagens motiveringar: 

Förslagen motiveras med behovet av att kontrollera att alla gör rätt för sig och att bekämpa 

bidragsfusk. Låga ersättningar framhålls som viktiga för att skapa incitament till arbete och 
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minska bidragsfusk. Överlag går motiveringarna till stor del ut på att de arbetslösa behöver 

kontrolleras och disciplineras, för att stärka både deras egen moral och samhällets. 

 

Syn på de arbetslösa: 

Den syn på de arbetslösa som impliceras är framförallt negativ – de betraktas med stark 

skepsis och antas med stor sannolikhet vara mer eller mindre skyldiga till sin situation. Detta 

impliceras exempelvis av att åtgärderna snarare syftar till motprestation än att ge stöd till de 

arbetslösa, av tyndpunkten på starka incitament, av framförandet av nödvändigheten att 

bekämpa bidragsfusk och se till att alla gör rätt för sig och av tonvikten vid skyldigheter. 

 

Idealtyp 2: Arbetslinjen som självhjälp och tredje vägens aktivering 

Även i denna kategori finns ett visst fokus på individuella orsaker till arbetslöshet såsom 

passivisering och bidragsfusk, men ändå mer fokus på samhälleliga orsaker än i idealtyp 1. 

Åtgärderna som erbjuds är av kompetensutvecklande karaktär och det framförs en vilja att 

stödja de arbetslösa och möjliggöra för dem att ta de jobb som finns, men ersättningarna är 

låga och det finns ett fokus på incitament och vilja att de arbetslösa tar erbjudna jobb även om 

de är dåligt betalda och de är överkvalificerade för dem. Det spelar ingen större roll vilket 

arbete det är, självförsörjningen är viktigast. Självförsörjningsmoralen syns även i oviljan att 

betala ut höga ersättningar – individen ska helst klara sig själv. Genom ömsom incitament och 

kompetensutveckling ska självförsörjning åstadkommas. Indikatorerna är: 

 

Konkreta förslag: 

Åtgärderna är av kompetensutvecklande karaktär – genom exempelvis utbildning eller 

yrkespraktik förbättras den arbetslöses kompetens och anställningsbarhet. Ersättningarna är 

låga (vilket de anses vara om de ligger närmare halva än hela den tidigare arbetsinkomsten). 

Förslagen ger tydliga incitament att ta erbjudna jobb även om de inte lever upp till den 

sökandes preferenser. Skyldigheter och rättigheter är någorlunda jämnviktiga. 

 

Förslagens motiveringar: 

Förslagen motiveras med behovet av att ge stöd till de arbetslösa och göra det möjligt för dem 

att få de jobb som finns – vilket jobb det är spelar mindre roll. Detta motiv syns av att 

åtgärderna framställs som syftade att ge dem bättre förutsättningar att få jobb. Behovet av att 

ersättningarna är låga, för att skapa incitament att söka arbete och motverka bidragsfusk, 

framförs även. Behovet av att bekämpa bidragsfusk syns i allmänhet. 
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Syn på de arbetslösa: 

Den syn på arbetslösa som impliceras är dubbel – ibland ses de som offer för arbetslöshet, 

ibland som skyldiga till densamma. Att de är offer impliceras exempelvis av betonandet av 

behovet att ge stöd till de arbetslösa (detta implicerar att de är arbetslösa för att de inte har rätt 

förutsättningar) och att åtgärderna är kompetensutvecklande. Att de är skyldiga impliceras 

exempelvis av de låga ersättningarna, framhävandet av behovet att bekämpa bidragsfusk och 

betoningen på behovet av tydliga incitament – detta tyder på synen att de arbetslösa är 

arbetslösa för att de inte anstränger sig tillräckligt, kanske t.o.m. för att de väljer att leva på 

ersättningar. 

 

Det som skiljer denna från idealtyp 1 är alltså åtgärdernas kompetensutvecklande karaktär, 

framhävandet av behovet att ge stöd till de arbetslösa genom att göra det möjligt för dem att 

få de jobb som finns och ett mindre fokus på krav och kontroller. Är åtgärderna inte 

kompetensutvecklande och framhävs inte viljan att aktivt stödja de arbetslösa är arbetslinjen 

snarare av kontroll- och disciplineringstyp. Dessa aspekter kommer alltså att differentiera 

mellan idealtyp 1 och 2. 

 

Idealtyp 3: Arbetslinjen som rätten till hjälp och ett bra arbete 

I denna betonas samhällets ansvar för de arbetslösa och de impliceras alltså vara offer för 

arbetslöshet. Åtgärder av kompetensutvecklande karaktär står i förgrunden, och detta kopplat 

till ersättningar som försäkrar inkomstnivån. Samhällets skyldighet att se till att alla har ett 

jobb står i förgrunden. Utgångspunkten är att människor i allmänhet vill arbeta och försörja 

sig själva. Ett fokus på att arbetet är välbetalt och passar individen finns. Indikatorerna är: 

 

Konkreta förslag: 

De konkreta åtgärder som föreslås är av kompetensutvecklande karaktär. Genom t.ex. 

utbildning eller yrkespraktik förbättras den arbetslöses kompetens och anställningsbarhet. 

Ersättningarna försäkrar inkomstnivån (vilket de kommer anses göra om de ligger närmare 

hela än halva den tidigare arbetsinkomsten). Den arbetslöse ges därtill en tydlig möjlighet att 

välja arbete. Fokus ligger på rättigheter. 

 

Förslagens motiveringar: 

Förslagen motiveras med viljan att ge stöd till de arbetslösa och göra det möjligt för dem att 

få ett jobb som uppfyller deras preferenser och som är välbetalt (vilket syns i en motvilja mot 
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framväxten av en låglönesektor). Detta motiv syns av att åtgärderna framställs som syftade att 

ge dem bättre förutsättningar att få jobb. En vilja att försäkra mot fattigdom under 

arbetslösheten finns även. I allmänhet omtalas de arbetslösa som offer för sin situation. 

 

Syn på de arbetslösa: 

Den syn på arbetslösa som impliceras är framförallt positiv – de anses vara offer för sin 

situation. Detta impliceras exempelvis av åtgärdernas kompetensutvecklande karaktär och 

framhävandet av behovet att ge stöd till de arbetslösa. Dels av ersättningarnas 

inkomstförsäkrande nivå och framhävandet av viljan att skydda arbetslösa mot fattigdom. 

Dels av möjligheten att välja arbete och framhävandet av viljan att de arbetslösa ska få 

välbetalda jobb som passar dem – detta tålamod och brist på incitament hade inte funnits om 

synen varit negativ. Överlag även av tonvikten vid rättigheter. 

 

Det som skiljer från idealtyp 2 är försäkringen av inkomstnivån samt möjligheten att välja 

arbete – och kopplat till det framhävandet av behoven av att skydda de arbetslösa från 

fattigdom och att möjliggöra för dem att få arbeten som passar och är välbetalda. Dessa 

aspekter kommer alltså att differentiera mellan idealtyp 2 och 3. 

 

Utifrån idealtyperna och förslagen, dess motiveringar och den syn på de arbetslösa som 

impliceras därav kommer en analysmodell konstrueras, där resultaten tydliggörs i slutet av 

varje fall. I denna tydliggörs svaret på uppsatsen delfrågor. Modellen åskådliggörs nedan. 

Figur 1: Analysmodell 

 Kontroll och 
disciplinering 

Självhjälp och tredje 
vägens aktivering  

Rätten till hjälp och 
ett bra arbete 

Konkreta förslag    

Förslagens 
motiveringar 

   

Syn på de arbetslösa    

 

De beskrivna idealtyperna utgör de typer av arbetslinjer som skulle kunna finnas idag. De 

bygger på klassiska varianter av arbetslinjen men är uppdaterade med moderna politiska 

trender. Vilken av dem beskriver den politik våra två största partier bedrivit i 

regeringsställning i modern tid? 
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Kapitel 4, De socialdemokratiska propositionerna 
Tiden före undersökningen 

Under 1990-talskrisen slöt såväl moderater som socialdemokrater upp bakom den aktiva 

arbetsmarknadspolitiken. Under krisåren mer än fördubblades antalet deltagare i 

arbetsmarknadsutbildningar, och båda partier uttryckte stöd för arbetslinjen.  

Under krisen levererade regeringen Bildt åtgärderna “ungdomspraktik” och 

“arbetslivsutveckling” (“ALU”). Medan ALU hade mer av en socialpolitisk prägel syftade 

ungdomspraktiken till att ge arbetslösa ungdomar yrkeserfarenhet- och kunnande och hade 

således en kompetensutvecklande ambition. Med ersättningar långt under arbetsmarknadens 

lönenivå och full subvention för riktiga arbetsuppgifter menar Schröder som vi sett dock att 

dessa åtgärder utgjorde en tillbakagång till en arbetslinje med karaktär av socialhjälp och 

lönesänkningsagenda. Olofsson och Wadensjö menar att ALU i realiteten var offentliga 

arbeten med sämre löner och produktivitet än beredskapsarbeten och de menar att det går att 

dra paralleller till AK:s nödhjälpsarbeten.36 

 

Två av den socialdemokratiska regeringens största arbetsmarknadspolitiska reformer var 

“kunskapslyftet” och “utvecklingsgarantin”. Kunskapslyftet syftade till att erbjuda arbetslösa 

utan gymnasieexamen gymnasial utbildning. Att Sverige ska konkurrera med kompetens 

istället för låga löner (alternativet till högproduktiva jobb som kräver utbildning är ofta 

lågkvalificerade låglönejobb) var en vanligt förekommande motivering. Utvecklingsgarantin 

var en garanti för unga arbetslösa att bli tilldelad åtgärd inom 100 dagars arbetslöshet vilken 

kommuner kunde välja att åta sig i utbyte mot statlig finansiering av åtgärderna.37 

 

Arbetslinjen vidmakthölls men tecken på ett återuppväckande av vissa av dess äldre 

karaktärsdrag fanns alltså, åtminstone i de moderata åtgärderna. Hur såg utvecklingen ut 

under 2000-talet? 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Schröder, s.175, 191, 193, 194-197, 210-212 
Olofsson, Wadensjö, s.56 
37 Kunskapslyftet. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kunskapslyftet, hämtad 2015-11-13 
Dahlstedt, s.47-48 
Johansson, Hornemann Møller, s.69 
Junestav, s.211 
Utvecklingsgaranti. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/utvecklingsgaranti, hämtad 2015-11-13 
Bergeskog, Anders. Arbetsmarknadspolitisk översikt 1999. Institutet för arbetmarknadspolitisk utvärdering. 
Uppsala: IFAU, s.24-25	  
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Proposition 1999/00:98, “Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt” 

Denna lades fram av regeringen Persson i mars 2000. Såsom beskrivits lades i den fram 

förslag på “aktivitetsgarantin” och reglerna för att kvalificera sig för A-kassan ändrades.  

 

Konkreta förslag 

Det huvudsakliga innehållet i denna proposition var alltså “aktivitetsgarantin”. Detta program 

var tänkt att samordna åtgärder för de som var eller riskerade att bli långtidsarbetslösa. Inom 

ramen för denna garanti skulle dessa “[…] erbjudas en heltidsaktivitet till dess att de kan få 

ett arbete eller påbörjar en utbildning i det reguljära utbildningsväsendet.”38 Detta genom att 

garantera dem plats i någon redan existerande åtgärd – det föreslogs alltså främst nyttja den 

vanliga arsenalen av åtgärder. Dessa föreslogs i sin tur delas in i arbetspraktik, 

arbetsmarknadsutbildning, anställningsstöd, projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning, 

start av näringsverksamhet, samt ”särskilda insatser för arbetshandikappade” (t.ex. lönebidrag 

och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare). Aktiviterna skulle pågå i högst ett halvår i 

taget, om inte särskilda skäl förelåg. En ny form av anställningsstöd föreslogs dock vara en 

del av garantin, det s.k. “särskilda anställningsstödet” genom vilket anställandet av arbetslösa 

över 57 år som varit inskriven som arbetssökande i 2 år och deltagit i aktivitetsgarantin i 

minst 3 månader skulle subventioneras. Subventionen föreslogs då närmare bestämt vara 75% 

av lönekostnaden, högst 525 kr/dag, i högst 2 år. Basen i programmet föreslogs dock vara 

organiserade jobbsökaraktiviteter. För deltagande i garantin (förutom via anställningsstödet 

som genererade riktiga löner) föreslogs en ersättning i paritet med A-kassan för dem som var 

berättigad till sådan, och en ersättning om 103kr/dag för andra. De arbetssökandes 

individuella handlingsplaner föreslogs även vidareutvecklas. Det stipulerades att en sådan 

handlingsplan ska upprättas inom tre månader och att den ska ange “[…] den sökandes 

skyldigheter och planerade aktiviteter.”39. Den skulle även stipulera hur brett den arbetslöse 

ska söka arbete. En vägran att godta lämplig åtgärd föreslogs innebära indragen 

arbetslöshetsersättning. En förändring i kvalifikationskraven för A-kassan föreslogs också, 

med innebörden att dessa stipulerar att för att få arbetslöshetsersättning ska den arbetslöse 

”[…] anstränga sig för att finna ett lämpligt arbete men inte kunna få ett sådant arbete.”40. 

Vad som utgör ”lämpligt arbete” skulle regeringen eller myndighet som regeringen delegerar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Prop. 1999/00:98, s.55 
39 Prop. 1999/00:98, s.49 
40 Prop. 1999/00:98, s.50	  
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det till utforma föreskrifter kring. I övrigt föreslogs förändringar i styrningen av 

arbetsmarknadsverket, men dessa studeras inte här.41 

 

Vad pekar dessa förslag på för typ av arbetslinje? För det första, var de föreslagna åtgärderna 

av kompetensutvecklande karaktär, eller framstår de mer som motprestationskrav (något som 

differentierar mellan idealtyp 2 och 3 å ena sidan och 1 å andra)? Det synes ha varit riktade 

mot kompetensutveckling. I propositionen beskrevs garantin såhär; “Befintliga 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder […] skall utnyttjas inom ramen för ett större sammanhållet 

program. […] Grupper om 10-15 arbetssökande skall beredas möjligheter till handledarstödd 

rehabilitering och/eller kompetensutveckling.”42. De åtgärder som kunde komma ifråga är i 

huvudsak riktade mot kompetensutveckling. Exempelvis arbetsmarknadsutbildning och 

arbetspraktik, och subventionerat förvärsvarbete i form av olika typer av anställningsstöd 

verkar såklart också kompetensutvecklande – det är förvärsarbete som utförs. Åtgärder som 

innebar förvärsarbete gav därtill betalt i riktiga löner, så det rör sig där således inte om några 

bidrag i utbyte mot motprestation. Något som talar emot åtgärdernas utvecklande karaktär var 

deras längd – i vanliga fall 6 månader. Frågan är hur mycket kompetensen hinner utvecklas 

under en så kort tid? Dock anfördes att åtgärderna kan förlängas om det krävs – men då krävs 

att den förlängda tiden ska anses stärka den arbetslöse ytterligare. Yrkesutbildningar 

förordades också kunna pågå längre. Överlag bör åtgärderna sägas vara 

kompetensutvecklingsinriktade snarare än motprestationsinriktade.43 

 

Var det frågan om ersättningar som försäkrar den enskildes inkomstnivå eller låga 

ersättningar? Detta differentierar alltså mellan idealtyp 3 å ena sidan och 1 och 2 å andra. Här 

är svaret inte helt tydligt, eftersom ersättningarna skilde sig åt. För de A-kasseberättigade var 

ersättningarna inkomstförsäkrande då ersättningen för dessa skulle hålla A-kassans nivå, 

vilket var 80% av tidigare arbetsinkomst på denna tid (vilket är närmare hela än halva). Dock 

var ersättningen mycket låg för övriga. Det fanns alltså en dualism i systemet. Att 

inkomstförsäkrande ersättningar utgick till vissa bör dock anses motbevisa uppfattningen att 

tydliga incitament i form av låga ersättningar är nödvändiga – i det fallet hade inte 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 Prop. 1999/00:98, s.1-2, 49-50, 55-58, 60, 62, 64 
42 Prop. 1999/00:98, s.58 
43 Prop. 1999/00:98, s.2, 64-65	  
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inkomstförsäkrande ersättningar erbjudits till någon. Slutsatsen blir således att ersättningarna 

betraktas som inkomstförsäkrande. De var heller inte tidsbegränsade för programdeltagarna.44 

 

Vilka incitament fanns att ta erbjudna jobb även om de inte lever upp till preferenserna? 

Fanns detta pekar det alltså på idealtyp 1 och 2 och emot 3. Handlingsplanen föreslogs 

“innehålla krav på sökaktiviteter som tydliggör yrkesmässiga och geografiska sökområden.”45 

och i det första skedet föreslogs “den arbetslöse ges möjlighet att i första hand söka arbete på 

eller i nära anslutning till hemorten och inom sitt yrkesområde.”46. Detta förutsatt att 

önskemålen var realistiska. Efterhand skulle dock kraven öka: 
De flesta arbetslösa vill naturligtvis ha ett arbete som överensstämmer med den egna kompetensen, 

utbildningen och yrkeserfarenheten. Efter en tids arbetslöshet är det normala dock att kraven på det nya 

arbetet måste förändras, t.ex. längre pendling eller byte av bostadsort. Den lokala bundenheten är i hög grad 

beroende av familjesituationen. Ensamstående har rimligen lättare att flytta än en arbetssökande som har små 

barn och en maka eller make som har arbete på bostadsorten.47 

Senare beskrivdes vad som ska anses vara ”lämpligt arbete”, i sammanhanget att arbetslösa 

aktivt måste söka sådant för att få ersättning. Då anfördes; 
Läget på arbetsmarknaden är det primära. Är tillgången på arbetstillfällen god kan det finnas skäl att ta 

hänsyn till personliga förhållanden i något större utsträckning eftersom sökande i det fallet ändock relativt 

snabbt åter kan komma i arbete. Är tillgången på arbetstillfällen sämre får de personliga förhållandena stå 

tillbaka något till förmån för möjligheten att finna ett arbete.48 

Lite senare fortsätter propositionen med ”Det är också angeläget att i detta sammanhang 

betona arbetslöshetsförsäkringens roll av omställningsförsäkring och att den inte varit och inte 

är avsedd att bli en yrkesförsäkring.”49. Överlag synes linjen ha varit att hänsyn ska tas till 

den sökandes preferenser i form av yrke, bostadsort och personliga förhållanden men inom 

vissa gränser vilka ska pendla utefter situationen på arbetsmarknaden. Slutsatsen blir att 

förslagen gav möjlighet att hitta ett arbete som lever upp till förväntningarna, inom gränser 

som avgörs av läget på arbetsmarknaden. Här går förslagen mest i linje med idealtyp 3.50 

 

Överlag, hur synes balansen ha varit mellan skyldigheter och rättigheter? Dominans av 

skyldigheter pekar som bekant på idealtyp 1, dominans av rättigheter på idealtyp 3 och en 

jämnvikt på tvåan. Att arbetslöshetsersättningen kunde dras in vid vägran att delta i åtgärder 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Prop. 1999/00:98, s.6-7, 60 
45 Prop. 1999/00:98, s.49-50 
46 Prop. 1999/00:98, s.50 
47 Prop. 1999/00:98, s.49 
48 Prop. 1999/00:98, s.52 
49 Prop. 1999/00:98, s.52 
50 Prop. 1999/00:98, s.49-52	  
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som stipulerades i handlingsplanen, att denna stipulerade krav på arbetssökande, att basen för 

garantin var organiserade arbetssökaraktiviteter och att krav på ansträngning att få arbete 

infördes i A-kassan visar på skyldigheter. Att åtgärderna framförallt var 

kompetensutvecklande, att ersättningarna var inkomstförsäkrande för många, att de inte var 

tidsbegränsande och rätten att välja arbete inom vissa gränser visar på rättigheter. I stort gör 

jag bedömningen att tonvikten låg på rättigheter – krav på jobbsökande och deltagande i 

jobbsökaraktiviteter vägs upp av rätt att välja arbete. Krav på deltagande vägs tydligt upp av 

åtgärdernas kometensutvecklande karaktär. Därtill var ersättningarna höga för många och inte 

tidsbegränsade. 

 

Förslagens konkreta innehåll bedöms ligga närmast idealtyp 3. För det första var de 

föreslagna åtgärderna främst av kompetensutvecklande karaktär, och för det andra försäkrades 

inkomsten för de A-kasseberättigade, vilket talar emot idealtyp 1 och 2 och för idealtyp 3. För 

det tredje tas hänsyn till den arbetslöse gällande vilka arbeten som anses lämpliga, speciellt i 

inledningskedet. För det fjärde var de föreslagna ersättningarna inte tidsbegränsade. Slutligen 

låg tonvikten vid rättigheter även om skyldigheter också fanns. Överlag placerade sig den 

konkreta politiken närmast idealtyp 3, även om det fanns en viss dragning mot idealtyp 2. 

 

Förslagens motiveringar 

Propositionen motiverades framförallt med en vilja att rikta åtgärder mot de grupper som står 

längst från arbetsmarknaden, och mer specifikt de som är långtidsarbetslösa eller riskerar att 

bli det. Det angavs tidigt att ”Syftet är att ge arbetslösa som är eller löper risk att bli 

långtidsinskrivna bättre förutsättningar att få arbete, hävda arbetslinjen och bryta rundgången 

mellan åtgärder och öppen arbetslöshet.”51. Vikten av att “[…] öka sysselsättningen och 

förhindra marginaliseringen av de undersysselsatta i skogslänen och i vissa områden i 

storstäderna.”52 fördes fram extra tydligt. Hur såg motiveringarna ut mer precis och vilken 

arbetslinje pekar det på?  

 

Motiverades förslagen av en vilja att ge stöd till de arbetslösa eller snarare av behovet av 

kontroll och disciplinering (något som differentierar mellan idealtyp 2 och 3 å ena sidan och 1 

å andra)? Den dominerande motiveringen var den förstnämnda. Redan på propositionens 

första sida anges att;  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51 Prop. 1999/00:98, s.1 
52 Prop. 1999/00:98, s.1	  
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Arbetsmarknadspolitiken har tre huvuduppgifter: För det första att förmedla arbete till arbetslösa och 

arbetskraft till företag. För det andra att öka de arbetslösas kunskaper och för det tredje att stödja dem som 

har svårt att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden.53 

När dessa huvuduppgifter senare beskrevs närmare exemplifiererades svårigheterna kunna 

ligga i att vissa avviker från normen eller att de är offer för strukturella förändringar på 

arbetsmarknaden. Där anfördes också vikten av att förhindra utslagning i av arbetslöshet hårt 

drabbade regioner samt vikten av att prioritera dem som står långt från arbetsmarknaden. 

Strukturella problem framställdes alltså som en stor orsak till arbetslöshet. Vikten av att 

komma tillrätta med arbetslösheten motiveras i samma sammanhang delvis med att det är 

”viktigt att förhindra att dessa personer slås ut från arbetsmarknaden med de ekonomiska och 

sociala konsekvenser det får för dem.”54. Viljan att ge stöd är tydlig.55  

 

När arbetsmarknadspolitikens övergripande mål diskuterades i propositionen framfördes att 

denna ska ”[…] skapa förutsättningar för flexibilitet, trygghet och delaktighet i arbetslivet.”56. 

Rätten till arbete omtalades där också som ett mål; ”Arbetsmarknadspolitiken skall också 

verka för kvinnors och mäns rätt till arbete på lika villkor och motverka en könsuppdelad 

arbetsmarknad.”57. Arbetsmarknadsutskottets ordförande, socialdemokraten Johnny Ahlqvist, 

anförde i sin tur i kammardebatten att “Målet är tydligt: Ingen som kan och vill arbeta ska 

behöva gå arbetslös.”58.59 Senare menade han att; 
Vi tror på alla människors möjligheter och vilja till arbete. Det innebär att man ger människor ökad 

kompetens. Genom olika utbildningsinsatser för arbetslösa underlättas deras anpassning till arbetsmarknaden. 

Det handlar också om att öka människors självkänsla och delaktighet i samhället.60 

Det uttalades explicit i propositionen att syftet med aktivitetsgarantin är ”[…] att ge arbetslösa 

som är eller löper risk att bli långtidsinskrivna bättre förutsättningar att få arbete […].”61. Så 

gjorde även Ahlqvist i kammardebatten. Han menade att aktivitetsgarantins syfte är  ”[…] att 

garantera alla människor ett arbete inom rimlig tid.” och att den är “[…] samhällets sätt att ta 

ansvar för att de som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa får det stöd de behöver för att 

kunna få ett arbete.”62.63 
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54 Prop. 1999/00:98, s.42 
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63 Prop. 1999/00:98, s.1 



	   34	  

 

Behovet av att ge de arbetslösa stöd att undkomma passivisering och utslagning genom 

“aktivering” – och alltså implicit till större möjlighet att få ett arbete – syns också. I 

propositionen anfördes att; “Arbetsmarknadspolitiken syftar bl.a. till att ge de arbetslösa en 

sådan kompetens att de kan ta de lediga arbeten som finns. Endast så motverkas passivisering 

och utslagning […]”64.65 

 

Att ett motiv till politiken som framfördes tydligt var att ge stöd till de arbetslösa står klart, 

men syftade detta stöd till att få de arbetslösa i arbete oavsett om de lever upp till deras 

premisser och är välbetalda eller inte, eller till jobb som uppfyller dessa något mer ambitiösa 

kriterier? Detta differentierar mellan idealtyp 2 och 3. Det finns en del saker som pekar på det 

senare. Exempelvis omtalades sysselsättningsökning som ett av de bästa sätten att omfördela 

resurser och åstadkomma ökad jämlikhet. Således tydliggörs en vilja att arbetstillfällena ska 

vara välbetalda och framväxten av låglönejobb hindras, eftersom det förbättrar 

måluppfyllnaden. Något senare motiverades arbetsmarknadsutbildning bl.a. med att studier 

visar att sådana höjde de löner som arbetslösa fick när de väl senare fick ett jobb.66 Gällande 

jobb som även uppfyller andra preferenser har vi sett att en viss valfrihet i fråga om 

möjligheten att välja arbete utifrån faktorer såsom yrke, social situation och 

pendlingsmöjligheter motiverades. Överlag är det tydligt att motiven bakom förslagen till 

stora delar handlade om att stödja de arbetslösa och att det fanns en ambition att jobben de 

skulle riktas mot även skulle vara välbetalda och leva upp till deras preferenser.  

 

Att stöd till de arbetslösa var ett framträdande motiv framstår alltså som tydligt, men synes en 

vilja att kontrollera och disciplinera också? Ibland syns en sådan. Vid ett tillfälle framhölls att 

åtgärderna är motiverade för vissa arbetslösa p.g.a. nödvändigheten av att stärka dess 

självtillit, medan de är motiverade för andra arbetslösa p.g.a. nödvändigheten av tydligare 

krav och mer stimulans. I det andra fallet syns en kontroll- och disciplineringsvilja. Vid ett 

annat tillfälle stipulerades att aktivitetsgarantin genom kontroll av arbetssökandet ska 

motverka “[…] att olika arbetslöshetskulturer utvecklas där upprepade långa perioder av 

öppen arbetslöshet ses som en naturlig del av livet.”67 och att aktivitetsgarantin bl.a. ska 

motverka missbruk av arbetslöshetsförsäkringen. Här syns tydligt en kontroll- och 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64 Prop. 1999/00:98, s.33 
65 Riksdagsprotokoll 1999/00:116, Anf. 128, Johnny Ahlqvist (s) 
66 Prop. 1999/00:98, s.32, 34	  
67 Prop. 1999/00:98, s.58 
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disciplineringsvilja. Så kan även göras när det anförs att de individuella handlingsplanerna 

ska bidra till att det tydliggörs att den arbetslöse söker arbete tillräckligt intensivt och att 

aktivitetsgarantin ska säkerställa att “de arbetslösa aktivt söker arbete även under den tid som 

tillbringas i praktik, utbildning, eller anställning med särskilt anställningsstöd.”68. Även 

motivet att den enskildes ansvar måste tydliggöras gällande införandet av kravet på 

ansträngning att få ett arbete för att bli berättigad A-kassa visar på ett fokus på personligt 

ansvar. En viss kontroll- och disciplineringsvilja syns alltså. Överlag är det dock tydligt att 

detta inte var ett framstående motiv, vilket tydliggörs av Ahlqvist i kammardebatten; 
Det finns de som tror att den är ett sätt att jaga de långtidsarbetslösa, att vi helt lägger över ansvaret på den 

arbetslöse och bestraffar dem som inte lyckas få jobb. Men det är inte så! Detta är inte ett sätt hetsa, jaga eller 

straffa arbetslösa. Jag vill vara väldigt tydlig på den punkten. Tvärtom syftar aktivitetsgarantin till att 

garantera alla människor ett arbete inom rimlig tid. Aktivitetsgarantin är samhällets sätt att ta ansvar för att 

de som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa får det stöd de behöver för att kunna få ett arbete.69 

Överlag framhävs viljan att ge stöd till de arbetslösa mest, även om en kontroll- och 

disciplingsvilja också syns.70 

 

Som vi precis såg motiverades förslagen alltså också av en vilja att bekämpa bidragsfusk, 

vilket pekar på idealtyp 1 och 2. Detta syntes när behoven av att förhindra att 

arbetslöshetskulturer fram samt att motverka missbruk av arbetslöshetsersättningen 

framhävdes. I första fallet impliceras att vissa arbetslösa inte försöker söka arbete då en 

arbetslös tillvaro blivit naturlig och i andra uttalas viljan att motverka bidragsfusk rätt ut.71 

 

Slutligen kan nämnas att ersättningsnivåerna inte motiverades överhuvudtaget. 

 

Låt oss sammanfatta. Tyngdpunkten låg på viljan att ge stöd, även fast en viss kontroll- och 

disciplineringsvilja även syntes. Stödet synes därtill ha varit riktat mot välbetalda arbeten som 

lever upp till förväntningarna. Ersättningarnas nivåer motiveras inte överhuvudtaget, vilket 

gör att vi tyvärr inte kan dra några slutsatser gällande de indikatorerna. Slutligen; en vilja att 

bekämpa bidragsfusk kan synas. Även om en viss dragning mot idealtyp 1 och 2 syns genom 

den kontroll- och disciplineringsvilja och den vilja att bekämpa bidragsfusk som framhävdes 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68 Riksdagsprotokoll 1999/00:116, Anf. 128, Johnny Ahlqvist (s) 
69 Riksdagsprotokoll 1999/00:116, Anf. 128, Johnny Ahlqvist (s) 
70 Prop. 1999/00:98, s.15, 33, 49-52, 56 
Riksdagsprotokoll 1999/00:116, Anf. 128, Johnny Ahlqvist (s) 
Riksdagsprotokoll 1999/00:116, Anf. 132, Johnny Ahlqvist (s)	  
71 Prop. 1999/00:98, s.32, 58 
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synes ändå “rätten till hjälp och ett bra arbete” vara det huvudsakliga perspektivet på 

arbetslinjen som motiverade förslagen.  

 

Syn på de arbetslösa 

Vilken syn på de arbetslösa impliceras? Det konkreta förslagen pekar huvudsakligen på en 

syn på arbetslösheten som samhälleligt orsakad. Åtgärderna hade kompetensutvecklande 

karaktär, ersättningar var inkomstförsäkrande för många och var inte tidsbegränsade, 

arbetslösa gavs inom vissa ramar möjlighet att välja arbete utefter sina preferenser och en 

liten tonvikt fanns vid rättigheter. De flesta motiveringarna pekar även de mot en syn på 

arbetslösheten som samhälleligt orsakad. Framförallt tonvikten vid behovet att ge stöd till de 

arbetslösa som motivering och viljan att jobben helst ska vara välbetalda och leva upp till de 

arbetslösas preferenser. Samtidigt kan den kontroll- och disciplineringsvilja som syns och 

framhävandet av motivet att bekämpa bidragsfusk sägas peka på det motsatta. Här görs dock 

bedömningen att motivet att kompetensutveckla och ge stöd dominerar så pass mycket att det 

vore fel att klassificera synen på de arbetslösa som dubbel. Synen på arbetslösheten var 

framförallt att den är samhälleligt orsakad, även om vissa drag av en syn på arbetslöshet som 

individuellt orsakad även fanns. 

 

Sammanfattning 

Låt oss åskådliggöra resultaten i en tabell. 

Tabell 1, Socialdemorkaternas arbetslinje år 2000 

 Kontroll och 
displinering 

Självhjälp och tredje 
vägens aktivering 

Rätten till hjälp och 
ett bra arbete 

Konkreta förslag   X 

Förslagens 
motiveringar 

  X 

Syn på de 
arbetslösa 

  X 

 

Socialdemokraterna fyllde år 2000 konceptet “arbetslinjen” med innehåll i linje med “rätten 

till hjälp och ett bra arbete”. Gällande de konkreta förslagen var åtgärderna av 

kompetensutvecklande karaktär, ersättningarna var för många inkomstförsäkrande och inte 

tidsbegränsade och möjligheter gavs att hitta ett arbete som uppfyller den sökandes 

preferenser. Motiven bakom förslagen var framförallt att ge stöd till de arbetslösa att få ett 

arbete och fokus låg där även på välbetalda jobb som passar de arbetslösa. En viss kontroll- 
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och disciplineringsvilja och vilja att bekämpa bidragsfusk syntes, men överlag är det tydligt 

att tyngdpunkten låg på viljan att ge stöd. Den syn på de arbetslösa som impliceras är positiv. 

Utgångspunkten var att de är offer för arbetslösheten som behöver stöd. 
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Proposition 2002/03:44, “Arbetsmarknadspolitiken förstärks” 

Tre år senare, våren 2003, lades denna proposition fram. Den utgjorde som vi ska se till stor 

del en revidering och påbyggnad av aktivitetsgarantin genom utökning av vissa åtgärder och 

tillkommandet av andra. Då utgångspunkten för denna proposition framförallt var 

aktivitetsgarantin kommer denna att utgås från i de fall där ingen av indikatorerna berörs av 

något av förslagen.72 

 

Konkreta förslag 

När det kommer till aktiva åtgärder lämnades i propositionen förslag bl.a. på åtgärden 

“arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare”, genom vilken invandrare med svårigheter att 

etablera sig på arbetsmarknaden får hjälp av en specialutbildad arbetsförmedlare att komma i 

kontakt med relevanta arbetsgivare och stöd under arbetets första tid. Det särskilda 

anställningsstödet föreslogs därtill utvecklas och omfatta även arbetslösa under 57 som 

deltagit i aktivitetsgarantin i minst 1,5 år. Subventionsgraden föreslogs även öka till 85% av 

lönen (högst 750kr/dag). Bristyrkesutbildning för redan anställda föreslogs därtill, men 

kommer ej analyseras eftersom den inte riktas mot arbetslösa. Förutom dessa åtgärder 

förslogs vissa ändringar i A-kassan. Rätten att gå tillbaka till en påbörjad period i A-kassan 

efter inträde i aktivitetsgarantin föreslogs avskaffas och för uppfyllande av “arbetsvillkoret”, 

det vill säga den mängd förvärvsarbete som ska ha utförts för att bli berättigad till A-kassa, 

föreslogs arbete utfört före inträde i garantin inte längre kunna räknas. Därtill föreslogs ett 

“studerandevillkor” införas med innebörden att studier i vissa fall också ska kunna berättiga 

till A-kassa, nämligen ifall den arbetslöse i enlighet med sin handlingsplan lämnat 

aktivitetsgarantin för reguljära studier om minst ett år, men därefter blir arbetslösa igen och 

söker A-kassa inom 10 månader från studiernas avslutande. Slutligen föreslogs ersättning från 

A-kassan kunna utgå med samma belopp som ersättningen under deltagandet i 

aktivitetsgarantin vid ny arbetslöshet om det gynnar den arbetslöse, utifall att den nya 

arbetslösheten infaller inom 1 år från deltagandet i garantin.73 

 

Var de föreslagna åtgärderna av kompetensutvecklande karaktär eller av 

motprestationskaraktär? Som vi sett handlande de föreslagna åtgärderna främst om att ge 

arbetslösa erfarenhet av eller tillgång till riktigt förvärvsarbete, vilket såklart är 

kompetensutvecklande. Både “arbetsplatsintroduktionen” och utökningen av “det särskilda 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72 Prop. 2002/03:44, s.1-2 
73 Prop. 2002/03:44, s.1-2, 45, 51-52, 55, 58, 61	  
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anställningsstödet” var riktade mot detta, “arbetsplatsintroduktionen” därtill med extra stöd 

och uppföljning. Även tillkomsten av “studerandevillkoret” gynnar kompetensutveckling, 

eftersom det gjorde det förmånligare att studera. Allt som allt bör de konkreta åtgärder som 

förordades i propositionen gynna kompetensutveckling. 

  

Var de föreslagna ersättningarna inkomstförsäkrande eller låga? Som vi såg ändrades inte 

ersättningarnas nivå något, däremot försvårades delvis och underlättades delvis möjligheten 

att kvalificera sig för A-kassa – något som ger inkomstförsäkrande ersättning vid senare 

deltagande i aktivitetsgarantin och andra åtgärder. Inskränkningarna av ramtiden för 

arbetsvillkoret försvårade att bli berättigad A-kassa, men studerandevillkoret underlättade. 

Det kan således konstateras att ingen större skillnad blev konsekvensen. 

 

Vi kan slutligen konstatera att rätten att välja arbete inte ändrades av någon av åtgärderna i 

denna reform. 

 

Låg fokus på rättigheter eller skyldigheter överlag? Fokus låg på rättighetsfokuserade förslag. 

Stöd att få arbete och rätt att kvalificeras för A-kassa genom studier framförallt. Dock utgör 

kravet att börja om på nytt i uppfyllandet av arbetsvillkoret efter deltagande i 

aktivitetsgarantin en betoning på skyldigheter – ett större krav att arbeta. Gällande rättigheter 

infördes dock därtill en rätt att återgå till aktivitetsgarantin med samma ersättning som förut 

efter en tid om man blivit avstängd.74  

  

Då förslagen var kompetensutvecklande, möjligheterna till inkomstförsäkrande ersättningar 

fortfarande goda (i vissa fall utökades de och vissa inskränktes de något), möjligheten att 

välja arbete inte inskränkste och tyngdpunkten låg på rättigheter placeras de konkreta 

förslagen närmast “arbetslinjen som rätten till hjälp och ett bra arbete”. 

 

Förslagens motiveringar 

Denna proposition motiverades framförallt med behovet av att förstärka insatserna för de 

grupper som står längst från arbetsmarknaden. Långtidsarbetslösa i allmänhet och vissa 

grupper av arbetslösa invandrare framfördes som extra utsatta och en vilja framfördes att 
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gynna etnisk mångfald, jämställdhet, och delaktighet på arbetsmarknaden. I detta syfte ansågs 

åtgärder riktade mot svaga grupper behöva stärkas, däribland aktivitetsgarantin.75 

 

Låg tyngdpunkten hos motiveringerna på att ge stöd till de arbetslösa eller låg den snarare på 

behovet av att kontrollera och disciplinera? Tyngdpunkten låg tydligt på behovet att ge stöd 

till de arbetslösa. När arbetsmarknadspolitikens inriktning redogjordes för sades att målet är 

full sysselsättning, att för att nå detta mål har politiken riktats om från fokus på stabilisering 

till allokering, och en del i det arbetet har varit att förstärka insatserna för de som har svårast 

att få arbete, via främst aktivitetsgarantin, och att denna omläggning nu måste fortsätta. I 

kammardebatten menade arbetslivsminister Hans Karlsson vidare att ”Arbets- och 

kompetenslinjen är en hörnsten i socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik. Den är ett uttryck 

för grundläggande politiska värderingar som handlar om att göra alla delaktiga i samhället 

och förhindra utslagning.”76. När arbetsmarknadspolitikens huvuduppgifter redogjordes för i 

propositionen angavs två av dem vara att öka de arbetslösas kompetens och att stödja dem 

som har svårast att få arbete. Det sades vidare att “Arbetsmarknadspolitiken skall bidra till 

tillväxt, sysselsättning och ett konkurrenskraftigt näringsliv samt skapa förutsättningar för 

flexibilitet, trygghet och delaktighet i arbetslivet.”77 och att  
Genom ett effektivt platsförmedlingsarbete, som tillsammans med kompetenshöjande insatser och övriga 

åtgärder leder till att de arbetslösa kan konkurrera om de lediga jobben och aktivt söka arbete, ökas 

omställnings- och anpassningsförmågan på arbetsmarknaden. […] Medvetenhet och aktiva åtgärder på dessa 

områden är en förutsättning för att säkerställa trygghet och delaktighet för individen.78  
Med bakgrund av detta sägs att aktivitetsgarantin måste förbättras och insatserna för de 

långtidsarbetslösa förstärkas.79  

 

Förslagens motiveringar handlade främst om behovet av att ge stöd till de svagaste. 

Utökningen av det särskilda anställningsstödet motiverades i propositionen med behovet av 

att ge arbetsgivare incitament att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden. 

Framförallt var det äldre arbetslösa samt arbetslösa invandrare som pekades ut som grupper i 

extra behov av stöd. Det beskrivdes hur äldre utgör en stor del av gruppen långtidsarbetslösa, 

och att denna grupp heller inte gynnats av förbättrad konjunktur. Det beskrivdes på liknande 

sätt hur sysselsättningsgraden bland invandrare är lägre än den genomsnittsliga 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
75	  Prop. 2002/03:44, s.19-21, 31-41	  
76 Riksdagsprotokoll 2002/03:113, Anf.23, Hans Karlsson (s) 
77 Prop. 2002/03:44, s.34 
78 Prop. 2002/03:44, s.34 
79 Prop. 2002/03:44, s.33-34	  
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sysselsättningsgraden och att speciella åtgärder därför behövs. Att förbättra integrationen av 

invandrare beskrivdes som en av två stora utmaningar för arbetsmarknadspolitiken, och hur 

matchnings- och utbildningsåtgärder därför krävs. Senare beskrivdes hur 

arbetsplatsintroduktionen till stor del syftade till att möjliggöra arbetslivsinträde för 

invandrare. I kammardebatten menade Karlsson att extra hjälp till invandrare är motiverat 

eftersom de befinner sig i ett strukturellt underläge; 
Jag känner mig emellertid övertygad om att människor som kommer till oss från andra länder saknar något 

som vi andra har som har bott här länge. Vi kan arbetsmarknaden. Vi vet var jobben finns. Vi kan 

branscherna. Vi har vänner, bekanta och grannar som tipsar. Det vill jag kompensera för dem som kommer 

hit utifrån, som saknar just detta.80 

Även handikappade lyftes fram som en grupp som behöver extra stöd, varför satsningen på 

det ”särskilda anställningsstödet” ansågs motiverad. Socialdemokraten Christer Skoog 

menade att en subvention är enda chansen för handikappade att få visa vad de går för, 

eftersom arbetsgivare väljer bort dem annars. En vilja att stödja de svagaste grupperna på 

arbetsmarknaden extra framfördes alltså tydligt. Målet för arbetsmarknadspolitiken angavs 

vara full sysselsättning och god tillväxt, och för att uppnå detta måste de arbetslösas 

kompetens höjas och de svagaste grupperna stödjas. Skoog menade även att satsningen på 

anställningsstöd ”[…] kommer att innebära att många av de människor som inget annat gör än 

längtar efter att få ett jobb också kommer att få det.”81. Att förslagen syftade till stöd står 

alltså klart. Karlsson poängterade det tydligt i kammaren; ”Vi är förtjusta i 

arbetsmarknadspolitik […]. Vi tror att det har betydelse […] att människor får stöd och 

känner sig trygga i omställning.”82.83 

 

Att viljan att ge stöd var framträdande är mycket tydligt, men låg fokus för detta stöd på att få 

de arbetslösa i vilket arbete som helst eller snarare ett arbete som är välbetalt och lever upp 

till den sökandes preferenser? Detta differentierar som bekant mellan idealtyp 2 och 3. En 

indikator på att fokus var på vilket jobb som helst är att en faktor bakom viljan att öka 

arbetskraftsutbudet är att ett stort sådant ”motverkar ogynsam löneglidning och inflation.”84 – 

en viss motvilja mot löneökningar fanns alltså. Dock är det mer som pekar på att det fanns en 

vilja att hjälpa arbetslösa till välbetalda yrken som lever upp till den sökandes preferenser. En 
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av arbetsmarknadsutbildningens syften sades vara att understödja strukturomvandlingen från 

arbetsintensiva sektorer till kunskapsintensiva – och kunskapsintensiva jobb tenderar ju att 

vara mer högproduktiva och välbetalda än arbetsintensiva. Tydligaste indikatorn på att fokus 

låg på välbetalda arbeten som lever upp till de sökandes preferenser är dock ett inlägg i 

kammardebatten av arbetslivsministern där han tydligt framförde ståndpunkten att svensk 

arbetsmarknad ska karaktäriseras av trygga, välbetalda och högproduktiva jobb och inte 

karaktäriseras av lågproduktiva låglönejobb. Detta gjordes genom en jämförelse med 

amerikansk arbetsmarknad: 
När man bor på hotell blir man uppskjutsad till sin våning av hisspojkar. När man knallar runt i korridorerna 

ser man hotelloggan stämplad i askfaten. Det är människor som jobbar med sådant i USA, ett land som 

Moderaterna ofta hänvisar till […]. Den typen av jobb har inte vi. Här kan människor i normalfallet försörja 

sig på ett jobb. De människor som stämplar hotelloggor i USA går sedan till ytterligare ett annat jobb och 

ytterligare ett och så vidare. I Sverige har vi en idé med arbetsmarknadspolitiken. Vi har en idé om trygga 

jobb, om trygghet förenad med effektivitet. Vi skapar trygghet genom arbetsmarknadspolitiken. Här 

medverkar människor i förhandlingar om att ta bort sina egna jobb. De deltar i en strukturomvandling som 

gör att vi hela tiden kan ligga i framkant för ett friskt näringsliv.85 

Att det var just arbetslivsministern som sade detta ger citatet extra tyngd. Överlag är det alltså 

tydligt att fokus låg på att hjälpa arbetslösa till välbetalda arbeten som lever upp till de 

arbetslösas preferenser.86 

  

Finns då inget som pekar på behovet av att kontrollera och disciplinera arbetslösa som motiv 

till förslagen? Jodå, detta syns exempelvis i ett tydliggörande av att arbetsförmedlingarna 

måste jobba aktivare med att de krav på jobbsökande som finns efterlevs då undersökningar 

visar att arbetslösa generellt har en mycket låg sökaktivitet. En viss kontrollvilja syntes då det 

stipulerades att inkomsttrygghet ska ges till ”ofrivilligt” arbetslösa under en övergångsperiod 

– en viss kontrollvilja över varför den enskilde är arbetslös fanns alltså. Den syns också då det 

stipuleras att höga ersättningar måste kombineras med tydliga krav på t.ex. att söka arbete. 

Överlag går det inte att skönja någon större sådan dock.87 

 

Apropå ovanstående, framhävdes behovet av inkomstförsäkrande eller låga ersättningar 

överlag? Såsom impliceras ovan framfördes behovet av inkomstförsäkrande ersättningar vid 

några tillfällen, och samtidigt inte vice versa. Ovanstående framförande av behovet av 

inkomstförsäkring under en omställningsperiod är såklart ett exempel på en vilja att försäkra 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
85 Riksdagsprotokoll 2002/03:113, Anf.25, Hans Karlsson (s) 
86 Prop. 2002/03:44, s.24, 26 
87 Prop. 2002/03:44, s.34, 40	  
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den enskildes inkomst. Detta omnämndes därtill som en av arbetsmarknadens huvuduppgifter 

syftandes att leda till målen full sysselsättning och god tillväxt, vilket visar vikten som lades 

vid detta. I övrigt angavs att taket i A-kassan höjts så att de flesta kan få ut 80% av sin 

inkomst vid arbetslöshet och att detta stärkt A-kassans legitimitet. Samtidigt vet vi sedan förut 

att de som är A-kasseberättigade fick ersättning till samma belopp vid deltagande i garantin 

och deltagandet hade ingen tidsgräns vilket i propositionen motiveras med att garantin utgör 

ett yttersta ekonomiskt skydd. Således framfördes vikten av att försäkra arbetslösas inkomst.88 

 

Behovet att bekämpa bidragsfusk framfördes inte, bortsett från den implikation det är på 

behovet av att bekämpa bidragsfusk att förtydliga att inkomsttrygget ska ges till ”ofrivilligt” 

arbetslösa – det visar på synen att det finns ”frivilligt” arbetslösa som, får vi anta, också söker 

ersättningar.  

 

Överlag placerar sig alltså även förslagens motiveringar närmast ”arbetslinjen som rätten till 

hjälp och ett bra arbete”. Behovet av att ge stöd till arbetslösa var tydligt, behovet att hjälpa 

dem till välbetalda arbeten som lever upp till de arbetslösas preferenser framfördes betydligt 

tydliggare än behovet av att de tar första bästa jobb, kontroll- och disciplineringsviljan var 

inte framträdande, behovet av att bekämpa bidragsfusk kan enbart ses i ett ord vilket bör 

betraktas som för lite att dra tydliga slutsatser på och behovet av att försäkra de arbetslösas 

inkomster var tydlig. 

 

Syn på de arbetslösa 

Förslagens konkreta innehåll, med åtgärdernas kompetensutvecklande karaktär, att förslagen 

rörande A-kassan inte inskränker möjligheten till inkomstförsäkrande ersättningar nämnvärt, 

samt det stora fokuset på rättigheter tyder på synen att arbetslösheten är samhälleligt orsakad 

och något de arbetslösa framförallt är offer för. Även motiveringarna tyder på det med dess 

fokus på att ge stöd till de arbetslösa, detta stöds riktning mot välbetalda arbeten som lever 

upp till de arbetslösas preferenser och framhävandet av behovet att försäkra arbetslösas 

inkomst samtidigt som behovet av att kontrollera och disciplinera och bekämpa bidragsfusk 

synes ha varit litet. Överlag verkar alltså synen ha varit positiv. 
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	   44	  

Sammanfattning 

Återigen, låt oss åskådliggöra resultaten: 

Tabell 2, Socialdemokraternas arbetslinje 2003 

 Kontroll och 
disciplinering 

Självhjälp och 
tredje vägens 
aktivering  

Rätten till hjälp och 
ett bra arbete 

Konkreta åtgärder   X 

Motiveringar   X 

Syn på de 
arbetslösa 

  X 

 

Socialdemokraterna höll sig åter till ”arbetslinjen som rätten till hjälp och ett bra arbete”. 

Åtgärderna var av kompetensutvecklande karaktär och ersättningarnas inkomstförsäkrande 

nivå inskränktes inte – möjligheten att bli berättigad till A-kassa underlättades delvis och 

försvårades delvis. Fokuset låg på rättigheter. Motiveringarna visar på en vilja att ge stöd till 

de arbetslösa och då framförallt till arbeten som är välbetalda och passar de arbetslösa och 

framhävandet av behovet att försäkra de arbetslösas inkomst var tydlig. Samtidigt framfördes 

varken kontroll- och disciplineringsvilja eller behov att bekämpa bidragsfusk särskilt tydligt. 

Den syn på de arbetslösa som impliceras är positiv, de är offer som ska hjälpas. 
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Kapitel 5, De moderata propositionerna 
Socialdemokraterna följde alltså en konceptualisering av arbetslinjen i linje med ”rätten till 

hjälp och ett bra arbete” implicerandes en positiv bild av de arbetslösa. Vilken typ av 

arbetslinje följde moderaterna när de hamnade i regeringsställning? 

 

Proposition 2006/07:89, ”Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken” 

Regeringen Reinfeldts första stora arbetsmarknadspolitiska proposition levererades i mars 

2007 under namnet ”Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken”. Genom denna 

ersattes aktivitetsgarantin med ”jobb- och utvecklingsgarantin” och A-kassans regler 

reviderades. 

 

Konkreta förslag 

Jobb- och utvecklingsgarantin föreslogs delas upp i tre faser. I den första fasen som föreslogs 

inträda efter 300 dagar som inskriven på arbetsförmedlingen för alla utom föräldrar till 

minderåriga vilka föreslogs kunna välja mellan dag 301 och 451, förordades fokus ligga på 

jobbsökaraktiviteter. Fas två föreslogs ha en tydlig inriktning på kompetensutveckling då den 

förordades innehålla åtgärder såsom ”[…] arbetsmarknadspolitiska program som inkluderar 

arbetspraktik, subventionerade anställningar och kompetenshöjande insatser.”89. I den tredje 

fasen föreslogs de arbetslösa föras över i ”[…] varaktig samhällsnyttig sysselsättning som 

motsvarar hela den arbetslöses arbetsutbud.”90. Den föreslagna ersättningen var 65% av 

tidigare arbetsinkomst för A-kasseberättigade (70% de första 150 dagarna för föräldrar som 

väljer att inte vänta dessa dagar med att inträda vilket de som sagt föreslogs ha möjlighet till), 

för andra föreslogs den lägsta nivån av aktivitetsstöd lämnas under 450 dagar, varpå 

försörjningsplikten förordades övergå till kommunen. Vid misskötsamhet eller ogiltig 

frånvaro föreslogs rätten till aktivitetsstöd dras tillbaka.91 

 

Förändringar i A-kassan föreslogs också. En möjlighet att under de första 100 dagarnas 

arbetslöshet avgränsa sitt arbetssökande lokalt och till sitt yrke som Socialdemokraterna infört 

föreslogs avskaffas. Den möjlighet att berättigas till en andra period av A-kassa som funnits 

tidigare likaså. Enligt förslaget skulle A-kassa kunna ges i högst 300 dagar (450 dagar för 

förälder till minderårig). Slutligen förordades de dagar den arbetslöse uppbör aktivitetsstöd 
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91 Prop. 2006/07:89, s.1-2, 49, 51-52	  
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samordnas med dagar med rätt till A-kassa. Om en arbetslös alltså deltagit i en åtgärd före 

”jobb- och utvecklingsgarantin” (som inträder efter A-kasseperiodens slut) så dras antalet 

dagar med aktivitetsstöd av från antalet dagar den arbetslösa har rätt till A-kassa.92 

 

Var åtgärderna riktade mot kompetensutveckling eller snarare mot motprestation? Fas 1 

föreslogs inte innehålla något som bör räknas vare sig som kompetensutvecklande eller 

motprestation, främst jobbsökaraktiviteter, men fas 2 erbjöd kompetensutveckling, 

exempelvis via arbetspraktik och subventionerade anställningar. Fas 3 synes dock snarare 

riktad mot motprestation. Till en ersättning som inte är inkomstförsäkrande föreslogs den 

arbetslösa heltidssysselsättas. Då åtgärden inte beskrevs närmre än så framstår inte 

ambitionerna för den som speciellt höga – huvudsyftet framstår vara att sysselsätta de 

arbetslösa och detta skulle göras till låga ersättningar. Strategin att sysselsätta arbetslösa till 

låga ersättningar känner vi igen från AK:s motprestationsinriktade verksamhet på 1920-talet. 

Fas 2 var alltså kompetensutvecklande medan fas 3 snarare synas fokuserad på motprestation. 

Svaret blir alltså; både och. 

 

Hur ska ersättningarna bedömas? Då den definition av inkomstförsäkrande ersättning som 

används är att den ligger närmre hela än halva den tidigare arbetsinkomsten, kan konstateras 

att ersättningarna inte var det. Den högsta ersättningen var 65% av tidigare arbetsinkomst, 

70% för föräldrar under en period. 

 

När det kommer till frågan om huruvida ersättningarna var tidsbegränsade kan vi konstatera 

att så inte var fallet för A-kasseberättigade (som föreslogs få ersättning i paritet med A-kassan 

så länge de deltar i garantin – vilket kan vara för alltid), men att ersättningen för de andra 

föreslogs upphöra efter 450 dagar varpå försörjningsfrågan förordades läggas på kommunen – 

och då blir det en bedömningsfråga huruvida den enskilde ska få försörjningsstöd eller ej. Den 

var alltså tidsbegränsad för vissa. 

 

Hur ska möjligheten att välja arbete kontra incitament att ta arbete som inte uppfyller den 

arbetslöses preferenser bedömas? Förslagen innebär en press att ta jobb som inte uppfyller 

preferenserna. Möjligheten att under 100 dagar avgränsa sitt jobbsökande föreslogs avskaffas. 

Därtill har vi de låga ersättningarna som ger starkare incitament, det föreslagna borttagandet 
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av möjligheten att få A-kasseperioden förlängd, förslaget om att dagar med 

aktivitetsersättning ska räknas av från dagar med A-kassa vilket gör att ersättningen trappas 

ned fortare än annars samt tidsbegränsningen av ersättningen för vissa. 

 

Överlag, låg fokus på rättigheter eller skyldigheter? Rättigheter syns i de 

kompetensutvecklande åtgärderna och att ersättningarna för många inte var tidsbegränsade. 

Skyldigheter syns i att arbetslöshetsersättningen var villkorad med deltagande i åtgärder, i den 

första fasens jobbsökarinriktning, i den tredje fasens motprestationsinriktade verksamhet, och 

i avskaffandet av möjligheten att avgränsa sitt jobbsökande den första tiden och pressen att 

acceptera erbjudna jobb. En viss tyngdpunkt kan därför sägas ha legat vid skyldigheter.93 

  

Förslagen bör placeras både vid ”arbetslinjen som självhjälp och tredje vägens aktivering” 

och ”arbetslinjen som kontroll och disciplinering”. Det som skiljer dessa åt är dels ifall 

åtgärderna är kompetensutvecklande eller snarare har karaktären av motprestation, och som vi 

sett så skiljer detta sig åt mellan åtgärderna i denna proposition. Dels i det större fokuset på 

skyldigheter i ”kontroll och disciplinering”. Att alla arbetslösa faktiskt enligt propositionens 

förslag kommer att genomgå kompetensutveckling om de inte hittat ett jobb innan fas 2 talar 

för ”självhjälp och tredje vägens aktivering”, men det faktum att denna fas sträcker sig i 150 

dagar, medan en arbetslös i teorin kan komma att befinna sig i den tredje fasen under ett helt 

arbetsliv gör det ändå orimligt att utesluta ”kontroll och disciplinering”. Därtill talar tonvikten 

vid skyldigheter även för denna idealtyp. 

 

Förslagens motiveringar 

Denna proposition motiverades framförallt med att det finns ett behov av att bryta 

“utanförskapet”, och att aktivitetsgarantin har uppvisat bristande effektivitet och kvalitet. 

Genom “jobb- och utvecklingsgarantins” åtgärder ska de arbetslösa hjälpas in i arbetslivet 

igen. Skärpningarna av A-kassan motiverades med att tydliggöra dess karaktär som 

omställningsförsäkring och sänkningen av aktivitetsstödet med att skapa incitament.94 

 

Låg tyngdpunkten hos motiveringerna på att ge stöd till de arbetslösa eller snarare på behovet 

av att kontrollera och disciplinera? Jobb- och utvecklingsgarantin motiverades framförallt 
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med behovet av att ge stöd till de arbetslösa. Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin sade 

i kammaren att: 
Att satsa närmare 10 miljarder kronor på jobb- och utvecklingsgarantin och närmare 3 miljarder kronor på 

jobbgarantin för ungdomar – som vi kommer att diskutera senare – är inte att lämna de arbetslösa utan stöd. 

Det är att ta ansvar för dem som verkligen behöver insatser från arbetsförmedlingens sida.95 

Moderaten Tomas Tobé framhävde även han viljan att ge stöd när han anförde att;  
Vi öppnar en möjlighet också för de personer som oppositionen inte velat se tidigare, de personer som 

befinner sig utanför arbetslöshetsförsäkringssystem och ofta går på försörjningsstöd. De befinner sig faktiskt 

också i ett utanförskap.96 

När regeringens skäl för införandet av garantin framfördes i propositionen inleddes detta med 

orden: 
Trots en stark tillväxt präglas arbetsmarknaden av ett omfattande utanförskap. Att öka sysselsättningen och 

motverka utanförskapet är den enskilt viktigaste uppgiften för den ekonomiska politiken och därmed även för 

arbetsmarknadspolitiken. Långvarig arbetslöshet riskerar att slå mot den arbetssökandes motivation att söka 

arbete liksom mot värdet på arbetsmarknaden av dennes kunskap och kompetens. Det behövs därför ett 

särskilt stöd för att de människor som står långt bort från arbetsmarknaden skall finna en väg tillbaka till 

arbete.97 

När målgruppen för garantin omtalades sades även att det är “viktigt att insatser för arbetslösa 

sätts in i ett tidigt skede.” och att föräldrar till minderåriga därför bör ”ges möjligheten att 

delta i jobb- och utvecklingsgarantin vid samma tidpunkt som andra arbetslösa.”98 även om de 

kan avvakta. Den framfördes alltså som ett stöd snarare än kontroll och disciplinering. 

Intressant i sammanhanget är att Tobé när han talade om motprestationskrav kontra stöd i 

kammaren sa att ”Det stämmer att vi inför regler som bejakar arbetslinjen, men det är nu det 

samtidigt införs åtgärder för att också hjälpa arbetssökande in på arbetsmarknaden, särskilt 

dem som står långt borta från arbetsmarknaden.”99 – här används alltså begreppet 

”arbetslinjen” som synonymt med motprestationskrav av kontroll- och disciplineringstyp. 

Åtgärdernas stödjande aspekter framställs som uppvägande dessa. Samma blandning 

framhävdes upprepade gånger av Littorin; ”Genom jobb- och utvecklingsgarantin öppnar vi 

ytterligare en ny väg tillbaka för långtidsarbetslösa och socialbidragstagare. Genom att 

förstärka både stödet och kraven vidgas vägen tillbaka till arbete.”.100, ”Jag vill samtidigt som 

så många gånger förut påpeka att […] lägre ersättningsnivåer efter 200 respektive 300 dagars 
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98 Prop. 2006/07:89, s.50 
99 Riksdagsprotokoll 2006/07:116, Anf. 5, Tomas Tobé, (m) 
100 Riksdagsprotokoll 2006/07:116, Anf. 21, Sven-Otto Littorin, (m)	  



	   49	  

arbetslöshet nu följs av rejäla insatser i jobb- och utvecklingsgarantin […]”101. Greppet att 

motivera politiken med att den utgör en balans mellan stöd och kontroll och disciplinering 

utgjorde alltså ett mönster. 
 

En viss kontroll- och disciplineringsvilja syntes alltså också, och denna lyftes även fram av att 

stödet snarare framställdes som riktat mot vilket jobb som helst än på välbetalda jobb som 

lever upp till de arbetslösas preferenser. Gällande inskränkningen av rätten att välja arbete 

anfördes detta; 
Sannolikheten att hitta ett nytt arbete minskar med arbetslöshetens längd och det är därför av största vikt att 

den som är arbetslös finner ett arbete så snart det är möjligt. Regeringen anser därför att det är ytterst 

angeläget att den arbetssökande redan i ett tidigt skede aktivt söker alla lämpliga arbeten. Att den 

arbetssökande har rätt att begränsa sitt arbetssökande såväl yrkesmässigt som geografiskt under de 100 första 

ersättningsdagarna strider mot detta […]. Av lagen om arbetslöshetsförsäkring framgår bland annat att ett 

arbete skall vara lämpligt om det inom ramen för tillgången på arbetstillfällen tagits skälig hänsyn till den 

sökandes förutsättningar för arbetet samt andra personliga förhållanden.102 

Inskränkningen motiverades alltså delvis med att det finns ett skydd för “lämpliga arbeten” 

ändå. Tydligt är ändå att Moderaterna ville tvinga arbetslösa att söka arbeten utanför sina 

preferenser, annars hade inte inskränkningen gjorts. Tydligast gällande denna fråga är dock 

regeringens svar på SACO när dessa framfört ståndpunkten att dagar med aktivitetsersättning 

inte bör dras av antalet dagar med rätt till A-kassa då detta kan föranleda att arbetslösa tvingas 

ta första bästa jobb trots att de precis genomgått en arbetsmarknadsutbildning som ger 

kompetens till bättre jobb. De svarar då: 
Regeringen vill påminna om att arbetslöshetsförsäkringen inte är en yrkesförsäkring. Även om idealet är att 

den sökande omedelbart efter arbetsmarknadsutbildningen får ett arbete i linje med utbildningen, är 

arbetslöshetsersättningen inte avsedd som en försörjning i en väntan på det ideala arbetet.103  
Denna motivering måste sägas vara mycket tydlig. Politiken motiverades alltså främst med 

behovet av att ge stöd till de arbetslösa, men det stöd som erbjöds syftade snarare till vilket 

jobb som helst än till ett välbetalt arbete som lever upp till den sökandes preferener. Därtill 

syntes också en tämligen framträdande kontroll- och disciplineringsvilja.104 

 

Framhävdes behovet av att bekämpa bidragsfusk? Littorin framhävde detta tydligt i 

kammaren när han motiverade förändringarna av A-kassan med påståendet att “Det finns ett 
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direkt samband mellan arbetslöshetsersättningens nivåer och arbetslösheten i ekonomin.”105. 

Detta påstående synes bygga på uppfattningen att mängden fusk har ett direkt samband med 

hur lukrativt det är att fuska – och i förlängningen att arbetslöshet har sin grund i att 

arbetslösa väljer att leva på ersättningar, att arbetslöshet till stor del beror på lättja och 

utnyttjande av välfärden. Denna syn bekräftas flera gånger i samma kammaranförande; ”[…] 

jag är samtidigt övertygad om att förändringarna är helt nödvändiga för att få folk tillbaka i 

arbete.”106, ”Programmet omfattar […] förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som 

uppmuntrar till arbete […]”107. Den stora vikten som lades vid förstärkningar av krav och 

incitament i allmänhet i motiveringarna framhäver även i sig vikten av att bekämpa 

bidragsfusk. 

 

Ovanstående visar även på en annan indikator, nämligen den gällande huruvida behovet av 

inkomstförsäkringade eller låga ersättningar framhävdes. Det är mycket tydligt att behovet av 

låga sådana var vad som framhävdes. Detta görs tydligt i propositionen. När skälen för nivån 

på garantins ersättningar motiverades sades att ”Den enskilde bör ha ekonomiska incitament 

att lämna jobb- och utvecklingsgarantin för ett varaktigt arbete”108.  

 

Slutsatsen blir att motiveringarna placerar sig närmast ”arbetslinjen som självhjälp och tredje 

vägens aktivering”. Viljan att ge stöd till de arbetslösa framhävs, men detta riktas snarare mot 

vilket jobb som helst än mot ett som är välbetalt och lever upp till de arbetslösas preferenser. 

Behovet av att ersättningarna till de arbetslösa ska vara ogenerösa för att inte skada 

arbetsincitament eller föranleda bidragsfusk är samtidigt framträdande. Invävt i ovanstående 

finns en kontroll- och disciplineringsvilja, men viljan att ge stöd placerar ändå motiveringarna 

närmast idealtyp 2. 

 

Syn på de arbetslösa 

Denna synes ha varit dubbel. Åtgärderna var delvis kompetensutvecklingsfokuserade, men 

delvis också motprestationsfokuserade samtidigt som ersättningarna var låga. Tonvikten låg 

därtill på skyldigheter. Motiveringarna handlade till stor del om viljan att ge stöd, men även 

motiveringar av kontroll- och disciplineringskaraktär förekom och framhävandet av behovet 

av starka incitament var mycket framträdande samtidigt som behovet av att bekämpa 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
105 Riksdagsprotokoll 2006/07:116, Anf. 21, Sven-Otto Littorin (m) 
106 Riksdagsprotokoll 2006/07:116, Anf. 21, Sven-Otto Littorin (m) 
107 Riksdagsprotokoll 2006/07:116, Anf. 21, Sven-Otto Littorin (m) 
108 Prop. 2006/07:89, s.52	  
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bidragsfusk implicerades väldigt tydligt. I ena stunden framhävdes de arbetslösa som offer för 

ett av politiken skapat ”utanförskap” vilka förtjänar stöd, i andra stunden implicerades det att 

arbetslösheten till stor del beror på att incitamenten är för svaga och att människor missbrukar 

systemet. Synen på de arbetslösa verkar framförallt ha varit negativ, men 

kompetensutvecklingsfokuset och fokuset på stöd var ändå tillräckligt framträdande för att 

kalla synen för dubbel. Den är dock mycket nära att bedömas som framförallt negativ. 

Slutsatsen blir att idealtyp 2 stämmer in bäst även här. 

 

Sammanfattning 

Låt oss sammanfatta: 

Tabell 3, Moderaternas arbetslinje 2007 – fall 1 

 Kontroll och 
disciplinering 

Självhjälp och 
tredje vägens 
aktivering 

Rätten till hjälp och 
ett bra arbete 

Konkreta förslag X X  

Förslagens 
motiveringar 

 X  

Syn på de 
arbetslösa 

 X  

 

Moderaterna konkreta förslag placerade sig både vid ”självhjälp och tredje vägens aktivering” 

och ”kontroll och disciplinering”. Detta har sin grund i att alla arbetslösa å ena sidan 

genomgår kompetensutveckling, samtidigt som de å andra sidan kan fastna ett helt arbetsliv i 

en mer motprestationsinriktad åtgärd. Ersättningarna var därtill tidsbegränsade för vissa, och 

en tyngdpunkt låg på skyldigheter. Därför bedömdes förslagen placera sig vid båda idealtyper. 

I övrigt stämde politiken in på båda; ersättningarna var låga och pressen att ta arbete stor.  

 

Motiveringarna placerades inom ”självhjälp och tredje vägens aktivering”. Behovet av att ge 

stöd åberopades, men fokuset låg framförallt på första bästa jobb. Behovet av låga 

ersättningar som inte skadar incitament och behov av att bekämpa bidragsfusk framfördes 

även tydligt. 

  

Den syn på de arbetslösa som impliceras är i likhet med ovanstående idealtyp 2 dubbel. 
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Proposition 2006/07:118, ”En jobbgaranti för ungdomar” 

I oktober samma år lade regeringen Reinfeldt fram propositionen 2006/07:118, ”En 

jobbgaranti för ungdomar”. Genom denna ersatte ”jobbgarantin för unga” programmen 

”utvecklingsgarantin” och ”kommunala ungdomsprogram”.109 

 

Konkreta förslag 

”Jobbgarantin för unga” föreslogs riktas mot unga mellan 16-24 år och inledas efter tre 

månader som inskriven på arbetsförmedlingen. De som är timanställda eller deltidsarbetande 

föreslogs enbart omfattas om de kvalificerar för A-kassa. Den föreslogs delas in i två faser där 

den första förordades innehålla stöd och uppföljning av arbetssökande och där de som ännu 

inte fått jobb efter denna inledande period föreslogs erbjudas praktik eller utbildning vid sidan 

av dessa aktiviteter. Garantin föreslogs upphöra efter 15 månader. Aktivitetsstöd i paritet med 

A-kassan föreslogs för de A-kasseberättigade, dock föreslogs A-kassans nivå trappas ned 

fortare för personer under 25. 80% av tidigare arbetsinkomst föreslogs lämnas första 100 

dagarna (vilket innebär att denna nivå bara lämnades i högst några dagar efter inträdet i 

garantin), 70% de nästkommande 100 dagarna och därefter 65%. Övriga föreslogs få en 

ersättning i paritet med den de hade fått om de studerat vid tillfället; till samma belopp som 

gymnasiestudenters studiebidrag för deltagare mellan 18-20 år, och till samma belopp som 

bidragsdelen av studiemedlet för dem över 20. För dem under 18 föreslogs ingen ersättning 

utbetalas om de inte var A-kasseberättigade. A-kassa föreslogs även vilkoras med deltagande i 

garantin. För den som lämnat garantin för jobb men åter blir arbetslös efter att ha uppfyllt ett 

nytt arbetsvillkor föreslogs ersättning betalas ut med samma belopp som senast gjordes under 

deltagandet i jobbgarantin om det gynnar den arbetslöse – denna mekanism förordades dock 

bara kunna nyttjas två gånger.110  

 

Som vi ser var åtgärderna snarare riktade mot kompetensutveckling än motprestation. Den 

första fasen föreslogs förvisso inte innehålla kompetensutveckling, däremot den andra.  

 

Ersättningarna bedöms som låga. Inkomstförsäkrande ersättningar, definierade som närmare 

hela än halva den tidigare arbetsinkomsten, för deltagande i garantin skulle enligt förslaget 

ges i högst några enstaka dagar. De låga ersättningarna föranleder även en press att ta arbete 

även om det ligger utanför preferenserna och åstadkommer en press nedåt på 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
109 Prop. 2006/07:118, s.19-20 
110 Prop. 2006/07:118, s.1, 20, 24-26	  
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arbetsmarknadens löner. Ersättningarna föreslogs dock inte upphöra (vilket hade pekat mot 

idealtyp 1). 

 

Fokus på skyldigheter syns i arbetslöshetsersättningens villkorande vid deltagande, i fas etts 

fokus på jobbsökande och i pressen att ta jobb utanför preferenserna. Rättigheterna syns i de 

kompetensutvecklande åtgärderna och i frånvaron av tidsbegränsning av ersättningen. 

Överlag synes det råda någorlunda jämnvikt. 

  

De konkreta åtgärderna låg närmast ”självhjälp och tredje vägens aktivering”. De var 

framförallt av kompetensutvecklande karaktär och ersättningarna var till största delen låga. 

Kopplat till det fanns också en stor press att ta jobb även utanför preferenserna. 

 

Förslagens motiveringar 

Denna proposition motiverades framförallt med att ungdomsarbetslösheten ökat under de 

senate åren och att unga är en grupp som är extra utsatta för fluktuationer på 

arbetsmarknaden. ”Utvecklingsgarantin” och ”kommunala ungdomsprogram” ansågs 

exempelvis ha innehållit geografiska kvalitétsskillnader.111 

 

Motiverades förslagen med behovet av att ge stöd till de arbetslösa eller snarare behovet av att 

kontrollera och disciplinera dem – något som differentierar mellan idealtyp 2 och 3 å ena 

sidan och 1 å andra? När skälen för förslaget redogjordes för i propositionen motiverades de 

tidigt med att erfarenheter visat att de som börjar sitt eftergymnasiala liv i arbetslöshet i större 

utsträckning även var arbetslösa de nästkommande fem åren varför stöd och insatser riktade 

mot unga är motiverade. I kammardebatten motiverades jobbsökaraktiviteterna med viljan att 

ge stöd åt de arbetslösa. Arbetsmarknadsutskottets ordförande, moderaten Catharina 

Elmsäter-Svärd, menade att många av ungdomarna snarare behöver ”få hjälp i sin 

jobbsökaraktivitet och lite påpushning”112 än utbildning eller praktik. Att de ändå ville skapa 

möjlighet till stöd genom kompetensutveckling framförde hon också; ”Vår förhoppning är att 

vi ska hitta möjlighet till utbildning, stöd och praktik.”.113 Motivet att ge stöd var alltså 

framträdande. I propositionen motiverades jobbsökaraktiviteter en gång bl.a. med att sådana 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
111 Prop. 2006/07:118, s.14-15, 17-21 
112 Riksdagsprotokoll 2007/08:19, Anf. 96, Catharina Elmsäter-Svärd (m) 
113 Riksdagsprotokoll 2007/08:19, Anf. 102, Catharina Elmsäter-Svärd (m)	  
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har visat sig ha positiv inverkan på inkomst vilket även visar på en vilja att hjälpa de 

arbetslösa till välbetalda jobb.114 

 

Viss kontroll- och disciplineringsvilja syns dock också. När det motiverades att vägran att 

delta i jobbgarantin ska föranleda indragning av ersättningen sades att enbart att exempelvis 

reducera ersättningen och alltså tillåta den arbetslöse att fortsätta bära ersättning ändå skulle 

”motverka själva syftet med jobbgarantin.”115. Här impliceras att syftet med aktivitetsgarantin 

är att kontrollera arbetslösa.  

 

När det gäller motiveringarna bakom ersättningarnas nivåer fördes vikten av låga ersättningar 

för incitamentens skull fram kraftfullt. Det är tydligt att det fanns en stark oro för att höga 

ersättningar ska skada viljan att arbeta eller studera. Detta uttalas explicit flera gånger. 

Exempelvis skrev regeringen när de i propositionen motiverade ersättningens utformning att 

”I syfte att öka de ekonomiska incitamenten att söka arbete eller välja reguljära studier bör 

nivån på aktivitetsstödet trappas ned successivt […].”116. När det motiverades varför även 

sådana som deltidsarbetar men får kompletterande ersättning från A-kassan ska omfattas av 

garantin anfördes att; 
Om ungdomar som får utfyllnad från arbetslöshetsförsäkringen exkluderas från jobbgarantin undviker de den 

nedtrappning av arbetslöshetsersättningen som bör gälla för andra ungdomar. Detta är inte förenligt med 

regeringens intentioner att stärka ungdomars incitament att fullfölja studier eller att arbeta.117 

Nivån på ersättningarna motiverades av Elmsäter-Svärd i kammaren med att erfarenheter från 

Finland visade att när nivån på A-kassan höjdes där, så korrelerade det med i genomsnitt en 

månads längre arbetslöshet. Intensiteten i jobbsökandet ökade också mot slutet av 

ersättningsperioden. Framförallt framfördes vikten av incitament att studera. På 

propositionens första sida anfördes att ”Ersättningen till deltagare i jobbgarantin bör utformas 

så att den inte avhåller ungdomar från att välja reguljära studier framför arbetslöshet.”118 

Vikten av detta framfördes senare mycket tydligt; 
LO påpekar att det inte går att försörja sig på vare sig utvecklingsersättningen eller lägsta nivån på 

aktivitetsstödet […]. […] Regeringen vill framhålla att nivån på den föreslagna utvecklingsersättningen 

syftar till att förmå ungdomar att välja reguljär utbildning i stället för att delta i jobbgarantin.119 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
114 Prop. 2006/07:118, s.21-22 
115 Prop. 2006/07:118, s.29 
116 Prop. 2006/07:118, s.24 
117 Prop. 2006/07:118, s.21 
118 Prop. 2006/07:118, s.1 
119 Prop. 2006/07:118, s.28 
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Nivån på ersättningarna motiverades alltså med att det är bra om de är så låga att de inte går 

att leva på, eftersom det förstärker incitamenten att studera. Att nivåerna på 

utvecklingsersättningen korellerar med bidragen som betalas ut för studier för personer i 

aktuell ålder motiverades även med att inte skada studieincitamenten.120 

 

Vikten av incitament att ta jobb tyder även på fokus på första bästa jobb, snarare än ett 

välbetalt som lever upp till den sökandes preferenser. Den implicerar därtill även ett 

framhävande av behovet att bekämpa bidragsfusk.  

 

Även motiveringarna placerar sig närmast ”självhjälp och tredje vägens aktivering”. Behovet 

av att ge stöd lyfts tydligt fram, och även en vilja att de arbeten de arbetslösa får ska vara 

välbetalda syns vilket pekar på idealtyp 3, men behovet av låga ersättningar framförs kraftfullt 

som motiv och viljan att motverka bidragsfusk är även det tydligt. 

 

Syn på de arbetslösa 

En framförallt dubbel syn på de arbetslösa syns bakom de konkreta förslagen. 

Kompetensutvecklande åtgärder kombineras med låga ersättningar. Det förstnämnda 

implicerar en offerroll, att de är arbetslösa för att de inte har kompetensen att få ett arbete, det 

andra implicerar att de arbetslösa är arbetslösa för att de inte anstränger sig. Denna dubbelhet 

gäller även motiveringarna. Här förs behovet att ge stöd fram som det främsta motivet, men 

implicit sägs att syftet med garantin är kontroll. Gällande ersättningarna fördes skapandet av 

incitament fram som en väldigt tydlig motivering till förslagen. De arbetslösa skulle ges stöd, 

men ändå kontrolleras och ges kraftfulla incitament att anstränga sig. 

 

Sammanfattning 

Tabell 4, Moderaternas arbetslinje 2007 – fall 2 

 Kontroll och 
disciplinering 

Självhjälp och 
tredje vägens 
aktivering  

Rätten till hjälp och 
ett bra arbete 

Konkreta förslag  X  

Förslagens 
motiveringar 

 X  

Syn på de 
arbetslösa 

 X  
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Riksdagsprotokoll 2007/08:19, Anf. 104, Catharina Elmsäter-Svärd	  
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Som vi ser följde Moderaterna i detta fall ”självhjälp och tredje vägens aktivering” mer 

konsekevent. De konkreta åtgärderna var framförallt av kompetensutvecklande slag, och 

ersättningarna var låga. Skyldigheter och rättigheter synes någorlunda jämnviktiga. 

Motiveringarna bakom politiken gick främst ut på behovet av att ge stöd åt arbetslösa, men 

samtidigt framgick att ett framstående syfte var kontroll av de arbetslösa vilket implicerar 

behov av att bekämpa bidragsfusk. Att ersättningarna bör utformas för att skapa tydliga 

incitament var ett mycket framträdande motiv. Dessa motiveringar visar även en vilja att 

bekämpa bidragsfusk och pressa arbetslösa att ta jobb utanför deras preferenser. Synen på de 

arbetslösa var som framgår dubbel – de arbetslösa ska ges stöd, men samtidigt hållas kort och 

kontrolleras. 
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Kapitel 6, Slutsatser och slutdiskussion 
Låt oss återvända till frågeställningen; ”Vilket innehåll ger Socialdemokraterna respektive 

Moderaterna konceptet ‘arbetslinjen’ och vad visar det för syn på de arbetslösa?”. Denna 

övergripande frågeställning delades i sin tur upp i tre delfrågor: 

1. Vilken innebörd av konceptet visar innehållet i respektive partis konkreta förslag på?  

2. Vilken innebörd av konceptet visar förslagens motiveringar på? 

3. Vilken syn på de arbetslösa impliceras av detta? 

 

Vi inleder med Socialdemokraterna. Gällande den första frågeställningen visar resultaten i 

båda fallen på en konceptualisering av ”arbetslinjen” i linje med ”rätten till hjälp och ett bra 

arbete”. Alla föreslagna åtgärder (förutom jobbsökaraktiviteterna) utvecklar den enskildes 

humankapital på något vis, genom utbildning eller erfarenhet från riktiga förvärvsarbeten, 

med eller utan stöd och rådgivning under tiden. Ersättningarna i första propositionen höll 

samma nivå som A-kassan, alltså 80% av tidigare arbetsinkomst, för de som var berättigade 

till sådan sålänge de deltog i åtgärderna (vilket för alla deltagare var tills de fick jobb, 

påbörjade reguljär utbildning eller av någon anledning blev avstängda). För andra föreslogs 

den hålla en betydligt lägre nivå. I andra propositionen gällde samma princip, med de små 

skillnaderna att möjligheten att bli berättigad till A-kassa inskränktes delvis och utökades 

delvis. Gällande möjligheten att välja arbete syntes i första propositionen en vilja att inom 

vissa gränser som kan pendla efter ekonomiska omständigheter ta hänsyn till den sökandes 

preferenser, i andra propositionen berördes det inte. I båda propositionerna fanns en tonvikt 

på rättigheter, även om den var något marginell i den första. Slutsatsen blir alltså att innehållet 

i Socialdemokraternas konkreta politik i båda fallen visar på en konceptualisering av 

arbetslinjen i linje med ”rätten till hjälp och ett bra arbete”. 

 

Gällande andra frågeställningen var även motiveringarna närmast denna idealtyp. I båda 

fallen motiverades åtgärderna med en vilja att ge stöd till de arbetslösa. 2000 var detta tydligt, 

och samtidigt syntes i detta fall en vilja att de arbeten det handlar om helst ska vara välbetalda 

och leva upp till de sökandes preferenser. Dock framhävdes en viss kontroll- och 

disciplineringsvilja, men denna motsades även tydligt vid andra tillfällen. En vilja att 

bekämpa bidragsfusk syntes vid ett par tillfällen. Överlag var dock viljan att ge stöd 

dominerande. I detta fall fanns alltså ändå en viss dragning åt ”självhjälp och tredje vägens 

aktivering” och ”kontroll och disciplinering”, men överlag låg motiveringarna närmast ”rätten 
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till hjälp och ett bra arbete”. 2003 följde motiveringarna tydligare ”rätten till hjälp och ett bra 

arbete”. De handlade huvudsakligen om behovet av att ge stöd åt de arbetslösa, en viss 

kontroll- och disciplineringsvilja syntes men överskuggades tydligt av viljan att ge stöd, och 

jobben som de arbetslösa skulle riktas mot synes framförallt ha varit välbetalda sådana som 

lever upp till preferenserna. Behovet av att ersättningen ska vara inkomstförsäkrande 

framfördes också tydligt. I detta fall fanns ingen tvekan om att motiveringarna följde 

”arbetslinjen som rätten till hjälp och ett bra arbete”. 

 

Den syn på de arbetslösa som impliceras av detta är framförallt positiv. Att förslagen 

huvudsakligen syftade till att kompetensutveckla de arbetslösa för att de ska kunna ta jobben 

som finns snarare än att kontrollera dem och kräva motprestation samt att motiveringarna 

dominerades av motivet att ge stöd snarare än att kontrollera och disciplinera visar på 

problemformuleringen att arbetslösheten framförallt är samhälleligt orsakad. Att de föreslagna 

ersättningarna var inkomstförsäkrande för många i båda fallen och att vikten av att skydda 

arbetslösa mot fattigdom fördes fram i den andra motvisar att de hade uppfattningen att 

arbetslösa behöver pressas med incitament och därmed synen att det är deras egen ovilja som 

ligger bakom arbetslösheten. Därtill hade viljan att ge så generösa ersättningar inte funnits i 

det fallet. Att möjlighet gavs att välja jobb och att fokus synes ha varit att de hjälpa de 

arbetslösa till väldbetalda jobb som lever upp till deras preferenser motvisar även det en syn 

på de arbetslösa som ”skyldiga” till arbetslöshet – i det fallet hade de inte visats det 

tålamodet. I båda fallen fanns även en tonvikt vid rättigheter. Resultaten visar alltså att 

Socialdemokraternas syn på de arbetslösa framförallt var positiv – de sågs som offer som bör 

ges stöd att få ett arbete. 

 

Moderaternas konkreta förslag var huvudsakligen i linje med ”självhjälp och tredje vägens 

aktivering”. I den första propositionen placerade sig dock förslagen även vid ”kontroll och 

disciplinering” – i detta fall var en av tre faser riktad mot kompetensutveckling med 

exempelvis arbetspraktik, medan en hade motprestationskaraktär. Mot en låg ersättning 

föreslogs deltagarna sysselsättas med aktiviteter utan tydlig kompetensutvecklande karaktär. 

Därtill var ersättningen tidsbegränsad för vissa och överlag fanns en övervikt vid 

skyldigheter. I den andra propositionen var fokuset på kompetensutveckling tydligare – det 

fanns inga förslag om motprestationsfokuserade åtgärder och det rådde mer av jämvikt 

gällande skyldigheter och rättigheter. I övrigt låg förslagen i linje med båda ovanstående 

idealtyper; låga ersättningar (i fall 2 förekom inkomstförsäkrande ersättningar i några enstaka 
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dagar för A-kasseberättigade) och stark press att ta jobb även om de ligger utanför 

preferenserna. De konkreta förslagen följde tydligare idealtyp 2 i detta fall. 

  

Även motiveringarna gick framförallt i linje med denna konceptualisering av arbetslinjen.  

I båda fallen motiverades politiken framförallt med behovet av att ge stöd åt arbetslösa. En 

kontroll- och disciplineringsvilja syntes dock också i båda fallen, exempelvis genom den vikt 

som lades vid incitament i motiveringarna. Detta var tydligast i den andra propositionen men 

var även framträdande i den första. Vikten av låga ersättningar och av press att ta jobb som 

ligger utanför preferenserna framfördes tydligt i båda propositionerna. Vikten av att bekämpa 

bidragsfusk framhävdes också tydligt i exempelvis tal om att arbetslöshetsnivån korrellerar 

med nivån på arbetslöshetsersättningarna gällande den första propositionen och när det 

kommer till vikten vid incitament i ersättningssystemen i allmänhet i båda fallen. I båda fallen 

hamnar motiveringarna närmast “självhjälp och tredje vägens aktivering”, vilket i fallet med 

den första propositionen är intressant eftersom politiken delvis gick i linje med “kontroll och 

disciplinering”. Här är det alltså möjligt att man ville utmåla politiken i en mer stödinriktad 

dager än fallet var. 

  

Den syn på de arbetslösa som implicerades var genomgående dubbel, vilket gällande de 

konkreta förslagen framhävs av blandningen av kompetensutvecklande åtgärder och låga 

ersättningar och stark press att ta jobb. Denna dubbelhet syntes allra mest i den första 

propositionen där de föreslagna åtgärderna utgjordes av en blandning av 

kompetensutvecklande och motprestationsinriktade sådana. Dubbelheten framhävs också 

tydligt i förslagens motiveringar i båda fallen, med stor vikt vid att ge stöd åt arbetslösa 

blandat med stor vikt vid arbetsincitament, press att ta arbete och att motverka bidragsfusk. 

Resultaten visar alltså att Moderaterna hade en något ambivalent och dubbel syn på de 

arbetslösa. De betraktades delvis som offer som ska ges stöd, men även delvis som “skyldiga” 

vilka ska pressas. 

 

Överlag kan vi se att Socialdemokraterna konsekvent följde “arbetslinjen som rätt till hjälp 

och ett bra arbete” och hade en genomgående positiv bild av de arbetslösa, medan 

Moderaterna tenderade att följa “arbetslinjen som självhjälp och tredje vägens aktivering”, 

blandat med “kontroll och disciplinering” vid ett tillfälle, och hade en dubbel bild av de 

arbetslösa. 
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Resultaten är intressanta i jämförelse med resultat från tidigare forskning. I denna finns som 

vi sett ofta en uppfattning om att mer ansvar lagts på de arbetslösa sedan 1990-talet 

tillsammans med en större kontrollvilja, vilket i och för sig synes vara sant, men resultaten i 

denna undersökning visar ändå att dessa slutsatser behöver kompletteras och nyanseras. 

“Aktiveringstrenden” inom den svenska arbetslinjen behöver inte innebära ett övervältrande 

av skuld på de arbetslösa, utan varianter av den kan även beskrivas främst som en ny metod 

att stödja de arbetslösa så gott det går efter det att keynesianismens fall och 

massarbetslöshetens återkomst gjort det närmast omöjligt att uppehålla full sysselsättning och 

den garanti till arbete som man utan större överdrift kan säga fanns under efterkrigstiden fram 

till 1990-talet. I brist på möjlighet att “garantera” arbetslösa arbete riktas istället fokus om till 

att försöka ge de arbetslösa det stöd de behöver för att kunna ta de arbeten som marknaden 

producerar (med eller utan samhällelig påverkan). Även fast politiken lagts om kan den alltså 

fortfarande sägas vila på samma målsättningar och värdegrund. 

  

Slutligen bör det också anses intressant att det kan beläggas att det finns tydliga skillnader i 

konceptualiseringen av arbetslinjen och synen på de arbetslösa mellan huvudalternativen i 

svensk politik då det i den politiska debatten annars kan tyckas som att det låter tämligen lika 

mellan höger och vänster – arbetslinjen ska värnas och de arbetslösa sättas i arbete. När man 

tittar under ytan ser man dock att mer ryms under formuleringarna än så. I grunden kan olika 

människosyn och problemformulering gällande arbetslöshetsproblemet skönjas – det är något 

att ha i åtanke nästa gång en politiker framhäver behovet av att “värna arbetslinjen”.  
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