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Abstract 

 

Petra Karlsson : Visa arbetsvilja – Arbetslinjen som moral, ritualer och gruppsolidaritet 

 

The subject of this study is the “work strategy” (arbetslinjen); the idea that work and active 

measures are preferred over cash benefits. The aim of the study is to investigate why the work 

strategy, which has been almost undisputed for nearly a century, has had widely changing 

contents over the years, what measures have been taken and which groups have been 

included. It also attempts to find out whether there is a correlation between unemployment 

rates, society and the different aspects of the work strategy. The study is conducted as an idea 

analysis, mainly of dissertations on the work strategy and public inquiries, and covers five 

time periods from the 1920’s until today. The theoretical framework is primarily founded on 

Randall Collins’ theory of morality, social rituals and group solidarity, but also on Erving 

Goffmans stigma theory. 

 

The investigation shows, among other things, that the demands upon the unemployed and the 

aspects of the work strategy vary according to the unemployment rates. In the light of Collins’ 

theory high unemployment can be seen as a threat to the group morality, as there is then a 

greater risk of free-riders. It is moral to work and unmoral to receive cash benefits. To make 

themselves worthy of the benefits and show morality the unemployed must prove their 

willingness to work by accepting assigned tasks; measures, which are more characterized by 

control and discipline during times of high unemployment rates. These measures can be seen 

as social rituals which serve mainly to strengthen the group’s morality and solidarity. There 

are stratifications from how moral the individuals act. Working leads to high esteem in 

society, while unemployment implicates a stigma, as the norms of society are not reached. 
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1 INLEDNING  

”Att vara för arbetslinjen är ungefär lika kontroversiellt i svensk politik som att vara för fred” 

(Socialförsäkringsutredningen 2005 s.9).  

 

Arbetslinjen går (åtminstone) tillbaka till 1920-talet och i 1990-talets kristider blev den 

återigen aktuell som ett centralt begrepp för den svenska välfärdsstaten. Arbetslinjen är en idé 

om att arbete och aktiva åtgärder är att föredra framför kontanta bidrag. Sedan arbetslinjen 

blev en uttalad strategi för snart ett sekel sedan, har samhället och arbetsmarknaden förändrats 

i flera avseenden. Bland annat har regeringsmakten skiftat ett flertal gånger, arbetslösheten 

har varierat mellan mycket höga och rekordlåga nivåer med behov av arbetskraftsinvandring 

och kvinnorna har gjort sitt intåg på arbetsmarknaden. Trots detta har det i princip rått 

konsensus kring arbetslinjen och de åtgärder som vidtagits inom arbetsmarknads- och 

socialpolitiken har inte fått strida mot den. Över tid har dock åtgärderna tagit sig olika uttryck, 

olika grupper har omfattats av arbetslinjen och dess innebörd har varit av skiftande art 

(Junestav 2004 s.21-23).  

 

1.1 Problem och syfte 

När något blir så allmänt vedertaget att det inte längre ifrågasätts kan det vara intressant att se 

närmare på vilken funktion det fyller. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur det kommer 

sig att begreppet arbetslinjen, en idé som i princip varit oomstridd, har haft så skiftande 

innebörd över tid, hur det har tagit sig uttryck och vilka grupper har omfattats av den. Jag vill 

också undersöka om det finns samband mellan arbetslöshet, samhällssituation och de olika 

aspekterna av arbetslinjen. Vissa åtgärder som följt arbetslinjen har blivit hårt kritiserade, 

bland annat för att vara kränkande och meningslösa. Jag vill i uppsatsen undersöka och pröva 

en möjlig förklaring till vilken funktion dessa insatser ändå fyllt.  

 

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar jag vill besvara för att uppnå syftet är: 

- Vilka krav har ställts på arbetslösa för att berättigas till ersättning, hur har detta motiverats 

och förändrats över tid? 

- Vilka individer och grupper har omfattats av kraven och hur har det förändrats över tid? 

- Hur har arbetslinjens innebörd förändrats i förhållande till samhällssituationen och 

arbetslöshetstalen? 

- Hur kan förändringarna förklaras och förstås utifrån moral, ritualer och gruppsolidaritet? 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

Arbete, arbetslöshet och arbetslinjen har studerats från olika synvinklar och inom olika 

ämnesområden. När det gäller redogörelsen för tidigare forskning kommer jag att fokusera på 

några studier som berör arbetslinjens förutsättningar och konsekvenser. 

 

2.1 Lönearbete och arbetslöshet  

Människan har alltid arbetat för sin överlevnad, men arbetet har under olika tidsperioder tagit 

sig olika former. Historiskt brukar arbete delas upp i fyra sociala former; slaveri, livegenskap, 

lönearbete och ”egenarbete”, utifrån ägandet av produktionsmedel och arbetskraft. Idag är 

lönearbete den form av arbete som dominerar och grunden är ”den possessiva 

individualismen”; arbetarens ägande av sin egen arbetskraft, vilken kan säljas på 

arbetsmarknaden (Karlsson 2013 s.62, 109). Lönearbetet är en förutsättning för arbetslinjen, 

men då arbetslöshet började betraktas som problem och arbetslinjen användas som begrepp 

var egenarbete i form av självhushåll fortfarande förekommande. Jonas Olofssons hävdar i sin 

avhandling Arbetslöshetsfrågan i historisk belysning att arbetslöshetsfrågan uppkom under 

1800-talets första hälft, före industrialiseringen, urbaniseringen och arbetarrörelsens framväxt 

under senare delen av seklet (Olofsson 1996 s.7). Under den här perioden 

marknadsorienterades jordbruket och lönearbetet ökade i betydelse. Befolkningen ökade och 

arbetslöshet och fattigdom uppmärksammades på ett nytt sätt (Olofsson 1996 s.215).  

 

Lönearbetet har fått stor betydelse för våra liv i flera avseenden. Roland Paulsen diskuterar i 

sin bok Arbetssamhället hur konfliktfyllt vårt moderna ”arbetssamhälle” blivit (Paulsen 2010 

s.9). Det är inte längre produktionen som är den primära anledningen till att arbeta, då 

tekniken gjort det möjligt att framställa det vi behöver med reducerad arbetsbörda. 

Arbetslösheten blir ett problem, inte på grund av produktionsminskningen, utan för att 

individen förlorar sin inkomstkälla (Paulsen 2010 s.50, 78-79). Till följd av den 

överproduktion som sker har exempelvis våra konsumtionsmönster behövt ändras. Paulsen 

beskriver också hur arbetet utarmats och att ”tomt arbete”, d.v.s. arbetstid utan 

arbetsuppgifter, uppkommit (Paulsen 2010 s.96, 185-202).  

 

2.2 Konsekvenser av arbetslöshet  

Arbete ger en tryggare ekonomisk tillvaro än arbetslöshet. Detta är både en grund för 

arbetslinjen och en konsekvens av den, eftersom arbete värderas högre än ersättningar vid 

arbetslöshet. Hur arbetslösheten påverkar individen har studerats inom en rad olika områden. 
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En klassisk studie är den som Marie Jahoda, Paul F. Lazarsfeld och Hans Zeisel (2009) 

genomförde i Marienthal i Österrike under 1931-32. Åren dessförinnan, 1929-30, hade 

fabriken som sysselsatt största delen av byn lagts ner. Genom enkäter, intervjuer och 

deltagande projekt gjordes en grundläggande studie av hur arbetslösheten påverkade 

samhället. Man fann bland annat att de arbetslösa kunde delas in i fyra kategorier; obrutna, 

resignerade, förtvivlade och apatiska (Jahoda m.fl. 2009 s.9, 14, 56). Vilken grupp man 

tillhörde hade ett tydligt samband med hushållets inkomst; ju lägre inkomst desto sämre 

psykisk hälsa. Arbetslösheten påverkade också barnens fysiska hälsa, relationen mellan 

makarna och uppfattningen av tid (Jahoda m.fl. 2009 s.66-77, 81-86). 

 

Liknande slutsatser har dragits från nyare studier, som t.ex. enkätundersökningen I 

finanskrisens spår, vilken utfördes i Värmland 2010 (Janson 2013 s. 69). Utifrån denna studie 

har Staffan Janson studerat barnfamiljers situation och funnit att förlorarna under krisen 

främst varit barnfamiljer med ensamstående mödrar, där barnen bland annat fått avstå 

veckopeng, medlemskap i föreningar och semestrar (Janson 2013 s.62). Utifrån samma 

undersökning har samvariationen mellan finanskrisen och psykisk ohälsa och självmord 

studerats. Den psykiska ohälsan fanns öka främst bland arbetslösa men också bland icke 

arbetslösa. Detta kan förklaras med oron och osäkerheten på arbetsmarknaden (Rantakeisu & 

Kalander Blomqvist 2013 s.76-77). Det konstaterades också en samvariation mellan krisen 

och självmord bland män i Värmland (Rantakeisu & Kalander Blomqvist 2013 s.78).  

 

Leif Roland Jönsson (2003) undersöker i sin avhandling Arbetslöshet ekonomi och skam 

arbetslöshetens sociala konsekvenser utifrån ekonomi och skamgörande erfarenheter. 

Utgångspunkten är att de allra flesta föredrar ett arbete framför arbetslöshet, även om det är 

riskfyllt eller enformigt (Jönsson 2003 s.13-14). För att förklara personernas olika 

erfarenheter av arbetslösheten använder Jönsson ekonomi-skam modellen, vilken utformades 

av Bengt Starrin m.fl. och formuleras enligt följande: ju högre den ekonomiska påfrestningen 

är under arbetslösheten och ju mer skamgörande erfarenheter man har som arbetslös, desto 

allvarligare blir de hälsomässiga och sociala konsekvenserna (Jönsson 2003 s.46). Resultaten 

av undersökningen visade att den ekonomiska situationen och den sociala interaktionen 

mellan de som är arbetslösa och personer i deras omgivning är avgörande för hur de upplever 

och tolkar sin situation som arbetslösa (Jönsson 2003 s.91). Arbetslösheten innebär alltså 

stora risker vad gäller hälsa och välfärd för individen. Trots detta finns ett brett stöd för den 



 4 

arbetslöshetspolitik som bedrivits under de senaste decennierna. Det ska löna sig att arbeta 

och det är viktigt att stärka incitamenten för arbete. 

 

2.3 Arbetslöshetspolitik och moral 

Under 1800-talet dominerade en konservativ fattigvårdspolitik. Arbetslösheten och oförmågan 

att försörja sig själv ansågs komma av individens lättja, ovillighet att arbeta eller att godta de 

löner som erbjöds. Från 1800-talets mitt pågick dock en intensiv debatt i sociala frågor utifrån 

befolkningsökningen, de sociala skillnaderna och de förändrade marknadsrelationerna i 

ekonomin. Man började se på fattigdom och arbetslöshet som samhälleliga problem. Det var 

inte längre enbart de enskilda individerna som skuldbelades. Nöden och arbetslösheten sågs 

som konsekvenser av ”näringarnas bristfälliga utveckling, handelshinder och missväxter” 

(Olofsson 1996 s.94). Därmed förväntades de offentliga institutionerna ta större ansvar för att 

motverka dessa sociala missförhållanden. Inom fattigvården förekom två typer av 

nödhjälpsarbeten i begränsad utsträckning. I städerna fanns arbetshus och arbetsinrättningar 

för långvarigt arbetslösa eller personer med nedsatt arbetsförmåga. Verksamheten 

finansierades främst genom att de tillverkade varorna såldes på marknaden (t.ex. vävda tyger 

och huggen ved). Utanför städerna förekom nödhjälpsarbeten av tillfällig art, men det är 

oklart i vilken omfattning. Under begränsade tidsperioder erbjöds de nödställda sysselsättning 

inom t.ex. väg- och broanläggningar, utdikningar och strömrensningar samt stenhuggning. 

Ersättningen för nödhjälpsarbetena utbetalades sällan i pengar utan oftast i form av matvaror 

(Olofsson 1996 s.94, 98).  

 

På 1920-talet var den neo-klassiska ekonomiska teorin rådande, vilken förespråkade en 

balanserad statsbudget och stor sparsamhet med offentliga medel. Att man i det läget valde en 

mycket dyrare och administrativt krävande åtgärd; arbetslinjen, i stället för enbart ekonomiskt 

understöd, var inte självklart. I exempelvis Storbritannien var arbetslinjen långt mindre 

använd (Eriksson 2004 s.63-66, 70-71). Arbetslinjen var kostsam på flera nivåer, menar 

Eriksson. På nationell nivå var det en dyr insats som infördes trots dåvarande ekonomiska och 

administrativa förutsättningar. Lokalt bidrog arbetslinjen till att öka arbetslösheten genom 

bortträngningseffekter på kommunalarbetarnas område och genom att skapa oro bland 

kommunalarbetarna för deras framtida anställningar och löner. Individuellt fick 

nödhjälpsarbetarna betala ett pris i form av försämrade levnadsförhållanden vad gäller arbete, 

boende, livsmiljö och närhet till familj och vänner (Eriksson 2004 s.275-276).  
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Ola Sjöberg undersöker i sin avhandling Duties in the Welfare State bland annat vilka sociala 

plikter (social duties) som man har behövt uppfylla för att vara berättigad till bistånd i olika 

länder under perioden 1930-90. Han finner att plikternas främsta roll varit att betala för 

ersättningarna, men att de också påverkat människors normer och beteende. För att vara 

berättigad till ersättning har man behövt utföra sociala plikter som att betala skatt och visa att 

man lever ett välordnat liv. Detta delas upp i materiella och moraliska krav (Sjöberg 2000 

s.47). Även Lena Eriksson betonar i sin avhandling Arbete till varje pris den moraliska 

aspekten. Hon menar att arbetslinjen valdes för att den, förutom att lindra nöden och normera 

till arbete, också skiljde ut de orättmätigt hjälpsökande från de rättmätiga. Arbetslinjen var ett 

mäktigt normeringsverktyg. Normeringen till arbete och framförallt lönearbete skedde genom 

att göra ersättningsnivåerna för kontantunderstöd lägre än för nödhjälpsarbete, som i sin tur 

var lägre än marknadslönerna. Därtill kom en normering till vad som ansågs som önskvärt 

manligt och kvinnligt beteende, då endast män erbjöds nödhjälpsarbete och därmed tillskrevs 

rollen som familjeförsörjare. Som en konsekvens av detta normerade arbetslinjen också till 

familjebildning. Slutligen skulle arbetslinjen även normera till ett nyktert och skötsamt liv 

(Eriksson 2004 s.262-265). Enligt Sjöberg har den gamla fattigvårdens moraliska krav på 

bidragstagare under 1900-talet försvunnit och materiella krav har tillkommit. För att 

berättigas till ersättning krävs vanligen att man bidragit till socialförsäkringarna, oftast genom 

lönearbete. På så sätt utgör kraven för att få och behålla ett arbete på en allt kärvare 

arbetsmarknad också de krav som måste uppfyllas för att erhålla ekonomiskt bistånd vid 

sjukdom, arbetslöshet och hög ålder. Samma personer som stängs ute från arbetsmarknaden är 

alltså de som också stängs ute från socialförsäkringarna (Sjöberg 2000 s.73).  

 

Krisen på 1990-talet gjorde att den dittills förda arbetsmarknadspolitiken ifrågasattes och 

arbetslinjen blev, efter några decenniers frånvaro i debatten, åter ett vanligt förekommande 

begrepp. Författarna till boken Välfärdspolitik i kristid – håller arbetslinjen? beskriver hur 

arbetsmarknadens förutsättningar förändrades under 1990-talet, med hög arbetslöshet, 

demografiska förändringar (allt fler pensionärer och låga födelsetal) och förändringar på 

arbetsmarknaden som ökad lönespridning och utmaningen med globaliseringen. Slutsatsen är 

att arbetslinjen, vilken enligt författarna stimulerar sysselsättning och välfärd samt är 

aktiverande, är att föredra framför andra lösningar inom socialpolitiken (Björklund m.fl. 1998 

s.10-11, 36-37). Även Gunnar Wetterberg vill med sin bok Arbetet – välfärdens grundval 

diskutera och ge förslag på hur utmaningarna för välfärden under nästkommande decennier 

ska mötas. Wetterbergs tes är att fler måste arbeta och fler måste arbeta längre för att vi ska nå 
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ökad produktivitet och tillväxt så att välfärdssystemen kan fortsätta fungera. En rad förslag på 

hur detta ska ske ges i boken, där det också varnas för välfärdssystemets paradox. ”Ju fler som 

arbetar, desto mer generös kan välfärden bli mot dem som inte gör det. [---] Alltför generösa 

välfärdssystem hamnar i motsats till arbetslinjen” (Wetterberg 2004 s.68). Det finns alltså en 

rädsla för att generösa sociala försäkringar kan motverka arbetsmoralen och minska intresset 

för att arbeta.  

 

Ingrid Esser undersöker i sin avhandling Why work? just huruvida generösa socialförsäkringar 

sänker incitamenten för arbete och därmed försvagar individernas arbetsmotivation. Detta gör 

hon genom att studera ett flertal industrialiserade, demokratiska stater avseende bland annat 

arbetslöshet, välfärdssystem och inställning till arbete och pension. Essers slutsatser är att 

högre socialförsäkringsnivåer är förknippat med starkare arbetsanknytning (work orientation) 

samt att typ av produktions- och arbetsmarknad (production regime) är minst lika viktigt som 

utformning av välfärdssystem för individernas nivå av arbetsanknytning. En organiserad och 

reglerad arbetsmarknad visade på större åtagande hos anställda och högre pensionsålder. 

Esser menar att detta pekar på att individen, i utbyte mot sociala rättigheter, är mer motiverad 

att utföra sina sociala plikter i form av produktivt arbete, förutsatt att arbetsförhållandena är 

goda (Esser 2005 s.33, 40-41).  

 

2.4 Arbetslinjens skiftande betydelse 

Även om arbetslinjen varit gällande under lång tid har betydelsen av den varierat. Malin 

Junestav (2004) har studerat arbetslinjens skiftande innehåll under perioden 1930-2001. Hon 

utgår från tre huvudperspektiv för arbetslinjens innehåll, vilka i högre eller lägre grad är 

gällande under olika perioder; kontroll- och disciplineringsperspektivet, självhjälps- och 

uppfostringsperspektivet samt rättighetsperspektivet. I kontroll- och disciplinerings-

perspektivet är den enskildes ansvar och skyldigheter för sin egen försörjning central. Den 

moraliska grundtanken är att en motprestation ska avkrävas de som erhåller hjälp. Exempel på 

detta är de nödhjälpsarbeten som erbjöds och prövade de hjälpsökandes arbetsvilja. 

Självhjälps- och uppfostringsperspektivet fokuserar på statens och samhällets skyldigheter att 

hjälpa den fattige att bli självförsörjande genom upplysning och fostran. Som exempel kan 

nämnas den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen som infördes på 1930-talet, som skulle syfta 

till att skilja ut den arbetande befolkningen från fattigvården. När det gäller 

rättighetsperspektivet är det statens uppgift att se till att de som vill och kan arbeta ska kunna 

göra det och därmed försörja sig själva. Rätten till arbete åtföljs av kravet att arbetsinsats 
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också ska ge rätt till ekonomisk trygghet vid exempelvis sjukdom eller arbetslöshet. Dessa tre 

perspektiv har under olika perioder haft olika stark ställning, men enligt Junestav har de hela 

tiden funnits närvarande inom politiken och i samhället. Junestav visar att arbetslinjen som 

idé har en så framträdande ställning, oavsett vilken politisk ideologi som är rådande, att inga 

politiska åtgärder får strida mot den (Junestav 2004 s.21-26, 242) . 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att tidigare forskning visar att synen på arbete och 

arbetslöshet förändrats i och med att lönearbete blivit den primära formen av arbete. Detta har 

varit en förutsättning för arbetslinjen och har påverkat vilken betydelse arbete fått i 

människors liv. I många fall är det inte produkten av vårt arbete som är det centrala, utan 

lönearbetet i sig. Detta blir extra tydligt vid arbetslöshet, då det är mycket vanligt med ohälsa 

och sämre välfärd. De trygghetssystem vi skapat bygger på att arbetsinkomst berättigar till 

ersättningar, vilket innebär att en del utestängs helt eller delvis. Arbetslinjen är den idé inom 

arbets- och socialpolitiken som dominerat sedan 1920-talet, även om aktiva åtgärder fanns i 

begränsad omfattning dessförinnan. Den valdes trots stora kostnader på flera plan och har 

försvarats sedan dess. Innebörden har dock varierat över tid, vilket är vad den här uppsatsen 

kommer att handla om. I kapitel 5; Arbetslinjen, återkommer jag till bland annat Olofssons, 

Erikssons och Junestavs material för att beskriva arbetslinjen under olika tidsperioder.  

 

3 METOD OCH MATERIAL  

3.1 Val av metod 

Ämnet jag har valt att studera; arbetslinjen, är till stor del historiskt och en hel del litteratur 

har producerats om arbetslinjen utifrån olika synvinklar. När det gäller perioden fram till 2001 

har jag valt att helt utgå från sekundärdata; i det här fallet studier av begreppet arbetslinjens 

användning, främst utifrån offentliga dokument och utredningar, samt beskrivningar av 

samtida samhälle. Då jag funnit att materialet varit tillräckligt för min uppsats har jag valt att 

inte utföra någon egen empirisk undersökning, vilket hade varit möjligt men tagit betydligt 

mer tid i anspråk. För perioden närmast i tid; från 2008 och framåt har jag även använt mig av 

nyare statliga utredningar för att se hur begreppet arbetslinjen har använts.  

 

Vid användning av sekundärdata är det alltid viktigt att beakta vem som har skrivit vad och 

vilket syftet har varit. Naturligtvis har det i avhandlingarna jag använt redan sorterats och 

valts ut de data som stödjer de teser som drivs, på samma sätt som jag i de offentliga 

utredningarna valt ut de delar som jag anser passa min uppsats. De slutsatser som dras i 
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avhandlingarna har jag valt att belysa utifrån delvis andra frågor än de som ställts av 

författarna. Därmed gör jag ytterligare ett urval av befintlig information.  

 

Mitt mål har inte varit att göra en politiskt ideologisk jämförelse av de olika regeringarnas 

användning av begreppet arbetslinjen, även om det är något som måste tas hänsyn till i 

analysen. Begreppet behöver naturligtvis ses i en kontext, men det är själva förändringen av 

betydelsen som här står i centrum. 

 

Då det är arbetslinjen som idé som undersöks kan uppsatsens ses som en idéanalys. Idé i det 

här fallet används som en ”föreställning om verkligheten”, en ”värdering av företeelser” eller 

en ”föreställning om hur man bör handla” (Bergström & Boréus 2012 s.140). Det finns en rad 

olika inriktningar inom den metod som benämns idéanalys. Utifrån synvinkeln att jag har 

koncentrerat mig på innehållet av begreppet och dess förändring, skulle man kunna säga att 

det är en innehållslig idéanalys. Men min ambition har dock också varit att förklara och förstå 

arbetslinjens skiftande innebörd över tid. Detta kan möjligen göra undersökningen till en 

funktionell idéanalys, där arbetslinjens innehåll undersöks utifrån vilken funktion den fyllt 

(Bergström & Boréus 2012 s.146-147). Det ska dock framhållas att mitt mål inte varit att 

förklara vilka konsekvenser arbetsmarknadspolitik utifrån arbetslinjen haft för 

arbetslöshetstalen i jämförelse med andra arbetsmarknads- eller socialpolitiska idéer. 

 

3.2 Huvudmaterial 

Det är framförallt från tre avhandlingar i ämnet som information har hämtats. Jonas Olofsson 

(1996) har redogjort för arbetslöshetsfrågans uppkomst och utveckling från tidigt 1800-tal till 

1920-talet i sin avhandling Arbetslöshetsfrågan i historisk belysning: En diskussion om 

arbetslöshet och social politik i Sverige 1830-1920. Han har utgått från den politiska debatten, 

främst i tryckt material. I Arbete till varje pris: Arbetslinjen i 1920-talets arbetslöshetspolitik 

har Lena Eriksson (2004) redogjort för hur arbetslinjen blev den rådande idén i de 

arbetslöshetspolitiska åtgärderna. Malin Junestav (2004) tar vid där Olofsson och Eriksson 

slutade och har kartlagt hur arbetslinjens innebörd har förändrats över tid i sin avhandling 

Arbetslinjer i svensk socialpolitisk debatt och lagstiftning 1930-2001. Hon har gjort nedslag i 

tre perioder under 1930-2001 där hon studerat politiska debatter och utredningar som ägt rum 

under dessa perioder. Socialförsäkringsutredningen (2005) har ställt samman en skrift, Samtal 

om socialförsäkring nr 4 – Vad är arbetslinjen?, där man har sammanfattat forskning kring 

arbetslinjen och diskuterat densamma, vilken också varit användbar. 
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Då ovanstående studier inte omfattar det senaste decenniet har jag sökt information om detta i 

statliga offentliga utredningar och annan litteratur. Jag har valt att använda 

Finansdepartementets Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11), huvudbetänkandet och 

bilaga 1; Arbetsmarknadspolitikens effekter på sysselsättning och arbetslöshet – en översikt. 

Syftet med denna utredning har varit att undersöka möjligheterna för en arbetsmarknad med 

låg arbetslöshet och ”goda incitament för både arbetsgivare och arbetstagare” (SOU 2011:11 

s.11). Jag har också använt mig av utredningen Med rätt att delta – nyanlända kvinnor och 

anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) som tillsattes med syfte att föreslå 

åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet och påskynda etableringen på arbetsmarknaden för 

nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare, samt Socialförsäkringsutredningens 

slutbetänkande Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21), där man gjort en översyn 

av de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Utöver de statliga utredningarna 

har jag använt delar ur Hårda tider: Om ekonomiska kriser ut ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv (Rantakeisu m.fl. 2013), som dels ger en historisk bild av ekonomiska kriser och 

dels analyserar enkätundersökningen I finanskrisens spår, insamlad i Värmland 2010. 

 

3.3 Avgränsningar 

Det finns olika åsikter om när arbetslinjen uppkom, vilket jag återkommer till. I uppsatsen har 

jag valt att göra en avgränsning i tid till fem perioder: 1920-tal, 1930-55, 1960- och 70-talen, 

1990-2001 samt 2008 fram till idag. Anledningen till denna indelning är att den till viss del 

redan gjorts i det material jag använt som underlag. Det finns alltså några mindre glapp i 

tidslinjen, men dessa perioder tycks inte ha innehållit några avgörande händelser som 

påverkat arbetslinjens innehåll och jag har därför inte funnit det nödvändigt att komplettera 

med egna studier. 

 

I uppsatsen beskrivs flera ekonomiska kriser i Sverige sedan 1920-talet, men jag har valt att 

inte ta upp krisen som inträffade på 1970-talet (med början i oljekrisen), då främst den 

svenska järn- och stålindustrin, gruvnäringen och varvsindustrin drabbades. Staten gjorde en 

mängd åtgärder för att lindra krisen, i linje med den tidens tro på statlig intervention. 

Anledningen till att denna kris har utelämnats är att den, till skillnad från de kriser som tas 

upp, till stor del var en branschkris och därmed främst begränsad till de orter där de stora 

industrierna låg (Berger 2013 s.33-36). 

 



 10 

3.4 Etiska överväganden 

I insamlingen av information har jag inte värderat materialet olika beroende på om det är 

skrivet som en avhandling, en studie av annat slag eller en statlig utredning. Jag har dock 

försökt vara noggrann med att informera vilket syftet varit med de olika texterna och denna 

information återfinns främst i stycket om huvudmaterial. Jag har inte heller lagt någon större 

vikt vid vilken regering som tillsatt utredningarna. Den regering som varit styrande har 

sannolikt präglats av det politiska klimatet och den anda som rått i samhället under respektive 

tidsperiod, vilket också torde ha haft avgörande betydelse för slutsatserna som dragits i 

utredningarna.  

 

Delvis har jag försökt anlägga ett genusperspektiv, men det skulle självklart kunna göras 

betydligt grundligare. Detta har dock inte varit huvudtemat för uppsatsen och jag hoppas att 

bilden av arbetsmarknaden för såväl kvinnor som män under de olika tidsperioderna framgår. 

 

4 TEORI 

Innebörden av begreppet arbetslinjen har skiftat och inneburit olika krav på de arbetslösa. Det 

har också varit olika grupper som omfattats av kraven. För att få svar på varför det varit så har 

jag valt att teoretiskt utgå från hur moral och gruppsolidaritet uppstår. 

 

Randall Collins (2008) visar i sin bok Den sociologiska blicken – att se bortom det uppenbara 

hur sociala ritualer skapar en grupptillhörighet och moraliska känslor inom gruppen. Det är 

utifrån denna gruppsolidaritet och den moral som gruppen delar, som regler och normer i 

samhället skapas. Collins resonemang bygger främst på de mikrosociologiska delarna av 

Émile Durkheims teori (att ritualer skapar gruppsolidaritet), men utgår makrosociologiskt 

främst från Max Webers konfliktteori och idéer från Karl Marx. Durkheims teori har senare 

vidareutvecklats av bland annat Erving Goffman (Collins 2008 s.21-22). Jag kommer i detta 

kapitel även att mycket kortfattat ta upp något om Erving Goffmans teorier om ritualer (för att 

komplettera Collins) och stigmatisering, för att förstå hur arbetslösheten både kan innebära ett 

medlemskap och ett utanförskap i samhället (Persson 2012, s.60, 140-141).   

 

4.1 Moral 

Randall Collins menar att människans tankar och handlingar har irrationella grunder. 

Samhället hålls inte samman av rationella överenskommelser utan av emotionella processer, 

vilka skapar sociala tillitsband mellan vissa grupper och konflikter mellan andra. Att 



 11 

samhället fungerar beror på att det föreligger ett socialt kontrakt mellan samhällets invånare 

för att nå viktiga fördelar som inte kan nås individuellt. Exempel på ett sådant kontrakt är de 

trygghetssystem vi byggt upp och som reglerar skyldigheter och rättigheter. Collins menar att 

kontraktet har en explicit och en implicit del. Den explicita är det vi reglerar i kontraktet och 

det implicita är att vi ska lyda kontraktet. En rationell människa har dock alltid mer att vinna 

på att inte lyda kontraktet, åtminstone kortsiktigt, och det finns en risk för fripassagerare i 

systemet. Ett kontrakt vilar alltså på en förkontraktuell solidaritet, det vill säga tillit, och 

individerna behöver därmed inte hela tiden göra rationella överväganden om fördelar och 

nackdelar (Collins 2008 s.21-26). Det som istället styr människans handlande är emotioner 

och moraliska känslor, vilka uppstår genom sociala ritualer. Dessa sociala ritualer skapar en 

gruppsolidaritet som ger gruppens gemensamma intressen en ny betydelse. ”Intressena blir 

moraliska rättigheter som omges med en sorts symbolisk aura av rättmätighet. Ur ett annat 

perspektiv kan detta kallas ideologi” (Collins 2008 s.41). Jag kommer att utgå från 

arbetslinjen som en politisk idé som fått just denna symboliska aura av rättmätighet. 

 

Moral är en social kraft, vars regler endast får mening i ett socialt sammanhang. Oavsett om 

det leder till fördelar eller nackdelar för individen själv förväntas man handla moraliskt. De 

känslor som formas av sociala band är det som avgör vad som är rätt och fel. Moral skapas 

alltså av gruppgemenskap och eftersom det finns olika sorters grupper finns det också olika 

sorters moral. (Collins 2008 s.50-51) 

 

4.2 Ritualer 

Sociala ritualer är det som håller grupper samman och formar och stärker moralen. En ritual 

skiljer sig från en praktisk handling. Medan det med handlingen är målet som räknas, är det 

formen som är det viktigaste med ritualen; ritualens form är det som ger den mål och mening 

(Collins 2008 s.46-47). Goffman definierar ritual som ”rutinmässigt och konventionaliserat 

handlande genom vilket en individ framställer sin respekt för och hänsyn till något objekt av 

yttersta vikt” (Persson 2012, s.60). För ritualen är alltså formen det viktigaste och utförs för 

att visa respekt för och bekräfta något som värderas högt. I den här uppsatsen är det värdet av 

arbete och normen att arbeta som ska visas respekt. 

 

Collins redogör för en generell modell för sociala ritualer, vilken har tre komponenter. Han 

menar för det första att gruppen måste vara fysiskt samlad. Det är i den gemenskapen 

energierna börjar flöda och smittar av sig till andra. För det andra måste handlingar 
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ritualiseras. De gemensamma handlingarna gör att gruppen upplever sig som grupp och 

känner att de tillsammans är en ”dynamisk och ömsesidig” kraft (Collins 2008 s.54). Den 

tredje komponenten är ett emblem eller ett symboliskt objekt som fokuserar gruppens idé om 

sig själv. Inom religionen kan detta vara den Gud som tillbeds och inom politiken kan det vara 

en nation, ett parti eller en politisk idé som gruppen känner att de kämpar för. En kränkning 

av symbolen utmanar gruppens moral och möts av moralisk vrede (Collins 2008 s.54-58). 

 

Ritualer bär upp sociala strukturer. Bestraffningsritualer av dem som inte följer gruppens 

moral håller samman resten av samhället. Ritualerna skapar en gemensam känsla och 

förstärker den gemensamma idén; moralen. Den som bryter mot de moraliska riktlinjerna 

”utgör bara det råmaterial som ritualen är uppbyggd av” (Collins 2008 s.117) och drar ingen 

nytta av ritualerna. Det primära med bestraffningarna är alltså att förstärka de emotionella 

banden som bekräftar tron på idealet och som förenar samhällets medlemmar (Collins 2008 

s.117-118). 

 

4.3 Gruppsolidaritet 

Gruppens verksamhet sträcker sig bara till det som det råder sammanhållning om inom 

gruppen. Det som gör att människor följer moralens föreskrifter är att individen söker 

tillhörighet och att gruppen kräver det. Känslan av gruppidentitet blir knuten till en idé (t.ex. 

arbetslinjen) som samtidigt är ett ideal som individen måste underkasta sig (att lönearbeta). 

Moralisk rättfärdighet ger högt anseende i gruppen och den trygga känslan av tillhörighet är 

belöningen. Moralisk ondska är att gå emot gruppen och straffet är uteslutning från 

gemenskapen; berövandet av känslan av att tillhöra samhället (utanförskap) (Collins 2008 

s.50-51). 

 

Erving Goffman har också studerat grupptillhörighet. Han menar att när en individ inte kan 

leva upp till de identitetsvärden och normer som värdesätts i samhället, blir denne 

stigmatiserad. Stigma är alltså avsaknad av socialt erkännande från samhället och något som 

anses onormalt och avvikande. Enligt Goffman finns tre olika typer av stigma; kroppsliga 

(t.ex. fysiska handikapp), karaktärsmässiga (t.ex. alkoholism, homosexualitet eller 

arbetslöshet) och tribala (t.ex. ras, nation eller religion). Goffman utgick från att om det i ett 

samhälle finns identitetsvärden så finns det också avvikelser som kan leda till stigmatisering. 

Han menade att man som stigmatiserad både är del av en större grupp; d.v.s. normal, men 

också att man i viss mån är annorlunda; onormal. Individen kommer alltså att uppleva såväl 
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ett medlemskap som ett utanförskap, vilket kan vara svårt att förhålla sig till (Persson 2012, 

s.121-122, 130-131, 135, 140-142). 

 

Enligt Collins är samhället bara ett begrepp. Handlingar utförs av individer och grupper. 

Grupperna använder ritualer för att öka sin makt och stärka solidariteten. Genom 

upprördheten över omoral känner individerna i gruppen att de är medlemmar av det 

”respektabla samhället” och är överlägsna de som inte följer deras ideal. Det håller samman 

härskarstrukturen och legitimerar politiken och institutionerna. Detta innebär att samhället blir 

stratifierat; det består av ”klasser” utifrån hur moraliskt de handlar. Det kommer inte att råda 

någon brist på handlingar som kränker den härskande gruppens ideal, då de personer som inte 

är integrerade i den härskande gruppen kommer att handla utifrån sina individuella mål utan 

att ta hänsyn till andras moral. I viss mån välkomnas dessa överträdelser eller kränkningar, 

menar Collins, då ”omoralen” ger tillfälle att iscensätta bestraffningsritualer (Collins 2008 

s.122). 

 

Idén eller ideologin representerar samhället och olika typer av samhälle har därför olika typer 

av ideologi. Vilket som förändras först, samhälle eller ideologi, och därmed påverkar det 

andra råder det delade meningar om, men Collins nöjer sig med att redogöra för olika 

hypoteser utan att ta ställning till vad som är riktigt. Ju mer komplext ett samhälle är, desto 

mer abstrakt blir ideologin som till slut förvandlas till en generell föreställning om 

mänskligheten och samhället (Collins 2008 s.58, 61-64).  

 

5 ARBETSLINJEN  

Det finns olika uppfattningar om när arbetslinjen uppstod och begreppet har haft olika 

innebörd under olika skeden i Sveriges historia. I denna uppsats kommer arbetslinjen att 

betraktas som en politisk idé som ligger till grund för åtgärder inom arbetsmarknads- och 

socialförsäkringsområdena. Som begrepp används arbetslinjen (upprepat) först på 1920-talet 

(Junestav 2004 s.47). Ekonomhistorikern Jonas Olofsson menar att drag av arbetslinjen kan 

ses redan från mitten av 1800-talet (se kapitel 2.3), medan t.ex. ekonomhistorikern Lena 

Eriksson anser att det inte fanns någon medveten statlig arbetslöshetsstrategi före 1914, 

åtminstone inte i så stor omfattning att det kunnat kallas en arbetslinje 

(Socialförsäkringsutredningen 2005 s.10-11). Bakgrunden till arbetslinjen och hur 

arbetslöshet och fattigdom betraktades under senare delen av 1800-talet och början av 1900-

talet beskrevs i kapitel 2.3. Jag har i beskrivningen av arbetslinjen valt att utgå från de tre 
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tidsperioder Malin Junestav (2004) tar upp i sin avhandling; 1930-55, 1960- och 70-talen samt 

1990-2001 och kompletterar dem med ytterligare två; 1920-talet, då arbetslinjen blev en 

uttalad strategi, och tiden från 2008 fram till idag. Efter varje kapitel kommer jag att göra en 

kort sammanfattning av några huvudaspekter och begrepp som jag senare återkommer till i en 

fördjupad analys om arbetsmoral, åtgärder/ritualer och gruppsolidaritet, utifrån Collins och 

Goffmans teorier. 

 

5.1 1920-talet – Efterkrigsdepression och nödhjälpsarbete 

Första världskriget bröt ut 1914 och i samband med det inrättades Statens 

Arbetslöshetskommission (AK), med anledning av den ökade arbetslöshet som man väntade 

sig efter krigsslutet. Det blev mycket riktigt en efterkrigsdepression med en arbetslöshet som 

uppgick till som mest 25-30%. Sedan 1880-talet hade det i den socialpolitiska debatten 

funnits krav på statliga insatser för att motverka och mildra effekterna av arbetslösheten, som 

slog hårt mot många som redan levde under knappa förhållanden. Tanken var att AK, som 

statlig institution för arbetslöshetspolitiska insatser, skulle vara helt avskild från fattigvården. 

Verksamheten som utformades av AK skilde sig dock mycket lite från den traditionella 

fattigvården (Olofsson 1996 s.209, Junestav 2004 s.62-63, Eriksson 2004 s.21).  

 

Regeringsmakten skiftade flera gånger under 1920-talet. Arbetslinjen, som hade sitt starkaste 

stöd inom borgerligheten, blev det som kom att prägla AK och dess verksamhet. Redan 

tidigare hade såväl de liberala som de konservativa delat in fattiga i ”värdiga” och ”ovärdiga”. 

Barn, gamla och invalider sågs som värdiga, då de inte kunde rå för sin situation och inte 

kunde ses som fullvärdig arbetskraft. Inte heller gifta kvinnor förväntades förvärvsarbeta. De 

mest ovärdiga fattiga ansågs vara fullt arbetsföra vuxna män, särskilt familjeförsörjare, som 

inte bidrog till sin försörjning. Man såg sysslolösheten som lösdriveri och befarade att 

kontantbidrag kunde leda till understödstagaranda. Det blev viktigt att kontrollen över de 

fattiga ökades och att hjälpen riktades mot de ”värdiga fattiga”, medan det ställdes krav på att 

arbeta för de ”ovärdiga fattiga”. Som nämnts tidigare (se kapitel 2.3) innebar arbetslinjen 

dyrare åtgärder än kontantlinjen, men i och med valet av arbetslinjen kunde arbetsviljan hos 

de ”ovärdiga” arbetslösa prövas (Socialförsäkringsutredningen 2005 s.14, 26; Eriksson 2004, 

s.79-80, 275).  

 

 Den främsta insatsen från AK var nödhjälpsarbeten som helt utgick från ”less eligibility”, 

d.v.s. att förhållandena skulle vara sämre än på den reguljära arbetsmarknaden för att inte 
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locka någon som inte var genuint hjälpsökande att ta ett nödhjälpsarbete istället för att ta ett 

”riktigt” arbete. Lönenivåerna för nödhjälpsarbeten var lägre än på den öppna 

arbetsmarknaden, ibland fanns de långt hemifrån och de arbeten som nödhjälpsarbetarna 

utförde fick inte inkräkta på enskilda företags verksamhetsområden. Det förekom kritik mot 

AK från flera olika politiska håll, bland annat att AK bara var en parallell, statlig, 

fattigvårdsinstitution. Arbetsrörelsens kritik handlade om att lönerna för nödhjälpsarbetena 

inte var avtalsenliga och att de pressade ned lönerna på den öppna arbetsmarknaden (vilket 

var en medveten strategi). Därtill kom den kränkande behovsprövningen, de dåliga 

arbetsförhållandena och undanträngningseffekterna på arbetsmarknaden. Förhoppningen från 

staten var att behovet av nödhjälpsarbeten bara skulle vara tillfälligt, men AK existerade till 

1940 (Olofsson 1996 s.209-210, Junestav 2004 s.62-63, Eriksson 2004 s.276). 

 

För att få hjälp som arbetslös behövde man uppfylla en rad kriterier. För det första måste man 

betrakta sig själv som arbetslös (på 1920-talet var man inte arbetslös bara för att man inte 

hade ett lönearbete) och söka hjälp från det allmänna. Hjälpen från AK var ingen rättighet, 

utan det ställdes en rad krav; man skulle vara ”arbetsför och oförvållat arbetslös”, vara svensk 

medborgare, ha fyllt femton år och sökt men inte fått arbete. Därtill påverkade vissa faktorer 

som varierade över tid, exempelvis skötsamhet, yrkestillhörighet, civilstånd och kön.  När väl 

detta uppfyllts prövades såväl det ekonomiska behovet som den arbetslöses moral. Den som 

inte accepterade ett nödhjälpsarbete ansågs inte vara hjälpbehövande (Eriksson 2004 s.25-27). 

Även om ersättningen för nödhjälpsarbetena ansågs låg, var det kontanta understödet 

betydligt lägre. Kontantbidragstagaren fick genomgå sträng behovsprövning och blev i regel 

återbetalningsskyldig (Socialförsäkringsutredningen 2005 s.34, Junestav 2004 s.81). 

 

Kvinnor ansågs inte var berättigade hjälpsökande. De kunde inte bli arbetslösa, då det alltid 

fanns hushållsarbete att söka. Under åren 1925 till 1936 uppgick andelen hjälpsökande 

kvinnor till mindre än eller ca: 1 %. Gifta kvinnor antogs ha en man som skulle försörja henne 

och ogifta kvinnor kunde alltid ta ett arbete som piga eller hembiträde. Tog kvinnan inte ett 

sådant jobb var hon inte ofrivilligt arbetslös och var heller inte berättigad till någon hjälp. De 

fåtal kvinnor som ansågs arbetslösa (troligen änkor, frånskilda kvinnor med barn och ogifta 

med viss utbildning som inte kunde förväntas arbeta som pigor) kunde oftast inte sysselsättas 

av AK, då arbetena främst var vägbyggen och liknande, vilket inte ansågs lämpligt för 

kvinnor. De tillfällen då det fanns arkivarbete att erbjuda ökade antalet kvinnor som sökte 

hjälp (Nyberg 2005 s.48-49). 
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Förutom en mycket hög arbetslöshet och stora klyftor i samhället var arbetskonflikterna ett 

stort problem under 1920-talet och motsättningarna ökade i och med massarbetslösheten. 

Under 1910-talet hade ännu det gamla klassamhället levt kvar i Sverige, men det pågick 

politiska och sociala förändringar. Det förekom en ”social arrogans” mot arbetarklassen; en 

nedlåtenhet och ett förakt. Från arbetsgivarhåll sågs kapitalismen vila på naturlagar och 

grundläggande sanningar och politik ansågs inte ha något med det att göra. Rädslan och oron 

för vad arbetarklassen skulle kunna åstadkomma ökade i och med rösträttsreformerna under 

1900-talets första decennier. Något samförstånd mellan arbetsgivare och arbetstagare fanns 

inte under 1920-talet (Junestav 2004 s.65, Eriksson 2004 s.21). 

 

5.1.1 Sammanfattning 1920-talet 

De perspektiv som dominerade arbetslinjen under 1920-talet var främst disciplinering och 

kontroll i form av noggrann behovsprövning och prövning av arbetsviljan, samt uppfostran 

och självhjälp, då den främsta åtgärden var erbjudande om nödhjälpsarbete, vilket var tänkt 

som ett incitament till att göra sitt yttersta för att komma in på den öppna arbetsmarknaden. 

Perioden präglades av mycket hög arbetslöshet; som mest 25-30% och stora klyftor i 

samhället, där de som förlorade sin inkomst verkligen led nöd. För den arbetslöse individen 

gällde en hög grad av individuella skyldigheter att själv lösa sin försörjning. De sociala 

rättigheterna var få; hjälp kunde nekas av flera anledningar, och individen hade liten eller 

ingen valfrihet när det gällde inflytande över arbetslöshetsåtgärderna. 

 

Det ansågs omoraliskt att vara arbetsför men inte arbeta; då var man icke värdig fattig och 

ansågs inte ha rätt till bistånd från samhället. För att ändå lindra nöden, men garantera att 

endast de arbetsvilliga fick del av hjälpen inrättades nödhjälpsarbete. Förhållandena och 

ersättningen var så dåliga att endast de verkligt hjälpbehövande förväntades ta ett 

nödhjälpsarbete. Den som inte lönearbetade skulle endast ha till nödtorften. Nödhjälpsarbete 

berättigade till en låg ersättningsnivå, men var ändå avsevärt högre än det kontantbidrag som 

kunde utbetalas efter noggrann behovsprövning och som ofta förväntades återbetalas. 

 

5.2 1930-55 – Stigande konjunktur och inkomstbortfallsprincipen  

Börskraschen på Wall Street den ”svarta torsdagen”, 24 oktober 1929, inledde en djup 

ekonomisk kris världen över. I Sverige uppgick arbetslösheten 1933 till drygt 23 procent av 

den arbetsföra befolkningen. Under 1930-talet var de viktigaste frågorna arbetslösheten och 
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försörjningsproblemet för de många arbetslösa och deras familjer. De kommunala utgifterna 

för socialvården var mycket höga och krav började ställas på statliga insatser (Starrin 2013 

s.17-18, Junestav 2004 s.90-91). 

 

Den socialpolitiska debatten var livlig och olika politiska idéer ställdes mot varandra. 

Arbetarrörelsen kritiserade ”fattighjälpen” och AK:s repressiva verksamhet. Man efterfrågade 

istället statliga produktiva reservarbeten/beredskapsarbeten. Det ställdes också krav på att gå 

över från behovsprövade kontantunderstöd för arbetslösa till en arbetslöshetsförsäkring. Den 

nya arbetslöshets- och socialpolitiken hängde samman med en förändrad syn på ekonomin. 

1932 kom socialdemokraterna till makten, vilket ledde till en ny grundsyn på arbete och 

arbetaren. Det infördes reformer som byggde på tanken att det inte gick att spara sig ur den 

ekonomiska krisen. Dessa tankar var helt i linje med den så kallade Stockholmsskolan 

(Myrdal, Ohlin, Lindahl m.fl.) och John M. Keynes, som förespråkade en aktiv 

stabiliseringspolitik där staten förväntades ingripa med åtgärder för att motverka 

samhällsekonomiska störningar och för att uppfylla målen hög sysselsättning och låg inflation 

(Junestav 2004 s.27, 53, 71, 89). 

 

1933 kom socialdemokraterna och bondeförbundet överens om en kompromiss, något som 

kommit att kallas ”kohandeln”. Socialdemokraterna hade sedan många år velat införa en 

statlig arbetslöshetsförsäkring samt avveckla AK. Det diskuterades och utreddes huruvida 

arbetslöshetsförsäkringen skulle vara statlig och obligatorisk eller statsunderstödd och frivillig 

genom fackmedlemskap. AK ville man ersätta med statliga beredskapsarbeten. 

Kompromissen innebar att AK fick finnas kvar, men med en ny utformning av och bättre 

ersättning för beredskapsarbetena. Det blev också en ändrad uppdelning av de 

hjälpbehövande, där medlemmarna av en arbetslöshetskassa fick rätt till en tidsbegränsad 

ersättning. Fackföreningarna fick statligt stöd om de gick med på vissa villkor och därmed 

blev ”erkända kassor”. Villkor för att den arbetslöse skulle få understöd var att man kunde 

visa upp intyg från arbetsförmedlingen att man sökt arbete, men att inget arbete hade kunnat 

erbjudas samt att man inte nekat eller frivilligt lämnat ett arbete. Det fanns också krav på att 

ha erlagt avgift till a-kassan under en viss period och ha haft fast anställning under 

sammanhängande perioder (Junestav 2004 s.77-78, 85-86, Olofsson 1996 s.211) . 

 

Det fanns fortfarande inget som liknade jämställdhet på arbetsmarknaden eller i 

arbetsmarknadspolitiken. Fram till 1939 kunde kvinnor avskedas i samband med trolovning, 
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äktenskap och graviditet. Kvinnor ansågs fortfarande inte kunna vara arbetslösa. Däremot 

sågs i vissa fall kvinnors förvärvsarbete som en orsak till arbetslöshet. I 

Arbetslöshetsutredningens betänkande, SOU 1935:6, skrevs det bland annat att kvinnornas 

inträde på arbetsmarknaden ledde till ökad permanent arbetslöshet för dem (män) som 

konkurrerades ut (Nyberg 2005 s.48-49). 

 

Arbetslösheten sjönk och konjunkturen vände uppåt efter andra världskrigets slut. År 1950 var 

arbetslösheten inte längre något samhällsproblem, klyftorna i samhället minskade då de 

allmänna socialförsäkringarna innebar en allmän standardhöjning och den genomsnittliga 

industriarbetarlönen avsevärt höjts. Allmänna socialförsäkringar och deras utformning blev en 

av huvudpunkterna i politiken. År 1937 tillsattes Socialvårdskommittén att utreda hela det 

socialpolitiska området och denna kom till stor del att ligga till grund för reformerna. 

Resultatet av utbyggnaden av social- och arbetsmarknadspolitiken blev bland annat 

arbetslöshetsförsäkringen, beredskapsarbeten, barnbidrag, moderskapspenning och 

folkpension. Det var dock en ständig kamp mellan dels de borgerliga och arbetarrörelsen och 

dels inom arbetarrörelsen, inom socialdemokratiska partiet och inom LO. En central fråga var 

om de sociala försäkringarna skulle utformas efter inkomstbortfallsprincipen eller enligt en 

grundtrygghetsmodell.  I diskussionerna framhölls att samhällets stöd måste styras av 

arbetslinjen. Flera förslag föll just på att de inte var förenliga med arbetslinjen. Resultatet av 

reformerna, som ursprungligen skulle omfatta samtliga medborgare, blev att de främst gällde 

för dem som deltog, och hade deltagit över tid, i arbetslivet. Det var inkomstbortfallsprincipen 

som kom att gälla, då den uppfattades som mer rättvis och att man med den inte riskerade att 

någon skulle ”överförsäkras” (d.v.s. få ut högre ersättning än vid förvärvsarbete). Det var 

alltså prestationen på arbetsmarknaden som skulle ligga till grund för 

socialförsäkringssystemet och inte behovet (Junestav 2004 s.90, 92, 129-131). 

 

5.2.1 Sammanfattning 1930-55 

Under perioden 1930-55 sjönk arbetslösheten från en hög nivå. Klyftorna i samhället var till 

en början stora, men minskade i takt med att de allmänna socialförsäkringarna infördes. 

Graden av individuella rättigheter och valfrihet ökade i och med socialförsäkringarna, medan 

de individuella skyldigheterna minskade. När det gällde fattigvård och socialhjälp använde 

man sig ofta av uppdelningen mellan så kallade ”asociala” och ”icke asociala” medborgare. 

De ”asociala”, vilka inte omfattades av trygghetssystemen som gällde för förvärvsarbetande 

och därmed låg andra till last, blev hänvisade till välfärdssamhällets sista instans; socialvården 



 19 

(Junestav 2004 s.130-131). För dessa gällde fortfarande noggrann behovsprövning. Det fanns 

ett rättighetsperspektiv; att arbetsinsats skulle ge rätt till standardtrygghet, d.v.s. en 

någorlunda bibehållen standard även vid sjukdom, yrkesskada och arbetslöshet, men 

rättigheterna gällde inte de som stod utanför arbetsmarknaden. För dem var det centrala att ge 

hjälp till självhjälp genom uppfostran och kontroll.  

 

Arbetsmoral visade man genom att först och främst arbeta och vid arbetslöshet genom 

beredskapsarbete. För dem som var berättigade till ersättning från arbetslöshetsförsäkringar 

förekom inte behovsprövning, vilket det gjorde vid beredskapsarbete. Antagligen ansåg man 

att de försäkrade redan visat sin arbetsmoral genom lönearbete. Det fanns således en 

klasskillnad mellan, i fallande skala, de som arbetade, de som omfattades av 

arbetslöshetsförsäkringarna, de som tog beredskapsarbete och de som fick vända sig till 

socialvården. 

 

5.3 1960- och 70-talen – Full sysselsättning, valfrihet och rätt till arbete  

1960- och 70-talen var en period med låg arbetslöshet; 1965-75 var ca: 1-2 procent av männen 

och 2-3 procent av kvinnorna arbetslösa. För första gången var det jämnt fördelat mellan 

arbetare och tjänstemän. Det fanns ett stort behov av arbetskraftsinvandring och en mycket 

liten del av ansökningarna om arbetstillstånd avslogs (Lund & Ohlsson 1994 s. 77). 

Löneskillnaderna och klyftorna minskade och var som lägst 1967-1975, då också tillväxten 

var som störst. Jämlikhet och valfrihet var viktiga frågor. Den breda allmänheten, som 

tidigare varit föremål för reformerna, hade fått det bättre och fokus flyttades till åtgärder för 

de svagaste i samhället; de som inte fått ta del av reformerna och som fortfarande utsattes för 

en stigmatisering (Junestav 2004 s.141). 

 

Socialdemokraterna var under 1960-talet det största partiet och innehade regeringsmakten. 

Under 1970-talet svängde det dock och 1976 kom en borgerlig trepartiregering till makten. 

Oavsett regering var det en keynesiansk stabiliseringspolitik som fördes. Det fanns en stark 

tilltro till statens möjlighet att styra ekonomin, vilket ansågs rättfärdigat av en längre period 

av hög tillväxt, relativt låg inflation och hög sysselsättning (Junestav 2004 s.141-142). 

 

Ledorden under 1960- och 70-talen var jämlikhet, rättigheter och behov. De krav som ställdes 

på åtgärder för de svagaste i samhället måste dock utformas efter de regler som fastlagts i och 

med besluten om inkomstbortfallsprincipen i socialförsäkringarna och mål om full 
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sysselsättning och tillväxt. Begreppet arbetslinjen var inte centralt i utredningar och beslut 

under den här perioden, även om det var allmänt vedertaget att arbetslinjen var överordnad 

understödslinjen. Rätten till arbete och individens rätt att välja sysselsättning betonades, 

samtidigt som det ställdes krav på en rörlig arbetskraft; att de arbetssökande skulle flytta dit 

arbetena fanns. Man utgick från att de allra flesta ville arbeta och försörja sig själva. Kraven 

ställdes i första hand på staten och institutionerna att förbättra förutsättningarna för detta och 

anpassa arbetet efter arbetskraftens förutsättningar. Arbetstillfällen skulle också skapas genom 

t.ex. offentliga arbeten och lokaliseringspolitik. Det var dock fortsatt viktigt att åtgärder och 

insatser inte försvagade incitamenten för arbete och självförsörjning, vilket var anledningen 

till att några av förslagen aldrig genomfördes. Två exempel på detta var negativ inkomstskatt 

(en typ av medborgarförsäkring eller ”lön”) och Soft (socialförsäkringsbidrag administrerat av 

Försäkringskassan), som båda var tänkta att reducera antalet socialbidragstagare. 

Invändningarna mot förslagen kom från såväl höger som vänster och många ansåg att 

förslagen var för dyra och kontroversiella, då de stred mot försäkringstanken och arbetslinjen. 

Anvisning till beredskapsarbete förekom fortfarande, men nu utan behovsprövning (Junestav 

2004 s.149-152, 170, 177-178). 

 

5.3.1 Sammanfattning 1960- och 70-talen 

Under 1960- och 70-talen hade arbetslinjen mycket litet utrymme i debatterna. Arbetslösheten 

ansågs inte bero på arbetsovillighet, utan på samhällets och arbetslivets bristande 

organisation. Arbetslinjen hade främst ett rättighetsperspektiv; rätten till arbete, som dock inte 

fick hotas av svagare incitament för att arbeta. Arbetslöshetsfrågan hörde till den statliga 

arbetsmarknadspolitiken och inte till socialpolitiken (Junestav 2004 s.178-179). Perioden 

präglades av rekordlåg arbetslöshet med behov av arbetskraftsinvandring och de allt mindre 

skillnaderna i löntagarnas disponibla inkomster minskade klyftorna i samhället. För individen 

gällde en låg grad av individuella skyldigheter och en hög grad av rättigheter och valfrihet, då 

ansvaret föll på staten att underlätta för individerna att kunna arbeta och välja arbete. 

 

Arbetsmoralen ansågs inte vara allvarligt hotad, utan man utgick från att de allra flesta ville 

arbeta. Det rådde i princip full sysselsättning och arbetslinjen debatterades sällan. De krav 

som ställdes på de arbetslösa var att flytta dit jobben fanns och ta erbjudet arbete, men det 

ställdes också krav på staten att anpassa arbetstillfällena efter arbetskraften. Ett flertal 

socialförsäkringar infördes under den här perioden utifrån inkomstbortfallsprincipen. 

Beredskapsarbete fanns för de arbetslösa, men nu skedde ingen behovsprövning. Däremot 
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ansågs socialhjälpen med sin behovsprövning kränkande, men föreslagna alternativ avslogs då 

de ansågs kunna undergräva arbetsmoralen. Det var alltjämnt en stratifiering i samhället 

utifrån hur väl man uppfyllde arbetsmoralen; där de som handlade mest moraliskt (d.v.s. 

lönearbetade) också fick de mest fördelaktiga ersättningarna. 

 

5.4 1990-2001 – Massarbetslöshet och individens ansvar 

Sedan mitten av 1960-talet hade arbetslösheten i Sverige legat på relativt stabil nivå, men 

mellan 1990 och 1994 ökade den dramatiskt. Som mest uppgick arbetslösheten till 12 procent. 

För ungdomar var situationen än värre; som mest ca: 25 procent. Detta medförde att många 

inte kvalificerade sig för arbetslöshets- och socialförsäkringarna. Dessutom skärptes 

inträdeskraven till arbetslöshetsförsäkringen samtidigt som ersättningsnivåerna i 

socialförsäkringarna skars ned på grund av dåliga offentliga finanser. För kommunerna ökade 

utgifterna för socialbidrag enormt under den här perioden (Junestav 2004 s.184-186, Starrin 

2013 s.20). Klyftorna ökade under 1990-talet och de grupper som drabbades värst av krisen 

var ungdomar och utomnordiska invandrare som fick svårare att komma in på 

arbetsmarknaden, ensamstående föräldrar som redan före krisen levt med snäva marginaler, 

samt de med nedsatt arbetsförmåga i och med inskränkningar i förtidspensioneringen (Social 

rapport 1997 s.226-227). 

 

I debatten diskuterades om och i vilken grad välfärdsstaten hade ett ansvar för den uppkomna 

situationen. Utomlands hade det redan tidigare talats om att välfärdsstaten ”invaggat 

människor i sådan trygghet att de hade blivit passiviserade och bidragsberoende” och nu 

fördes diskussioner om ”systemfel” i ekonomin och att den offentliga sektorns expansion och 

en hög skattekvot hade knäckt ekonomin (Socialförsäkringsutredningen 2005 s.48).  

Förslagen på åtgärder för att möta arbetslösheten skilde sig till viss del mellan de politiska 

partierna. Liksom under tidigare kriser fanns två uppfattningar om arbetslöshetspolitiken. Den 

ena riktningen ville ha mer omfattande politiska insatser och använda offentliga medel för att 

öka efterfrågan på arbetskraft genom t.ex. offentliga arbeten och utbildningsinsatser. Främst 

företräddes denna riktning av socialdemokraterna. Den andra riktningen förespråkade mindre 

politisk inblandning i ekonomin, fokus på marknadslösningar och flexiblare lönesättning. 

Moderaterna ville exempelvis se en arbetsmarknadspolitik med syfte att ”återställa balansen 

på arbetsmarknaden” (Junestav 2004 s.187) genom en allmän obligatorisk 

arbetslöshetsförsäkring, en väl fungerande arbetsförmedling och en rörlig arbetsmarknad. Full 

sysselsättning var dock inte längre målet, då detta inte ansågs vara en arbetsmarknad i balans. 
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Moderaterna varnade också för att en ”bidragsmentalitet” skulle kunna uppkomma om det 

inte längre fanns ekonomiska incitament för arbete istället för bidrag. Detta kunde leda till att 

den arbetslöse blev oanställbar (Junestav 2004 s.187-188, Olofsson 1996 s.233). 

 

Vid 1991 års val kom en borgerlig fyrpartiregering till makten. Deras lösningar på 

arbetslöshetsproblemet var bland annat skattesänkningar, avregleringar på finans- och 

arbetsmarknaderna samt satsningar på företagande. Det talades mycket om att arbetslinjen 

måste upprätthållas och stärkas. Den borgerliga regeringen såg arbetsmarknadsåtgärder som 

en hjälp för de i akut nöd, arbetsmarknadens problem skulle regleras av marknadsekonomin 

som skulle få större spelrum genom strukturförändringar. 1994 vanns valet av 

socialdemokraterna som kritiserat den borgerliga regeringen för att ha övergivit arbetslinjen. 

Från socialdemokratiskt håll kom kravet att det skulle bli ”slut på att vi betalar människor för 

att gå sysslolösa” (Junestav 2004, s.196). Kontantbidrag sågs som passiviserande av politiker 

oavsett partifärg. Standardtrygget skulle råda, men arbetslinjen utökades till att också omfatta 

långtidssjukskrivna, socialbidragstagare och arbetshandikappade, som i möjligaste mån skulle 

aktiveras. Tackade man utan godtagbara skäl nej till föreslagna aktiviteter kunde man mista 

rätten till ekonomisk ersättning. År 2000 lagstiftades om aktivitetsgarantin och 2001 kom en 

ny socialtjänstlag, vilket gjorde även den till en del av aktiveringspolitiken (Junestav 2004 

s.181, 188, 195-197, Socialförsäkringsutredningen 2005 s.49-52). Syftet med lagarna var ”att 

minska uttaget av ersättningar och bidrag och öka pressen på sjukskrivna, arbetslösa och 

socialbidragstagare att aktivt söka eller återgå till arbete” (Junestav 2004 s.237).  

 

5.4.1 Sammanfattning 1990-2001 

Detta var en period med hög arbetslöshet; som mest 12 procent, och ökande klyftor i 

samhället, där ungdomar och utomnordiska invandrare var de som fick svårast att komma in 

på arbetsmarknaden. Det rådde en hög grad av individuella skyldigheter vid arbetslöshet och 

minskande grad av individuella rättigheter och valfrihet. Det var inte längre tal om att 

individen skulle kunna välja vilket arbete man ville utföra. Reciprocitetsprincipen rådde och 

disciplinering och kontroll av dem som inte arbetade blev allt viktigare.  

 

Återigen blev det viktigt att arbetsviljan och arbetsmoralen visades. I första hand var det den 

enskildes ansvar att klara sin försörjning och i de fall stöd behövdes skulle en motprestation 

utföras. Den arbetslöse anvisades program av Arbetsförmedlingen och det lagstiftades om 

aktivitetsgarantin. Kontantbidrag ansågs hota arbetsmoralen och kunna leda till 
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bidragsberoende. Arbetslinjen kom att omfatta även socialbidragstagare (som i och med den 

nya socialtjänstlagen blev en del av aktiveringspolitiken), arbetshandikappade och 

långtidssjukskrivna, vars arbetsförmåga först skulle prövas mot det egna arbetet och i nästa 

steg mot hela arbetsmarknaden (Socialförsäkringsutredningen 2005 s.48-49). Syftet med 

lagändringarna var att öka pressen på individerna att aktivt söka eller återgå till arbete. 

 

5.5 2008-2015 – Finanskris och utanförskap  

Finanskrisen hösten 2008 kom för de flesta väldigt plötsligt och drabbade stora delar av 

världen. I Sverige ökade arbetslösheten med 60 % (från 5,6 % till 8,9 %) (Starrin 2013 s.22-

23). Arbetslösheten har därefter minskat mycket långsamt och legat runt 8 % 

(Konjunkturinstitutet). Inför valet 2006 kom begreppet ”utanförskap” i fokus och användes 

främst av den borgerliga Alliansen. Vanligtvis menas att ”de som lever i utanförskap står utan 

förvärvsarbete under en kortare eller längre period och uppbär ersättning från 

socialförsäkringssystemet eller kommunalt försörjningsstöd” (Rantakeisu 2013 s.84). 

Gruppen i ”utanförskap” är en mycket heterogen grupp, med den gemensamma nämnaren att 

man tillfälligt eller långsiktigt står utanför arbetsmarknaden (Rantakeisu 2013 s.83-84). 

 

I det senaste decenniets statliga utredningar betonas att arbetslivet och arbetslinjen är det 

centrala i den svenska välfärdsmodellen (t.ex. i SOU 2011:11, SOU 2012:69, SOU 2015:21). 

Det förklaras utifrån att det för individen ger möjlighet till försörjning samt makt och frihet att 

styra sitt eget liv. För samhället är det viktigt därför att hög sysselsättning ger möjlighet att 

upprätthålla ett generöst välfärdssystem för dem som står utanför arbetsmarknaden. Det 

framförs också som den viktigaste delen i integrationen av nyanlända invandrare (SOU 

2012:69 s.18). 

 

I Socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) anges att den centrala förklaringen bakom 

framgången för socialförsäkringarna är arbetslinjen och att det länge varit ett problem att 

arbetslinjen i socialförsäkringarna försvagats, vilket olika regeringar under den senaste tiden 

försökt komma till rätta med. Arbetslinjen beskrivs som den enskildes skyldighet att efter sin 

förmåga bidra till arbetslivet, även om förmågan är tillfälligt eller långvarigt delvis nedsatt. 

Utredarna anser att inkomstbortfallsprincipen bör fortsätta gälla, då den stärker arbetslinjen. 

Den främsta utmaningen inför framtiden ser utredarna i det faktum att vi lever längre, 

samtidigt som fler inte förvärvsarbetar. Man menar att konsekvenserna av att färre 
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förvärvsarbetande ska försörja allt fler äldre blir ”att arbetslinjen måste fortsätta att värnas, så 

att antalet timmar i ekonomin ökar” (SOU 2015:21 s.241, 250, 269). 

 

De förändringar i synsätt på arbetsmarknad och ansvar som tog sin början i 1990-talets 

ekonomiska kris har ytterligare förstärkts under finans- och skuldkriserna som började 2008. 

Det läggs ett allt större ansvar på individen och arbetslinjen har tagit form av en individuell 

skyldighet; att se till att man är anställningsbar (Rantakeisu 2013 s.68-87). På 

arbetsmarknaden har korttidsutbildade betydligt svårare att få arbete än personer med längre 

utbildning. Enligt Arbetsförmedlingens prognos 2012 kommer svårigheterna för 

korttidsutbildade att etablera sig på arbetsmarknaden att bestå över tid. Obalansen mellan 

efterfrågan och utbudet på arbetskraft är alltså inte enbart är ett konjunkturellt problem, även 

om perioder av lågkonjunktur bidrar till att än mer försämra korttidsutbildades position på 

arbetsmarknaden (SOU 2012:69 s.77-78). Samhällets ansvar för arbetsmarknaden har bytts 

till den enskilde individens ansvar för utbildning, arbetssökande och kompetensutveckling. 

Det märks ett mer moraliserande synsätt på de grupper som lever i ”utanförskap”, t.ex. 

arbetslösa och sjukskrivna (Rantakeisu 2013 s.85-87). När det gäller fattigdom har människor 

reellt sett fått det bättre sedan 1990-talets kris, men inkomstojämlikheterna och 

inkomstspridningen; d.v.s. klyftorna i samhället, har ökat. Den reella fattigdomen har alltså 

minskat men den relativa fattigdomen har ökat. (Social rapport 2010 s.105) 

 

I bilaga 1 till Långtidsutredningen 2011 diskuteras aktiv respektive passiv 

arbetsmarknadspolitik, vilket det har gjorts åtminstone sedan 1920-talet. Arbetsförmedlingen 

har en övervakande roll och ska samtidigt finnas till som hjälp och stöd. Utredarna anser att 

man bör se a-kassan som en aktiv ersättningsform och arbetsförmedlingens insatser som ett 

arbetsmarknadspolitiskt program, då kraven för ersättning förutsätter att den arbetslöse aktivt 

söker jobb. Man anser att arbetsförmedlingen, utöver att stötta de arbetssökande och bidra till 

att göra dem mer anställningsbara, också kan förmå dem att söka jobb genom att ”beskatta 

deras fritid” med hjälp av anvisade program ”där programmens viktigaste egenskap är att de 

lägger beslag på en betydande del av den arbetslöses tid” (SOU 2011:11, bilaga 1, s.77-78). 

Vissa åtgärder som införts har mött särskilt stark kritik, t.ex. den så kallade fas 3 (som senare 

kommit att kallas sysselsättningsfasen), där den arbetslöse ska erbjudas ”samhällsnyttig 

sysselsättning, som ska ge sökande med lång tid utan arbete, aktiviteter och sysselsättning hos 

en anordnare i syfte att få ett arbete” (Arbetsförmedlingen). Kritiken har bland annat handlat 
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om att arbetslösa utför vanliga jobb utan att få lön eller får utföra meningslösa arbetsuppgifter 

(Aktuellt, SVT). 

 

5.5.1 Sammanfattning 2008-2015 

Den kontroll och disciplinering som arbetslinjen kom att innebära under 1990-talet tycks 

kvarstå och har eventuellt även stärkts och växt i omfattning. Arbetsviljan och moralen prövas 

genom arbetsförmedlingens program och ersättning utbetalas endast till dem som kan uppvisa 

aktivitet och som tar ansvar för sin situation. Förutsättningarna för det som tidigare 

kategoriserades som passiv arbetsmarknadspolitik, t.ex. ersättning från a-kassan, föreslås nu 

ses som aktiva åtgärder på grund av de krav på aktivitet som ställs för berättigande till 

ersättning. Perioden präglas av fortsatt hög arbetslöshet; ca: 8 procent, samt stora klyftor i 

samhället och ett växande utanförskap som oroar. För individen gäller en hög grad av 

individuella skyldigheter vid arbetslöshet och en allt mindre grad av individuella rättigheter 

(utan motprestationer) och valfrihet. 

 

5.6 Arbetslinjen i Sverige under ett sekel 

Under de nästan 100 år som beskrivits utifrån arbetslinjen har mycket i det svenska samhället 

förändrats. Det finns dock några aspekter som återkommer och tecken på ett visst mönster kan 

ses. Sammanfattningsvis kan man grovt säga att perioder med hög arbetslöshet, som 1920-30-

tal, 1990-tal och den senaste perioden från 2008, har präglats av relativt stora eller ökande 

klyftor i samhället, hög grad av individuella skyldigheter (motprestationer i form av åtgärder, 

d.v.s. konstruerade arbeten/praktik) samt låg eller minskande grad av individuella rättigheter 

(utan motprestationer) och valfrihet. I motsvarande mån har perioder av låg eller sjunkande 

arbetslöshet, som 1940-70-talen, präglats av hög eller ökande grad av individuella rättigheter 

och valfrihet, små eller minskande klyftor i samhället samt låg eller minskande grad av 

individuella skyldigheter. Perspektiven (utifrån Junestavs indelning) vid hög arbetslöshet har 

handlat om kontroll och disciplinering samt självhjälp och uppfostran, medan 

rättighetsperspektiv i kombination med självhjälp och uppfostran varit dominerande vid låg 

arbetslöshet.



 26 

5.7 Tabell över samhällssituation och arbetslinjen 

För att underlätta referenserna till de historiska händelserna i analyskapitlet följer här en tabell 

över några nyckelaspekter av arbetslinjen och respektive period. 

 

 1920-tal 1930-55 1960-70-tal 1990-2001 2008-2015 

Politisk 
inriktning 

Många 
regeringsskiften, 
borgerlig statlig 
sparsamhet 

Socialdemokrati från 
1932, "kohandeln" 
med Bondeförbundet 
1933, Keynes & 
Stockholmsskolan 

Socialdemokrati / 
Borgerlig 1976-82, 
stabiliseringspolitik 
à la Keynes oavsett 
regering 

Borgerlig 1991-94 / 
Socialdemokrati 
Marknadsekonomi 

Borgerlig, stor tilltro 
till marknads-
ekonomins 
självreglerande 
krafter 

Samhällsläge  Efterkrigs-
depression 

Ekonomisk kris -> 
stigande konjunktur 

Hög tillväxt, låg 
inflation Ekonomisk kris Finanskris / 

Skuldkris 

Arbetslöshet Hög, som mest 25-
30% 

Sjunkande, men i 
lägre takt än väntat, 
23% 1933, 1950 inte 
längre ett problem 

Låg, 1-3% (ökad 
andel tjänstemän 
och ungdomar) 

Massarbetslöshet; 
som mest 12% 
(25% ungdoms-
arbetslöshet) 

Långsamt 
sjunkande, 2009: 
8,9%, 2012-14: ca: 
8% 

Samhälls-
problem 

Fattigdom och 
svält p.g.a. 
massarbetslöshet, 
arbetskonflikter. 

Till en början hög 
arbetslöshet. 
Trygghet mot nöd 
saknades, 
stigmatiserande och 
kränkande fattigvård. 

De socialt utsatta 
fick inte tillräcklig 
del av välfärden, 
kränkande 
socialvård. 

Hög arbetslöshet, 
stora offentliga 
utgifter, grupper får 
svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden. 

Många arbetslösa 
kvalificerar sig inte 
för arbetslöshets-
försäkringar, risk för 
långvarigt 
utanförskap. 

Åtgärder för 
och krav på 
arbetslösa 

Nödhjälpsarbeten 
med låga löner 
och dåliga villkor, 
behovsprövat 
kontantbidrag till 
ännu lägre belopp, 
vanligen med 
återbetalnings-
skyldighet. 

Statliga produktiva 
beredskapsarbeten 
med avtalsenliga 
löner, behovsprövade 
kontantunderstöd. 
Frivillig arbetslöshets-
försäkring för 
arbetande (icke-
asociala). Allmänna 
försäkringar utifrån 
inkomstbortfalls-
principen. 

Arbetsmarknads-
politisk planering, 
utvidgad offentlig 
sektor. Service och 
information för 
rörlig arbetskraft 
och anpassning av 
arbetstillfällena 
efter arbetskraftens 
förutsättningar. 
Beredskapsarbeten 
och kontantbidrag i 
låg utsträckning. 

Begränsade 
ersättningsperioder 
och ökade 
egenavgifter. Ökat 
ansvar läggs på 
individen, mindre 
tydligt uttalat ansvar 
för staten. Krav på 
aktivitet vid 
arbetslöshet. 
Stimulering av 
näringslivet för att 
skapa jobben. 

Ökat individuellt 
ansvar att se till att 
man är anställbar. 
Arbetsförmedlingen 
anvisar 
aktivitetsprogram. 

Mål 

Lindra nöden, ge 
"nödtorft", sålla 
bort arbetsovilliga; 
icke värdiga 
arbetslösa. 

Ekonomisk tillväxt 
genom finanspolitik, 
Full sysselsättning, 
låg inflation, solidarisk 
lönepolitik, trygghet 
mot nöd, "skälig 
levnadsstandard".  

Demokrati, 
jämlikhet, trygghet. 
Full sysselsättning. 

Minskad 
arbetslöshet (men ej 
full sysselsättning), 
Minskade offentliga 
utgifter - minska 
bidragsberoende. 

Fler personer i 
arbete, minska 
utanförskapet. 

Grupper som 
omfattas av 
arbetslinjen 

Arbetslösa män, 
vilka ansågs vara 
icke värdiga 
arbetslösa, 
mestadels 
arbetare. 

Till en början 
arbetslösa män, med 
tiden fler kvinnor. 

Arbetslösa män och 
kvinnor; arbetare 
och tjänstemän. 

Arbetslösa, 
långtidssjukskrivna, 
arbetshandikappade 
och socialbidrags-
tagande kvinnor och 
män. 

Arbetslösa, 
långtidssjukskrivna, 
arbetshandikappade 
och socialbidrags-
tagande kvinnor och 
män. 

Skyldigheter/ 
rättigheter 
vid 
arbetslöshet 

Hög grad av 
individuella 
skyldigheter, låg 
grad av valfrihet 
och rättigheter. 

Minskande grad av 
individuella 
skyldigheter, ökande 
grad av valfrihet och 
rättigheter. 

Låg grad av 
individuella 
skyldigheter, hög 
grad av valfrihet 
och rättigheter. 

Ökande grad av 
individuella 
skyldigheter, 
minskande grad av 
valfrihet och 
rättigheter. 

Hög grad av 
individuella 
skyldigheter, 
minskande grad av 
valfrihet och 
rättigheter. 

Perspektiv 
inom 
arbetslinjen 
(Junestav) 

Disciplinering och 
kontroll samt 
självhjälp och 
uppfostran. 

Rätt till arbete (d.v.s. 
arbetsinsats bör 
betinga rätt till en viss 
ekonomisk trygghet) 
samt självhjälp och 
uppfostran. 

Rätt till arbete. Disciplinering och 
kontroll. 

(Disciplinering och 
kontroll) Junestavs 
studie omfattar inte 
denna tidsperiod. 
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6 ANALYS 

Nedan kommer jag att försöka förstå och ge en möjlig förklaring till arbetslinjens skiftande 

betydelse utifrån Randall Collins teori om moral, sociala ritualer och grupptillhörighet samt 

Erving Goffmans teori om stigma, vilka finns beskrivna i kapitel 4. Enligt Collins är det inte 

klarlagt vad som förändras först; samhället eller idén. Det finns olika teser om detta inom 

sociologin. Idén i det här fallet är arbetslinjen och möjligen är det så att den både har 

påverkats av samhällsförändringar och medverkat till förändringar, men i vilken mån lämnar 

jag därhän.  

 

6.1 Arbetsmoral 

Den idé och det ideal som arbetslinjen står för är att arbete föredras framför arbetslöshet, och 

aktiva åtgärder framför kontanta bidrag. Moralen som råder är arbetsmoral; att arbeta 

och/eller vilja arbeta. De arbetslösa har framförallt behövt visa arbetsvilja för att bekräfta sin 

arbetsmoral, vilket har skett genom att de utfört olika uppgifter som ålagts dem. 

Nödhjälpsarbete under 1920-talet var en sådan uppgift och anledningen till att det infördes var 

främst att sålla bort de icke värdiga arbetslösa genom att arbetsviljan prövades. Detta var en 

avsevärt dyrare åtgärd än att betala ut bidrag för att lindra nöden, men det ansågs motiverat av 

att endast de värdiga fick del av hjälpen. Man kan se att även beredskapsarbete under främst 

1930- och 40-talen och Arbetsförmedlingens ”aktiva åtgärder” under 1990-talet och 

påföljande decennier fungerat på liknande sätt, där de som tackat nej till åtgärderna och 

därmed inte visat arbetsmoral kunnat nekas ersättning.  

 

När allmänna sociala försäkringar började införas under 1930-talet var det en livlig diskussion 

om huruvida det var inkomstbortfallsprincipen eller grundtrygghetsprincipen som skulle gälla. 

Det blev till slut inkomstbortfallsprincipen som blev rådande, då den ansågs mer rättvis (mot 

dem som arbetade) och då det inte skulle leda till att någon blev överförsäkrad, d.v.s. få högre 

bidrag än vid arbete och därmed undergräva arbetsmoralen. Under 1960- och 70-talen rådde i 

princip full sysselsättning och arbetslinjen hade inte någon framskjuten plats i debatten. Även 

om förslag om icke behovsprövade ersättningar diskuterades; t.ex. negativ inkomstskatt och 

Soft, föll dessa på att de inte var förenliga med arbetslinjen. Man menade att arbetsmoralen 

måste upprätthållas och det gjordes lättast genom inkomstbortfallsprincipen och 

behovsprövning. Flera decennier senare anser utredarna i Socialförsäkringsutredningen (SOU 

2015:21) att inkomstbortfallsprincipen bör fortsätta gälla, då den stärker arbetslinjen och 

därmed också den rådande moralen. 



 28 

 

Synen på kontantbidrag som ett hot mot arbetsmoralen har funnits med i debatten om 

arbetslinjen under flera tidsperioder. Kontantbidrag har ansetts kunna leda till att personer blir 

bidragsberoende, passiviserade och i längden oanställbara. På 1920-talet varnades för en 

understödstagaranda som kan jämföras med diskussionerna om bidragsmentalitet på 1990-

talet och utanförskap på 2010-talet. Utifrån Collins teori uppvisar de som erhåller 

kontantbidrag inte moraliskt handlande, då deras arbetsvilja inte är bevisad och de är därmed 

potentiella fripassagerare i systemet. Använder man Goffmans begrepp leder detta att inte 

kunna uppfylla samhällets norm; att lönearbeta, till stigmatisering och ett visst utanförskap, 

vilket jag återkommer till längre fram.  

 

Då arbetslösheten varit låg, t.ex. under 1960 och-70-talen, har hoten mot arbetsmoralen i form 

av kontantbidrag varit små eftersom en mycket liten andel av befolkningen inte har 

lönearbetat. Fokus har då legat på att anpassa omständigheterna så att de arbetslösa kan 

hjälpas in på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens uppgift var bland annat att underlätta 

rörligheten av arbetskraften. Det har under dessa perioder rått hög grad av valfrihet och 

individuella rättigheter; det har varit viktigt att få välja vad man vill arbeta med, medan 

kraven på motprestationer varit låga. I tider av hög arbetslöshet har dock hoten varit större. 

Arbetstillfällena att hänvisa till har minskat och det har varit dyrt och administrativt 

utmanande att aktivera de allt fler arbetslösa. Risken för fripassagerare i systemet har då ökat. 

För att komma till rätta med fripassagerarproblemet har åtgärder införts och de arbetslösa har 

då kunnat visa sin arbetsvilja och moral och därmed bli värdiga den ersättning de fått. Detta 

var anledningen till att det exempelvis under 2000-talet genomfördes lagändringar som 

införandet av aktivitetsgarantin och den nya socialtjänstlagen, som syftade till ökad aktivitet 

av de arbetslösa och minskad utbetalning av kontantstöd, vilket i förlängningen skulle 

innebära stärkt arbetsmoral. Valfriheten och rättigheterna (utan motprestationer) för individen 

har minskat medan de individuella kraven och kontrollen från institutionerna ökat. 

 

Moralen, i det här fallet arbetsmoralen, är enligt Collins en social kraft vars regler endast får 

mening i ett socialt sammanhang. Oavsett om det leder till fördelar eller nackdelar för 

individen förväntas man handla moraliskt. För individen är det bara i ett socialt sammanhang, 

t.ex. inför arbetsförmedlingen, det blir meningsfullt att visa sin arbetsvilja och det gäller att 

ställa upp på de krav som samhället stipulerar för att på så sätt bevisa sin arbetsmoral, 

antingen det gynnar personen i fråga eller inte, och för att därmed få vara en del av 
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gruppen/samhället. Detta sker genom att arbeta eller, när detta inte är möjligt, visa arbetsvilja 

genom deltagande i arbetslöshetsåtgärder. 

 

6.2 Arbetslöshetsåtgärder som ritualer 

Utgår man från Collins resonemang är det ritualer som skapar och upprätthåller 

gruppsolidariteten och stärker gruppens moral. Modellen för de sociala ritualerna är att 

gruppen måste vara fysiskt samlad, handlingar måste ritualiseras och det ska finnas ett 

emblem eller symboliskt objekt som fokuserar gruppens idé om sig själv. När det handlar om 

arbetslinjen kan man se de krav i form av handlingar och motprestationer som arbetslösa 

behöver utföra för att bli berättigade till ersättning som ritualer. Gruppen samlas fysiskt på 

bland annat arbetsplatser, Arbetsförmedlingen och politiska möten, där arbete och/eller 

arbetslinjen står i fokus. Arbetslinjen är emblemet och den idé och det begrepp som upprepas, 

hyllas och värnas i utredningar och den politiska debatten och som representerar gruppens 

moral. Att motprestationerna är just ritualer märks genom att det är standardiserade beteenden 

som utförs av gruppen. Åtgärderna för de arbetslösa; konstruerade ”arbeten” och praktik där 

ordinarie arbete inte får utföras, följer lagar och tydliga regler för när, hur och av vem detta 

ska utföras. Formen är viktigare än målet med arbetsuppgifterna. Det är inte resultatet av 

arbetsuppgiften som räknas, utan viljan att utföra den; att delta. Det är heller inte självklart att 

åtgärderna leder till arbete för de arbetslösa och i vissa fall, t.ex. under 1920-talet, har det 

talats om undanträngningseffekter när företag och kommuner fått billigare arbetskraft än om 

de hade anställt någon. Utifrån Collins teori är effektiviteten och resultatet av åtgärden inte 

det centrala. Syftet med ritualen är att stärka moralen i gruppen, vilken i det här fallet är 

arbetsmoralen; värdet av och viljan att arbeta. Det ska löna sig att arbeta och ritualerna fyller 

både funktionen av att de är mindre attraktiva än ett lönearbete och att de arbetslösa ska ha 

möjlighet att visa sin arbetsvilja. 

 

Som tidigare nämnts har de ritualer som de arbetslösa behövt genomgå varierat över tid. 

Under 1920-talet var det ritualer i form av nödhjälpsarbeten med låg ersättning och dåliga 

arbetsförhållanden som skulle utföras för att arbetsviljan skulle bevisas. Man ansåg att med så 

dåliga förhållanden och ersättningar skulle endast de verkligt behövande ta nödhjälpsarbeten. 

Det förekom kritik mot åtgärden och under 1930-talet ersattes nödhjälpsarbeten med statliga 

beredskapsarbeten. Förhållandena förbättrades, men det var fortfarande viktigt att ett ”riktigt” 

arbete skulle värderas högre. De som arbetade fick så småningom fördelen att kunna teckna 

en frivillig arbetslöshetsförsäkring (genom en erkänd a-kassa) vilket berättigade till en 
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tidsbegränsad ersättning vid arbetslöshet och därmed kunde man undvika de kränkande 

prövningsritualerna som beredskapsarbete innebar. Nästkommande period, 1960- och 70-talen 

präglades av rätt till arbete. Beredskapsarbeten fanns fortfarande och de arbetslösa 

förväntades vara rörliga och flytta dit arbetena fanns, men krav riktades också mot staten att 

så långt som möjligt anpassa omständigheterna efter de arbetslösas förmåga och utlokalisera 

arbeten, så att var och en fick möjlighet till försörjning. Individens rättigheter och valfrihet 

ökade. Efter en längre period av minskade krav och ökade rättigheter förändrades situationen i 

och med massarbetslösheten på 1990-talet. Ritualerna för att bli berättigad till ersättning var 

de föreslagna aktiviteter som Arbetsförmedlingen anvisade, vilka det var tvång att delta i för 

att erhålla ersättning. Ersättningsperioderna begränsades och ersättningsnivåerna sänktes, då 

detta inte bidrog till samhällets ekonomiska tillväxt. Röster höjdes om att arbete skulle löna 

sig. Den senaste tidsperioden, med start i finanskrisen 2008, har kraven på individen 

ytterligare ökat. Arbetslösa, långtidssjukskrivna, arbetshandikappade och socialbidragstagare 

måste kunna bevisa sin arbetsvilja, aktivitet och att man gjort sitt yttersta för att själv åtgärda 

problemen för att få del av social- och arbetslöshetsförsäkringarna. Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och socialtjänsten har en tydlig kontrollfunktion.  

 

Även om arbetslösa har behövt delta i åtgärder sedan 1920-talet, så kan man se en viss 

förändring i åtgärdernas innehåll över tid. 1920-talets nödhjälpsarbetare utförde handlingar 

som till stor del liknade många lönearbetares; vanligen grovarbete, och detsamma gällde 

beredskapsarbete under nästkommande decennier. Däremot har vissa av dagens ritualiserade 

åtgärder; t.ex. kurser i att söka jobb, ibland liten likhet med lönearbete. Utifrån Goffmans 

resonemang kan dessa åtgärder ses som ritualer där individen visar respekt för arbetets värde. 

Att delta i anvisade åtgärder visar att man respekterar de normer som finns i samhället; i det 

här fallet arbetets värde och arbetslinjen. Collins menar att ju mer komplext ett samhälle är, 

desto mer abstrakt blir idén. De aktiva åtgärderna får på ett mer abstrakt sätt representera idén 

om att arbeta istället för att verkligen utföra arbetsuppgifter, vilket var arbetslinjens 

ursprungliga idé.  

 

Under senare år har det förekommit hård kritik mot en del av Arbetsförmedlingens 

åtgärdsprogram, framförallt den så kallade fas 3 eller sysselsättningsfasen, då den arbetslöse 

anvisas en ”samhällsnyttig sysselsättning”. Kritiken har främst handlat om att sysselsättningen 

är meningslös och/eller kränkande och att den inte leder närmare ett jobb för den arbetslöse. 

Detta kan jämföras med kritiken mot nödhjälpsarbete under 1920-talet, vilken framförallt kom 
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från arbetarrörelsen. Utifrån den arbetslöses synvinkel är kritiken säkert berättigad, men utgår 

man från Collins teori är det av underordnad betydelse. Syftet med ritualerna är främst att 

upprätthålla och stärka arbetsmoralen i gruppen och de arbetslösa utgör endast råmaterial för 

ritualen. Det legitimerar också politiken och institutionerna, d.v.s. samtliga riksdagspartier 

(eftersom alla förespråkar arbetslinjen), Arbetsförmedlingen (även om just fas 3 kritiserats 

från flera håll), Försäkringskassan och socialtjänsten, eftersom behovet av 

ritualerna/åtgärderna skapar ett behov av politiken och institutionerna. Trots den hårda 

kritiken mot insatserna har de inte helt avskaffats. Istället har det skett en omvandling av dem; 

nödhjälpsarbeten ersattes av beredskapsarbeten och fas 3 ersattes av sysselsättningsfasen, men 

innehållet och funktionen har varit likartade. 

 

6.3 Gruppsolidaritet och utanförskap 

Enligt Collins blir de som följer idealet; arbetslinjen, en del av gruppgemenskapen, d.v.s. 

samhället, men det är också något som individen måste underkasta sig. För att få tillhöra 

gruppen och få del av den emotionella energi som uppkommer genom sociala 

sammankomster måste individen underkasta sig reglerna för arbetslinjen; att i första hand 

arbeta och i andra hand aktivt visa sin arbetsvilja/arbetsmoral.  

 

Det omoraliska i att få ersättning utan att arbeta, eller åtminstone visa att man är villig att göra 

det, är något som upprör samhällets medlemmar. Hoten mot arbetsmoralen möts av moralisk 

vrede. Under 2010-talet har det varnats för ett utanförskap som de utan arbete riskerar att 

hamna i, där individerna blir beroende av bidrag från samhället. Det har likheter med den 

uppdelning av ”asociala” och ”icke-asociala” som gjordes på 1930- och 40-talen, där de 

asociala var de som låg andra till last. Straffet för att inte följa idealet är att berövas känslan 

av att tillhöra gruppgemenskapen; samhället, och få del av de rättigheter som finns för 

gruppmedlemmarna. I och med upprördheten över omoralen kan gruppmedlemmarna, enligt 

Collins, få en känsla av att de tillhör det ”respektabla samhället” och är överlägsna de som 

inte följer deras ideal.  

 

Collins menar att samhället blir stratifierat; att det består av klasser, utifrån hur moraliskt man 

handlar. Högt anseende får den som handlar moraliskt rättfärdigt. Man kan exempelvis se 

denna värdering av anseende i hur stor ersättningen är och har varit för olika grupper. Sedan 

1920-talet har det hela tiden funnits en uttalad regel att arbete ska löna sig; att arbete ska ge 

högre ersättning än aktiva arbetsmarknadsåtgärder, som i sin tur ska ge högre ersättning än 
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kontantbidrag. De som har lönearbetat har också fått rätt till vissa trygghetssystem och 

ersättningar som varit högre än för dem som inte kommit in på arbetsmarknaden. Utifrån 

arbetsmoralen har alltså de som lönearbetat haft högst anseende i gruppen, medan de som 

erhållit kontantbidrag haft lägst anseende. I perioder med låg arbetslöshet; framförallt 1960- 

och 70-talen, har klyftorna i samhället varit mindre. Detta skulle kunna förklaras utifrån att de 

flesta då haft ett högre anseende och inkomst genom arbete, medan en mindre andel 

arbetslösa, på vilka kraven minskat, har kunnat anvisas beredskapsarbeten.  

 

Anseende handlar förstås inte bara om ersättningens storlek. Enligt Goffman blir en individ 

stigmatiserad när denne inte uppfyller de identitetsvärden och normer som värdesätts i 

samhället. Att lönearbeta är en sådan norm och därmed blir arbetslösheten ett stigma. För den 

som deltar i de åtgärder som krävs för berättigande till ersättning innebär detta både ett 

medlemskap i samhället, då man omfattas av samma lagar och regler, men också ett 

utanförskap eftersom man avviker från normen att lönearbeta. Det utanförskap som nämnts i 

debatten har omfattat även de som utför de krav och uppgifter som åläggs dem, och åtgärder 

enligt arbetslinjen, t.ex. nödhjälpsarbete och fas 3 har kritiserats för att vara kränkande och 

stigmatiserande. Det räcker alltså inte med att uppfylla kraven för ersättning. Fullvärdigt 

samhällsmedlemskap med högt anseende kan endast uppnås genom att följa samhällets norm; 

att lönearbeta. Vissa grupper kan utifrån Goffmans teori vara dubbelt stigmatiserade; t.ex. 

arbetslösa invandrare som både har ett tribalt och ett karaktärsmässigt stigma och vissa 

arbetslösa arbetshandikappade som har såväl kroppsligt som karaktärsmässigt stigma. Dessa 

är också grupper som sedan 1990-talet haft särskilt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.  

 

Det blev en skillnad i vilka som omfattades av arbetslinjen under 1990-talet, då den också 

kom att omfatta socialbidragstagare, arbetshandikappade och långtidssjukskrivna. Under 

1950-, 60- och 70-talen byggdes trygghetssystemet ut. Arbetslöshetsförsäkringarna omfattade 

de som hade arbetat en viss period och betalat in avgiften. Eftersom arbetslösheten var mycket 

låg och det var lätt att få jobb under denna period var de flesta berättigade till a-kassa vid 

arbetslöshet och gruppsolidariteten omfattade de allra flesta. Under 1990-talet var de största 

grupperna som drabbades av arbetslösheten ungdomar och nyanlända invandrare, vilka inte 

kommit in på arbetsmarknaden och därmed inte blivit berättigade till a-kassa. Dessa fick 

vända sig till socialtjänsten för att få hjälp. Tidigare fanns en mer strikt uppdelning mellan 

sociala problem och arbetsmarknadsproblem, men nu hamnade båda dessa kategorier inom 

socialtjänstens område. I och med den nya socialtjänstlagen 2001 kom också denna 
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verksamhet att omfattas av arbetslinjen, då ersättning skulle kombineras med krav på 

deltagande i anvisad praktik. När arbetslinjens gränser hade kommit att vidgas till att omfatta 

även socialtjänsten var steget inte långt till att också pröva arbetshandikappades och 

långtidssjukskrivnas arbetsförmåga och därmed också deras arbetsvilja och moral. Trots att 

lönearbete ger högre anseende och högre inkomster än andra ersättningar finns alltså en rädsla 

från samhällets sida för att arbetslinjen och arbetsmoralen ska undergrävas och individerna 

inte ska vilja arbeta. Arbetsviljan måste ständigt visas för att den utan lönearbete inte ska bli 

sedd som en fripassagerare. Åtminstone gäller det vid hög arbetslöshet. Vid låg arbetslöshet 

har denna misstänksamhet och rädsla inte funnits i samma utsträckning. Då har man istället 

utgått från att alla vill arbeta, vilket de arbetslösa lätt kunnat bevisa genom att ta ett jobb.  

 

6.4 Arbetslinjen i ett föränderligt samhälle 

Collins menar att ju mer komplext samhället är, desto mer abstrakt blir ideologin. Till slut 

förvandlas den till en generell föreställning om samhället. Arbetslinjen var inte självklar när 

den infördes och andra länder valde annorlunda lösningar. Idag har vi dock svårt att se något 

alternativ till arbetslinjen och det har blivit vår föreställning om hur samhället måste fungera. 

Förslag förekommer emellanåt, t.ex. negativ inkomstskatt eller medborgarlön, men det ses av 

de flesta inte som ett relevant alternativ till vårt nuvarande system. Att erhålla bidrag utan 

motprestation anses alltjämnt vara omoraliskt. 

 

Enligt Collins har olika typer av samhällen olika typer av moral. Sedan den uttalade 

arbetslinjens början på 1920-talet har samhället förändrats på många områden. Begreppet 

arbetslinjen dök upp då industrialiseringen och lönearbetandet blev mer utbrett och en strategi 

för att lindra nöden hos de arbetslösa skulle utformas. Sedan dess har industrialiseringen först 

tilltagit och därefter avtagit. En ökad individualisering har också skett och den sociala 

ojämlikheten som tidigare följde klasstillhörighet har därmed blivit mer individuell. Tidigare 

var grupptillhörigheten mer eller mindre bestämd från födseln och den sociala statusen och 

det moraliska anseendet var förutbestämt. I senare tider har det moraliska anseendet hängt 

samman med hur väl individen lyckas på arbetsmarknaden. 1920-talets Sverige var i stor 

utsträckning fortfarande ett klassamhälle. Nödhjälpsarbete var till för arbetarklassen, vilka var 

de som drabbades värst av arbetslösheten. Inte förrän på 1960- och 70-talen blev 

arbetslösheten jämnt fördelad mellan arbetare och tjänstemän. Idag är korttidsutbildade den 

grupp där andelen arbetslösa är högst och enligt Arbetsförmedlingens prognos 2012 kommer 

detta att bestå över tid. Att sakna eller ha kort utbildning kan enligt Goffman också ses som 
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ett stigma. Normen är att det är individens ansvar att göra sig anställningsbar och chansen för 

en anställning blir större med en längre utbildning. Uppfyller man inte detta leder det till 

stigmatisering; ett utanförskap.  

 

Frigörelsen från den sociala klasstillhörigheten följdes av en frigörelse från könsrollerna. På 

1920- och 30-talen förväntades kvinnor inte lönearbeta och ansågs inte kunna vara arbetslösa. 

I jordbrukssamhället arbetade makarna sida vid sida, men i industrisamhället förväntades 

kvinnan stanna hemma, medan mannen gick till jobbet. Det har hävdats att arbetslinjen 

normerade till denna könsuppdelning. I vårt moderna samhälle förekommer inte denna 

könsfördelning längre, åtminstone inte i något större utsträckning. Arbetslinjen är alltjämnt 

stark, men numera är det jämlikhet mellan könen som gäller. Samma lagar och regler gäller 

för såväl kvinnor som män. 

 

7 SLUTSATSER 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur arbetslinjen under snart ett sekel kunnat vara 

i det närmaste oomstridd samtidigt som innehåll och åtgärder varierat. Jag har undersökt fem 

perioder från 1920-talet till idag utifrån frågeställningar om vilka krav som ställts på de 

arbetslösa, vilka individer och grupper som omfattats av kraven samt hur arbetslinjens 

innebörd förändrats i förhållande till samhällssituationen och arbetslöshetstalen. Min fjärde 

frågeställning har handlat om hur dessa förändringar kan förstås utifrån moral, ritualer och 

gruppsolidaritet. 

 

Arbetslinjen infördes då lönearbete blev vanligare och industrialiseringen mer utbredd. Trots 

att neo-klassisk ekonomisk teori var rådande på 1920-talet och offentligt ekonomiskt sparande 

därmed förespråkades valde man i Sverige att utforma åtgärderna efter den mycket dyrare 

arbetslinjen istället för enbart kontantbidrag. I och med arbetslinjen fastställdes också 

samhällets moral. Arbete värderades högre än aktiva åtgärder, som i sin tur värderades högre 

än kontantbidrag. De krav som ställts på de arbetslösa har varit att bevisa sin arbetsvilja, d.v.s. 

arbetsmoral, genom att delta i olika åtgärder. Åtgärderna har förändrats över tid; på 1920-talet 

fanns nödhjälpsarbete, vilket ersattes av 1930-40-talets beredskapsarbete (som fanns kvar till 

1980-talet, men i mindre omfattning), och från 1990-talet aktivitetsåtgärder som praktik mm. 

Motivet till åtgärderna var redan från början att endast de som uppfyller kraven ska få del av 

hjälpen och funktionen har sedan dess varit densamma. De övriga; fripassagerarna i systemet, 

sållas genom åtgärderna bort. 
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De som omfattades av kraven var från början arbetslösa män, företrädelsevis arbetare. I takt 

med mer utbredd jämlikhet mellan könen och sociala klasser utvidgades arbetslinjen till att 

också omfatta kvinnor och tjänstemän. Från och med 1990/2000-talet kom arbetslinjen även 

att gälla för socialbidragstagare, i och med att många arbetslösa inte kvalificerat sig för 

arbetslöshetsförsäkringarna, och därefter utvidgades den också till att gälla 

arbetshandikappade och långtidssjukskrivna, vilkas arbetsförmåga och arbetsvilja prövades 

inte bara mot det egna arbetet, utan mot hela arbetsmarknaden. 

 

Utifrån de fem tidsperioder jag har valt att undersöka kan man se vissa mönster. Perioder med 

hög arbetslöshet, som 1920-30-tal, 1990-tal och den senaste perioden från 2008, har präglats 

av relativt stora eller ökande klyftor i samhället, hög grad av individuella skyldigheter (då 

kraven/motprestationerna i form av åtgärder skärpts) samt låg eller minskande grad av 

individuella rättigheter (utan motprestationer) och valfrihet. De perspektiv som rått inom 

arbetslinjen då har varit en hög grad av kontroll och disciplinering samt självhjälp och 

uppfostran. I motsvarande mån har perioder av låg eller sjunkande arbetslöshet, som 1940-70-

talen, präglats av hög eller ökande grad av individuella rättigheter och valfrihet, små eller 

minskande klyftor i samhället samt låg eller minskande grad av individuella skyldigheter. 

Rättighetsperspektivet har tillsammans med självhjälp och uppfostran då varit de 

dominerande perspektiven i arbetslinjen. 

 

Utgår man från Collins teori är det sociala ritualer som skapar och upprätthåller 

gruppsolidariteten och stärker gruppens moral. Det är moraliskt att arbeta/visa arbetsvilja, 

medan det är omoraliskt att ta emot kontantbidrag utan motprestation. Att någon får 

kontantbidrag är ett hot moralen, då denna är en potentiell fripassagerare i systemet. Vid hög 

arbetslöshet är hotet större och de möjliga fripassagerarna fler, eftersom det då finns färre 

arbetstillfällen att hänvisa till och det är dyrt och administrativt utmanande att ordna aktiva 

åtgärder för de arbetslösa. Upprördheten över omoralen ökar då och ansvaret läggs alltmer 

över på individen. 

 

Att följa moralen; arbeta/visa arbetsvilja, är något som ger gruppgemenskap, men också något 

man måste underkasta sig oavsett om det är till fördel eller nackdel för individen. De krav 

som ställs på de arbetslösa är av rituell art, där formen är viktigare än målet; att visa 

arbetsvilja snarare än utföra arbetsuppgifter. Nödhjälpsarbete, beredskapsarbete och 
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aktivitetsåtgärder har alla varit motprestationer för att den arbetslöse ska kunna visa sin 

arbetsvilja. Samtidigt har det varit viktigt att ett arbete ska löna sig. Ett lönearbete måste vara 

mer attraktivt än arbetslöshetsåtgärden så att ingen lockas att leva på bidrag. Detta har varit 

särskilt viktigt i tider av hög arbetslöshet. Med tiden har åtgärderna/ritualerna blivit alltmer 

abstrakta versioner av arbete; från att ha varit grovarbete till att vara exempelvis kurser i att 

söka jobb. Under perioder av hög arbetslöshet har det i studier uppmärksammats att 

arbetslösas hälsa och välstånd varit sämre än genomsnittet. Det har också hävdats att 

åtgärderna varit meningslösa och att de inneburit undanträngningseffekter. Utgår man från 

Collins teori har detta dock varit av underordnad betydelse, då syftet med ritualen är att stärka 

gruppens moral. Samtidigt legitimerar det den förda politiken och institutionerna. När kritiken 

mot åtgärderna har blivit stark har åtgärden förändrats, men formen och funktionen har i stort 

sett kvarstått.  

 

Belöningen för beviset av arbetsviljan är att tillhöra gruppen; samhället. Utifrån Goffmans 

teori blir dock den som inte lever upp till samhällets normer, i det här fallet lönearbete, 

stigmatiserad. Stigmatiseringen innebär såväl ett medlemskap som ett utanförskap. Å ena sida 

ger beviset för arbetsviljan ett medlemskap i gruppen och rätt till de solidariska 

trygghetssystemen, å andra sidan betraktas den arbetslöse som onormal och får lägre 

ersättning och anseende än de som arbetar. Arbetslösheten är något onormalt som samhället 

måste sträva efter att minska. Samhället är stratifierat utifrån hur moraliskt man handlar. 

Högst anseende har de som lönearbetar, därefter följer grupper i aktivitet och lägre ner de som 

uppbär kontantbidrag. Detta avspelas också i ersättningens storlek. Arbete ska löna sig och 

aktiva åtgärder ska ge högre ersättning än kontantbidrag. Straffet om man inte uppfyller 

kraven är uteslutning ur gruppen. De som inte ställer upp på anvisade åtgärder kan bli helt 

nekade ersättning och får inte del av samhällets trygghetssystem. 

 

Olika typer av samhälle har olika typer av moral; industrisamhället var förutsättningen för 

arbetslinjen och normerade till klassuppdelning och könsroller. Arbetslinjen omfattade då 

främst männen. I dagens moderna samhälle ställs samma krav på såväl kvinnor som män och 

anseendet bestäms individuellt av hur väl man lyckas på arbetsmarknaden.  

 

8 DISKUSSION 

När jag började fundera på ämne för uppsatsen var det lönearbetets stora betydelse i våra liv 

som intresserade mig. Arbete och arbetslinjen verkade vara lösningen på alla problem, såväl 
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på individuell som på samhällelig nivå, och detta framhölls som en självklarhet. Det kan 

säkert uppfattas som om arbetslinjen kritiseras i vissa avsnitt. Den har varit dyr och har i vissa 

perioder medfört hård kontroll och disciplinering. Meningen med den här uppsatsen är dock 

inte att värdera arbetslinjen. Jag tror att en del aspekter av arbetslinjen är och har varit bra för 

de arbetslösa, men jag tror ändå att åtgärderna för de arbetslösa främst är ritualer för samhället 

i stort. Aktivering av de arbetslösa kan nog i vissa fall behövas, men jag tror att detta kan 

betraktas som sekundära vinster. Om åtgärderna var till för de arbetslösas skull och hade 

gynnat dem i den utsträckning som det ibland hävdas hade man kunnat göra dem valfria. 

Graden av kontroll hade då kanske kunnat sänkas och kostnaderna för insatserna sannolikt 

minskas. Detta är dock inte något jag hört diskuteras i den politiska debatten, kanske för att 

det skulle anses strida mot arbetslinjen. Vilka konsekvenserna hade blivit av sådana 

förändringar kan man bara spekulera om. 

 

Den förklaring på arbetslinjens föränderliga innehåll som Collins teori erbjuder anser jag är 

möjlig. Detta innebär inte att andra förklaringar inte skulle kunna ges. Jag har inte lagt fokus 

på vilken regering som föreslagit och genomfört respektive åsikt. Även om borgerliga partier i 

högre grad vunnit val vid hög arbetslöshet, så är det ingen regel. När socialdemokraterna vann 

valet 1932 var det alljämnt hög arbetslöshet och detsamma gällde vid valet 1994. En mer 

politiskt inriktad undersökning skulle kanske ändå kunna ge en annan möjlig förklaring till 

varför arbetslinjen varit oomstridd medan innehållet varierat. Det finns också 

nationalekonomiska teorier och modeller som förklarar och försvarar olika 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men dessa har jag inte fördjupat mig i. En sådan 

infallsvinkel skulle möjligen också ge en annan rimlig förklaring på problemet. 

 

I den här uppsatsen har Goffmans teori om stigmatisering bara till viss del använts. Jag hade 

kunnat gå djupare in i diskussionen om detta, men fokus hade då snarare hamnat på den 

arbetslöses identitet och situation än på arbetslinjens förändrade innehåll, vilket var 

uppsatsens syfte. Likaså hade stratifieringsdiskussionen kunnat utvidgas till att undersöka 

eventuella anseendenivåer bland de arbetslösa i åtgärder. Eftersom samhället är stratifierat 

utifrån hur moraliskt man handlar skulle en rimlig slutsats vara att det även finns en 

stratifiering inom gruppen arbetslösa. De olika åtgärdsfaserna, där fas 3 idag är den sista, och 

de arbetslösas olika förutsättningar kunde vara möjliga utgångspunkter för en sådan 

undersökning, men skulle för den här uppsatsen bli alltför omfattande.  
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Några motstridigheter har dykt upp under tiden jag skrivit uppsatsen. En slutsats i uppsatsen 

är att lönearbete ger moraliskt anseende och en känsla av tillhörighet i samhället. Detta borde 

innebära att alla skulle vilja arbeta så länge som möjligt för att få del av de positiva 

effekterna. Men pensionsåldern sjunker, till många politikers förtret, vilket borde tala för det 

motsatta. Pension tycks dock ännu vara en mer legitim anledning till att inte lönearbeta än 

arbetslöshet. Den moraliska känslan av att ha bidragit till samhället kvarstår sannolikt och 

många skulle nog hävda att de själva betalat för sin pension genom skatter under lönearbete. 

Eventuellt skulle detta kanske kunna ändras och om det börjar ses som omoraliskt och att gå i 

pension vid tidigare ålder skulle det kunna leda till nya lagar och regler.  

 

En annan inkonsekvens är att den psykiska ohälsan hos dem som arbetar stigit. Om arbete ger 

så positiva känslor av moral och grupptillhörighet kan man tycka att det borde motverka den 

psykiska ohälsan. Mycket talar dock för att det hårdare klimatet på arbetsmarknaden också 

innebär tuffare arbetsvillkor. Nedskärningar och vinstkrav tillsammans med att många 

konkurrerar om tjänsterna och rädslan för att bli arbetslös kan nog vara orsaker till detta. 

Enligt tidigare forskning är dock den psykiska hälsan ännu sämre bland de arbetslösa. 

 

Det har hävdats att arbetslinjen ger individen möjlighet till försörjning samt makt och frihet 

att styra sitt eget liv och samhället möjlighet att upprätthålla ett generöst välfärdssystem för 

dem som står utanför arbetsmarknaden (underförstått att arbetslinjen leder till fler personer i 

arbete). Detta kan stämma i ett samhälle där arbetslinjen är rådande och fungerande, men det 

är inte en nödvändighet. Flera alternativ finns och andra länder, t.ex. Storbritannien, valde ett 

system som i större utsträckning byggde på kontantbidrag vid arbetslöshet. Det finns också 

flera förutsättningar för att arbetslinjen ska fungera; lönearbete som bygger på kapitalism och 

ett visst mått av individualism. Möjligen kan dessa förutsättningar i framtiden förändras så 

mycket att arbetslinjen måste överges eller att den tappar sin särställning. Mer troligt tror jag 

dock det är att arbetslinjens innehåll återigen kan förändras. Det har ju skett ett flertal gånger 

under det gångna seklet och skulle mycket väl kunna hända igen. Frågan är bara när, i vilken 

riktning och vad som krävs för att en sådan förändring skulle ske. En sådan framtidsspaning, 

där tecken på möjliga förändringar undersöks och olika framtidsscenarier prövas skulle vara 

intressant och spännande. 
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