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Inledning  

 

I den samtida debatten, om medborgaren och välfärdsstaten, talas det livligt om 

vikten av den socialt inkluderade medborgaren, men även om nödvändigheten i 

att utveckla en kompetensekonomi, ur ett socialt investeringsperspektiv. Fokus 

ligger på den ständigt pågående utvecklingen av en levande och bärkraftig ar-

betsmarknad. Powell & Barrientos (2004) menar att arbetsmarknadsfrågor är be-

tydelsefulla. Detta genom deras tydliga koppling till Esping-Andersens tre väl-

färdsstatsregimer (Powell & Barrientos 2004:89). Den svenska välfärdsstatens 

generösa ersättningssystem, dess omsorg om alla sina medborgare, har dock satt 

talet om social inklusion och en kunskapsekonomi på hårt prov, kanske främst 

vad gruppen arbetslösa beträffar. 
1
 De offentliga välfärdsinstitutionernas ”dub-

belsidiga” kontrollfunktion, mot bakgrund av New Public Management (NPM), 

utökar ständigt kraven, både på de offentliga välfärdsinstitutionerna i sig och på 

gruppen arbetslösa, men leder nödvändigtvis inte till bättre effektivitet för att få 

ut gruppen av arbetslösa i arbete, tillvarata deras olika kompetenser eller bidra 

till deras sociala inkludering, i den svenska välfärdsstaten. Ambitionen, i och 

med detta working paper, är att pröva en del av mina resonemang. Dessa är, i en 

större eller mindre utsträckning, avsedda att ingå i min avhandling.      

                                                        
1 Jag skriver ”gruppen av arbetslösa.” Samtidigt är jag väl medveten om att denna grupp inte 

alls är en enhetlig kategori. Istället är det en mycket mångfacetterad sådan. Dock kan jag inte, 

mot bakgrund av huvudsyftet med detta working paper, gå in på närmare detaljer kring kate-

goriseringsproblematiker.   
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Den omhuldade medborgaren i en socialdemokratisk välfärdsregim  

Talet om, men även metoderna för, att skapa en inkluderande välfärdsstat, med 

en ambition som utgår från att fånga upp marginaliserade grupper, har fått ett 

starkt genomslag i vår samtid. Enligt Hemerijck (2013) baseras den svenska väl-

färdsstaten på tanken om ”det svenska folkhemmet.” Det är en välfärdsstat, av 

sådan karaktär, att den eftersträvar att fånga upp alla de medborgare som är i be-

hov av samhällets stöd och service. Detta i form av sociala trygghetssystem och 

olika slags sociala skyddsnät (Hemerijck 2013:164). Det svenska folkhemmet, 

och statens ansvar för att bidra med förhållandevis goda levnadsvillkor för sina 

medborgare, har sina rötter förankrade i för det första en stark arbetarrörelse och 

för det andra i en socialdemokratisk välfärdspolitik (Mattson 2010:108). En ut-

satt grupp, i den svenska välfärdsstaten, utgörs inte minst av den mångfacettera-

de gruppen av arbetslösa. Arbetslösheten, som ett aktuellt socialt problem, stäl-

ler ständigt välfärdsstatens socialpolitiska ambitioner på sin spets. Som Arts & 

Gelissen (2002) påpekar krävs det att så många individer som möjligt, i arbets-

för ålder, har ett arbete och bidrar till den gemensamma välfärden. För att kunna 

upprätthålla ett välfärdssystem i balans behöver det även råda en hög grad av so-

lidaritet mellan medborgarna (Arts & Gelissen 2002:142).  

Det ska dock tilläggas att det även föreligger kritik, ur ett klassperspektiv, gent-

emot solidaritetsaspekten. Detta genom att socialpolitiska forskare hävdar att det 

satsas flest resurser på att förankra medelklassen, inom ramen för välfärdsstaten. 

Detta görs genom att de erbjuds materiella fördelar, avdrag och skattefördelar. 

Medelklassen uppges då vara välfärdsstatens symbol; de som visar att det lönar 

sig att jobba, för de som redan har ett arbete. Detta bidrar även med en känsla av 

samhörighet mellan dem som medborgare. Det vill säga, med andra ord, att de 

anser sig göra rätt för sig; genom att bidra till den gemensamma välfärden. Öv-

riga medborgare blir då de som utgör andra klassens, kostbara sådana. Detta 

gäller bland annat de arbetslösa, de sjuka, de funktionsnedsatta m.fl. kategorier 

(Movitz & Sandberg 2013:77).  

Samtidigt föreligger det, i Sverige, en hög grad av ”dekommodifiering.” Vad det 

innebär är att individen, som medborgare, inte behöver sätta sin tilltro till mark-

naden för att kunna upprätthålla sin försörjning (Powell & Barrientos 2004:84). 

Välfärdsregimer, som den socialdemokratiska ovan, kontrasterar framförallt 

gentemot den liberala formen av välfärdsregim, som den i USA, där det är 

marknaden som styr (Johansson 2008:149). Den socialdemokratiska välfärdsre-

gimen, som Sverige och övriga nordiska länder är exempel på, kännetecknas 

bland mycket annat av generella socialförsäkringssystem, som drivs av det of-

fentliga systemet (Arts & Gelissen 2002:141).  
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Det bör, i sammanhanget, påpekas att Esping-Andersens teori om välfärdsregi-

mer varit föremål för en del kritik. Bland annat berör kritiken hans metodologis-

ka begränsningar. Enligt Bambra (2006) har Esping-Andersens teori om att det 

överhuvudtaget bara finns tre välfärdsregimer även påverkat utvecklingen av 

hans metodologi; det vill säga mot vilken regimerna testats på empirisk väg. 

Detta föranleder att det, som välfärdsstat, bara går att falla in under en av de tre 

välfärdstypologierna (Bambra 2006:75–76). Men, som Johansson (2008) under-

stryker; det kan också föreligga variationer inom de tre välfärdsstatsregimerna. 

En del välfärdsstater kan även utgöra en kombination av två av eller av alla tre 

välfärdsregimer, på en och samma gång (Johansson 2008:171).  

För att återgå till att diskutera främst den socialdemokratiska välfärdsregimen 

baseras rätten till det gemensamma, offentliga skyddsnätet, från välfärdsstatens 

sida, främst på det sociala medborgarskapet. Genom en sådan rätt avser väl-

färdsstaten att skydda sina medborgare gentemot de omständigheter som av en 

del forskare omnämns som ”risks of life” (Arts & Gelissen 2002:145). Därut-

över måste även välfärdsstaten, i ett postindustriellt samhälle, ständigt förhålla 

sig till olika former av sociala tryck. Därför, hävdar Hemerijck (2013), är det 

både logiskt och förnuftigt att betrakta välfärdsstater som organiska system, vil-

ka är inflätade i dynamiska processer av institutionella förändringar. Dessa för-

ändringar, inom välfärdsstaten, triggas igång av både interna (endogena) och ex-

terna (exogena) krav på anpassning. Detta gäller främst ur ekonomisk, politisk 

och social synvinkel (Hemerijck 2013:115). Interna krav handlar om aspekter 

som individualisering, socialpolitikens legitimitet och demografiska förändring-

ar. Detta medan externa krav kan bero på aspekter som globalisering, europeise-

ring och migrationsmönster (Johansson 2008:31).  

Den svenska välfärdsstaten sätter sin tilltro till höga ekonomiska tillväxtnivåer, 

men även till låga arbetslöshetsnivåer (Sanandaji & Munkhammar 2006:5,12). 

Därför blev 1990-talets omfattande ekonomiska kris en hård prövning att tacklas 

med, för den svenska välfärdsstaten (Ferrera 2008:91). För att citera Esping-

Andersens uppfattning om 1990-talskrisen: ”If growth remains sluggish and if 

market-driven inequalities and dualisms continue to strenghten, the Nordic mod-

el will be seriously tested” (Andersen-Esping 2002:14). I många länder, där-

ibland Sverige, inträder olika samhällsgrupper numera allt senare på den öppna 

arbetsmarknaden. Samtidigt drar de sig tillbaka från arbetsmarknaden allt tidiga-

re. Detta medan befolkningens livslängd ökar. Fördelaktigast, för den svenska 

välfärdsstaten, är om fler individer går i pension allt senare och drar nytta av er-

sättningssystemet för en kortare tidsperiod (Jaeger & Kvist 2003:556,563–564).  
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Arbetslöshet, tidigt skolavhopp, låg utbildning och funktionsnedsättningar är be-

lysande exempel som illustrerar vilka samtidens risker är, som välfärdsstaten 

ständigt försöker att hantera. Detta främst, men inte bara, genom socialpolitiska 

reformer av olika slag (Cantillon & Lancker 2012:561). Därutöver har skiftning-

en, från ett industriellt till ett postindustriellt samhälle och en kunskapsekonomi, 

påverkat de arbetsmässiga strukturerna, inte minst i Sverige. Trygga anställning-

ar, av tills vidare karaktär, började sakta, men säkert, att minska från 1970-talet 

och framåt. De typiska arbetena nuförtiden är tillfälliga anställningar och del-

tidsanställningar (Ferrera 2008:91).  

Under 1990-talet fick dessutom den svenska välfärdsstaten tacklas med mycket 

höga arbetslöshetsnivåer (Powell & Barrientos 2004:83). Under denna arbets-

löshetskris var det främst de unga som fick ta de hårdaste slagen på arbetsmark-

naden. Inte minst har låga löner utökat antalet fattiga i arbete. Detta ställer även 

fler i riskzonen för både social utslagning och marginalisering (Ferrera 

2008:91).  

Den samtida diskussionen, om det sociala medborgarskapet, framhåller 

kontrasten mellan ”aktivt” och ”passivt” socialt medborgarskap. 
2
 Med det sist-

nämnda avses att individen inte enbart ska dra nytta av de sociala rättigheter, 

som är sammankopplade med medborgarskapet. Denne ska även möta upp vissa 

förbehåll och krav (Johansson & Hvinden 2013:43). Som Ferrera (2008) betonar 

har möjligheten att ta del av olika former av ersättningar, från välfärdsstatens 

sida, generellt blivit alltmer villkorat och restriktivt (Ferrera 2008:94). 

Morel et al. (2012) ser en utväg på detta dilemma, men då ur ett socialt invester-

ingsperspektiv. Enligt dem manifesterar sig lösningen i form av utdelning av 

höga arbetslöshetsersättningar, men bara under en kortare tidsperiod. Arbetslös-

hetsersättningen ska vara kopplad till tydliga aktiveringskrav och liknande. Ak-

tiveringskraven, i sin tur, ska komma att understödjas av aktiva, serviceoriente-

rade arbetsmarknadspolicyn. Dessa kombinationer, tillsammans, hävdar Morel 

et al. (2012), kommer både att sänka arbetslösheten och öka arbetskraftsproduk-

tiviteten (Morel et al. 2012:366).  

                                                        
2 Det bör tilläggas att den välfärdspolitiska diskussionen om ett ”socialt medborgarskap” till 

stor del påbörjades av den engelske sociologen TH. Marshall, vars eget bidrag utgjordes av 

begreppet ”sociala rättigheter” (individens sociala rättigheter, kopplade till medborgarskapet). 

Enligt Marshall formades denna form av medborgarskap under 1900-talet, i takt med utbygg-

naden av välfärdsstaten, och utgjorde del tre av medborgarskapet; det vill säga utöver det civi-

la medborgarskapet (individens civila rättigheter) och det politiska medborgarskapet (indivi-

dens politiska rättigheter) (Johansson 2008:51,48).         
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Som man således kan notera har aktiveringsparadigmet varit av gedigen betydel-

se, inte minst avseende den institutionella rekalibreringen. En sådan form av re-

kalibrering går bortom aktiveringen av till exempel enskilda socialbidragstagare. 

För att kunna åstadkomma en lyckad aktiveringsprocess krävs redan från första 

början både kompetenta och reliabla (Hemerijck 2013:109), som Lipsky skulle 

ha benämnt denna personalstyrka, ”gräsrotsbyråkrater” (Lipsky 2010, xi). Detta 

för att, på bästa sätt, kunna åstadkomma framgång i administrationen och infö-

randet av en klientcentrerad aktivering, jobbmatchningar, karriärvägledning, an-

ordnandet av praktikplatser, samordning av arbetsmarknadsåtgärder m.m. (He-

merijck 2013:109). 

Jag vill, i sammanhanget, passa på att anknyta aktiveringsdiskussionen till Es-

ping-Andersens tre välfärdsregimer. I Storbritanniens liberala välfärdsregim är 

det marknaden som ska tillförsäkra dess medborgare välfärd; det vill säga i sam-

band med arbetslöshet. De statliga ersättningarna är således både låga och kort-

variga. Med utgångspunkt i en liberal välfärdsregim får behovsprövade system 

en central betydelse. Inom denna slags välfärdsregim siktar aktiveringskraven 

dessutom in sig på de mest utsatta grupperna av arbetslösa, men även med starka 

inslag av både social kontroll och disciplinering. På senare tid har dock även 

Storbritannien börjat rikta stöd och service till arbetslösa, med fokus på höjning-

ar av deras olika kompetenser. Ett annat sätt är att staten eftersöker praktikplat-

ser som är kvalitativt lämpliga. Ett exempel på en konservativ välfärdsregim ut-

görs av Tyskland. Där är välfärdsstaten mer av ett komplement till marknaden. 

Ur ersättningssynpunkt reproducerar den konservativa välfärdsregimen både 

ojämlikhet och klasskillnader. Detta beror på att ersättningarna speglar indivi-

dens tidigare status på den öppna arbetsmarknaden. Vissa grupper, som har fast 

förankring på arbetsmarknaden, får således långvariga och höga ersättningar. 

Detta medan andra grupper inte får det.  

Sett till aktiveringspolitiken får den förstnämnda gruppen ta del av en passiv 

form av aktivering, som Sörensen (2009) omnämner som ”enablement” (möjlig-

görande). Detta medan den sistnämnda gruppen har hårdare och mer aktiva krav 

på sig, i och med ”workfare.” Inom ramen för den socialdemokratiska välfärds-

regimen utgår den aktiva arbetsmarknadspolitiken från att det är välfärdsstaten 

som ansvarar för att vidmakthålla den sociala inkomsttryggheten. Den ska även, 

enligt Sörensen, erbjuda de arbetslösa ett gediget utbud av aktiva program, av 

kompetenshöjande inslag. Detta med syftet att förbättra ”anställningsbarheten” 

hos, och därmed jobbmöjligheterna för, de arbetslösa (Sörnsen 2009:228–

229,233-234,239-240).     
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Den svenska fattigvårdshistoriens bidrag till en socialpolitiks selektiva in-

slag  

Samtidigt som det finns generösa ersättningssystem, till exempel vid arbetslös-

het, betraktas även ett sådant välfärdssystem som något som individer kan dra 

nytta av, men även som ett system som kan främja arbetsovilja och skapa en 

samhällelig beroendekultur (Morel et al. 2012:7). Detta synsätt har delvis sina 

rötter i den svenska fattigvårdshistorien, där konstruktionen av ”sociala pro-

blem”, som arbetslöshet, inleddes med frivilliga organisationer. Det var de som 

bedrev välgörenhetsarbete innan dessa frågor så småningom övertogs av staten. 

Enligt Meeuwisse (2008) var det de frivilliga organisationerna som allra först 

uppmärksammade det som de, i storstäderna, uppfattade som sociala problem, 

bland annat fattigdom, tiggeri och dåliga arbetsförhållanden, under industrialise-

ringens dagar. Problemen var inte av nya slag, i det svenska samhället, under 

den tidsepoken, men synliggjordes på grund av att en social oro spreds bland de 

lägsta klasserna. Detta utökade farhågorna, bland de övre klasserna, om att man 

inte skulle kunna kontrollera massan. Olika filantropiska verksamheter började 

således engagera sig. Detta gjorde de genom att kräva att det måste till att bli en 

förändring och markerade att något måste göras åt de sociala problem som mani-

festerade sig. Det gjordes även uppdelningar mellan de som förtjänade (”deser-

ving poor”) hjälp och de som inte förtjänade (”undeserving poor”) hjälp. I bör-

jan av 1900-talet påbörjades även klassificeringar, och kategoriseringar, av olika 

utsatta grupper. Ett vanligt exempel var att särskilja mellan de som var ”villiga 

att arbeta” och de som var ”ovilliga att arbeta” (Meeuwisse 2008:193). Idealet 

utgörs än idag av den skötsamma arbetaren (Trägårdh & Svedberg 2013:226).  

I takt med utbyggnaden av välfärdsstaten blev det istället samhället som övertog 

den service och de uppgifter som tidigare hade tillhandahållits av välgörenhets-

verksamheterna, men även av andra frivilliga organisationer. Välfärdsstaten blev 

nu den huvudansvariga och de frivilliga verksamheterna istället ett komplement 

till det svenska välfärdssystemet (Meeuwisse 2008:192–194). För de medborga-

re som, av olika anledningar, inte kan ingå i det nationella socialförsäkringssy-

stemet är socialbidraget (ekonomiskt bistånd) den sista utvägen. Det är ett be-

hovsprövat skyddsnät, från det svenska samhällets sida, som också går hand i 

hand med utökade former av social kontroll (Meeuwisse 2008:194,198). Genom 

myndighetsanställdas sociala kategoriseringar, av sina klienter, definierades de 

som avvikande; genom stämplingsprocesser. Därmed behövde de också leva upp 

till vissa samhälleliga krav, villkor och förväntningar för att erhålla välfärdens 

socialbidrag, den sista utvägen (Meeuwisse 2008:195).  
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Wennemo understryker att studier påvisat att behovsprövade bidrag har sämst 

stöd bland medborgarna, men att detta inte beror på bidraget i sig. Snarare är det 

en fråga om medborgares uppfattning om ”risken att drabbas” och huruvida de 

själva en dag kan komma att behöva ta del av denna form av service, från sam-

hällets sida. Inom generella välfärdssystem är det mer givet att alla medborgare, 

under något skede av livet, kommer att behöva uppsöka en läkare, alla uppnår 

pensionsålder så småningom och behöver sjukvård samt omsorg förr eller senare 

osv. (Wennemo, utkast; ”Den svenska välfärdsmodellen: En reflektion över dess 

historia och utmaningar”, s. 129-131). Socialpolitisk lagstiftning, som garante-

rar behovsprövat bistånd och service, till enskilda individer, utgör basen för den 

kommunala demokratin (Hollander 1999:10).  

Enligt Schmid (2010) ersätter kommunen ”/…/de folkliga intresseorganisatio-

nerna som den viktigaste länken mellan stat och folk.” Detta samtidigt som 

kommunen utgör /…/en offentlig förvaltning och en arena för den lokala politi-

ken, där alltså ”system” och ”livsvärld” flyter samman (Schmid 2010:66–67). 

Hollander identifierar tre välfärdsdimensioner; resurs, moral och marknad. Des-

sa dimensioner innefattar värden som sorterar och differentierar mellan de indi-

vider som söker samhällets bistånd och service. Resursdimensionen utgår från 

att alla har förmågan att vara självförsörjande. Den moraliska dimensionens när-

varo i socialtjänstlagen är tydlig. Den markerar individens eget ansvar för sin 

livssituation. Uppfyllandet av arbetsvillkoret, för rätten att som medborgare er-

hålla bistånd, är dessutom inskriven i socialtjänstlagen. Marknaden fastställer 

villkoren för individens möjligheter att försörja sig genom att arbeta. Således vi-

sar marknaden att fattigdom skapas av yttre orsaker, som till exempel av antalet 

arbetstillfällen (Hollander 1999:10–12).   

Moral- och resursdimensionerna, som idag har fått störst genomslag, förlägger 

fattigdom till individens eget ansvar för sin livssituation. Detta genom att öka 

kraven på individen, även inom ramen för den socialpolitiska lagstiftningen 

(Hollander 1999:10–12). Samtidigt bör man dock hålla i åtanke att det föreligger 

en skör gräns mellan ”effort”, som människor faktiskt är ansvariga för, och ”cir-

cumstances”, för vilka de inte kan hållas ansvariga (Cantillon & Lancker 

2012:557).   

New Public Management- Välfärdsinstitutionernas ”dubbla” utmaning 

”Staten” är en abstraktion som i realiteten motsvaras av flera konkreta organisa-

tioner och offentliga välfärdsinstitutioner, vars kontakt, med medborgarna och 

den samhälleliga omgivningen, sker genom olika slags myndigheter (Johansson 

2007:17). När man talar om ”managementbyråkrati” avses en slags byråkrati 
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som lutar sig mot moderna företagsledningsidéer. Inom en managementbyråkrati 

ägnar sig de myndighetsanställda, inom offentliga välfärdsinstitutioner, i större 

eller mindre utsträckning, åt byråkratisk administration, styrning, planering, 

kontroll, redovisning, uppföljning och information/dokumentation. New Public 

Management (NPM) gör inte att byråkratin försvinner. Detta har istället medfört 

att byråkratin inträtt i ett nytt skede av organisatorisk ”uppdatering.” En risk 

med New Public Management är dess överfokus på kontroll (Hall 2012:21).  

Eller rättare sagt, de offentliga välfärdsinstitutionernas fokus på resultaten, och 

målstyrningen samt måluppfyllelsen, framför processerna och hur de ska utfor-

mas (Hall 2013:416, Almqvist 2006:24, Vedung 2010:270). Det är sedan de 

myndighetsanställda som har till uppgift att ”operationalisera, genomföra och 

uppfylla dessa mål genom användningen av teknologier.” New Public Manage-

ment markerar att det sociala både kan administreras och förvaltas (Almqvist 

2006:14). Men alltför lite fokus läggs dock på det faktum att detta gör att vad 

som var syftet med den operativa verksamheten, från första början, riskerar att 

hamna på sidan av allt det byråkratiska (Hall 2012:21).  

 

Särskilt inom svensk arbetsmarknadspolitik har det blivit viktigare att ”göra på 

rätt sätt” än att ”göra rätt saker” (Hall 2012:16,24,19,22). New Public Manage-

ment har föranlett att de organisatoriska aktiviteter som utförs av myndighetsan-

ställda, inom de offentliga välfärdsinstitutionerna, både ska mätas och kontrolle-

ras. Detta med större tilltro till denna både tids- och kostnadskrävande manage-

ment än till vad verksamheterna i sig utför. Som Hall (2013) själv uttrycker det; 

”/…/audit society can lead to increasing lack of trust in public services, some-

thing which can become self-reinforcing: the more that we feel we need to con-

trol, the more reason we have to assume that we cannot actually rely on any-

thing/…/the greater the risk of cheating” (Hall 2013:416). Inom de flesta offent-

liga välfärdsinstitutioner genomför myndighetsanställda många ”mjuka”, männi-

skobehandlande aktiviteter. Och dessa aktiviteter är inte direkt mätbara i sig 

(Hall 2013:416), men kan vara desto viktigare.  

Parallellt med tillkomsten av New Public Management har det även tillkommit 

en individualiseringstrend, med fokus på individens medborgerliga rättigheter. 

Samtidigt blir, inom New Public Management, mötet med klienten viktigare än 

själva utgången, det vill säga effekten, av mötet i sig. Det finns även ett synsätt 

om att New Public Management infördes för att föra ”skattebetalarnas talan” 

(Almqvist 2006:17,72,22). En tolkningsmöjlighet, till ovanstående, är att de of-

fentliga välfärdsinstitutionerna, som ansvarar för genomförandet av arbetsmark-

nads- och socialpolitiska intentioner, inte bara har ett ansvar för service till ar-

betslösa. Detta genom att verkställa de sociala rättigheterna, till exempel genom 
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att bedöma medborgares rätt att ta del av de, ”riktade”, selektiva bidragssyste-

men. Därför hävdar jag att implementeringen, av New Public Management, inte 

bara har bidragit till välfärdsinstitutionernas utökade kontroll av sina egna verk-

samheter. Detsamma gäller även av de grupper som inte uppfyller det ”sociala 

kontraktet.” En inte alltför långsökt följd av en ”managementbyråkrati” är hår-

dare aktiveringskrav och andra former av social kontroll och övervakning rikta-

de gentemot arbetslösa. Enligt Cantillon & Lancker (2012) finns det många di-

sciplinerande sociala policyn från välfärdsstatens sida, som de omnämner som 

”behavioural management contracts”, mellan medborgaren och välfärdstaten 

(Cantillon & Lancker 2012:557).  

Således argumenterar jag, med andra ord, för att den organisatoriska kontroll, 

styrning och redovisning, som New Public Management har gett upphov till, 

inom de offentliga välfärdsinstitutionerna, också kan användas på ett annat sätt. 

Det vill säga än bara för att granska måluppfyllelser av de egna verksamhetsmå-

len m.m. Andra sättet kan vara för att utöka både sin egen verksamhets och 

även, i det stora hela, välfärdsstatens legitimitet, inför ”skattebetalarna” (de som 

gör rätt för sig genom att arbeta). Detta genom tuffare krav på, men även genom 

återkommande och rutinerade kontroller och övervakning av, de medborgare 

som inte anses göra rätt för sig. Som Hall (2012) understryker kommer välfärds-

reformer uppifrån, men kontextualiseras och ”översätts” utifrån lokala förutsätt-

ningar; genom lokalt anpassade normer och rutiner. Offentliga välfärdsinstitu-

tioner har en tendens att anpassa sig efter sin omgivning. Detta med strävan efter 

att utöka sin legitimitet (Hall 2012:77). Morel et al. (2012) påpekar att det finns 

en samhällssyn där individuellt socialt beroende, men även bedrägeri mot väl-

färdsstaten, betraktas som de negativa konsekvenserna av ett alltför generöst so-

cialpolitiskt ersättningssystem (Morel et al. 2012:18).  

Detta kan förstås som att de offentliga välfärdsinstitutionerna därmed sätter hår-

dare krav på de grupper som inte uppfyller ”det sociala kontraktet”; om att arbe-

ta och bidra till välfärden. Arbetsförmedlingen och socialtjänsten står för en om-

fattande del av de olika former av social kontroll som riktas gentemot gruppen 

av arbetslösa. Bromander (2011) skriver att Fas 3 är sysselsättningsfasen, och 

den tredje samt sista etappen, av den jobb- och utvecklingsgaranti, som den 

svenska regeringen införde under år 2007 (Bromander, 2011). Fas 3 är även fö-

remål för svidande kritik inte bara från Fas 3:arna själva utan även från mass-

medier, organisationer, facket m. flera: 

Förvaring för långtidsarbetslösa - kritiken haglar mot Fas 3  

(Bromander, TCO-tidningen, 14:e februari 2011).  



 

10 

 

Jag menar att Fas 3 är ett samtida tecken på ett arbetsmarknadspolitiskt agerande 

för både välfärdsstatlig kontroll och en starkt driven arbetslinje. Enligt Svallfors 

(1996) finns det, ur analytisk synvinkel, fyra välfärdspolitiska dimensioner; för-

delning, administration, kostnad och missbruk. Missbruk står som den fjärde 

dimensionen. Inom denna dimension aktualiseras således frågor om klienters 

otillbörliga utnyttjande av välfärdens gemensamma resurser. En attitydunder-

sökning, genomförd av Svallfors, från 1992 fann att 70,2 % av de tillfrågade 

svarade ja på påståendet: ”Många av dem som får arbetslöshetsersättning skulle 

kunna få ett arbete om de bara ville.” 70,1 % svarade ja på påståendet ”Många 

av dem som får socialbidrag är egentligen inte fattiga” (Svallfors 1996: 42-44, 

60).  

Detta kan tolkas mot bakgrund av Hemerijck (2013). Han understryker att när 

samhället ska anpassa sig efter olika former av sociala tryck kommer vissa frå-

gor i särskilt fokus. Dessa frågor berör bland annat normer, välfärd, föreställ-

ningar om social rättvisa och vem som har ett moraliskt ansvar, staten eller 

medborgaren eller bådadera, och varför. Det finns normativa diskurser, kring 

den gemensamma välfärden, som går bra fram hos de flesta medborgare (Heme-

rijck 2013:107). Arbetslöshet kan uppfattas som ett socialt tryck på välfärdssta-

ten. Detta manifesterar sig i att retoriken kring ”arbetslinjen” får ett starkt ge-

nomslag, särskilt i tider av lågkonjunktur. Detta visar sig inte minst i förslag om 

krav på utökade motprestationer från (andra klassens) medborgare, nämligen bi-

dragstagarna:   

”Vi måste ha en arbetslinje också i försörjningsstödet, säger riksdagsledamot 

Elisabeth Svantesson.” Förslagen kommer från Moderaternas ekonomiarbets-

grupp som letts av finansminister Anders Borg. Den anser att det bör finnas 

större möjlighet att minska försörjningsstödet (socialbidraget) för den som inte 

deltar i aktiviteter för att få jobb, till exempel genom att räkna bort utgifter för 

TV och tidningar”  

(SvD Nyheter, 17:e mars 2013). 

Om man uppmärksammar retoriken är det, som Johansson (2008) hävdar, ”pis-

kan” framför ”moroten” som börjar att framträder allt starkare. Detta genom att 

välfärdspolitiken, kring sin arbetslinjediskurs, alltmer riktar in sig på de arbets-

lösas skyldigheter mot välfärdsstaten. Detta framför deras sociala rättigheter. 

Inte minst genom reformer som villkorar socialbidraget (arbete mot bidrag, 

”welfare-to work), men även genom, som man kan notera av citatet ovan, att 

söka skapa begränsningar i de ersättningssystemen som riktar sig till arbetslösa 

(Johansson 2008:80–81).     
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Att på socialpolitisk väg investera i arbetslösas kompetensutveckling  

 

Många individer föds in i olika former av sociala utsattheter och problem. Dessa 

tenderar att följa dem genom livets olika skeden, som i arbetsför ålder, på den 

öppna arbetsmarknaden. Detta medan andra föds in i mer bemedlade familjer. I 

och med det får de även tillgång till olika slags fördelar, som följer dem från 

vaggan till graven. Bland annat kan det handla om faktorer som sociala nätverk 

och kontakter. Det finns forskare som menar att man inte kan tala om social 

klass och traditionella band i moderna, västerländska samhällen. Alla påstås av-

göra sitt eget öde. Ändå bekräftar forskningen, återupprepande gånger, att indi-

viders livschanser och välfärd påverkas bland annat av deras socioekonomiska 

bakgrund. Därför är det avgörande, för en kunskapsbaserad ekonomi, att sociala 

investeringar kombineras med skydd för olika slags utsatta grupper avseende de 

”sociala risker” som dessa grupper möter i olika avseenden, till exempel vad 

gäller arbetslöshet (Cantillon & Lancker 2012:558,561). 

  

Att, ur ett livsförloppsperspektiv, investera i människor utgår från debatten om 

socialt medborgarskap, och delaktighet, i en kunskapsekonomi. Inom ramen för 

denna slags ekonomi både förhandlas och omförhandlas innebörden i vad som är 

”produktiva” respektive ”icke-produktiva” sociala utgifter. Att lägga statliga re-

surser på arbetslöshetsersättning kan, å ena sidan, betraktas som en icke-

produktiv handling. Ur ett socialdemokratiskt perspektiv kan det, å andra sidan, 

betraktas som att denna sociala utgift skyddar humankapitalet av arbetare. Detta 

samtidigt som de arbetslösa skyddas från att hamna i en spiral av skulder och 

fattigdom. Att investera i humankapitalet påstås ge en aktiv och flexibel väl-

färdsstat (Morel et al. 2012:18,20).   

Det sociala investeringsperspektivets idéer uppkom under 1990-talet, som en re-

aktion på förändringar inom arbetsmarknaden, men även som en reaktion på nya 

”sociala risker” och behov (Cantillon & Lancker 2013:553). Som Wennemo på-

talar, var det även under 1990-talskrisen som många arbetstillfällen försvann. 

Samtidigt har en del av de jobb som tillkommit visat sig kräva en desto högre 

utbildningsnivå. Därutöver har det, på senare tid, även börjat återkomma jobb 

som kräver en lägre utbildningsnivå (Wennemo, utkast; ”Den svenska välfärds-

modellen: En reflektion över dess historia och utmaningar”, s. 267). Det sociala 

skyddsnätet ska således inte längre passivera människor, genom olika ersätt-

ningssystem. Snarare ska det förbereda människor, för att integrera dem på ar-

betsmarknaden. Det är först då som det, enligt Cantillon & Lancker (2013), inte 

bara blir sociala vinster på individuell nivå, men också vinster på strukturell och 

välfärdsstatlig nivå. Detta genom att fler förvärvsarbetande kommer att sänka 

bidragsberoendet. Därmed bidrar individer även, genom sin arbetskraft, till väl-
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färdens gemensamma offentliga verksamheter. Likaså till en hållbar och livs-

kraftig välfärdsstat (Cantillon & Lancker 2013:553).  

Det sociala investeringsperspektivet vill ”förvalta” humankapitalet. Fokus ligger 

på en preventiv, det vill säga förebyggande, hållning. För att verkställa dessa 

ambitioner, vad gäller gruppen av de arbetslösa, satsas det numera, till stor del, 

socialpolitiskt på kompetensutveckling. Detta samtidigt som individen uppbär 

till exempel arbetslöshetsersättning. Med ett socialt investeringsperspektiv, i fo-

kus, betraktas arbetslösheten som kopplad till bristen på tillräckliga kvalifikatio-

ner; det vill säga på kompetens. Genom att höja kompetensnivån hoppas man 

kunna matcha individens nyförvärvade kompetensbas gentemot de arbeten som 

finns tillgängliga, men även till de arbeten som hör till morgondagen. Detta kan 

till exempel ske genom att individen erbjuds arbets- och jobbsökarträning, rikta-

de utbildningar, praktik och andra åtgärder som syftar till att höja dennes kom-

petensnivå (Morel et al. 2012:10,12–13).  

 

Ovanstående resonemang kan förstås mot bakgrund av att det föreligger en ar-

betsmarknadspolitisk utmaning. Denna handlar om arbetsgivare som behöver 

nyanställa, men som har svårt att få tag på individer med rätt kompetens. Detta 

samtidigt som det finns många långtidsarbetslösa, som ingår i Fas 3 (jobb- och 

utvecklingsgarantins tredje steg), men vars bristfälliga kompetenser, eller nuva-

rande kompetenser, inte ”matchar” gentemot de arbeten, där arbetskraft söks. De 

har ofta olika former av kompetenser, men inte de som krävs för de jobb som 

finns vakanta.    

Sammanfattande konklusioner 

Enligt Johansson (2008) betraktas Sverige, ur välfärdssynpunkt, som en före-

gångare i Europa. Detta beror inte minst på den svenska välfärdsstatens fokus 

vad gäller att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik. I anslutning till detta beto-

nas betydelsen av en stark arbetsetik bland medborgarna, vad gäller deras socia-

la rättigheter (Johansson 2008:80). Jag menar att den nya utmaningen, för sam-

tidens välfärdsstat, är att klara av att hantera individer med komplexa behov, till 

exempel kategorin bestående av de individer som är ”arbetsföra, men av olika 

skäl icke-anställningsbara.” Den svenska välfärdsstaten organiserades inte hel-

ler, från början, för att tacklas med de olika utmaningar som mångfalden har bi-

dragit med. Detta i form av interna (endogena) sociala tryck på välfärdsstaten. 

Däribland avses främst, men inte enbart, arbetslösheten bland utomeuropéer, 

som är ganska omfattande.  
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En annan fråga berör de äldre som anser sig åldersdiskrimineras på den öppna 

arbetsmarknaden, men även unga människor som aldrig får chansen att inträda 

på arbetsmarknaden. Att höja pensionsåldern, i en tid av hög arbetslöshet, kan-

ske inte är den lämpligaste utvägen. Särskilt inte när det, på socialpolitisk väg, 

samtidigt investeras i kompetensutveckling m.m. ur ett livsförloppsperspektiv, 

för att möjliggöra för till exempel ungdomar att få ett ”riktigt” arbete och lik-

nande.         

Därutöver, kan man diskutera välfärdsstatens organisering, av en möjliggörande 

socialpolitik, där processer, nödvändiga för att hjälpa människor ut i arbete, inte 

går ihop med de krav som föreligger på mätbara resultat. Det vill säga enligt 

New Public Management. Jag kan, i sammanhanget, lyfta fram ett intervjusam-

tal som jag en gång hade med en lokal arbetsförmedlare, med lång handlägg-

ningserfarenhet. Hon sa att hon alltid brukar uppmana de arbetssökande, som 

hon är personlig handläggare för, att redogöra för exakt hur många jobb som de 

har sökt under en månads tid. Det viktiga, enligt henne, var visad arbetsvilja, 

men även att få fram mätbar information om sökbeteendet. Samtidigt var hon 

medveten om att många av hennes arbetssökande var chanslösa, inför att faktiskt 

få en stor del av de jobb som de har sökt, och att kvalitet går före kvantitet; det 

vill säga att de kanske skulle lyckas bättre om de fick satsa helhjärtat på ett antal 

utvalda jobb. Men hon upplevde att det låg en press på henne, inför avdelnings-

mötena. Arbetsförmedlingschefen brukade även närvara på dessa möten. Att då 

faktiskt kunna redovisa ett mätbart sökbeteende, som sammanställts av arbets-

förmedlarna, var något som hon menade värderades högt. 

Således är det inte bara aktivitetsrapporter, individuella handlingsplaner m.m. 

som tillhandahåller ett tydligt uttryck för det som anses vara ett gransknings-

samhälle. Det vill säga med, enligt Vedung, ”accountability” i fokus (Vedung 

2010:276). New Public Management får även, inom de lokala, offentliga väl-

färdsinstitutionerna, olika slags följder. Detta inte bara för de myndighetsan-

ställda, utan även för deras klienter. Det finns, med andra ord, ett utbrett kon-

trollsystem inom offentliga välfärdsinstitutioner. På samma gång fokuseras det 

mycket sällan på enskildas individuella erfarenheter av servicesystemen. Ofta 

ställs det främst krav på dem (Beresford & Croft 2001:296). ”Yrkesfolk för ar-

bete” består av välutbildat yrkesfolk som ingår i Fas 3. På deras hemsida uppda-

teras ständigt information om deras syn på arbetsmarknadspolitiken, om det 

svenska samhällets misslyckande vad gäller att tillvarata deras kompetens (ge-

nom åtgärder som de menar faktiskt kan komma att fungera), men även på väl-

färdsretoriken. I en artikel på hemsidan, ”Arbetslösa pratar man om, de som har 

jobb pratar man med i vi-form” (2014-03-06), framlägger man synpunkter om 

att:           
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”Arbetslösa pratar man om, de som har jobb pratar man med i vi form. Kanske 

feltolkar vi lite med flit, men det här bekräftar problemet, om man inte pratar 

med så blir det svårt att lösa problem till allas bästa.” 

Det ligger med all säkerhet något i det som Beresford & Croft (2001) hävdar, 

nämligen att serviceanvändares förståelse av empowerment ofta kommer ur de-

ras erfarenheter av upplevd maktlöshet (Beresford & Croft 2001:308). Egenor-

ganisering, som Anna Meeuwisse diskuterade under sin föreläsning på Social-

högskolan i Lund, är intressant i sammanhanget. Det vill säga om man ser till 

ovanstående, om hur en grupp av Fas 3:are kollektivt egenorganiserar sig i en 

strävan efter att få välfärdsstatens politiska beslutsfattare m.fl. aktörer att reagera 

och därigenom förändra det som de uppfattar som ”negativa” inslag i statens ar-

betsmarknadspolitik. 

Intressant är även välfärdsstatens normativa rekalibrering; med fokus på det dis-

kursiva; det vill säga på en kanske inte helt förändrad, men med ganska nya 

tillägg, samhällelig och politisk retorik. Utöver den ständigt kvarlevande ”ar-

betslinjeideologin” har även ”kompetenshöjning” och ”flexibilitet” blivit nyck-

elord i välfärdsstaten. Man kan förstå det som att uppgraderingen, av individuel-

la kompetenser, syftar till att hjälpa upp tanken om ett solidariskt, och inklude-

rande, svenskt folkhem. Detta samtidigt som de socialpolitiska visionerna, om 

ett kunskapssamhälle och en ny arbetsmarknad, ständigt utgör en pågående pro-

cess.   
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