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Abstract 
 

Author: Maria Ståhl 
Title:  Level: BA Thesis in Media- och kommunikationsvetenskap  
Location: Linnaeus University  
Language: Swedish  
Number of pages: 51 
 
 
This report is a critical discourse analysis of the attributes that surround the word 
basic income/medborgarlön in four Swedish daily newspapers. The study explores 
how the text in the newspapers attributes the word and what the consequences might 
be for the readers and for the political agenda when it comes to the discussion of 
justice and responsibility. 
 
The attributes that characterizes basic income in the media are mostly negative and 
there is no discussion where work strategy and basic income is seriously spoken of. 
Work strategy is taken for granted and is not questioned by anyone. The alternative 
that basic income could be is being ridiculed which becomes clear by the attributes 
that are chosen. The figuration of basic income in these media is characterised 
mostly by negative and depreciatory attributes. This makes the story of basic income 
to something that is unrealistic, unjust, immoral and only for lazy people. 
 
The result shows that the attribute-agenda confirms the prevailing discourse which is 
based on work strategy by choosing to focus on these negative attributes and by not 
having a serious discussion where representatives for the works strategy have to 
motivate there position in a more reflective way. 
 
 
Keywords: attributes, basic income, discourse, media, work strategy 
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1.Inledning 
 

I den här uppsatsen tänker jag undersöka hur förslaget om medborgarlön presenteras i ett urval av 

den svenska dagspressen. Medborgarlön bygger på tanken om att alla ska ha rätt till en 

inkomsttrygghet oberoende av en motprestation genom lönearbete. De ersättningsnivåer som 

diskuterats är förhållandevis låga och de förslag som lagts fram hamnar ofta runt en summa 

likställd med socialbidragsnormen, det vill säga en grundinkomst som endast täcker de mest basala 

behoven. Av förespråkarna ses inte medborgarlön i första hand som en ekonomisk reform utan 

som en reform för rättvisa. Motiv för andra värden är främst solidaritet mot arbetslösa, sjuka och 

fattiga befolkningsgrupper som idag måste uppsöka olika myndigheter för att få pengar i form av 

bidrag eller ersättning ur försäkringssystemen. 

 

I debatten har medborgarlön varit en fråga som väckt starka känslor. Vissa menar att förslaget går 

emot den politiska ambitionen att alla i arbetsför ålder ska ha ett heltidsarbete – att fördelning av 

resurser bör fördelas utifrån motprestation, inte som en allmängiltig rättighet. Motståndarna 

bygger även sina resonemang utifrån arbetsmoraliska ståndpunkter. Hur motiveras människor att 

lönearbeta om de inte behöver? Frågan om motprestation är central och grundar sig ofta på 

föreställningar om att ingen ska kunna åka ”snålskjuts” på skattebetalares bekostnad.  

 

Anhängarna menar att vi visserligen har haft fungerande välfärdslösningar, men att lönearbetet 

under de senare decennierna kommit att utgöra en skiljelinje mellan att vara innanför och att vara 

utanför. Att lösa dagens problem med gårdagens lösningar är ingen utväg, menar de.  

 

Medborgarlön som alternativ lösning har svag förankring på den politiska agendan. Då har 

diskussionen varit mer levande i medierna och ännu mer inom akademien. Där har medborgarlön 

som policyförslag diskuterats under många år.  
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1.1 Mål och Syfte 

 

Målet är att undersöka hur frågan om medborgarlön behandlas i svensk dagspress under tre utvalda 

år mellan 2000-2010. Det gör jag genom att belysa i vilka sammanhang medborgarlön som 

politiskt förslag förekommer och hur den presenteras för allmänheten. I min analys ligger 

arbetslinjen till grund som den rådande ideologin, den rådande diskursen och det är den hela mitt 

resonemang förhåller sig till. Jag kommer att undersöka vilka egenskaper/attribut som medierna 

använder och hur dessa attribut påverkar tidningarnas bild av medborgarlön som ideologi. Med 

andra ord är mitt mål att belysa vilken attributdagordning som används för att gestalta 

medborgarlön.  

 

Syftet är att gå djupare in på hur diskursen kring medborgarlön ser ut och se vilket budskap 

tidningarna väljer att föra fram till sina läsare när det gäller just medborgarlön. Jag vill belysa och 

med kritiska ögon granska hur medierna använder språket i ett antal nyhetstexter. Min avsikt är att 

undersöka hur man, genom den attributdagordning som finns i texterna, ger mening och struktur åt 

medborgarlön och hur denna struktur, denna diskurs förhåller sig till arbetslinjen som jag menar är 

den rådande ideologin.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

- Vilka attribut kännetecknar medborgarlön i medierna? 

- Hur gestaltas medborgarlön utifrån dessa attribut? 

- Bekräftar attributdagordningen den rådande ideologin/arbetslinjen och i så fall hur? 

 

Det känns viktigt att uppmärksamma mediernas roll i ett mer ideologiskt perspektiv eftersom de 

har ett viktigt uppdrag i att informera och sprida kunskap i vårt samhälle. De är en stor del av hur 

vi får information om olika frågor och är därför med och påverkar våra värderingar och våra val. I 

min analys är jag intresserad av hur tidningarna förhåller sig till makten genom de val av attribut 

som görs. 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Undersökningen är avgränsad till fyra av landets största tidningar varav två morgontidningar 

(Dagens Nyheter och Sydsvenskan) och två kvällstidningar (Aftonbladet och Expressen). De två 

morgontidningarna är båda till stor del knutna till storstadsregioner vilket är geografiskt begränsat, 
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men å andra sidan har de båda stora läsekretsar. Kvällstidningarna är landets enda av sin sort 

(Expressen finns under tre olika namn Expressen, Kvällsposten och GT men i uppsatsen behandlas 

bara Expressen) och är landsomfattande i större skala än morgontidningarna och är med just 

därför. Koncentrationen ligger på tre olika utgivningsår under 2000-talets första decennium - 

2000 och 2005 och 2010.  

 

Jag har valt att fokusera min analys uteslutande på de nyhetsartiklar där medborgarlön behandlas. 

Detta för att det ska bli hanterbart för mig i denna uppsats. Nyhetsartiklar bör dessutom vara 

neutrala och inte ta ställning, något som är en bra grund för min analys. 

 

1.4 Bakgrund 

 

Den svenska välfärdspolitiken präglades länge av höga ambitioner för högt 

arbetsmarknadsdeltagande och samtidigt generösa ersättningsnivåer i arbetslöshets- och 

sjukförsäkringssystemen. Politiken utgick från ett ramverk som kallades ”den svenska modellen” 

där förhandlingar mellan staten och arbetsmarknadens parter bidrog till samhällsutvecklingen. I 

den processen infördes generella reformer som berörde bland annat arbetsmiljön, 

arbetstidsförkortningar, socialförsäkringssystemet och pensionerna. Det stärkte individens trygghet 

och materiella standard under stora delar av 1900-talet. Den generella välfärdspolitiken har länge 

haft ett stort stöd både politiskt och även hos medborgarna, men successivt har denna samhällssyn 

förändrats och lösningar ska nu vara mer individuella och valbara.  

 

Bo Rothstein skriver i sin bok ”Vad bör staten göra?” från 2002 att under den så kallade 90-tals-

krisen försämrades Sveriges statsfinanser dramatiskt och många ekonomer krävde med hög röst att 

de offentliga utgifterna skulle minska. I kölvattnet på denna kris diskuterar man återigen den 

moraliska aspekten i de försäkringssystem som finns. Många hävdar att när staten tar över för 

mycket ansvar sjunker den egna moralen hos individen. Till exempel kan man i den allmänna 

debatten skönja att många tycker att sjukförsäkringen är för generös och att de system som finns 

överutnyttjas och missbrukas. Det här leder till att solidariteten mellan medborgare sjunker, blir 

mer villkorad och inte så generell. Det sker en förskjutning i värderingarna hos det svenska folket 

som går från lojaliteten till och tron på det kollektiva till större krav på mer individanpassade 

lösningar och en syn på livet som ett individuellt projekt (Rothstein 2002). 

 

 Rothstein menar att den generella välfärdspolitiken har utmanats sedan början på 1990-talet. De 

röststarka grupper som är intresserade av att sänka skattenivån ser inga andra alternativ än att skära 
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ner i de generella välfärdsprogrammen, eftersom dessa program, som vänder sig till samhällets 

samtliga medborgare, innebär en fortsatt hög skatt, oavsett hur mycket man privatiserar och säljer 

ut den offentliga sektorn inom olika områden. Han visar på att de behovsprövade 

åtgärdsprogrammen ökat, trots att politikerna (och medborgarna) till största delen verkar vara 

eniga om en generell välfärdspolitik (Rothstein 2002). 

 

Trots återkommande ekonomisk turbulens och dess effekter på välfärden ligger Sverige på den 

övre halvan i välståndsligan som mäter BNP per capita: 

(http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/Sverige-i-valstandsligan/  2012-09-12). 

Men även om det går bra för Sverige ökar klyftorna i det svenska samhället och många hamnar 

”mellan stolarna” i de olika ekonomiska trygghetssystem som finns. Den politik som förs sedan 

länge driver arbetslinjen som huvudsaklig fråga, även om alla inte får eller har möjlighet att 

komma in på arbetsmarknaden. 

 

Frågan är hur en strukturell arbetslöshet, i kombination med nuvarande sjuk- och socialförsäkring, 

stämmer överens med en politik där välfärdsstatens syfte är att hindra fattigdom samt erbjuda 

social och ekonomisk trygghet. I ett sådant politiskt perspektiv är det intressant att undersöka hur 

medierna presenterar ett alternativ som medborgarlön? 

 

Per Janson är statsvetare och kom 2003 med sin avhandling ”Den huvudlösa idén”. Där tittar han 

på varför medborgarlön inte kommer upp som ett policyförslag på den politiska agendan och 

kommer bland annat fram till att debatten i stort är blockerad vad gäller denna alternativa lösning. 

Han menar att det finns många missuppfattningar om vad medborgarlön är och att nedsättande 

kommentarer tillåts dominera språket när man skriver om medborgarlön. Mot en sådan bakgrund 

är mediernas roll i förmedlingen av begreppet medborgarlön, som politiskt förslag, av största 

intresse. 

 

1.4.1 Arbetslinjen 

 

När vi pratar om medborgarlön så gör vi det i förhållande till arbete och då i första hand 

lönearbete. Lönearbetet är den största källan till hur vi försörjer oss och om vi inte har ett arbete är 

vi arbetslösa och konsekvensen är oftast ekonomisk marginalisering. I Malin Junestavs avhandling 

från 2004 ”Arbetslinjer i svensk socialpolitisk debatt och lagstiftning 1930-2001” kan vi följa hur 

arbetslinjen och synen som vi idag har på lönearbetet växer fram och befästs. Tidigare hade man 

varit mer eller mindre bunden till ett arbete och en husbonde, men på 1800-talet förändrades detta 
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och arbetaren skulle nu ta mer eget ansvar för att i konkurrens med andra sälja sin arbetskraft på en 

arbetsmarknad. Men även om du fick ett avlönat arbete var det ingen garanti för att du skulle 

slippa fattigdomen på grund av alltför låga löner. Samtidigt fanns det ett system av regler som 

grundade sig på en tanke om samhällets stabilitet och som främst gynnande arbetsgivarna. Bland 

annat fanns det ett tjänstetvång som innebar att bara arbetare med laga anställning kunde röra sig 

fritt. Hade man inte arbete eller någon form av kapital eller egendom ansågs man vara kriminell 

och kunde bland annat dömas till straffarbete. Man byggde arbetshus för att ”väcka arbetslusten” 

och skärpa arbetsmoralen hos individen, men det handlade mest om bestraffning och 

disciplinering.  

 

I mitten och slutet på 1800-talet ändrades lagstiftningen en del. Bland annat blev det lättare att 

jobba i andra näringar än jordbruket och det infördes en fri flyttningsrätt, vilket var en 

förutsättning för uppbyggandet av en fri lönearbetsmarknad. Man började ta ut en statlig skatt för 

att bekosta fattigvården och de offentliga institutionerna fick ta mer ansvar för 

fattigdomsproblemet. Samtidigt var det ingen självklarhet att få bistånd om man var fattig och/eller 

saknade arbete, individens egenansvar för sin försörjning betonades. 1918 fick vi en ny 

socialvårdslag som fortsatt präglades av en inställning att det var moraliskt förkastligt att få bidrag 

utan att utföra någon motprestation, fattigvården skulle fostra individen att både vilja och kunna 

försörja sig själv.  

 

Jonas Olofsson visar, i Junestavs avhandling, att man i Sverige redan under 1800-talets första hälft 

pratade om en slags ’arbetslinje’ som handlade om att sätta fattiga och arbetslösa i arbete, dels för 

att   ..”förebygga eller mildra effekterna av arbetslöshet, dels att stimulera ekonomin och öka den 

ekonomiska tillväxten ”(Junestav 2004, sid 54). 

 

Han menar också att det fanns två huvudsätt att förhålla sig till arbetslinjen. Det ena hade mer 

socialistisk grund och där pratade man om ’rättigheten till arbete’. Man menade att samhället och 

de offentliga institutionerna hade skyldighet att garantera medborgarna möjlighet till lönearbete av 

flera olika orsaker. Dels för att ordna försörjning åt människor, för att använda befintliga resurser 

på ett bra sätt och inte minst för att motverka en ekonomisk kris. Den andra linjen, med mer liberal 

hållning, menade att arbetslinjen främst skulle användas som ett moraliskt och socialt bättre 

alternativ till fattigvårdsunderstöd. 

 

När socialdemokraterna kom till makten i början av 1930-talet förändrades användningen av 

begreppet arbetslinjen till att mer stå för rättigheten till ett arbete (mer än en skyldighet som var 
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den dominerande synen sen tidigare). Man hade ett mer ekonomiskt perspektiv på det hela och nu 

skulle man arbeta och konsumera för att ta sig ur den ekonomiska kris som då förelåg. 

Successivt inför man ett försäkringssystem i socialpolitiken som bygger på en motprestation där 

rättigheter är knutna till tidigare insatser på arbetsmarknaden. Här delas medborgarna upp i 

grupper av de som uppfyller villkoren för eventuell ersättning vid till exempel sjukdom eller 

arbetslöshet och de som inte är behöriga att omfattas av någon försäkring. För de som inte kommit 

in i dessa försäkringssystem finns fortfarande det behovsprövade bidraget.  

 

I debatten som fördes på 1990-talet pratar man på samma sätt som tidigare om kontantbidrag som 

passiviserande och arbetslinjen som aktiverande. Staten ska ha en aktiv arbetsmarknadspolitik och 

de arbetslösa som får eventuella bidrag ska aktiveras. Synen på aktivitet som något positivt, 

arbetslösa människor som passiva och kontantstöd som något som passiviserar människor verkar 

vara självklar och behöver knappt motiveras (Junestav 2004).  

 

Dessa välfärdspolitiska åtgärder har byggt upp en ideologi som varit rådande i Sverige under större 

delen av 1900-talet. Dessa åtgärder har legitimerat en syn på arbete som normerande. Det sker 

genom ovan nämnda försäkringssystem och en arbetsmarknadspolitik som aktivt driver 

arbetslinjen. Något som också bidragit till normer och föreställningar om hur vi ska förhålla oss till 

både lönearbete och vardagslivet i övrigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

2. Tidigare forskning  
 

 Medborgarlön som idé kan spåras tillbaks till 1500-talet. Tanken bakom den är att alla 

medborgare/samhällsmedlemmar ”ska garanteras en viss ekonomisk grundnivå oberoende av vilka 

de är och hur de väljer att leva sina liv” (Janson 2003, sid 9). Som tidigare beskrivits har akademin 

och forskningen varit ett forum för att diskutera frågor kring medborgerliga rättigheter och 

skyldigheter, där medborgarlön är en av inriktningarna. Hur skattemedel politiskt ska fördelas är 

en viktig fråga. Det ska från början slås fast att forskning om medborgarlön och medier inte finns i 

någon större utsträckning. Det finns olika perspektiv när det gäller statens roll som 

trygghetsskapare åt sina medborgare och individuell frihet, som ofta definieras som en frihet från 

statlig inblandning i medborgarnas sätt att leva. Medborgarlön är en viktig del av en sådan 

ideologisk diskussion. Jag kommer i detta kapitel att ge en bild av den forskning som gjorts på 

medborgarlön och i slutet presenteras den forskning som gjorts när det gäller medborgarlön och 

medier. 

 

2.1 Forskning om medborgarlön 

 

En generell överblick av forskningen om medborgarlön, det vill säga en forskning som inte 

uttryckligen gäller media och medborgarlön, visar att det finns en rad viktiga namn och 

inriktningar. Philippe van Parijs, professor i ekonomi och samhällsvetenskap, har i flera artiklar 

och böcker skrivit om UBI (Universal Basic Income). Han menar att om denna basinkomst 

infördes så skulle det leda till social rättvisa. Människor skulle uppleva större frihet att kunna 

genomföra sina mål eftersom de skulle ha större materiella förutsättningar. Det skulle lösa en del 

problem vad gäller fattigdom och arbetslöshet. Feministrörelsen och miljörörelsen skulle bägge se 

sina ideal tydligare och mer belysta (http://www.bostonreview.net/BR25.5/vanparijs.html). 

 

André Gorz, fransk författare och debattör, säger att ” En tryggad inkomst är huvudvillkoret för ett 

multiaktivt samhälle” (Gorz 2001, sid 109). Han menar att en generell och tillräcklig inkomst för 

alla medborgare ger både individer och grupper större möjligheter att ta ansvar över sina liv och 

befriar dem från ”arbetsmarknadens tvång” (ibid , sid 111). Han anser att en allmän tilldelning av 

en tillräcklig inkomst inte befriar människor från arbete utan istället ger människor rätt till det 

arbete som man utför (och som man idag inte får betalt för).  

 

Flera forskare i ämnet har publicerat sina resultat i tidskriften Basic Income Studies. Ett exempel 

är Claus Offe, tysk professor i statsvetenskap, som hävdar att en basinkomst skulle kunna 

http://www.bostonreview.net/BR25.5/vanparijs.html
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förebygga arbetslöshet, fattigdom och osjälvständighet 

(http://www.degruyter.com/view/j/bis.2008.3.1/bis.2008.3.1.1100/bis.2008.3.1.1100.xml). 

 

 Vida Panitch, professor i filosofi vid Carleton University i Canada är något mer kritisk till en 

generell basinkomst/medborgarlön. I en artikel som publicerades i tidskriften Philosophy and 

Social Criticism nr 1-2011 bemöter hon Philippe Van Parijs påstående, att en generell och 

tillräcklig basinkomst skulle minska tvånget för medborgarna att sälja sin arbetskraft och minska 

medborgarens beroende av marknaden för sin överlevnad och sitt allmänna välmående - 

dekommodifiering. Hon hävdar att även om denna basinkomst var tillräckligt hög och ett verkligt 

alternativ till att lönearbeta (vilket hon uttrycker tvivel om), så skulle den i alla fall ”tvinga” ut 

människor på marknaden för att köpa tjänster som hör till basbehoven, till exempel viss sjukvård. 

Hon menar att för att verkligen uppnå en moralisk reform, måste inte bara arbetet 

dekommodifieras utan även basbehoven. De behov som ligger till grund för varför vi arbetar. 

 

 En av de få praktiska studier som gjorts kan man läsa om i ”Making the difference!” The BIG in 

Namibia som kom 2009, Claudia Hartman…[et al.]  (BIG = Basic Income Grant, författarens 

kommentar). Där beskrivs hur man under 12 månader införde en generell basinkomst för alla 

invånare i en Namibisk by. Följderna blev en minskning av fattigdomen och undernäring. Det blev 

också en ökad aktivitet vad gäller egenföretagande, mer skolnärvaro för barnen och man kunde 

uppsöka läkare mer regelbundet. Brottsligheten minskade och kvinnors kontroll över sina liv och 

sin sexualitet ökade. 

 

Per Janson sammanfattar i sin avhandling att i grunden är medborgarlön en önskan att lösa 

problem som har med fattigdom och klasskillnader att göra. Men i de diskussioner som förs 

kommer fler argument än dessa upp både hos dem som är för medborgarlön och de som är emot. 

De som är för menar att medborgarlön skulle vara ett enklare socialt trygghetssystem och att det 

skulle innebära större frihet för individen. Huvudargumentet för de som är mot medborgarlön är att 

den strider mot reciprocitetstanken som grundar sig i att du ger någonting till samhället för att få 

någonting tillbaks, arbete först och sedan ersättning. Det finns både politiker och författare som 

bidragit till att föra upp medborgarlön som en alternativ politisk lösning i debatten. Här är Adler-

Karlsson ett klassiskt exempel där han i sin bok ”Lärobok för 90-talet” presenterar en modell av 

medborgarlön. ”I den ska alla arbeta under en kort del av livet, kanske tio år, efter hand långt 

mindre, för att sedan få en garanterad medborgarinkomst under resten av livet” (Adler-Karlsson 

1990, sid 331). 

 

http://www.degruyter.com/view/j/bis.2008.3.1/bis.2008.3.1.1100/bis.2008.3.1.1100.xml
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Samtalet om medborgarlön, eller en generell basinkomst är inte avslutat på något sätt, men förs det 

i medierna? Jag fortsätter med att titta på den forskning som finns om medier och medborgarlön 

och hur diskussionen förs i den allmänna debatten. 

 

2.1.1 Medborgarlön och medier 

 

Per Jansson är en av de få forskare som, åtminstone delvis, har närmats sig frågan om mediernas 

förhållande till medborgarlön. Därför kommer hans avhandling att få större uppmärksamhet än 

annat under rubriken tidigare forskning. Det gör jag för att Janssons avhandling delvis kommer in 

på mediernas förhållningssätt till begreppet medborgarlön. Hans huvudtema är dock att titta på 

medborgarlön som en politisk policyfråga och han tar avstamp i en diskussion kring lönearbete 

och generella bidragssystem. 

 

Janson hävdar att det finns en stark koppling mellan lönearbete och bidrag och att det är två 

principer som gäller vid fördelning av direkta bidrag. Den ena principen är arbetslinjen som 

innebär att medborgaren aktivt ska söka arbete och/eller acceptera tillfälliga åtgärder för att få 

bidrag. Den andra principen är inkomstbortfallsprincipen som innebär att nivån på bidraget styrs 

av tidigare inkomst. I den allmänna debatten är det dessa principer som dominerar. 

 

Han tar upp att det svenska välfärdssamhället kritiseras i den offentliga debatten men reagerar över 

att medborgarlön inte kommer upp som ett alternativ på dagordningen.  Förespråkarna tar oftast 

upp den ur det tillväxtkritiska perspektivet, det vill säga att man utgår ifrån ett etablerat politiska 

problem som grundar sig i att det inte finns jobb till alla. Detta innebär att rådande system inte 

fungerar och i det sammanhanget skulle man kunna diskutera medborgarlön eller liknande 

lösningar. Men utgångspunkten är alltid arbetslinjen och dess självklarhet. Så även i detta 

perspektiv får medborgarlön inte mycket uppmärksamhet eller utrymme i diskussionerna. ”Varför 

arbetslinjen är bra behöver inte motiveras och varför medborgarlön är dåligt behöver heller inte 

motiveras. Vi ser tydligt hur den politiska möjlighetsramen fungerar” (Janson 2003, sid 153). 

Jansson har gått igenom den offentliga debatten (massmedier, offentliga utredningar, rapporter 

från olika organisationer mm) under 1990-talet och 2000-talets första år och kommit fram till att 

det finns ett starkt motstånd till medborgarlön och många är snabba med att avvisa förslaget. 
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Han delar upp de negativa reaktionerna i tre grupper: 

 

1. Missuppfattningar – jämförelser med planekonomi, att incitamenten att arbeta 

försvinner, att a-kassa och socialbidrag är en form av medborgarlön mm 

2. Nedsättande kommentarer – huvudlös idé, fantasterier, absurt förlag, hållas borta 

från maktens rum, verklighetsfrånvänt mm 

3. Argument som bemöter innehållet i förslaget – jobbar vi mindre blir det mindre 

välfärd, arbetslinjen leder till ökad sysselsättning och det gör inte medborgarlön, 

medborgarlön är för dyrt, medborgarlön är för låg ekonomisk ersättning, det är 

oetiskt att bli försörjd utan att behöva arbeta 

 

Hans analys visar att medborgarlön blockeras i den svenska debatten och hans förklaring till detta 

är att den inte passar in i den politiska möjlighetsramen. 

 

Förutom Per Jansons avhandling som ligger till grund för denna uppsats så finns det inte mycket 

forskning om medborgarlön i medierna. Det som ändå har gjorts ligger oftast på en 

grundutbildningsnivå. I brist på empiri tar jag även upp Johan Lunds magisteruppsats med titels 

”Offentligt rum och vardagens politik” (2001). En uppsats om social förändring: Demokratins 

förändrade villkor i konsumtionsestetikens förändrade rum.” Han utgår ifrån ett antal 

tidningsartiklar mellan 1996 och 2000 som alla behandlar medborgarlön och gör utifrån dem en 

diskursanalys utifrån sin frågeställning om vad ett fritt ord innebär, vad det är fritt ifrån och för 

vem det är fritt. Lund har tagit artiklar från mediearkivet och presstext. Han har läst Aftonbladet, 

Arbetet, Borås Tidningar, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs Posten, Helsingborgs Dagblad, 

Nerikes Allehanda och Svenska Dagbladet. Han har delat in artiklarna i negativa, positiva och 

neutrala och dragit slutsatsen att ledarartikeln har den mest frekvent negativa synen på 

medborgarlön. Han har även sett en allmän trend att antalet artiklar i ämnet ökat vartannat år (1998 

och 2000) samt att 1996 och 1997 dominerar de positiva artiklarna och att 1998-2000 dominerar 

de negativa artiklarna. Något han reagerar över är att ingenstans i hans material finns exempel på 

hur journalisten ”för en polemik mot en intervjuad som är negativ till medborgarlön. Detta sker 

dock i flera tillfällen där informanten är positiv till medborgarlön. Det finns med andra ord ett 

favoriserande av en arbetsetisk ideologi” (Lund 2001, sid 70). Vidare menar han att det primära i 

den diskussion som förs om medborgarlön är den ideologiska produktionen och inte någon 

realpolitisk handling som till exempel en reform.  
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Avslutningsvis vill jag än en gång poängtera att även om det finns ett tämligen rikt utbud av 

forskning om medborgarlön så finns det stora luckor när det gäller forskning om medborgarlön 

och medier. Detta trots att det periodvis varit ett hett debattämne och funnits med på den mediala 

agendan.  
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3. Teoretisk bakgrund 
 

Medierna präglar i hög grad vår vardag som människor. En vanlig dag tittar ungefär 80% av den 

svenska befolkningen i en dagstidning (Hadenius et.al 2008, sid 15). En vardaglig handling som 

innebär att läsaren befinner sig i en specifik samhällssfär (dagstidningen) och där interagerar med 

medietexten (och dess författare).  Man tar del av den information som finns i medierna för att få 

hjälp att orientera sig i omvärlden. Men hur presenteras den information som vi tar del av och hur 

påverkar det vårt sätt att förhålla oss till den värld som vi lever och verkar i?  

 

Inledningsvis presenteras det ideologibegrepp som ligger till grund för min diskursanalys. Därefter 

förklarar jag vad jag menar med diskurs innan jag kommer in på dagordningsteorin som tittar på 

förhållandet mellan vad medierna tycker är viktigt och vad medborgarna tycker är viktigt. I min 

analys använder jag mig sedan till största delen av det som kallas dagordningsteorins andra nivå - 

attributdagordningen, som lägger fokus på hur medierna beskriver något och hur vi som läsare 

påverkas av attributen. Genom att med kritiska ögon titta på hur tidningarna använder attributen i 

samband med medborgarlön hoppas jag kunna få svar på hur medierna gestaltar medborgarlönen 

och hur den mediala diskursen förhåller sig till arbetslinjen som ideologi. 

 

3.1 Mediernas makt 

 

Ett samhälle utan kommunikation finns inte. Politik utan kommunikation är också en omöjlighet. 

Neutral kommunikation är en omöjlighet och ett samhälle utan massmedier finns inte i ett modernt 

samhälle (Strömbäck 2009). 

 

Mediernas makt har genom historien tilldelats olika vikt. Man hade tidigt bilden av att medierna 

var allsmäktiga och att publiken okritiskt tog till sig det budskap som förmedlades. Denna bild 

förändrades under mitten av 1900-talet till att medierna inte kunde påverka konsumenterna på det 

enkelriktade sätt man tidigare trott. Människor tog till sig och bearbetade informationen på olika 

sätt beroende på flera olika faktorer, både sociala och personliga. I början på 1970-talet 

förändrades bilden igen och nya teorier om den makt som medierna har och utövar utvecklades. En 

av dessa teorier var dagordningsteorin vars grundläggande idé handlar om att medierna påverkar 

vad människor anser vara viktiga frågor att diskutera och ha åsikter om. Dagordningsteorin tar 

också upp hur medierna väljer ut de attribut som sedan får rama in det ämne som kommuniceras 

till allmänheten (Strömbäck 2009).  

 



 16 

Mot bakgrund av medborgarlön som politisk idé och mediernas uppgift att informera, granska och 

vara ett forum för en allmän debatt (Hadenius et al, 2008, sid 26) kommer jag att undersöka de 

attribut som används i samband med ordet medborgarlön och utifrån det analysera den diskurs i 

vilken den offentliga debatten förs. 

 

3.2 Arbetslinjen som ideologi 

 

Ideologi kommer från grekiskan och betyder ’läran om idéer’ och det är på 1800-talet som 

begreppet får en mer allmän och utbredd användning. Redan då kunde ordet ha flera olika 

betydelser och användas inom olika ämnen. Ett sätt att se på ideologi är att definiera det som en 

form av neutralt idésystem som ”… inte bygger in i själva definitionen någonting om de effekter 

som sådana system kan ha” (Bergström & Boréus 2005, sid 150).   

I ett annat sätt att förhålla sig till ideologibegreppet finns funktionerna i begreppet och innebär att 

man ” …kan se ideologier som sådana åskådningar som bidrar till samhällets sammanhållning 

eller som legitimerar specifika klassintressen” (ibid, sid 151). 

Enligt Peter Berglez (Ekström /Larsson 2010, sid 267) är ideologibegreppet det som ligger till 

grund för den kritiska diskursanalysen (som jag kommer att förklara närmare i metodkapitlet). 

Eftersom jag valt att göra just en kritisk diskursanalys behöver jag alltså en tydlig ideologi att 

förhålla mig till och använda som teoretisk utgångspunkt för mina frågor och tolkningar av 

materialet. 

 

 Jag använder mig av Zizeks definition av vad ideologi är: 

 

1. ”Ideologi är en samling idéer som tillsammans konstituerar en tro eller övertygelse om 

någonting 

2. Ideologi har en materiell karaktär i form av konkreta institutioner 

3. Ideologi produceras i relationen mellan människor (på arbetsplatsen, i den privata sfären 

etc.) genom ritualer och praktiker”  

(ibid, sid 268) 

Arbetslinjen är den ideologi som ligger till grund för de samhälleliga resonemang som förs 

offentligt kring arbete. Per Janson menar att välfärdsstaten grundar sig på idén om full 

sysselsättning för att dels skapa det välstånd som sedan ska fördelas mellan medborgarna och för 

att lönearbete ”…ses som det säkraste och mest effektiva medlet att förhindra fattigdom och skapa 

en jämn inkomstfördelning” ( Janson 2003, sid 108-109). 
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Näringsdepartementet tillsatte en grupp för att titta på arbetslöshetsförsäkringens regelverk i syfte 

att stärka arbetslinjen. 1998 kom de fram till att arbetslinjen måste stärkas genom att prioritera 

arbete och åtgärder som kan leda fram till arbete prioriteras framför passivt mottagande av 

ersättning. ”Utskottet vill betona att avsikten med beslutet inte har varit att fler personer skall bli 

utförsäkrade, utan att hävda arbetslinjen” (ibid, sid 152).  

 

Det som är viktigt i min analys är att försöka visa på hur medierna, med hjälp av attribut förstärker 

eller försvagar rådande ideologi. Utifrån ovanstående definitioner av vad en ideologi är har jag 

tittat på den svenska välfärdsstaten och då specifikt arbetslinjen och ser att den uppfyller alla 

kriterier som Zizek lägger fram: 

 

1. Arbetslinjen är en samling idéer som tillsammans konstituerar en tro och övertygelse om 

arbete som något gott och nödvändigt 

2. Arbetslinjen har en materiell karaktär i form av konkreta institutioner som; 

arbetsförmedling, socialförvaltning, försäkringskassa, fackförening och a-kassa som alla 

bidrar till att manifestera arbetslinjen som rådande ideologi 

3. Arbetslinjen produceras i relationen mellan människor genom ritualer och praktiker som 

att arbeta, anmäla sig på arbetsförmedlingen när man är arbetslös, aktiveras av de olika 

instanserna för att undvika arbetslöshet, genom läkarintyg vara tvungen att bevisa sin 

nedsatta arbetsförmåga, få försörjningsstöd för att du inte har arbete och därigenom inte 

kan vara självförsörjande, få förmåner genom ditt fackliga medlemskap,  

 

Arbetslinjen som ideologi har en stark position i det svenska samhället. Och även i det svenska 

mediesamhället. Jag kommer att titta på hur medborgarlön som begrepp presenteras/attribueras i 

utvalda medier och hur det förhåller sig till den rådande ideologin – arbetslinjen.  

 

3.3 Diskurs som begrepp 

 

I min analys av de utvalda medietexterna kommer jag att använda mig av en kritisk diskursanalys. 

Men innan jag förklarar metoden är det nödvändigt att först ge en bild av själva diskursbegreppet. 

Jag kommer i detta kapitel att i mer allmänna termer presentera olika definitioner av vad en 

diskurs är och hur jag tänker använda mig av begreppet för att senare i metodkapitlet fördjupa mig 

i den kritiska diskursanalysen.  
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Idéer i ett samhälle förutsätter ett språk som hjälper oss att organisera den sociala verklighet vi 

lever i. Diskursanalysen är ett sätt som vi kan använda oss av för att studera olika 

samhällsfenomen där vi har fokus på hur vi använder oss av språket för att forma den verklighet vi 

lever i (Bergström & Boréus 2005, sid 305). 

 

Diskursbegreppet är inte helt oproblematiskt eftersom olika discipliner definierar det utifrån sina 

intressen.  I lingvistiska sammanhang har det ofta en ganska snäv betydelse där man utan annan 

koppling bara tittar på det talade och det skrivna språket. Norman Fairclough kopplar ihop den 

lingvistiska aspekten med den samhällsvetenskapliga i sin tredimensionella diskursdefinition. Han 

visar på att vi får en bredare betydelse som han kallar, diskursiv praktik, av samma begrepp när vi 

integrerar den mer språkliga och grammatiska utgångspunkten med samhällsvetenskapliga frågor 

som tittar till exempel på hur texten produceras och/eller hur den konsumeras och tolkas. Vill vi 

vidga begreppet ännu mer, sociokulturell praktik, kopplar vi ihop texten och den diskursiva 

praktiken för att göra en social analys där man vill försöka förklara förhållandet mellan den 

diskursiva processen och den sociala processen. (Fairclough 2010, sid 132). Jag kommer att 

förklara denna modell mer grundligt i delen om kritisk diskursanalys. 

 

I boken Writing the war on terrorism från 2005 använder sig Richard Jackson av Jörgensen och 

Phillips när han sammanfattar diskurs som ett speciellt sätt som man pratar om och förstår världen. 

Man använder sig av ord och begrepp för att ge mening ur ett visst perspektiv. Han pratar även om 

att diskurser kan skapa diskursiva formationer/konstruktioner som är ”…groups of related 

statements about a subject that determine its meaning, characteristics and relationship to other 

discursive formations” (Jackson 2005, sid 18). 

 

Jackson menar att språket är ett sätt att konstruera verkligheten och att orden formar och är det 

som huvudsakligen bestämmer hur vi förstår och ser på världen. Orden ger struktur åt hur vi tänker 

och handlar, hur vi gör strategiska val. I ett visst sammanhang och med en viss uppsättning ord 

kan ett beslut verka fullkomligt logiskt, medan det i ett annat sammanhang inte alls är lika 

självklart. Orden påverkar också våra känslor vilket innebär att vissa ord och ordkombinationer får 

oss att känna på olika sätt och här tar han också upp att ord har en historia och får mening genom 

repetition och hur det använts i andra texter/sammanhang. ”Because language affects perception, 

cognition and emotion, it inevitably also affects concrete political action, it has consequences for 

social processes and structures” (ibid, sid 23).  
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I min analys har det skrivna språket en mycket central betydelse, men jag vill vara tydlig med att 

det finns fler sätt att använda sig av det. Man kan titta på handlingar, bilder, symboler mm, men i 

denna uppsats är det tidningstexten som är i fokus och därmed orden och deras betydelse. I mitt 

fall är medborgarlön i centrum, men då genom att fokusera på de omkringliggande orden som 

skapar en mening och ger signaler om hur vi ska tänka och känna kring just det ordet.  

 

Jag kommer att använda mig av diskursbegreppet som något som skapas när man använder språket 

(ord och begrepp) tillsammans med andra i en social situation för att ge mening ur vissa 

perspektiv. Diskurs är alltså summan av dessa interaktioner, som blir till mer eller mindre synliga 

strukturer, som vi sedan förhåller oss till i vårt vardagsliv och som påverkar våra normer och 

värderingar. För att kunna förtydliga den rådande diskursen tänker jag använda mig av 

dagordningsteorins andra nivå/attributdagordningen och titta på hur språket används som en social 

handling i medietexterna för att betona vissa attribut när man diskuterar medborgarlön. Vilken 

diskurs är det som texten är en del av och hur förhåller den sig till den rådande ideologin som i 

detta fall är arbetslinjen. Med denna arbetslinje som ideologisk grund görs sedan en kritisk 

diskursanalys och den metoden presenteras mer i nästa kapitel.  

 

För att läsaren ska få en tydligare bild av attributdagordningen så kommer först en mer allmän 

genomgång av dagordningsteorin och dess första nivå, det vill säga vad/vilka frågor som 

diskuteras i medierna. Efter det så presenteras dagordningsteorins andra nivå det vill säga 

attributdagordningen som har fokus på hur frågan/objektet framställs, vilka attribut som används 

för att rama in det som står i fokus. 

 

3.4 Dagordningsteorin 

 

Medierna har en stark roll vad gäller att hjälpa oss att välja och sortera viktiga och aktuella 

samhällsfrågor. Och med hänsyn till det stora antalet undersökningar som är gjorda inom 

dagordningsteorin, både internationellt och i Sverige, kan man påstå att medierna är en stark 

maktfaktor vad gäller att påverka människors åsikter i olika frågor. Tanken om dagordningar växte 

fram under 1900-talet och formulerades som teori av Maxwell McCombs och Donald Shaw 1972 i 

en vetenskaplig artikel i tidskriften Public Opinion Quarterly. I boken Makt, medier och samhälle 

så hävdar Jens Strömbäck att mer än 400 olika studier av dagordningsteorin har publicerats runt 

om i världen. Teorin grundar sig på att människan har ett behov av att orientera sig i en 

komplicerad och oöverskådlig verklighet. Vi söker samband och begriplighet i vår omvärld och 

det görs bland annat genom att vi använder oss av olika medier (Strömbäck 2009, sid 106). 
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På en grundläggande nivå handlar dagordningsteorin om att sakfrågor överförs från en dagordning 

till en annan, att det finns ett samband mellan det som medierna uppmärksammar och det som 

medborgarna diskuterar. I McCombs bok Makten över dagordningen från 2006, visar han 

förhållandet mellan mediernas dagordning och medborgarnas dagordning.  

På den första nivån tittar han på vilka frågor som medierna tar upp och vilka frågor som 

medborgarna tycker är viktiga, alltså vad de tycker är viktigt och detta kallas objektdagordning. 

 

Jag har valt att lägga fokus på hur medborgarlön attribueras i valda medier. Inte vad som sker i 

överföringsprocessen mellan medier och medborgarna. Den första nivån är dock viktig eftersom 

den ligger till grund för attributdagordningen, vilket är dagordningsteorins andra nivå.  

 

3.4.1 Dagordningsteorins första nivå 

 

Dagordningsteorins första nivå uppmärksammar överföringen av information till medborgaren och 

hur den styr intresset för olika samhällsfrågor. ”Genom att dagligen välja ut och presentera nyheter 

riktar redaktörer och nyhetschefer vår uppmärksamhet och påverkar vår uppfattning om vilka 

aktuella frågor som är viktigast. Denna förmåga att påverka hur olika frågor prioriteras på den 

allmänna dagordningen har kommit att kallas nyhetsmediernas dagordningsfunktion” (McCombs, 

2006, s.23). 

 

För att förtydliga sambandet mellan mediernas dagordning och medborgarens dagordning så 

använder jag mig av följande figur: 
 

Figur1: Dagordningsteorins grundläggande samband 

 

 

 
Källa: Strömbäck, 2009, s.106  

 

Figuren visar dagordningsteorins första nivå. Den tydliggör hur mediernas dagordning, det vill 

säga vilka frågor och diskussioner som framställs i media, överförs till medborgarnas dagordning. 

Att mediernas dagordning överförs till medborgarnas betyder inte att det är en enkelspårig 

kommunikationsprocess. I relationen till media är medborgarna delaktiga genom att de visar vad 

som bör uppmärksammas och vad som är viktiga frågor att ta upp.  

Mediernas dagordning  
(den uppmärksamhet olika 
frågor –objekt får i 
medierna) 

Medborgarnas dagordning 
(de frågor-objekt-som 
människor uppmärksammar 
och tycker är viktiga) 
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3.4.2 Dagordningsteorins andra nivå/attributdagordningen 

 

Inom dagordningsteorins första nivå har man traditionellt tittat mycket på vilka frågor som 

prioriteras i medierna. På den andra nivån flyttas fokus till hur frågan/objektet framställs, vilka 

attribut som man väljer för att rama in det som ska presenteras. ”Med attribut avses egenskaper 

och kännetecken som är sammankopplade med olika objekt” (Strömbäck 2009, sid 112). Med 

andra ord tittar vi här på hur medierna beskriver något och hur människorna uppfattar vad de läser. 

Det kallas för attributdagordning. Sakfrågor kan ha attribut och studeras på den andra nivån. Vilka 

attribut prioriteras och vilka väljs bort? Hur påverkar det människors tankar och sätt att prata om 

vissa frågor? Genom att titta på attributen så får vi en tydligare bild av hur nyhetsmedierna kan 

forma en allmän opinion (Mc Combs, sid 108). ”Beskrivningar av människor, samhällsfrågor och 

andra objekt i nyheterna kan innehålla allt från mycket enkla attribut, som en persons ålder eller 

födelseort, till mycket komplexa attribut, som medkännande konservativ eller New Labour” (ibid , 

sid 119). 

 

I Expressen 00-04-25 recenserar Nina Lekander Lasse Ekstrands bok ”Inte ska väl Humphrey 

Bogart gråta” . Hon kallar honom inledningsvis för ”egensinnig sociolog”, tar upp att han är ” från 

högskolan i Gävle-Sandviken” och ”mest bekant för böckerna Den befriade tiden samt Arbetets 

död och medborgarlön”. Sedan följer recensionen av den nya boken. Vad betyder dessa attribut 

som recensenten använder för att rama in Lasse Ekstrand? Vilka budskap är det som förmedlas i 

dessa till synes oskyldiga ord som journalisterna använder och som sedan förhandlas i läsarens 

huvud. Vad är det för intryck av Lasse Ekstrand som stannar kvar efter tidningen gått till 

återvinningsstationen? Omges han av andra attribut i andra tidningar/sammanhang så att bilden 

blir något mer nyanserad eller är det dessa som dominerar i medierna? 

 

Figuren nedan förtydligar dagordningsteorins andra nivå. Den visar mediernas attributdagordning, 

det vill säga vilken betydelse som tillskrivs ett objekt – i detta fall medborgarlön – och hur 

medborgarna uppfattar de attribut som förmedlas. Poängen med teorin är att försöka förklara hur 

mediernas användande av olika attribut i samband med olika objekt, påverkar medborgarnas 

uppfattning av samma objekt. 
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Figur 2: Dagordningar av attribut 

 

 

 
Källa: Strömbäck, 2009, sid 113 

 

McCombs menar att både urval av objekt och attribut betyder mycket i dagordningsprocessen och 

att det har stor påverkan på vad ”allmänheten ser framför sig när de tänker och talar om ett givet 

objekt” (ibid, sid 99). Oftast innehåller de budskap vi får genom medierna information som är 

viktig för både första och andra nivån men McCombs hävdar att inflytandet kan ha olika karaktär. 

Antingen prioriterar man objekt eller särskilda attribut och det är inte alltid dessa två nivåer 

sammanfaller. Tar vi hänsyn till den andra nivån så måste vi fråga oss om medierna inte bara talar 

om för oss vad vi ska tänka på utan också hur vi ska tänka om det (ibid, sid 100) . 

 

Fokus i analysen ligger på dagordningsteorins andra nivå, alltså attributdagordningen. Jag kommer 

att ta fram de attribut som omgärdar medborgarlön i texterna och försöka förtydliga den bild av 

medborgarlön som framkommer i medierna, den diskursiva struktur som växer fram genom hur 

språket används. Jag vill sen undersöka hur denna mediala diskurs förhåller sig till arbetslinjen 

som ideologi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediernas attributdagordning  
(den uppmärksamhet olika 
attribut får i mediernas 
beskrivningar av olika objekt) 

 

Medborgarnas  attributdagordning 
(de attribut som människor 
uppmärksammar och fäster vid 
olika objekt) 



 23 

4. Metod 
 

 I följande kapitel går jag igenom de metoder som jag använder mig av i mitt analysarbete. 

 

För att tydliggöra förekomsten av ordet medborgarlön i utvalda tidningar gör jag en 

sammanställning i tabellform av de artiklar i vilka medborgarlön förekommer. Jag gör ingen 

vidare analys av detta material men det kan ändå vara av visst intresse att få en bild av i vilka typer 

av artiklar som medborgarlön tas upp exempelvis ledare, kultur eller nyhetsartikel. 

 

Därefter kommer jag att göra en kritisk diskursanalys. Den bygger på den kvalitativa 

innehållsanalysens grunder som är en hermeneutisk och tolkande metod. Här använder jag mig av 

dagordningsteorin, och då framförallt dess andra ordning – attributdagordningen - för att analysera 

de attribut som används för att gestalta medborgarlön i de utvalda tidningarna. Jag kommer att titta 

på vilka attribut som används i nyhetstexterna för att gestalta medborgarlön. Vidare vill jag 

undersöka hur denna gestaltning formar den berättelse, den diskurs som finns i medierna vad gäller 

just medborgarlön. Den kritiska diskursanalysen innebär sedan att jag tittar på hur diskursen 

förhåller sig till den rådande ideologin vad gäller lönearbete vilken presenteras som arbetslinjen.  

 

4.1 Kvalitativ innehållsanalys 

 

För att bredda och fördjupa den bild som kommer fram i min sammanställning använder jag  mig 

av en kvalitativ metod.  En fördjupad textanalys som har sina rötter i hermeneutiken och alltså är 

av tolkande art. Här tolkar man texten och dess innebörd utifrån en personlig läsning. Det börjar 

med ett intresse för en text och sedan ställs frågor som man själv besvarar utifrån den läsning som 

görs, den förväntningshorisont man har och de teorier man valt att använda sig av.  

 

Jostein Gripsrud beskriver i sin bok, ”Mediekultur, mediesamhälle” (2008,sid 172 ff) 

hermeneutiken som teorin om att tolka och förstå. Att läsa en text och utifrån sin 

förväntningshorisont försöka hitta meningen och betydelsen i det skrivna är grunden i den 

hermeneutiska metoden. Att läsa och tolka – en dialog som hela tiden pågår, där läsaren och texten 

turas om att ställa frågor och svara. Den förväntningshorisont vi utgår ifrån är våra 

förhandskunskaper och våra teoretiska antaganden. Gripsrud menar också att vi måste ha ett 

grundläggande intresse för det vi ska studera och vara öppen för överraskningar i mötet med 

texten. 
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Men det är inte bara inom litteraturen som hermeneutik är en användbar metod. Även inom andra 

discipliner läser man och tolkar sitt material. ”Hermeneutiken är relevant för 

samhällsvetenskaperna därför att en hel del av dessa ämnens datamaterial består av meningsfulla 

fenomen, exempelvis handlingar, muntliga yttranden och texter” (Gilje & Grimen 2009, sid 174). 

De här meningsfulla fenomenen, menar de, betyder bara något i den kontext som de befinner sig i. 

” Det är sammanhanget som ger dem en bestämd mening och skaffar fram de nycklar man måste 

ha för att förstå dem”(ibid, sid 185). 

 

Hos Östbye mfl. kan man läsa följande: ”Textanalys handlar om att plocka isär en text genom att 

ställa frågor till den, men också om att sätta ihop den igen på ett nytt sätt som på ett eller annat vis 

ger både analytikern och analysens läsare ökad förståelse för texten” (Östbye m fl 2004, sid 71). 

 Jag kommer att göra en kvalitativ läsning av artiklarna och med hjälp av framförallt 

attributionsdagordningen analysera texterna och göra en kritisk diskursanalys, något som 

presenteras nedan. 

 

4.2 Kritisk diskursanalys 

 

Diskursanalysen är en inte helt okontroversiell metod inom samhällsvetenskapen och det finns de 

som ifrågasätter dess vetenskapliga värde samtidigt som den används alltmer. Det är inte heller en 

enhetlig metod utan formas till viss del av det material man undersöker och de frågeställningar 

som man vill ha svar på. Det är en metod som kräver att man försöker betrakta en viss diskurs från 

en oberoende position samtidigt som man använder sig av de kunskaper och insikter som det 

innebär att ingå i samma sociokulturella diskurs som man ska kritiskt granska. (Ekström och 

Larsson 2010, sid 274) 

 

Det finns flera inriktningar på denna typ av analys, men något de alla har gemensamt är att man 

tittar på språket och hur det används. Man tänker att språket är något som bidrar till att forma den 

verklighet som studeras (Bergström & Boréus 2005, sid 305). Norman Fairclough har gjort en 

modell för att förtydliga denna kommunikationshändelse som inträffar när vi använder språket. 

Han menar att varje sådan händelse har tre dimensioner: 

• Den är en text (tal, skrift, bild eller en blandning av det språkliga och det visuella) 

• den är en diskursiv praktik, som innebär produktion och konsumtion/tolkning av texter 

• den är en sociokulturell praktik          

(Fairclough 2010, sid 132 ) 
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I den första dimensionen där man tittar på mer formella drag i texten har jag fokus på attributen 

och dess innebörd. Vad gäller den andra dimensionen, den diskursiva praktiken, så finns den med 

när jag tittar på attributdagordningen i och med att producenten av texten befinner sig i en diskurs 

när han/hon skriver texten (liksom läsaren också finns i en diskurs vid läsning och tolkning av 

texten). Det är i den tredje dimensionen, den sociokulturella praktiken, som analysen vidgas när 

texten möter samhället och större strukturer som inbegriper ideologier och maktordningar. Här 

undersöker jag hur diskursen i texten förhåller sig till arbetslinjen som den rådande ideologin. 

 

Något som återkommer hos olika författare vad gäller den kritiska diskursanalysen är synen på 

språket som icke neutralt och att man ska ”avslöja” dolda strukturer. Wodak menar att ”Critical 

discourse analysis is an instrument whose purpose is to expose veiled power structures” 

(Bergström & Boréus 2005, s 321). Man vill med den här metoden försöka synliggöra det som inte 

är uppenbart och kanske även bidra till att försöka förändra samhället och de maktbalanser som 

råder.  ”Kritisk diskursanalys är kritisk i den meningen att den ser det som sin uppgift att klarlägga 

den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, inklusive de sociala 

relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden. Syftet är att bidra till social förändring i 

riktning mot mer jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i samhället som 

helhet (Winter Jörgensen och Phillips 2010, sid 69). 

 

Richard Jackson betonar att diskursen sätter gränser för vad man kan och inte kan säga i olika 

situationer och att det är viktigt att också vara uppmärksam på det som inte tas upp i 

sammanhanget. Detta kommer jag att titta på i min analys.  Både vad som sägs och hur det sägs 

men också det som inte sägs. Jackson vill också visa på att ett språk inte kan vara neutralt. Dels på 

grund av att språket är uppbyggt av motsatser (typ kärlek/hat eller konservativ/radikal) som vi 

uppfattar och värderar olika. Han fortsätter med att säga: ”There is another reason why language is 

not a neutral act: because our way of speaking plays an active role in creating and changing our 

perceptions, our cognition and our emotions” (Jackson 2005, sid 21). Han menar att språket formar 

hur vi ser på och uppfattar världen omkring oss, hur vi tolkar våra sinnesintryck och förhåller oss 

till dem. Språket är mycket viktigt för hur vi tar in information, tänker och gör våra val och sist 

men inte minst så påverkar det våra känslor. Ord eller ordkombinationer kan få oss att känna olika 

saker. Dessutom, menar Jackson, har enskilda ord en historia som fyller ordet med innehåll och 

mening vilket gör det svårare för språket att kunna vara neutralt. 

 

I min analys kommer jag att titta huvudsakligen på attributen i samband med medborgarlön och 

den diskurs som attributen ger upphov till. Sedan ska jag, med hjälp av att koppla dessa attribut till 
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de teorier jag presenterat, kritiskt granska hur denna diskurs förhåller sig till rådande ideologi. Jag 

vill undersöka om den bekräftar arbetslinjen och de nuvarande maktförhållanden som idén om 

medborgarlön utmanar och vill förändra.  

 

4.3 Urval och materialinsamling 

 

I Per Janssons ”Den huvudlösa idén” har han med tidningsmaterial från bland annat de tidningar 

jag valt att titta på fram till och med 2001. Så det kändes naturligt att följa upp hans genomgång av 

mediernas bild av medborgarlön. Min önskan var att få med inslag från tidningar som möter ett 

stort antal läsare. Valet föll därför på två av landets större morgontidningar (Dagens Nyheter och 

Sydsvenskan) liksom de två kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen). Tanken var att ta med 

två av varje kategori eftersom de tillsammans möter en stor och heterogen läsekrets som man kan 

läsa mer om 

på: http://www.nordicom.gu.se/?portal=mt&main=showSveStats.php&menu=menu_sve&me=7&

media=Dagspress&type=media 

 

Jag har endast med material från Mediearkivet (artikeldatabasen Retriever), väl medveten om att 

det finns fler källor att hämta från. Men efter vissa efterforskningar visar det sig att Mediearkivet 

tillhandahåller det mesta av tillgängligt material som nyhetsartiklar, ledarsidor, insändare med 

mera. I Mediearkivet användes sök-rubriken ”storstadspress” för att få tillgång till alla fyra 

tidningarna. I min analys har jag sedan valt att fokusera på innehållet i nyhetstexterna. Detta för att 

göra materialet hanterbart och valet av just nyhetsartiklar känns relevant då dessa ska vara aktuella 

och värderingsfria och därför blir speciellt intressanta för min undersökning. Viktigt att notera är 

att arkiveringen har förändrats under arbetets gång vilket innebär att man inte kan hitta alla 

tidningar i Mediearkivet längre. Dagens Nyheter och Expressen kan man i dagsläget hitta i 

artikelsök eller om man tar kontakt med den aktuella tidningen så finns förhoppningsvis artiklarna 

kvar i deras arkiv. 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

 

I sin bok Vetenskapsteori för nybörjare menar Torsten Thurén att validitet innebär att man 

undersöker det man säger att man ska och ingenting annat. Vad gäller den kvalitativa analysen 

utgår jag ifrån de frågeställningar jag har och sammanför dem med teorierna för att se vilka svar 

som framträder. 

 

http://www.nordicom.gu.se/?portal=mt&main=showSveStats.php&menu=menu_sve&me=7&media=Dagspress&type=media
http://www.nordicom.gu.se/?portal=mt&main=showSveStats.php&menu=menu_sve&me=7&media=Dagspress&type=media
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Reliabilitet innebär att man gjort mätningarna på ett korrekt och tillförlitligt sätt. Här har jag 

försökt vara så tydlig som möjligt med mitt tillvägagångssätt så att den ska kunna göras om av 

någon annan och likvärdiga resultat ska komma fram.Den kritiska diskursanalysen är inte helt lätt 

att få intersubjektivt testbar eftersom den till stor del bygger på just min läsning och tolkning. Men 

jag har tydligt presenterat begreppen jag använder mig av och de attribut som ligger till grund för 

min analys och förtydligat Arbetslinjen som ideologi och även grundtanken med Medborgarlön så 

att läsaren ska kunna följa mina tankegångar.  

 

4.5 Metodkritik 

 

För att materialet skulle bli hanterbart och så neutralt som möjligt valde jag att begränsa mig till 

några tidningar under ett begränsat antal år. Jag har även avgränsat mig till nyhetstexter vilket 

givetvis har gjort att mitt material är mindre omfångsrikt och säkert färgat av att det är just en 

nyhetstext, än vad det kunnat vara om jag valt att titta på hela tidningen. Man skulle även kunnat 

göra intervjuer med både producenter och konsumenter av texterna för att på så sätt få en 

fördjupad bild av intentioner och effekter av attributdagordningen. Utifrån sammanställningen av 

artiklar hade jag kunnat göra en kvantitativ analys av materialet för att se i vilket sammanhang, 

och på vilket sätt, tidningarna valt att skriva om medborgarlön. 
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5. Resultat och analys 
 

I följande kapitel kommer jag att inledningsvis gå igenom tidningarnas nyhetstexter under de 

utvalda åren. Detta för att få en överblick över materialet och de olika tidningarna som använts. 

Efter den inledande kvantitativa delen av min undersökning fortsätter jag med att presentera 

resultat och den kvalitativa och kritiska genomgången av texterna. Jag har valt att fokusera på det 

språkliga i materialet och lägger inte någon vikt vid eventuella ideologiska skillnader hos de olika 

tidningarna.  

 

Två huvudrubriker har utkristalliserat sig i analysen utifrån de olika ideologiska ståndpunkter som 

arbetslinjen och medborgarlön representerar; Synen på Samhället och Synen på Människan. Under 

dessa rubriker finns ett antal kategorier som jag hittat i texterna och som sedan ligger till grund för 

analysen. 

 

5.1 Medborgarlön på dagordningen 

 

När man söker i mediearkivet under 2000, 2005 och 2010 och innefattar alla tidningar som finns 

med där och som har medborgarlön som sökord så får man 461 träffar. Väljer man ut bara de 

tidningar som jag läst och tittar på hela det första decenniet så får man 255 träffar  

I de tidningar som jag har fokuserat mig på så ser det ut såhär: 

 

Tidning Antal träffar 

2000 

Antal träffar 

2005 

Antal träffar 

2010 

Antal träffar 

2000-2010 

Expressen 20 13 4 77 

Dagens 

Nyheter 

13 7 5 74 

Aftonbladet 1 2 4 26 

Sydsvenskan 8 14 2 78 

Totalt 42 36 15 255 

 

Under år 2000 kan man hitta medborgarlön i sammanlagt 42 sammanhang i de utvalda medierna. 

Antalet träffar minskar något till 36 under år 2005 för att drastiskt gå ner till 15 träffar år 2010. 

Min tolkning av denna nedgång i medialt intresse kan till viss del förklaras av att år 2000 var 

medborgarlön en omdiskuterad politisk fråga som drevs framförallt av Miljöpartiet (det enda parti 
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som har med medborgarlön i sitt partiprogram) på deras kongress det året. Engagemanget var stort 

både hos politikerna och hos medierna. År 2005 var det återigen dags för kongress och frågan kom 

upp igen, men nu förekom en viss tveksamhet till förslaget och medföljande intern diskussion 

inom just Miljöpartiet. Medieintresset hade svalnat något, men fortfarande fanns ett intresse av att 

ta upp medborgarlön på dagordningen. År 2010, återigen ett kongressår, och nu har man tagit bort 

medborgarlön som punkt i partiprogrammet vilket avspeglar sig i mediernas intresse vad gäller 

frågan. Även läsarnas röster i frågan (insändarna) har blivit betydligt färre. Det är tydligt att 

nyhetschefer och redaktörer väljer andra frågor att ha på dagordningen. Något som McCombs 

(2006) menar påverkar medborgarnas uppfattning för vad som är en viktig samhällsfråga . 

 

Utvecklingen visar hur politiker, medier och medborgare samspelar om den dagordning som ska 

råda och hur den kan förändras över tid. Politikerna har inget intresse av att medierna ska skriva 

om en fråga de inte längre driver och medierna anpassar sig till de frågor som är aktuella. 

Medborgarna säger sitt bland annat genom de politiska val de gör, genom att skriva insändare eller 

genom sitt konsumtionsbeteende. Om de olika aktörerna är alltför överens om vilka frågor som ska 

upp på dagordningen finns det en risk att maktbalanser och ojämlika förhållanden mellan 

människor och även mellan medborgare och institutioner upprätthålls. Språket är en stor del av hur 

vi tillsammans formar vår verklighet och diskurser av olika slag. Tidningarna och läsarna befinner 

sig i en diskursiv praktik när de producerar och konsumerar texterna och i denna relation, eller 

sociokulturella praktik som Fairclough skulle kalla det produceras och reproduceras strukturer i 

samhället. När vi följer mediernas dalande intresse för att låta medborgarlön vara på agendan, kan 

en tolkning vara att en anpassning skett till den rådande diskursen vad gäller arbetslinjen. En 

diskurs där medborgarlön, som står för en annan syn på arbete och ekonomisk fördelning, inte 

längre får så mycket utrymme i tidningarna. Attributen man använder kring ordet medborgarlön 

förändras också vilket vi får exempel på i den kvalitativa analysdelen.  

 

5.2 Fördelning av artiklar i tidningarna 

 

Det kan vara av intresse att se att det skiljer sig en del vad gäller vilka sidor ordet medborgarlön 

förekommer på i de olika tidningarna. Jag gör ingen närmare analys av detta, men det är tydligt att 

det är i nyhetstexterna som medborgarlön förekommer mest, sett över hela perioden. Det som 

sticker ut är Expressens insändarsidor från år 2000. Där har vi ett stort antal insändare/läsare som 
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behandlar ämnet. En annan iakttagelse är att Aftonbladet med en mer traditionell arbetarbakgrund 

är den tidning som har i särklass minst bevakning av ämnet 1. 

 

5.3 Två konkurrerande ideologier 

 

I mitt analysarbete började jag med att ta ut alla nyhetsartiklar där ordet medborgarlön 

förekommer. Jag tittade sedan på hur texten närmast detta ord såg ut för att se vilka attribut som i 

första hand blev tydliga och använde mig av dessa i mina exempel. I analysen ställer jag de direkta 

attributen i texten mot en större samhällsstruktur som inbegriper arbetslinjen som den rådande 

ideologin för att därigenom tydliggöra diskurser och kunna ställa medborgarlönen mot arbetslinjen 

i ett kritiskt ljus. 

 

Det är två ideologier som möts i de texter jag fokuserar på – arbetslinjen och medborgarlön – och 

dessa diskurser har olika sätt att förhålla sig till samhället och den enskilda människan.  

 

• Arbetslinjen företräder en syn som säger att samhället ska aktivera och kontrollera sina 

medborgare. Den individuella och behovsprövade ekonomiska ersättning som eventuellt 

betalas ut ska personen förtjäna genom att aktivt ingå i den organiserade ideologi som 

arbetslinjen är. 

• Medborgarlön företräder en syn som säger att samhället kravlöst ska betala ut en 

garanterad basinkomst till alla medborgare som sedan får hantera denna under eget ansvar. 

Samhället har ingen uppgift att kontrollera individen vad gäller detta. 

 

 Under nästkommande rubriker kommer jag att presentera resultaten och analysera de 

konkurrerande ideologierna utifrån de attribut som omger medborgarlön i tidningsartiklarna. 

För att förtydliga analysen har jag valt att dela upp den i två huvudrubriker; Synen på samhället 

och Synen på människan och under dessa rubriker kommer underkategorier där jag förtydligar och 

fördjupar analysen och försöker få svar på vilka attribut som kännetecknar medborgarlön i 

texterna, hur medborgarlön gestaltas utifrån dessa attribut och hur attributdagordningen förhåller 

sig till den rådande diskursen/arbetslinjen. Jag är medveten om att vissa av attributen skulle kunna 

passa in under fler än en rubrik men det här är mina val för denna uppsats. 

 

 

                                                 
1 Se bilaga 1 



 31 

5.4 Synen på samhället 

 

 I följande del kommer jag att belysa den syn på samhället som avspeglar sig i de nyhetsartiklar 

som jag har läst. Som jag tidigare nämnt så är det attributen i förhållande till ordet medborgarlön 

som är i fokus och som jag baserar min analys på. 

 

 
5.4.1 Nytt och gammalt 

 I flera av de texter som jag läst finner jag att man pratar om medborgarlön som något nytt. Något 

som ska ersätta det nuvarande bidragssystemet. Man använder attribut som reform eller ett nytt 

system. Attribut som ger eller vill ge bilden av det varande systemet som gammalt och att det är 

dags att lägga ner det gamla och ersätta det med något annat, något nytt.  

”Lotta Nilsson Hedström kallar medborgarlönen en systemskiftesreform”( DN 000531 ) 

”Miljöpartiet vill lägga ner bidrags-Sverige och ge folk medborgarlön istället” (Expressen 

000601). Vi får en bild av att medborgarlön innebär en annan och framförallt en ny syn på 

samhället. De attribut som används förstärker en tanke om att ett samhälle som inför medborgarlön 

har ett annat sätt att se till att medborgarna har en ekonomisk trygghet och därigenom ett annat sätt 

att se på hur samhället byggs upp än det traditionella synsätt där arbetslinjen handlar om att 

medborgarna måste vara aktiva på statens villkor för att få del av samhällets resurser. I de olika 

tidningarna kan man läsa om; systemskiftesreform, ersätta dagens bidragssystem, en gammal 

vision. I Expressen 000601 gestaltas det som ”.. ett nytt system med en medborgarlön som man till 

nöds ska kunna leva på.”,  i Sydsvenskan 000605 skriver man om ”...lördagens beslut att ersätta 

dagens bidragssystem med medborgarlön” och slutligen DN 101229, här presenteras 

medborgarlön som ”en basinkomst som är tänkt att ersätta alla andra bidrag”. 

 

Synen på Samhället 

Nytt och gammalt Reciprocitets-tanken Finansiering Realistiskt/orealistiskt 
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Richard Jackson pratar om att språket är uppbyggt på motsatser och att det därför inte kan 

användas neutralt, att det ’avslöjar’ dolda strukturer. Så när vi läser om medborgarlön och ser det 

gestaltas som något som ifrågasätter det nuvarande bidragssystemet och idén om arbete som 

självklart och nödvändigt ”..arbeta mindre, lev mer..” (Sydsvenskan 050524) förstår vi det i 

förhållande till hur det nuvarande samhället fungerar och att det uttrycker ett motsatsförhållande 

till den nuvarande ideologin. Och följer vi Jacksons sätt att resonera om hur språket är uppbyggt 

på motsatspar, så får vi en bild av att de som förespråkar medborgarlön menar att vi nu lever i ett 

samhälle där vi arbetar mer och lever mindre och att detta är något som bör förändras. Enligt den 

ideologi och alla de samhällsinstitutioner och ritualer som är uppbyggda kring arbetslinjen så bör 

vi arbeta, om inte mer, så i alla fall inte mindre. Attributen kring medborgarlön i det här 

sammanhanget kan alltså tolkas som att de företräder en annan diskurs än den som arbetslinjen 

innebär och den som är den dominerande. I nyhetstexterna där man talar om medborgarlön 

förekommer inte något som direkt uttrycker motsatsen. Ingen röst hörs som företräder eller ställer 

sig bakom det rådande systemet som finns idag.  

 

5.4.2 Du måste ge för att få 

 

I Per Janssons avhandling (2003) kommer han fram till att huvudargumentet som framförs mot 

medborgarlön är reciprocitetstanken som innebär att du ger något till samhället (arbetar) och sedan 

får du tillgång till olika ersättningssystem. När man pratar om medborgarlön görs det tydligt att det 

är en ekonomisk ersättning som alla människor ska ha rätt till, utan krav på motprestation. I 

Dagens Nyheter 000531 kan man läsa att ”Bidraget ska garanteras alla människor, utan några 

motkrav.” och några nummer senare står det att ”..medborgarlön ger alla rätt att leva på bidrag 

utan motprestationer”( DN 000604). Här ser vi prov på attribut som är helt i linje med 

ursprungstanken som Per Jansson tar upp om att rätten till medborgarlön är oberoende av hur man 

väljer att leva sitt liv. ”Tanken är att alla medborgare garanteras en basinkomst från samhället” 

(Sydsvenskan 050509). Attributen är garanterad basinkomst, utan motkrav och utan 

motprestationer. 

 

Medborgarlön gestaltas alltså som en ersättning utan motkrav. Ingen ska behöva göra något för att 

få det – i motsats till idag när de behovsprövade åtgärdsprogrammen ökat och den generella 

välfärden blir mer villkorad och individuell, något som Bo Rothstein hävdar.  Det krävs i många 

fall en motprestation för att få ta del av samhälleliga resurser. Den här synen att man som individ 

ska få något utan att behöva komma med en motprestation är en uppenbar kontrast till den syn som 

råder i samhället sedan länge. Människan ska vara aktiv/aktiveras för att få någon form av 
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ersättning. Junestav (2004) visar i sin avhandling att synen på att aktivitet ska föregå ersättning går 

igen genom historien och i slutet av 1990-talet bekräftade man denna hållning från politiskt håll. 

Då kom näringsdepartementets utredning fram till att ”.. arbete och åtgärder som kan leda fram till 

arbete prioriteras framför passivt mottagande av ersättning.” i syfte att stärka arbetslinjen” (Janson, 

2003 s.152). Här tydliggör man att det är arbetslinjen som gäller på den politiska agendan. Att 

arbetslinjen är aktiv och åtgärdsinriktad och att den bör stärkas – i motsats till något annat som är 

”passivt mottagande” och därmed bör ha en svagare roll i samhället.  

 

Om vi använder Zizeks ideologibegrepp för att definiera arbetslinjen som en ideologi blir det ännu 

tydligare hur inarbetad den är i det svenska samhället. I princip hela vårt välfärdssystem är 

uppbyggt kring idén om att vi ska försörja oss själva genom att lönearbeta. Alla institutioner är 

uppbyggda kring lönearbetet och bidrag är anpassade till eventuell tidigare inkomst och i de flesta 

fall kopplade till någon form av aktivitet. Som motsats till detta behovsprövade och 

inkomstrelaterade bidragssystem som finns idag får vi en röst i Aftonbladet 2010 att medborgarlön 

är ”samma trygga grund för alla oberoende om man är sjuk, arbetslös, pensionär eller 

arbetande.”  Här förstärks gestaltningen av medborgarlön som en trygg grund för alla medborgare 

i ett samhälle. Eftersom attribueringen av medborgarlön förstärker bilden av något som ska ersätta 

det nuvarande systemet, förstår vi att de som uttalar sig för den tycker att vi idag har en något 

otrygg ekonomisk välfärd och att den inte gäller alla. Denna bild av välfärdssamhället som mer 

individualiserat bekräftas av Rothstein (2002) trots att, som han säger, politikerna och 

medborgarna verkar eniga om en generell välfärdspolitik. 

 

En gång i mitt material framkommer attribut, som har med motkrav att göra, i samband med 

medborgarlön. Den hittar sitt stöd hos Adler – Karlsson i hans ”Lärobok för 90-talet” där han 

förespråkar en viss arbetsplikt som ska föregå medborgarlönen. I DN 000604 har vi en 

förespråkare för medborgarlön som säger ”Kanske behöver vi ändå ställa krav på att man arbetar 

en viss tid under sitt liv för att man ska kunna få medborgarlönen.” Man kan avläsa en viss 

tveksamhet hos den som uttalar sig när vi får med oss attribut som kanske och ändå och här får vi 

ett exempel på en avvikelse från grundidén om medborgarlön och en viss anpassning till den 

rådande diskursen och arbetslinjen. 

 

Argumenten för medborgarlön som en generell rättighet får stå i princip helt oemotsagda när vi 

befinner oss på samhällelig nivå. Ingenstans hittar jag prov på ett motargument som är för de 

samhälleliga institutioner som upprätthåller nuvarande system med arbetslinjen som bas. Kanske 
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kan vi tolka frånvaron av arbetslinjen i texten som att den är så förankrad i den rådande diskursen 

och därigenom ohotad, att man inte ens behöver skriva om den? 

 

I nyhetstexterna förekommer ingen direkt diskussion om hur samhället ser ut och skulle kunna se 

ut och det kan ju bero på att det är just en nyhetstext. Medborgarlön är en nyhet och arbetslinjen är 

det inte. Men sammanfattningsvis när det gäller medborgarlön på samhällelig nivå under rubriken 

om reciprocitetstanken, dominerar attributen som leder fram till en diskurs som inte främjar 

reciprocitetstanken eller arbetslinjen utan här framträder de positiva attributen runt medborgarlön. 

 

5.4.3 Finansiering  

 

När man tar upp finansieringen av medborgarlön hittar jag framförallt attribut som är mer negativa 

och problematiserande. I DN 000604 kan man läsa ”Finansieringen av reformen är ett problem” 

och i samma artikel presenterar man en beräkningsmodell som miljöpartiet förespråkade och som 

enligt artikelförfattaren byggde på att exakt lika många skulle få medborgarlön som hade olika 

bidrag från socialförsäkringssystemet. Stycket avslutas: ”Och så kommer det ju inte att bli.” Ingen 

ytterligare förklaring ges oss läsare om hur det kommer att bli men vi får bilden av ett problem 

som ingen är så intresserad av att lösa eller ens diskutera vidare. Inte heller visar man på hur det 

nuvarande bidragssystemet finansieras och problematiserar detta.  

 

Även i Expressen 000604 uttrycks en tveksamhet till medborgarlön eftersom ”finansieringen är ett 

problem” och i DN 000531 menar kritiker att ”Risken finns också att skatterna för dem som väljer 

att fortsätta jobba blir väldigt höga.” Här återkommer jag till Richard Jacksons teori om att 

språket aldrig kan vara neutralt och att det påverkar hur vi tänker och gör våra val. Så om vi 

huvudsakligen gestaltar medborgarlön med hjälp av attribut som; ”problem” och ”höga skatter” 

eller som i Aftonbladet 100906 där attributen runt frågan om medborgarlön är att det är ”fel väg 

att gå” att sådana ”riskerar att bli för låga” och därför inte ”ersätter de försäkringssystem vi har” 

och att de inte har någon ”relation till den inkomst man haft.” hur påverkar det då medborgaren 

som tar del av dessa medietexter? Ingenstans kan vi läsa något om att finansieringen skulle kunna 

gå att lösa eller att det inte är något problem. Det enda som ger en något mer lösningsinriktad bild 

hittar jag i DN 000531 där man kan läsa att någon vill prova att införa en ”inkomstprövad 

medborgarlön” i några försökslän och ”.. se hur människor väljer och vad det kommer att kosta”. 

När vi här får en motsats till ett problem, ett förslag på någon form av lösning, har en garanterad 

basinkomst till alla plötsligt förvandlats till något som ska behovsprövas och ställas mot en 

eventuell inkomst. En attribuering som går i linje med den rådande politiken som mer och mer 
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behovsprövar ersättningar, en utveckling som Bo Rothstein (2002) menar tog sin början på 1990-

talet som en del av diskussionen om skattenivån. Det finns en tydlig motsättning i denna mening, i 

denna önskan, där personen som uttalar sig uttrycker tilltro till människan och det val hon gör och 

till samhällets formbarhet i att pröva en ny idé för att sedan göra en ekonomisk utvärdering. 

Samtidigt attribueras medborgarlön med ordet ”inkomstprövad” något som står i rak motsats till 

tanken om just medborgarlön, men samtidigt är ett attribut som är helt i linje med den rådande 

diskursen och den rådande ideologin – arbetslinjen. Trots denna attribut-paradox är detta uttalande 

det enda där man överhuvudtaget ser på finansiering som något som kanske kan lösas istället för 

att bara vara ett problem.  

 

Som vi kunde se i ett av citaten ovan så trodde inte personen att medborgarlönen skulle bli 

ekonomiskt tillräcklig. I en annan text omgärdas förslaget av andra attribut som får oss att förstå 

att medborgarlön inte innebär någon hög inkomst. I Expressen 000601 får vi bilden av 

medborgarlön som ”ett nytt system med en medborgarlön som man till nöds ska kunna leva på.” 

och senare i samma text ” ett slags överlevnadsgaranti”. Här är attributen specifika och förmedlar 

bilden av ett bidrag som på grund av sin knapphet kommer att uppmuntra människor att arbeta för 

att få en bättre inkomst. Genom att välja dessa attribut försöker man tona ner eventuella 

motargument om passivitet och lathet och anpassar sig därmed till den rådande diskursen. 

 

5.4.4 Orealistiskt och orättvist  

I nyhetstexterna ska materialet behandlas neutralt och inte ta ställning för eller mot det som 

behandlas. I det material som jag gått igenom kan man ändå konstatera att de negativa attributen 

överväger och att de inte alltid behöver förklaras närmare utan kan få stå för sig själva i motsats till 

de gånger medborgarlön nämns som något positivt då det oftast finns en förklaring till varför det 

skulle vara bra. Detta förhållningssätt till medborgarlön i olika medier bekräftas av Johan Lund i 

hans magisteruppsats. 

 

Medborgarlön gestaltas ofta som något orealistiskt, något som inte är möjligt i det samhälle vi 

lever i. I DN 000606 får vi den här bilden från miljöpartiets kongress ”..och miljöpartisterna 

framstod på sin kongress som helt orealistiska med krav på medborgarlön för alla som inte vill 

jobba.” Attributeringen framhäver kopplingen mellan något som är orealistiskt och någon som 

inte vill jobba. Varför det är orealistiskt får man ingen förklaring till men går vi till den definition 

av arbetslinjen som jag gjort utifrån Zizeks ideologibegrepp så blir det ganska tydligt att viljan till 

arbete måste vara realistiskt eftersom samhället och dess institutioner är uppbyggda runt just 

arbetet. I Sydsvenskan 050509 skriver man att ”Från socialdemokratiskt håll betraktas idén som 
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flummig..”  Här har attributet gått från att medborgarlön skulle vara orealistiskt till att idén är 

flummig. Ett attribut som ännu mer förstärker bilden av medborgarlön som något oklokt, oseriöst 

och att man inte är duglig att sitta med i regeringen om man har med en fråga som medborgarlön. 

Utgår vi från Jackson teori om ordens historia så är det av intresse att notera att skribenten väljer 

ett attribut som står för något som är intellektuellt oklart och i detta sammanhang används 

nedsättande för att verkligen betona bilden av medborgarlön som något som knappt är värt att tas 

på allvar och inte har godkännande från en eventuell politisk samarbetspartner. 

 

I Expressen 000601 menar en av de intervjuade att idén om medborgarlön skulle vara ”orealistisk” 

och att ”De som arbetar skulle tycka att det är orättvist…” Här ramas medborgarlön in i direkt 

negativa attribut som både orealistiskt och orättvist. Den som arbetar skulle alltså uppleva det som 

orättvist. Men vad är det egentligen som han/hon skulle uppleva som orättvist?  

 

Kanske får vi en förklaring i DN 000531 där man skriver att medborgarlön skulle innebära att  

”..människor inte längre får någon morot att arbeta” eftersom skatterna för de som väljer att 

arbeta riskerar att bli mycket höga och att det skulle kunna upplevas som orättvist eftersom man 

kan välja att ”låta sig försörjas av skattebetalarna”. Här får vi en bild av ett samhälle bestående av 

två grupper; de som arbetar och de som inte arbetar. Den första gruppen arbetar och betalar hög 

skatt och den andra gruppen väljer bort arbete för att få medborgarlön och låter sig alltså försörjas 

av den första gruppen. Det här orättviseargumentet är inte helt lätt att hitta någon förklaring till 

eftersom förslaget om medborgarlön inbegriper alla medborgare. Men den verkar ha sin grund i en 

ekonomisk diskurs där hög skatt är dåligt och andra värden än de ekonomiska inte diskuteras alls.  

Det är också intressant att konstatera hur det i ett samhälle som har arbetslinjen som ideologi och 

där vi definierar oss utifrån det yrke vi har, upplevs det som orättvist att man skulle kunna välja 

bort att lönearbeta. Samtidigt finns det ingen diskussion om rättvisa eller orättvisa i dagens system 

där man hamnar i ett ofrivilligt utanförskap (från arbetslinjen) om man blir bortvald av 

arbetsgivaren eller hamnar i en situation där det blir olönsamt för en arbetsgivare att anställa dig på 

grund av att denne får bidrag från arbetsförmedlingen/staten för att hålla dig sysselsatt.  

 

I Junestavs avhandling får vi följa en historia från att man ansågs som kriminell om man inte hade 

ett arbete till att det ansågs vara mer av en rättighetsfråga att ha tillgång till ett lönearbete. Idag har 

detta rättighetskrav tonats ner eftersom vi har en strukturell arbetslöshet som individen har svårt att 

påverka. Samtidigt har de generella försäkringssystemen blivit mer individuella (Rothstein 2002) 

vilket påverkar den generella tanken om vad som är rättvist och inte. När det gäller frågan om det 

är realistiskt eller rättvist med medborgarlön får vi inte några djupgående analyser i medierna. 
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Tvärtom får dessa uttalanden stå fria från beräkningar eller mer ingående motiveringar. Men vi får 

inte heller några sådana analyser vad gäller det rådande systemet vare sig vad gäller ekonomisk 

realism eller rättviseaspekten. 

 

5.5 Synen på människan 

 

I följande del kommer jag att belysa den syn på människan som avspeglar sig i de nyhetsartiklar 

som jag har läst. Som jag tidigare nämnt så är det attributen som är i fokus och som jag baserar 

min analys på. 

 

 
5.5.1 Arbetsam eller Lat 

 

I flera av artiklarna ser vi attribut som förstärker synen på att medborgarlön är ett bidrag för de 

lata, de som inte vill arbeta. ”…medborgarlön, redan benämnt ”bidraget för de lata”.” 

(DN 000615) och ”..medborgarlön, en statlig inkomst för dem som inte kan eller vill arbeta.”( 

Expressen 000608) samt ”Det är fritt fram att bara lata sig och låta sig försörjas av 

skattebetalarna” (DN 000531). När man använder attributet ”lat” så är det tydligt att det inte är 

något positivt, att det inte är något eftersträvansvärt. Lathet förknippas med passivitet och är 

motsatsen till arbetsam och aktiv. Med hjälp av Junestavs presentation av arbetslinjen kan vi 

tydligt se att just arbete och aktivitet är attribut som stödjer den ideologi som ligger till grund för 

den nuvarande och den rådande diskursen. Arbetslinjen som ideologi är något välfärdsstaten 

grundar sig på, något som både Janson och Junestav är inne på. Synen på arbete som det goda och 

arbetslösheten som det onda, det som ska rättas till eller straffas. Medborgarlön utmanar denna 

diskurs genom att inte ställa några krav på motprestation på den som får ersättning. Tittar vi sedan 

Synen på människan 

Arbetsam / lat Moralisk / 
omoralisk 
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på Zizeks definition av ideologi, så kan vi kanske förstå att det är en utmaning  för flertalet, 

eftersom ett systemskifte bland annat skulle innebära att både konkreta institutioner som 

upprätthåller arbetslinjen och de ’ritualer’ som vi byggt upp kring arbete och arbetslöshet skulle 

komma att försvinna helt eller i alla fall tvingas till stora förändringar. 

 

Man betonar i de flesta fall att medborgarlön är lika med att vara lat och att inte arbeta. Här 

påminner vi oss om vad McCombs säger om attributdagordning; att vi ska komma ihåg hur 

medierna, genom att välja ut vissa attribut och låta dem vara mer framträdande än andra talar om 

för medborgarna hur vi ska tänka om ett visst objekt. Tar vi sedan med det Jackson säger om att 

ord aldrig är neutrala och har en historia så förstärks ytterligare den negativa värderingen av ordet 

medborgarlön. Och eftersom motsatsen till lathet är att vara arbetsam så blir det tydligt vilken 

ideologi som förstärks i dessa sammanhang. I Sydsvenskan 000531 tydliggörs detta när 

journalisten skriver att medborgarlön är en idé som skulle få den dåvarande statsministern att rysa. 

Medborgarlön gestaltas som ett förslag som ”…vill ge alla svenska medborgarlön, så att de kan 

sluta jobba.” Och i DN 000531 menar man att medborgarlön skulle innebära att ”..människor inte 

längre får någon morot att arbeta”. Man förstår av sammanhanget att den dåvarande 

statsministern inte ryser av vällust när han hör förslaget om medborgarlön som återigen kopplas 

ihop med att människor inte vill arbeta. Detta förstärks i nästa citat där attributet förstärker bilden 

av att människor framförallt arbetar för att de får pengar och att medborgarlön skulle innebära att 

den moroten försvann.  

 

Medborgarlön attribueras framförallt som ett bidrag för de som inte vill arbeta och är lata. Detta 

står i tydlig motsats till den rådande diskursen som bygger på arbetslinjen. Ingenstans kan man se 

attributet arbetsam i samband med att man pratar om medborgarlön. Men det ges också plats för 

motsatsen som visar på att lathet kan vara något positivt. I DN 000531 kan man läsa att ”Rätten att 

vara lat kan vara väldigt kreativ.” och samma person säger också att ”Medborgarlönen kan 

frigöra människors kraft och skaparlust. Den kan ge mod att starta eget, att läsa eller satsa på 

sådant som uppfinningar och musik.” Attributen framhäver en aktivitet som kan komma ur att 

individen inte behöver oroa sig för sin försörjning och behöva ingå i en organiserad aktivering som 

kanske inte passar honom/henne. Lathet bli här ett attribut som kan ligga till grund för stor 

aktivitet och till och med arbete. Synen på människan utifrån medborgarlön som ideologi är den att 

hon, även utan samhällets insyn, är aktiv och arbetsam även om inte lönearbete nämns i texten. 
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5.5.2 Moral och etik  

 

Bo Rothstein (2002) säger att efter 90-talskrisen började man diskutera den moraliska aspekten på 

de svenska försäkringssystemen. Röster hördes som menade att moralen skulle sjunka om staten 

tog över för mycket ansvar och att ersättningarna som betalades ut var för generösa. I Expressen 

050515 kan man läsa att ”..en stor del av svenska folket redan har medborgarlön. I form av 

fusksjukskrivningar, bidrag till meningslös utbildning, friår mm.” Här är attributen tydliga och 

bilden blir mycket negativ när man gestaltar medborgarlön som något omoraliskt genom att 

likställa den med fusk. Lite senare i samma artikel står det: ”Men vad är förtidspensionering? Jo- 

medborgarlön. Lön som man får utan att behöva arbeta för att…den sittande regeringen är 

vettskrämd för att ärligt redovisa arbetslösheten.” I och med skribentens val av ord och 

egenskaper som fusksjukskrivning, meningslös utbildning, förtidspensionering eller något man får 

utan att behöva arbeta för så ger tidningen en bild av en stor del av svenska folket som omoraliska 

fuskare och den svenska regeringen som oärlig och rädd. Man uttrycker en ganska urskiljningslös 

kritik mot mycket, utan att med någon objektivitet förklara olika begrepp eller komma med en 

bredare analys. De som är sjuka och/eller arbetslösa och tar del av de aktiveringsåtgärder som 

samhället säger att man ska göra, blir med dessa attribut individer utan moral som inte behöver 

anstränga sig/arbeta för pengarna. Attributen främjar i detta fall mycket tydligt arbetslinjen och 

den rådande diskursen.  

 

050807 gestaltas medborgarlön, i Expressen, som ett exempel på ”en ny moral” som handlar om 

att ”slippa ta tråkiga jobb” som smugit sig in i Sverige. Här är medborgarlön inte direkt fusk utan 

mer ett exempel på en medveten handling för att slippa ta ett tråkigt jobb. Arbete gestaltas nu som, 

om än tråkigt, moraliskt riktigt och medborgarlön blir då motsatsen det vill säga omoraliskt. Med 

andra ord står den individ som jobbar för moralen i samhället och den individ som med hjälp av 

medborgarlön skulle slippa ett tråkigt jobb framställs som omoralisk. Man ger återigen ett tydligt 

stöd till arbetslinjen och den rådande synen på arbete som det moraliskt riktiga och detta blir extra 

tydligt om vi använder Jacksons teori om att språket är uppbyggt av motsatser. Någon diskussion 

om värdering av olika arbeten får vi inte i denna artikel, inte heller tar skribenten upp det moraliskt 

riktiga i ”arbetsmarknadens tvång” som André Gorz pratar om och som han menar är ett hinder för 

människor att ta ansvar över sina liv. Här är det tydligt i texten att det moraliskt riktiga är att välja 

ett tråkigt jobb och att hålla sig till arbetslinjen. 

 

I DN 000604 säger man att ”För låginkomsttagare med flera barn kan det till och med bli 

lönsammare att leva helt på medborgarlön än att arbeta helt som de gör idag.” I ett samhälle som 
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har arbetslinjen som ideologi signalerar attributen i ovanstående citat att medborgarlön och arbete 

inte är förenliga. I och med att man inte problematiserar detta konstaterande på något sätt blir 

medborgarlön omoraliskt och strider mot den rådande diskursen. Här har vi attribut som säger att 

medborgarlön skulle kunna vara lönsammare än heltidsarbete (med ett förslag som innebär att barn 

också får en medborgarlön om än lägre summa än vuxna, författarens kommentar). André Gorz 

menade att en generell basinkomst inte utesluter arbete utan tvärtom ger människor rätt till det 

arbete man redan utför och som man idag inte får betalt för. Och i samma artikel i får vi höra en 

röst som hävdar just detta att medborgarlön är något som skulle kunna ”..uppvärdera det 

informella arbetet i samhället..” Som läsare får vi ingen mer ingående analys av medborgarlön 

som ett alternativ till arbetslinjen och avsaknaden av en offentlig diskussion med fler politiska 

alternativ till arbetslinjen lyser med sin frånvaro i de svenska medierna, vilket kommenteras både 

av Per Janson och Johan Lund. 

 

I Expressen 050521 säger en tidigare förespråkare för medborgarlön men som nu är kritisk till 

förslaget: ”Det här beslutet går tyvärr inte att försvara.” och ”För mig känns det här oerhört 

jobbigt. Jag har väldigt svårt att ljuga.” Här får vi en inramning med attribut som med andra ord 

innebär att medborgarlön är oförsvarbart och att de som förespråkar det är lögnare och samtidigt 

omoraliska. Jag använder mig av Jacksons igen och då blir försvarbart och sanning motsatspar 

som i sin tur signalerar egenskaper som står för hög moral och i detta sammanhang hamnar inom 

den rådande diskursen och arbetslinjen. De negativa attributen förstärks av att intervjupersonen 

uppvisar en känsla av att situationen är jobbig. Att skribenten valt att ta med den meningen gör att 

gestaltningen av medborgarlön visar att även anhängarna har fått en mer negativ inställningen till 

medborgarlön 

 

Expressen 000601; här menar en av de intervjuade att idén om medborgarlön skulle vara moraliskt 

fel genom att hävda att ”… även rent sociala hänsyn talar emot det. Vi har en grupp i gränslandet 

till att vara drogberoende, och för dem är det ju dödsstöten att få pengar på ett bräde utan någon 

som de måste träffa” Synen på att samhället behöver ha kontroll på de individer som ska få 

ekonomisk ersättning är tydlig liksom kopplingen till befintliga samhällsinstitutioner och 

fördelande av ekonomiska resurser där någon som är drogberoende måste träffa någon för att få 

pengar. Hur detta skulle höra ihop med den sociala hänsyn personen pratar om får vi ingen 

förklaring till. Man kan säga att det tillhör den bild, den berättelse, den diskurs som råder om 

samhället som både omhändertagande och kontrollerande och bekräftas av Junestav och hennes 

bild av arbetslinjens framväxt. 
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Sammanfattningsvis visar analysen att de attribut som kännetecknar medborgarlön i medierna är 

till största delen negativa och nedsättande och bygger på missuppfattningar eller okunskap om vad 

medborgarlön innebär. De är ofta känslouttryck som inte behöver någon motivering eller 

förklaring. En konstruktiv diskussion främjas inte av att förespråkarna som istället förstärker ett 

motsatsförhållande med hjälp av de attribut som används. Det finns även positiva attribut som får 

stå oemotsagda i vissa av texterna men eftersom arbetslinjen är så dominerande i samhällsdebatten 

betyder de inget för att medborgarlön ska vara kvar på den mediala agendan under den tidsperiod 

som jag tittat på.  

 

Medborgarlön gestaltas som ett orealistiskt och orättvist förslag som inte är värt att tas på allvar. 

Den dominerande berättelsen är arbetslinjen och att medborgarlön skulle vara ett alternativ som är 

värt att diskuteras visar attributen tydligt att så är inte fallet. Inte minst kan vi se detta på den 

tydliga minskningen av förekomsten av ordet i tidningarna. Det slumpade sig så att jag valt årtal 

då det politiska parti som framförallt har drivit frågan om medborgarlön i svensk politik hade 

kongress. Det gjorde det ännu tydligare att se hur även den politiska agendan förändrades och blev 

mer tydligt inriktad på arbetslinjen 

 

Den attributdagordning som mitt resultat visar på bekräftar tydligt den rådande ideologin. 

Arbetslinjen är så djupt rotad i hela det svenska samhället att något alternativ inte tas på allvar. 

Denna ideologi har sina rötter i historien och är nu institutionaliserad i form av idéer, konkreta 

institutioner samt gemensamma ritualer som vi ingår i dagligen. Genom att låta de negativa 

attributen dominera och inte underlätta för en konstruktiv diskussion där medborgarlön kunde vara 

ett ideologiskt alternativ bidrar medierna till att den diskurs som finns idag får fortsätta att stå 

oemotsagd. 
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6. Diskussion 

 

Vid läsandet av en text är det mycket som man inte lägger märke till. Ord som får oss att reagera 

på det vi läser på olika sätt. Ibland hoppar vi till när något sticker i ögonen och uppenbart tar 

ställning för eller emot. Ibland märker vi inte ens vad det är för egenskaper som präglar innehållet 

i en text, speciellt lättsmält är det om det är en del av den stora samhälleliga berättelsen om hur vi 

lever och hur våra värderingar bör se ut. Kanske känner vi att det skaver lite när vi läser något men 

vi vet inte riktigt vad det är som inte känns riktigt bra.  Andra gånger sväljer vi en hel meny, eller 

dagordning som vi kan kalla det i mediesammanhang, utan det minsta tuggmotstånd och utan att 

kritiskt reflektera kring de attribut som omgärdar en idé eller ett budskap i en text. 

 

Jag har utifrån en kritisk läsning av nyhetsartiklar i fyra kvällstidningar punktmarkerat de attribut 

som omgärdar ordet medborgarlön. Min undersökning visar att de flesta attribut som kännetecknar 

medborgarlön i medierna är negativa. Gestaltningen av medborgarlön handlar därför mest om 

något som är orealistiskt, orättvist och därmed inte något alternativ till det system vi har idag. 

Attribueringen och gestaltningen av medborgarlön i medierna bekräftar till största delen den 

rådande ideologin – arbetslinjen genom att majoriteten av attributen är negativa och även genom 

att ingen konstruktiv diskussion förs. Arbetslinjen är en arbetsmarknadspolicy som förordar 

heltidsjobb för alla i arbetsför ålder och i en tid av strukturell arbetslöshet innebär den även att vi 

delar upp befolkningen i två delar – de som har arbete och de som inte har ett arbete – de 

arbetslösa. Det finns en tydlig ojämlikhet i detta förhållande mellan de som är inne på 

arbetsmarknaden och de som befinner sig utanför och därigenom är hänvisade till de institutioner 

som är uppbyggda för att bistå, men också kontrollera dem. 

 

I sin bok Beständig ojämlikhet (2000) frågar sig Charles Tilly hur långvariga och systematiska 

ojämlikheter påverkar människors livschanser och skiljer ut olika socialt definierade 

kategorier/personer i samhället. Varför är det så och vad kan det få för konsekvenser? 

Tilly hävdar att en bestående ojämlikhet huvudsakligen bygger på institutionaliseringen av 

kategoriella par, i denna uppsats representerade av de som är inne på arbetsmarknaden och de som 

står utanför arbetsmarknaden (andra par kan vara kvinna/man, barn/vuxen, medborgare/utlänning). 

Tilly säger: ”Avgränsade kategorier förtjänar att bli särskilt uppmärksammade – de ger klarare 

belägg för att en bestående ojämlikhet är i verksamhet, eftersom gränslinjerna mellan dem fullgör 

centrala organisatoriska uppgifter och eftersom kategoriella skillnader faktiskt förklarar mycket av 

det som vanliga iakttagare betraktar som resultat av variationer i individuell begåvning eller 

arbetsinsats.”(Tilly 2000, sid 17)  
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Denna institutionalisering sker bland annat på grund av att det ena kategorin utestängs från 

resurser som kontrolleras av den andra.  Att med hjälp av medborgarlön frigöra resurser för de som 

står utanför arbetsmarknaden skulle kunna vara ett sätt att begränsa de värdeladdade och ojämlika 

kategorier som Tilly talar om. Att så inte sker kan, enligt Tilly, bero på två processer nämligen 

efterlikning och anpassning. Efterlikning innebär att man lånar en redan fungerande 

organisationsstruktur (som man känner igen från innan) som i sin tur kan komma att reproducera 

en kategoriell ojämlikhet.  Tittar vi på den ideologi som formar samhället idag så är det tydligt att 

den organisering av fattigvård som grundlades på 1800-talet och som Junestav (2004) talar om i 

sin avhandling lever vidare i flera av våra stora institutioner om än i en något modernare form. Vi 

har fortfarande låga löner i vissa arbeten, krav på motprestation för att få bidrag, disciplinering och 

bestraffning av låg arbetsmoral främst genom ekonomiska sanktioner (inte fängelse som det kunde 

bli förut). Och finns det inte vissa likheter med de gamla arbetshusen, när du idag kan bli placerad 

hos en arbetsgivare som får betalt av staten för att sysselsätta dig och göra dig mera ’job-ready’? 

Anpassningsprocessen skapar kanske inte nya ojämlikheter men är en viktig social mekanism för 

att bevara och kanske även förstärka dem, i och med att inblandade parter bygger upp rutiner för 

att hantera situationer av ojämlikhet. De som har resurserna vill behålla dem och de som inte har 

resurserna håller sig till organisationens regler och rutiner i sin strävan att kunna få tillgång till mer 

resurser.  

 

Arbetslinjens institutionella dominans i dagens svenska samhälle blir tydlig i min definition av 

ideologi i kapitel 3. Om vi föreställer oss staten som en organisation så har strukturen, som jag sa 

innan, lånat om formen av en fattigvårdslogik som fanns på 1800-talet, då man enligt Junestav 

började prata om en form av arbetslinje, och de kategoriella ojämlikheter som tydliggjordes då 

mellan de som hade resurser/arbete och de som inte hade resurser/arbete. Anpassningen har pågått 

och pågår idag eftersom människor som befinner sig i systemet, de som har ett arbete, är måna om 

att hålla sig till de regler som finns för att få vara kvar. Samtidigt anpassar sig de som befinner sig 

utanför systemet, de som inte har ett arbete, också till samma regler och rutiner för att om möjligt 

kunna få tillgång till resurserna/ett arbete. Efterlikningen eller reproduktionen av arbetslinjen är 

oantastad från alla håll i samhället såväl politiskt som fackligt och givetvis från arbetsgivarhåll. 

Alla anpassar sig och ojämlikheten består. Medborgarlön som idé vill inte efterlikna den 

organisering av samhället som vi har idag. Förespråkarna vill inte anpassa sig och reproducera den 

ojämlikhet som råder. En av huvudidéerna för medborgarlön är att medverka till att strukturell 

orättvisa mellan människor ska minska. De som är för en medborgarlön vill aktivt minska denna 

skillnad mellan människor genom att alla ska få samma grundersättning. Att minska gränserna 
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mellan olika kategorier genom att fördela de ekonomiska resurserna till alla medborgare oavsett 

om du är innanför eller utanför arbetsmarknaden. Den rådande diskursen som företräds av 

arbetslinjen upprätthåller en kategoriell ojämlikhet med de ekonomiska och administrativa 

kontrollsystem som finns. 

 

I min undersökning är arbetslinjen som ideologi dominerande. Ett samhälle där både medborgare 

och politiker vill ha en generell välfärd men där det generella sakta men säkert byts ut mot 

individuella och behovsprövade ersättningar (Rothstein 2002). Arbetslinjen som ideologi stärks 

trots att den bidrar till ett mer kategoriellt ojämlikt samhälle medan medborgarlön som politisk 

lösning på en strukturell ojämlikhet ligger oprövad och väntar. Vi kan i min uppsats följa hur 

medborgarlön mer eller mindre försvinner både från den politiska och samtidigt den mediala 

agendan. Janson (2003) kom fram till att medborgarlön blockeras i den svenska debatten för att 

den inte passar in i den politiska möjlighetsramen. I de texter han tittat på ser han tre grupper av 

reaktioner som dominerar: missuppfattningar, nedsättande kommentarer och argument som 

bemöter innehållet i förslaget om medborgarlön. Jag kan också se detta i det material som jag 

analyserat men ser även att medborgarlön har positiva attribut som i en del av texterna får stå 

oemotsagda. När det bemöts är det dock präglat av den ideologi som ligger till grund för 

arbetslinjen och de reaktioner som Per Janson tar upp ( missuppfattningar, nedsättande 

kommentarer och bemötande argument) och i flera fall präglas motargumenten av mer eller mindre 

starka känslouttryck istället för sakliga argument.  

 

Med den kritiska diskursanalys jag gjort blir det tydligt att mediernas sätt att presentera 

medborgarlön bekräftar den rådande ideologin. Arbetslinjen är så självklar att den inte behöver 

benämnas, motiveras eller diskuteras överhuvudtaget.  Människor i ett samhälle anpassar sig till 

den rådande diskursen som medierna bidrar till att upprätthålla bland annat genom de attribut man 

väljer att använda sig av. Med Tillys resonemang blir den kategoriella ojämlikheten bestående 

främst för att den underlättar möjligheterna för de mer gynnade medlemmarna av ett samhälle (de 

som har ett arbete), men också för att de effekter som blir av anpassningen (för både de som har ett 

arbete och de som inte har ett arbete) hindrar ett införande av en annan modell. Min undersökning 

visar tydligt hur en annan modell inte diskuteras på ett konstruktivt sätt och hur medborgarlön från 

2000 till 2010 får mindre uppmärksamhet och till slut nästan försvinner från den mediala agendan. 

Medborgarna/läsarna får inte tillgång till någon objektiv samhällsanalys som skulle kunna hjälpa 

dem att på egen hand forma en uppfattning och ta ställning. Attributdagordningen i medierna är 

övervägande negativ till medborgarlön och mediernas dagordning domineras av den ideologi som 

ligger till grund för institutioner och maktstrukturer i dagens samhälle. Vi befinner oss i en 
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situation där en diskurs dominerar och denna något ensidiga mediala dagordningsdominans kan 

bidra till en enighet som Tilly menar kan få konsekvenser för demokratin. ”En omfattande 

kategoriell ojämlikhet hotar de demokratiska institutionerna på två sätt: genom att ge 

medlemmarna av mäktiga kategorier incitament och medel till att utestänga andra från fullständiga 

förmåner och genom att tillhandahålla synliga markörer för inklusion och exklusion” (Tilly 2000, 

sid 254) Ett exempel på en markör för både inklusion och exklusion är att de försäkringssystem 

som vi har baserar sig på den inkomst du har eller haft från ett lönearbete. Ett annat exempel är 

möjligheten att låna pengar hos en bank eller att dina chanser att få en lägenhet ökar markant om 

du har ett arbete med tillhörande inkomst. En markör som är socialt synlig och tydlig är hur vi 

inledningsvis attribuerar oss själva med yrkestitel istället för personliga attribut när vi ska 

presentera oss för människor vi inte känner.  

 

Arbetslinjen som ideologi med sina institutioner (arbetsförmedlingen med flera) och synliga 

ritualer (anmäla sig på arbetsförmedlingen, eventuellt få a-kassa, aktiveringsåtgärder av mer eller 

mindre frivillig art, mm) som hjälper till att kategorisera människor, blir här inte endast en symbol 

för vårt välfärdssamhälle utan också ett hot mot demokratin. Organisationer som vi som 

medborgare är hänvisade till av olika anledningar och som i sitt sätt att vara kategoriserar oss som 

tillhörande eller icke tillhörande. Kategorier som hjälper till att forma oss som icke jämlika, 

oavsett om vi befinner oss innanför eller utanför.  

 

Språket som vi använder oss av tillsammans med andra är med och skapar vår identitet. En 

identitet som Charles Taylor (1994) kopplar ihop med erkännande. Hans tes är att vår identitet, i 

det nutida samhället, till stor del formas av andras erkännande eller frånvaro av erkännande-

misskännande. Misskännandet innebär en brist på respekt som kan leda till att en individ eller en 

grupp kan lida verklig skada. Genom att erkännandet ligger utanför oss själva har misskännandet 

blivit liktydigt med de dominerande gruppernas hegemoni att genom maktutövning inpränta en 

bild av underlägsenhet. Vi får ett ojämlikt förhållande, eller en kategoriell ojämlikhet som 

medierna bidrar till. Med sin attributdagordning bekräftar de den diskurs som innebär 

institutionaliserad ojämlikhet. Genom att inte fördjupa analysen av vare sig arbetslinjen eller 

medborgarlön medverkar medierna till att behålla status quo där individen som befinner sig 

utanför ett lönearbete aldrig upplever ett erkännande utan istället ett misskännande eftersom man 

indirekt upprätthåller den kategoriella ojämlikheten och den maktordningen som finns med hjälp 

av språket. Medborgarlön som i grunden utmanar den rådande diskursen attribueras huvudsakligen 

negativt och de positiva attribut som finns i texterna bleknar i jämförelse med sina motsatspar som  
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är attribut som utgår från arbetslinjen och i sin form upprätthåller en anpassning till den rådande 

diskursen.  

 

Min kritiska diskursanalys gör jag med hjälp av Norman Faircloughs modell ( Fairclough 2010) i 

vilken han förklarar varje kommunikationshändelse som tredimensionell. Vi har en text  som 

samtidigt är en diskursiv praktik  vilket innebär att texten produceras och konsumeras och sist men 

inte minst är den en sociokulturell praktik vilket den blir då texten möter större strukturer som till 

exempel en ideologi. När vi läser en text i en tidning så tar vi in den både språkligt och visuellt, vi 

konsumerar en text som någon har producerat och sätter sedan in den i ett samhälleligt och 

ideologiskt sammanhang. Vi är på samma gång konsumenter och producenter eftersom vi tar in 

texten, bearbetar den och tar sedan med det vi mer eller mindre medvetet valt ut i vårt 

förhållningssätt till omvärlden och i vår kommunikation med andra där vi (re-)producerar 

budskapet. 

 

I texter som finns med i min undersökning finns flera motsatspar som Jackson (2005) menar att 

språket är uppbyggt på och som gör att vi inte kan förhålla oss neutrala till det som sägs/skrivs. Så 

beroende på vart du befinner dig i förhållande till arbetsmarknaden så får du antingen ett 

erkännande eller ett misskännande. Antingen får du respekt av det språk du möter eller inte, men 

vilket det än är så påverkar det ditt identitetsskapande och din känsla av att vara en del av det 

samhälle du lever och deltar i.    

 

6.1 Rättviseaspekten 

 

En av de grundläggande idéerna för medborgarlön är rättvisa. Företrädarna för den här modellen 

önskar att de ekonomiska klyftorna i samhället ska jämnas ut och man ser medborgarlön som en av 

lösningarna på problemet med fattigdom. Bland annat har Philippe van Parijs (2001) och Claus 

Offe (2008) tagit upp detta i olika artiklar. Men inte någonstans i mitt urval av artiklar förekommer 

rättvisa som ett attribut i samband med medborgarlön eller att det skulle kunna vara en del av 

lösningen mot fattigdom. Ingenstans tar man upp och diskuterar rättviseaspekten (som den 

grundförutsättning det är för hela idén om medborgarlön) inte ens när de som är emot använder 

attribut som orättvist eller omoraliskt. Inte heller när den som företräder medborgarlön oemotsagd 

får motivera varför medborgarlön skulle vara ett bra alternativ tar man upp rättvisa som ett 

huvudargument. Här hade man kunnat önska en något mer nyanserad och kanske till och med en 

något mer ideologiskt grundad diskussion där medborgarlönens generalitet fått ställas mot 

arbetslinjens individuellt präglade utformning, men så är inte fallet. Rättvisediskussionen uteblir 
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också när det gäller att motivera arbetslinjen och i texterna saknar jag förespråkare för arbetslinjen 

som förklarar sin ståndpunkt och på ett mer ingående sätt motiverar varför personen tycker att 

arbetslinjen ska råda ur detta perspektiv.  

 

Ingen ställer frågan om den diskurs som råder är rättvis eller inte och hur ansvarsfördelningen 

mellan stat och individ ska se ut. Robert Nozick och John Rawls, båda amerikanska filosofer och 

professorer knutna till Harvard University, har forskat om vilken roll staten ska ha när det gäller 

frågor om medborgarnas fri- och rättigheter. I en sådan övergripande debatt menar Nozick att 

staten ska vara minimal. Dess kontrollerande funktioner ska vara inskränkt och att skatter är att 

betrakta mer eller mindre som stöld. Han förordar individuellt ägande med frivilliga transaktioner 

till andra. Han förespråkar en individuell frihet så länge den fungerar rättvist enligt principen att de 

som har resurser frivilligt ska dela med sig av dessa. Rawls å sin sida vill också ha en individuell 

frihet men bara så länge den inte inkräktar på andras frihet. Ojämlikheter får finnas om de gagnar 

de som har det sämst ställt. Han menar att rättvisa förutsätter att alla ska ha samma chanser och 

möjligheter (Drake 2001). I artiklarna som jag läst finns det ingen diskussion alls men om de hade 

velat ha ett lite mer fördjupat samtal så hade de kunnat använda sig av dessa ideologiska 

perspektiv eftersom de som argumenterar för medborgarlön diskuterar mer ur ett perspektiv som 

ligger nära Rawls tankar om individens fri- och rättigheter, medan de som är emot, ofta framför 

argument som tar sitt ursprung i en tradition som ligger mer i linje med Nozicks idéer.  

 

Utifrån dessa båda ståndpunkter finns det underlag för mer ideologiskt nyanserade argument i 

debatten. Å andra sidan så är det genomgående att den rådande diskursen varken ifrågasätts eller 

behöver förklaras eller försvaras i nyhetstexterna. Eller är det så att rättvisa inte har någon plats på 

den politiska dagordningen och att detta färgar av sig på den mediala dagordningen? Har rättvisa 

inget nyhetsvärde eller ska vi tolka det så att medierna väljer att inte skriva om det eftersom man 

medvetet eller omedvetet vill bevara den rådande maktbalansen? Eller är det så att rättvisa är ett 

bortglömt attribut som ligger trångt och obekvämt i den alltmer individualistiska tiden?  

 

Jansson (2003) menar att medborgarlön blockeras i den svenska debatten på grund av att den inte 

passar in i den politiska möjlighetsramen och att arbetslinjen är så självklar att den inte behöver 

motiveras. Det bekräftas i min studie av att antalet nyhetsartiklar där medborgarlön är en ”nyhet” 

kraftigt minskade från 42 stycken år 2000 till 15 artiklar år 2010. Det bekräftas också av den 

uteblivna diskussionen i medierna där man inte ens benämner arbetslinjen och därigenom inte 

heller kan koppla attribut till begreppet. Den rådande diskursen behöver inga attribut för att 

dominera.  
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När jag började arbeta med denna uppsats var jag inne på att koppla ihop Barthes myt-begrepp 

med medborgarlön och titta på hur medierna förhöll sig till berättelsen om medborgarlön för att 

förklara något. Jag lämnade ganska snabbt den tanken för egen del men en forskningsidé för 

framtiden skulle kunna vara att titta på arbetslinjen som myt, som förklaringsmodell för samhällets 

instanser för att förklara verkligheten vi lever i. Det skulle också vara intressant att titta mer 

specifikt på arbetslinjen och hur den attribueras i medierna för att sedan jämföra med andra 

alternativ som till exempel medborgarlön. Givetvis hade det varit givande att titta på fler tidningar 

och deras attributdagordning för att se om mina resultat bekräftas eller inte. Man skulle också 

kunna titta på andra typer av artiklar som t ex ledarsidor och debattsidor och säkert kunna se en 

mer fyllig diskussion men skulle attributen vara annorlunda? 
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Bilaga 1  Sammanställning av artiklar 

Tidning Antal träffar 

2000 

Antal träffar 

2005 

Antal träffar 

2010 

Antal träffar 

2000-2010 

Expressen Nyheter-6 

Ledare-3 

Kultur -2 

Insändare-9 

Nyheter-5 

Ledare-1 

Kultur -2 

Insändare-5 

Nyheter-0 

Ledare-2 

Kultur -1 

Insändare-1 

Nyheter-11 

Ledare-6 

Kultur -5 

Insändare-15 

Dagens 

Nyheter 

Nyheter-6 

Ledare-4 

Kultur -0 

Insändare - 0 

Debatt-3 

Nyheter-2 

Ledare-3 

Kultur -0 

Insändare-1 

Debatt-1 

Nyheter-3 

Ledare-0 

Kultur 1 

Insändare-0 

Debatt-0 

Tv&andra 

medier - 1 

Nyheter-11 

Ledare-7 

Kultur -1 

Insändare-1 

Debatt-4 

Tv&andra 

medier - 1 

Aftonbladet Nyheter-0 

Ledare-0 

Kultur -1 

Insändare-0 

Nyheter-0 

Ledare-0 

Kultur -0 

Insändare-1 

Krönika-1 

Nyheter-2 

Ledare-0 

Kultur -2 

Insändare-0 

Nyheter-2 

Ledare-0 

Kultur-2 

Insändare-0 

Krönika-1 

Sydsvenskan Nyheter -2 

Ledare-2 

Kultur -1 

Insändare-1 

Citatet-1 

Nyheter -3 

Ledare-10 

Kultur -0 

Insändare-0 

Citatet-1 

Nyheter-2 

Ledare-0 

Kultur -0 

Insändare-0 

Nyheter -7 

Ledare-12 

Kultur -1 

Insändare-1 

Citatet-2 

Totalt  Nyheter-14 

Ledare-9 

Kultur -4 

Insändare-11 

Debatt-3 

Citatet-1 

Nyheter-10 

Ledare-14 

Kultur -2 

Insändare-7 

Debatt-1 

Citatet-1 

Krönika-1 

Nyheter-7 

Ledare-2 

Kultur -4 

Insändare-1 

Debatt-0 

Tv&andra 

medier - 1 

Nyheter-31 

Ledare-25 

Kultur -10 

Insändare-19 

Debatt-4 

Tv&andra 

medier – 1 

Citatet-2 
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