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Förord 
I stunder som denna, när det snart förflutit fyra år sedan den där varma augustidagen 2002 när jag 
påbörjade mina studier vid Utbildningsprogrammet för Samhälls- och kulturanalys, är det 
uppenbart att tid upplevs som något relativt. Ena stunden kan en minut kännas som en evighet 
medan fyra år i nästa stund känns som ett ögonblick. För när jag tänker tillbaka på dessa fyra år 
känns det verkligen som att allting har gått oerhört fort. Men denna känsla till trots så är jag 
medveten om att jag under dessa fyra år har varit med om väldigt mycket och att dessa 
upplevelser varit lärorika och utvecklande på alla möjliga vis.  

Tiden här på SKA (Samhälls- och kulturanalys) är fylld av lärdomar och roliga minnen som jag 
kommer att bära med mig resten av livet; jag har haft förmånen att få fördjupa mina kunskaper 
inom en mängd intressanta områden samtidigt som jag har lärt känna många trevliga och 
oförglömliga människor. Vägen som har lett hit, till finalen på fyra års universitetsstudier, har 
emellertid inte alltid varit spikrak, i synnerhet inte under författandet av denna magisteruppsats. 
Därför vill jag nu varmt tacka min familj och mina vänner för stöd och uppmuntran i tider 
präglade av såväl med- som motgång. Utan er hade denna uppsats och dessa fyra år inte 
förverkligats. Även min handledare Mathias Martinsson förtjänar ett stort tack för i det närmaste 
oändliga mängder tips och idéer. Tack!  
 
Andreas Wendin 
Norrköping, juni 2006 
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1 Inledning 
Full sysselsättning har länge varit ett övergripande mål för politiken, även om detta mål sedan 
1990-talet har fått något lägre prioritet till förmån för inflationsbekämpning. För att kunna bevara 
och utveckla välfärden krävs att fler människor arbetar heter det. Kopplingen mellan arbete och 
välfärd är således tydlig, Ingemar Lindberg (1999) menar exempelvis att välfärdsstatens 
huvuddrag är strävan efter full sysselsättning och rättvis fördelning.1 Men i och med att samhället 
har genomgått stora förändringar på senare tid har arbetets roll förändrats markant över tiden. Vi 
har gått från jordbrukssamhälle, via industrisamhälle till dagens tjänstesamhälle. Ordet 
”tjänstesamhälle” kan emellertid bytas ut mot ord som kunskaps-, konkurrens- eller 
informationssamhälle, eller varför inte benämna samhället som postindustriellt, postmodernt eller 
konsumistiskt (konsumtionssamhälle)? Alla dessa ord, och många fler därtill, tjänstgör som 
benämningar på dagens samhälle, vilket till sin struktur skiljer sig radikalt från tidigare epokers 
jordbruks- och industrisamhälle. Gemensamt för de olika benämningarna på samhället är att de 
markerar en övergång mellan olika samhällsstrukturer och levnadsvillkor. Det sker och har skett 
förändringar på samhällets alla nivåer, från arbete och fritid till tankar om den individuella 
identiteten. Samhället har med andra ord genomgått en strukturomvandling, vilket alltså inte 
minst visar sig på arbetets område. I dag måste vi exempelvis förhålla oss till fenomen som 
teknifiering, globalisering och massarbetslöshet.  

Då dessa stora samhällsförändringar har medfört att arbetets karaktär delvis har bytt skepnad 
menar jag det att det kan vara rimligt att anta att även inställningen till och synen på arbete har 
förändrats. Hur ser man då på arbete i dagens samhälle? Vad är arbetets primära syfte och värde?   

Lars Ingelstam (1997) delar upp arbete i två kategorier vilka han benämner ”materiellt syftande 
arbete” respektive ”organiserad medkänsla”. Det materiellt syftande arbetet har enligt Ingelstam 
under långa perioder handlat om att skaffa mat för dagen, skydd mot kyla och regn etcetera. 
Under industrisamhällets period har det materiella tvånget dock gradvis släppt och ersatts av 
materiellt välstånd, exempelvis i form av bättre bostäder. Ingelstam räknar både föremål och 
infrastruktur till den materiella sfären, men även olika tekniska och administrativa tjänster. Den 
organiserade medkänslans arbete handlar om att sörja för sina svagare medlemmars välfärd: barn, 
gamla och sjuka. Även skolning och socialisation av de unga in i samhällslivet samt kulturell och 
konstnärlig aktivitet räknar Ingelstam till denna typ av arbete. Genom att titta på dessa två typer 
av arbete och hur deras inbördes förhållande har förändrats genom historien får man en bild av 
vad samhällets strukturomvandling har inneburit rent konkret i termer av synen på arbete och 
välfärd. Detta gör Ingelstam genom att dela in det svenska industrisamhällets historia i tre faser. 
Den första fasen, som sträcker sig från 1800-talet till och med 30-talskrisen (eller andra 
världskriget), präglades av materiell knapphet. Under denna period organiserades medkänslans 
arbete till stora delar inom familjen, släkten och grannskapet, men tvingades ofta prioriteras lågt 
till förmån för den materiella nödvändigheten och arbete för pengar.  
                                                 
1 Ingemar Lindberg (1999), Välfärdens idéer s. 163 
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Den andra fasen, som löper från andra världskriget till ungefär 1980, präglades enligt 
Ingelstam av materiell tillväxt och ett framväxande välfärdssamhälle. Såväl det materiellt inriktade 
som medkänslans arbete kom att utvecklas och öka parallellt. Den dominerande uppfattningen 
var att industriell tillväxt och tillväxt av medkänslans arbete måste följas åt. 

Den tredje fasen börjar under 1980-talet och pågår alltjämt. Denna fas karaktäriseras av 
ökande arbetslöshet och en välfärdens kris, den offentliga sektorn möter ständigt nya 
nedskärningar och sparkrav och vi har fått vänja oss vid en, med svenska mått mätt, hög 
arbetslöshet.2  

Under dessa tre fasers dryga hundra år har alltså såväl arbetets roll som dess karaktär 
genomgått stora förändringar, vilket enligt mig motiverar en studie av synen på arbete i dag. 
Avsikten med denna uppsats är att göra en sådan studie genom att titta på hur Dagens Nyheter 
(DN) i ett antal ledarartiklar skriver om arbete och hur de ger detta begrepp mening och innehåll.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur Dagens Nyheter skriver om arbete i ett antal ledarartiklar 
publicerade under åren 2002, 2003 och 2004. Genom att studera vilken syn på arbete som visar 
sig i de valda texterna syftar uppsatsen till att belysa vissa antaganden om arbete som hålls för 
sanna i debatten. Intressant i sammanhanget blir att titta på vilka ideologiska föreställningar som 
ligger till grund för den syn på arbete som framkommer i DN samt vad dessa föreställningar kan 
få för sociala konsekvenser. Exempel på frågor som leder analysen är:  

 
• Hur framställs arbete i texterna? Vilka begrepp kopplas arbete samman med och vilka 

kontrasteras det emot? 
• Vad anses vara arbetets primära syfte?  
• Vilka föreställningar om individen och samhället ligger till grund för den bild av arbete 

som förmedlas? 
 

För att besvara dessa frågeställningar analyseras alltså ett antal ledarartiklar ur DN. Den metod 
som används för att besvara frågeställningarna är krisisk diskursanalys. Valet av metod hänger 
samman med att diskursanalys enligt mig har en potential att på ett bra sätt lyfta fram de 
ideologiska antaganden som ligger till grund för den bild av arbete som förmedlas i texterna. 
Innan jag ger en närmare presentation av metoden ska jag emellertid introducera det empiriska 
materialet.  

                                                 
2 Lars Ingelstam (1997), ”Det goda arbetet” i Handla! Georg Henrik von Wright (red.) s. 45ff 
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1.2 Material och avgränsningar 
Artiklarna som utgör det empiriska materialet är hämtade från databasarkivet PressText3 och är 
alla publicerade under åren 2002, 2003 och 2004. Artiklarna hittades genom en sökning bland 
DN:s ledarartiklar på ämnesorden ”arbetsmarknad”, ”arbetsförmedling” och ”arbetslöshet”. 
Efter att ha läst igenom de 102 artiklar som sökningen resulterade i valdes 16 stycken ut som 
empiriskt material, då dessa sade mest om de frågor jag är intresserad av.  

Varför valet föll på just DN är för att det är landets enda rikstäckande morgontidning, vilken 
läses av nära en miljon människor varje dag. Förutom den dagliga läsekretsen besöker drygt en 
miljon människor varje månad DN:s hemsida.4 DN kan i det avseendet fungera som en viktig 
nyhetsförmedlare och opinionsbildare. Vidare fungerar dagstidningar som viktiga 
kunskapsförmedlare, vilket följande citat från DN:s hemsida pekar på: ”I en tid av ökat 
informationsbrus ska DN ha den för medborgaren mest värdefulla kunskapsorganisationen för 
att orientera om och diskutera betydelsefulla sammanhang.”5 Den kunskap som förmedlas i 
tidningar och liknande medier betraktas ofta som sann eller objektiv. Viktigt att påpeka är dock 
att den kunskap tidningarna väljer att förmedla i högsta grad är selektiv och att den är ett tecken 
på vilken ideologisk grund tidningen vilar på samt vilken människo- och samhällssyn den 
omfattar.  

När det gäller valet av tidsperiod, 2002 till 2004, så har det dels att göra med läget som rådde 
på arbetsmarknaden vid den tidpunkten men även att jag vill ha relativt aktuella artiklar. Efter den 
ekonomiska krisen och den höga arbetslösheten på 1990-talet så ökade återigen sysselsättningen 
mellan åren 1998 och 2001. Mellan 2001 och 2002 förblev arbetslösheten i det närmaste 
oförändrad för att sedan återigen stiga mellan åren 2002 och 2004.6 Den tidsperiod jag valt 
präglas med andra ord av en stigande arbetslöshet, dock inte alls i samma utsträckning som i 
början på 90-talet. En period som på detta sätt präglas av stigande arbetslöshet och där 90-
talskrisen finns i färskt minne menar jag har en potential att kunna säga mycket om synen på 
arbete.  

Jag är medveten om att DN inte kan anses vara representativ för den svenska dagspressen 
som helhet, men det utgör inget problem i kvalitativ forskning av det här slaget eftersom målet 
inte är att hitta någon generaliserbar bild av hur ”Mediasverige” skriver om arbete. Mitt intresse 
är i stället riktat mot hur en enskild men relativt betydelsefull aktör, det vill säga DN, väljer att 
framställa arbete. 

Värt att påpeka är att DN i det här fallet betraktas som en enskild och enhetlig aktör trots att 
de valda artiklarna är författade av flera olika ledarskribenter. Även om de olika skribenterna 

                                                 
3 http://www.presstext.se (2006-01-16) 
4 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=493183&previousRenderType=3 (2006-05-12) 
5 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=602&a=4514&previousRenderType=6 (2006-01-17) 
6 http://www.scb.se/statistik/AM/AM0401/Sysselsattning_och_arbetsloshet_1975-2004.pdf, s. 15 (2006-04-18) 
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representerar olika åsikter och uppfattningar är deras texter en del av den syn på arbete som DN 
har valt att presentera.  

Viktigt att komma ihåg beträffande valet av material är att lika väl som tidningen väljer vad 
den vill framställa och hur det sker, grundar sig mitt val av artiklar på min förförståelse. Därför är 
det angeläget med ett kritiskt förhållningssätt gentemot mina egna val och tolkningar. Genom att 
i analysen ständigt problematisera mina tankegångar och slutsatser strävar jag efter detta kritiska 
förhållningssätt.  

1.3 Tidigare forskning 
Synen på arbete har varit föremål för en mängd studier genom åren. För egen del koncentrerar 
jag mig på svenska förhållanden och nöjer mig därmed med en inventering av tidigare forskning 
på området inom Sverige. Denna inventering utgör ingen komplett bild av forskningsläget utan 
skulle kunna utökas med ytterligare publikationer men jag nöjer mig med att ge en överskådlig 
antydan om forskningsläget. 

I början av 1980-talet finansierade Riksbankens jubileumsfond forskning om synen på arbete. 
Inom ramen för denna forskning utgavs exempelvis antologin Arbetets värde och mening (1980) i 
vilken en rad skribenter presenterar synen på arbete i äldre tid, i dag och i framtiden7. Utöver 
denna antologi bidrog bland andra Carl-Henric Grenholm till forskningsprojektet genom två 
studier; Arbetets mål och värde (1987) samt Arbetets mening (1988).  

Det övergripande syftet i Arbetets mål och värde är att klargöra vilka ideologiska konflikter som 
framkommer mellan LO, TCO och SAF i 1970-talets debatt om arbetsorganisation och 
datorisering. Men studien syftar även till att utreda de uppfattningar om arbetets syfte och värde 
som kommer till uttryck hos de olika parterna i nämnda debatt.8  

I boken Arbetets mening analyserar Grenholm innehållet i sex olika teorier om arbetets mening. 
De teorier som är föremål för analysen kallar Grenholm för ”en platonsk teori om arbetet”, ”en 
luthersk kallelselära”, ”en marxistisk teori om arbetet”, ”en tayloristisk teori om arbetet”, ”human 
relations-skolans teori om arbetet” samt ”en socioteknisk teori om arbetet”. Vidare jämför 
Grenholm innehållet i dessa sex teorier.9

Arne Helldén har bidragit med ett antal studier som ger ett idéhistoriskt perspektiv på synen 
på arbete. I boken Maskinerna och lyckan – Ur industrisamhällets idéhistoria (1986) försöker han 
”klarlägga rötterna till de nutida föreställningarna om industrisamhället.”10 Även i boken Arbete – 
Ur arbetets idéhistoria (1979) söker han de idéhistoriska rötterna till dagens syn på arbete. Här 
menar Helldén bland annat att eftersom de flesta kulturer i historien har varit agrara så har den 
agrara kulturen under lång tid satt sin prägel på människans föreställningar och vanor, även 

                                                 
7 Per Sörbom (red.) (1980), Arbetets värde och mening 
8 Carl-Henric Grenholm (1987), Arbetets mål och värde s. 74, 332 
9 Carl-Henric Grenholm (1988), Arbetets mening 
10 Arne Helldén (1986), Maskinerna och lyckan – Ur industrisamhällets idéhistoria s. 10 
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beträffande synen på arbete. Han vill även nedtona religionens betydelse för dagens syn på 
arbete.11

I Arbete och livsmening (1985) undersöker Göran Collste hur människor som blir arbetslösa 
påverkas av detta och vad det säger om arbetets betydelse för människan. Collste problematiserar 
emellertid inte varför arbetet tillmäts så högt värde. Han redovisar data som visar att arbetslöshet 
leder till såväl psykisk som fysisk ohälsa och avslutar med ett kapitel om framtidsutsikterna att få 
lönearbetet att räcka till alla. Jag menar att genom att ha problematiserat det faktum att 
arbetslöshet leder till ohälsa skulle analysen kunna ha vidgats. Man skulle då kunna ställa sig 
frågan om inte den höga värderingen av arbete samt sambandet mellan arbetslöshet och ohälsa 
skulle kunna härledas till de diskurser som formar vårt medvetande på detta område. 
Utgångspunkten skulle då i stället kunna vara att vi socialiseras in i ett samhälle där normen säger 
att det är moraliskt riktigt att arbeta. 

Studier som i likhet med Collstes tittar på vad arbetslöshet innebär för individen finns det en 
uppsjö av, dessa väljer jag dock att utelämna här då jag måste begränsa min studie. Dessutom 
undersöker de som sagt främst vad arbetet har för betydelse för den enskilda individen medan jag 
i första hand är intresserad av vad arbetet tillskrivs för värde ur ett samhälleligt perspektiv och 
vilka antaganden om människan och samhället som ligger till grund för den bild som förmedlas 
av arbete. 

Maria Andersson (2003) tar, i sin doktorsavhandling Arbetslöshet och arbetsfrihet – Moral, makt och 
motstånd, avstånd från utgångspunkten att arbetslösheten är ett problem och ställer sig i stället 
frågan varför den är ett problem.12 I likhet med min uppsats antar Andersson ett diskursanalytiskt 
perspektiv, men till skillnad från mig tittar hon på hur bilden av arbetslöshet konstrueras medan 
jag alltså främst tittar på hur bilden av arbete konstrueras.  

                                                 
11 Arne Helldén (1979), Arbete – Ur arbetets idéhistoria s. 9, 22 
12 Maria Andersson (2003), Arbetslöshet och arbetsfrihet – Moral, makt och motstånd 
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2 Teori och metod 
I detta stycke ger jag en översiktlig introduktion till diskursanalys som teori och metod samt 
presenterar några av den kritiska diskursanalysens analytiska verktyg. Anledningen till att jag 
presenterar diskursanalys som både teori och metod är att diskursanalys, vilket Lilie Chouliaraki 
och Norman Fairclough (1999) framhåller, innebär en teoretisk och metodisk helhet där teori och 
metod är sammanlänkade. Därför är det inte helt lätt att utarbeta ett renodlat diskursanalytiskt 
metodavsnitt. Därtill menar Chouliaraki och Fairclough att det inte heller är önskvärt med en 
standardiserad diskursanalytisk metod eftersom det skulle kompromissa med den 
utvecklingskapacitet det innebär att belysa dialektiken mellan det semiotiska och det sociala i olika 
sociala praktiker13. 

Som jag kommer att visa nedan är språket av central betydelse vid diskursanalys, vilket var en 
bidragande orsak till att jag valde denna metod. Kerstin Jacobsson och Geir Angell Øygarden 
(2001) beskriver på ett förtjänstfullt sätt varför det är av stor vikt att ta språket i beaktande vid 
analyser av sociopolitiska förhållanden: 

Om språkliga handlingar bidrar till att internalisera en gemensam verklighetsförståelse innebär 
det att vi, genom att utöva språket okritiskt, bidrar till att konservera en bestämd uppfattning. 
Vi får med andra ord en tyst kunskap om sociopolitiska förhållanden som det är svårt att 
distansera sig från, eftersom den genomsyrar vårt vardagsspråk. Detta innebär att vi utövar och 
därmed upprätthåller en modell för den sociala organisationen genom våra språkliga 
handlingar.14

Jag menar att ledarsidorna i DN är ett exempel på ett forum där denna typ av tysta kunskap 
förmedlas. Därför anser jag att det är viktigt att kritiskt granska det sätt på vilket 
ledarskribenterna genom sina språkliga handlingar konserverar en viss syn på samhället och 
människan. I mina ögon har diskursanalys en stor potential att göra just detta.  

2.1 Metodens teoretiska förutsättningar 
Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) menar att ordet diskurs oftast rymmer 
”en eller annan idé om att språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi 
agerar inom olika sociala domäner.”15 Enklare uttryckt kan en diskurs sägas vara ”ett bestämt sätt 
att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).”16 Man kan exempelvis tala om en medicinsk 
diskurs eller en alternativmedicinsk diskurs, vilka representerar olika sätt att se på verkligheten. 

                                                 
13 Lilie Chouliaraki & Norman Fairclough (1999), Discourse in late modernity s. 16-17 
14 Kerstin Jacobsson & Geir Angell Øygarden (2001), ”Ekonomernas Guernica: Rädslans metaforer och 
produktionen av mening” i Vår tids ekonomism Geir Angell Øygarden (red.) s. 205 
15 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips (2000), Diskursanalys som teori och metod s. 7 
16 Ibid. (kursivering i originaltexten) 
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Citaten ovan pekar på att språket är av stor betydelse vid diskursanalys, vilket har att göra med 
metodens teoretiska förutsättningar. Diskursanalys är nämligen grundad på socialkonstruktionism 
samt strukturalistisk och poststrukturalistisk språkteori.17  

2.1.1 Socialkonstruktionism 
Vivien Burr (2003) skriver att socialkonstruktionismen till sin natur är tvärvetenskaplig då dess 
influenser går att spåra till exempelvis filosofi, sociologi och lingvistik. Dock påpekar hon att det 
främst är inom psykologin som termen socialkonstruktionism används medan många av 
perspektivets grundantaganden är fundamentala för exempelvis sociologin. Perspektivets 
disciplinära mångfald bidrar förmodligen till att det, som Burr påpekar, är svårt att ge någon 
allmängiltig beskrivning som är adekvat för alla socialkonstruktionister. Enligt Burr finns det 
emellertid fyra grundläggande filosofiska premisser vilka kännetecknar alla som, enligt hennes 
definition, kan anses vara socialkonstruktionister.18  

Winther Jørgensen och Phillips ger följande presentation av dessa fyra nyckelpremisser. Den 
första premissen handlar om vår inställning till självklar kunskap. Vår kunskap om omvärlden kan 
inte betraktas som objektiv, den speglar inte någon verklighet som finns ”därute” utan är snarare 
en produkt av våra sätt att kategorisera världen. Vidare är vår syn på och kunskap om världen 
kulturellt och historiskt präglad. Våra handlingar bidrar till att konstruera den sociala världen och 
därmed bevara vissa sociala mönster. Den tredje premissen handlar om sambandet mellan 
kunskap och sociala processer och innebär att det är genom social interaktion vi får vår kunskap. 
Av denna anledning är socialkonstruktionismen intresserad av att studera social interaktion av 
olika slag, framför allt språket är av stort intresse, vilket alltså inte minst visar sig inom 
diskursanalys. Den sista premissen rör sambandet mellan kunskap och social handling. Vår 
kunskap om världen leder till att vissa former av handlingar upplevs som naturliga medan andra 
upplevs som otänkbara. Olika världsbilder leder således till olika sociala handlingar och den 
sociala konstruktionen av kunskap får därmed sociala konsekvenser.19 Diskursanalys, så som jag 
presenterar den, bygger på dessa fyra nyckelpremisser. 

Enligt den tredje premissen är alltså språket av stort intresse vilket har att göra med att 
språket, som John R. Searle (1999) framhåller, på ett grundläggande sätt är konstitutivt för den 
sociala verkligheten. Alla sociala institutioner förutsätter språket och varje enskild institution 
kräver språkliga beståndsdelar i de fakta som ingår i institutionen.20 Även Burr poängterar 
språkets avgörande betydelse och menar att språket är en förutsättning för vår tankeverksamhet 
eftersom det tillhandahåller de kategorier och koncept som utgör det ramverk som skapar mening 
för oss. Det är med andra ord språket som styr hur vi kan tänka. Vi föds in i värld med färdiga 
namn och kategorier på känslor och upplevelser, därför determinerar språkets struktur 

                                                 
17 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 15 
18 Vivien Burr (2003), Social constructionism s. 2 
19 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 11ff 
20 John R. Searle (1999), Konstruktionen av den sociala verkligheten s. 73-74 
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upplevelsens och medvetandets struktur.21 Denna språkliga struktur är emellertid på intet sätt fast 
och oföränderlig. 

2.1.1.1 Relativism 
Inom socialkonstruktionism och diskursanalys avfärdas idén om att människor har någon given 
eller förutbestämd natur, vi har ingen essens som gör oss till vad vi är. Vidare kan all kunskap, 
enligt detta synsätt, härledas till det perspektiv ur vilket man betraktar världen och till det intresse 
som tjänas. Det finns därmed inga objektiva fakta.22 Inom diskursanalys är således synen på 
sanning relativistisk, vilket kan leda till problem: om sanningar är diskursivt producerade effekter, 
hur kan man då som forskare argumentera för att ens egen representation av världen är bättre än 
någon annans representation? Winther Jørgensen och Phillips poängterar att relativismen på intet 
sätt innebär att alla forskningsresultat är lika goda. De skriver att vetenskapen alltid förhåller sig 
till en eller annan uppsättning uttalade regler och att de vetenskapliga resultaten därmed alltid kan 
kritiseras i förhållande till den givna regeluppsättningen. Med andra ord har alla utsagor inte 
samma värde. Därför menar de att det är viktigt att öppet redovisa de utgångspunkter och de 
antaganden som argumentationen bygger på samt att redogöra för vad det är man ska säga något 
om och vilka regler man i och med det följer.23

Även Chouliaraki och Fairclough tar upp detta spörsmål. Om all kunskap är en representation 
av världen bland andra möjliga representationer och alla diskurser är sociala konstruktioner är 
frågan om det är möjligt att över huvud taget uttala sig om huruvida en diskurs representerar 
världen på ett bra eller dåligt sätt. För att svara på det skiljer Chouliaraki och Fairclough på 
epistemologisk relativism och omdömesrelativism. De ställer sig bakom den epistemologiska 
relativismen, vilken innebär att vi endast har tillgång till verkligheten genom diskurser och att alla 
diskurser är genererade av och reflekterar särskilda positioner i det sociala livet. Däremot avfärdar 
de omdömesrelativismen som innebär att alla diskurser är lika bra eller dåliga konstruktioner av 
verkligheten. Enligt omdömesrelativismen finns det inget sätt att värdera diskurser i termer av 
hur väl de stämmer överens med verkligheten. Chouliaraki och Fairclough menar att styrkorna 
och begränsningarna hos en diskurs visar sig genom hur effektivt diskursen internaliseras inom 
de mentala, materiella och sociala momenten av sociala praktiker.24 I mitt fall handlar det 
exempelvis om hur den ekonomiska diskursen, som enligt mig är dominerande i DN:s 
ledarartiklar, påverkar vårt sätt att tänka och hur den går att spåra i olika institutioners 
utformning. 

Ytterligare ett dilemma rörande relativismen är synen på verkligheten; finns det över huvud 
taget någon av oss oberoende verklighet eller är allt bara sociala konstruktioner? I likhet med 
Searle menar jag att det finns en extern verklighet som existerar oberoende av våra 

                                                 
21 Burr (2003), s. 8, 48 
22 Ibid. s. 6 
23 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 29, 154 
24 Chouliaraki & Fairclough (1999), s. 136 
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representationer av den. Allt är således inte socialt konstruerat, däremot är vår förståelse av den 
externa verkligheten en produkt av sociala processer.25

Även om frågan huruvida det existerar någon av oss oberoende verklighet eller ej är viktig vid 
diskussioner om socialkonstruktionismens vetenskapsfilosofiska grunder menar jag att den inte 
har någon betydelse för min uppsats. Detta grundar jag på att min studie är inriktad på ett socialt 
fenomen, eller ett institutionellt faktum med Searles terminologi, vilket medför att frågan 
huruvida det finns någon verklighet utanför diskurserna eller ej inte är av någon betydelse för 
mitt resultat. Jag finner stöd för denna ståndpunkt hos Iver B. Neumann (2003) som menar att 
diskursanalys främst intresserar sig för epistemologiska frågor, som hur och varför saker och ting 
framträder som de gör, medan de ontologiska frågorna skjuts i bakgrunden.26  

2.1.2 Poststrukturalism 
Som jag tidigare nämnde så är diskursanalys även sprungen ur strukturalistisk och 
poststrukturalistisk språkteori. Poststrukturalismen kan ses som en utveckling och omarbetning 
av strukturalistisk språkteori, framför allt Ferdinand de Saussures strukturella lingvistik. Burr 
skriver att tecken (signs) är ett viktigt begrepp i de Saussures strukturella lingvistik. Tecken är 
olika ord och begrepp, exempelvis ”dator”, ”arbetskraft”, ”lön” och ”arbetare”. Alla dessa ord, 
eller tecken, har två delar; dels det man refererar till (signified) och dels det uttalade ordet 
(signifier) som används för att referera till det aktuella tecknet. Viktigt att notera är att det man 
refererar till (the signified) inte är ett konkret objekt, utan ett koncept. Vidare är de ord vi 
använder för att referera till koncepten bara en fråga om överenskommelse, vi skulle exempelvis 
kunna byta ut ordet ”arbetskraft” mot vilket annat ord som helst så länge alla använder samma 
ord. Tecknens innebörd är med andra ord inte inneboende i tecknet i sig utan i dess relation till 
andra tecken. Därmed speglar språket ingen oberoende social verklighet, snarare är det så att 
språket konstituerar verkligheten. 

Vad är det då som skiljer poststrukturalismen från de Saussures strukturella lingvistik? de 
Saussure menar att när det man refererar till (signified) väl har knutits till ett uttalat ord (signifier) 
så fixeras dess betydelse. Enligt detta synsätt har alltså ett ord alltid samma betydelse. Det som är 
problematiskt med detta, enligt poststrukturalismen, är att det inte förklarar hur ett ords betydelse 
kan skifta över tiden eller hur ett och samma ord kan ha flera betydelser. Poststrukturalismen 
menar nämligen att ett ords innebörd kan skifta över tiden och att samma ord kan ha olika 
innebörd i olika sammanhang. Att språkets betydelse aldrig kan fixeras, alltid är temporärt och 
öppet för kamp, är fundamentalt för poststrukturalismen och har stor betydelse för förståelsen av 
exempelvis individen och möjligheten till social förändring. 

Både strukturalismen och poststrukturalismen ser språket som den viktigaste källan till 
konstruktionen av individen och eftersom språket är ett socialt fenomen är det i det sociala 

                                                 
25 Searle (1999), s. 166ff 
26 Iver B. Neumann (2003), Mening, materialitet, makt s. 14 
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utbytet mellan människor som konstruktionen av individen äger rum.27 Burr tar upp ett exempel 
med ord som beskriver någons personlighet, exempelvis ”vänlig”, ”omtänksam”, ”självsäker”, 
”charmig” etcetera. Dessa ord skulle förlora sin betydelse om personen levde på en öde ö, för hur 
kan en person vara vänlig utan att ingå i ett socialt sammanhang? Vänligheten existerar inte inom 
människan utan i relationerna mellan människor.28

2.2 Kritisk diskursanalys 
Den diskursanalytiska inriktning jag utgår från vid analysen är kritisk diskursanalys, framför allt så 
som den presenteras av Norman Fairclough.  

Winther Jørgensen och Phillips menar att den kritiska diskursanalysens centrala mål är att 
kartlägga relationen mellan språkbruk och social praktik, samt att undersöka vilken roll de 
diskursiva praktikerna spelar för upprätthållandet av social ordning eller hur de bidrar till social 
förändring.29 I mitt fall kan det handla om att den rådande synen på arbete får sociala 
konsekvenser för exempelvis en arbetslös såtillvida att det språkbruk som kommer till uttryck i 
debatten om arbete och arbetslöshet påverkar den arbetslösa personens vardag dels genom att 
denne ständigt måste förhålla sig till den rådande synen på arbete/arbetslöshet och dels genom 
att denna syn även manifesteras genom bemötandet från andra. 

Fairclough menar att varje form av språkbruk är en kommunikativ händelse som har tre 
dimensioner: 1) text, det vill säga tal, skrift, bild eller en blandning av det språkliga och det 
visuella; 2) diskursiv praktik, vilket innebär produktion och konsumtion (tolkning) av texter och 
3) social praktik30. Alla tre dimensioner ska tas med vid en diskursanalys, man ska med andra ord 
titta på textens egenskaper, de produktions- och konsumtionsprocesser som hör ihop med texten 
samt den bredare sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del av. 

Vid en kritisk diskursanalys studeras diskursiva praktiker med fokus på hur textförfattaren 
använder redan existerande diskurser, och hur mottagaren tolkar texten med hjälp av existerande 
diskurser och genrer. Textanalysen koncentrerar sig i sin tur på de språkliga drag hos texten som 
konstruerar diskurser lingvistiskt. Vid analysen av den sociala praktiken undersöks hur diskursiv 
praktik reproducerar eller omstrukturerar den rådande diskursordningen samt vilka följder det 
kan få. För att analysera den sociala praktiken krävs emellertid även annan teori utöver 
diskursanalys eftersom social praktik, enligt den kritiska diskursanalysen, har både diskursiva och 
icke-diskursiva element.31

Min analys fokuserar framför allt på den textuella- och den sociala dimensionen. När det gäller 
den rent lingvistiska analysen av texten har den kritiska diskursanalysen en mängd verktyg som är 
till nytta, vissa av dessa presenterar jag under rubriken verktyg för lingvistisk analys nedan. 

                                                 
27 Burr (2003), s. 47-48, 50ff 
28 Ibid. s. 32 
29 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 76 
30 Norman Fairclough (1996), Discourse and social change s. 4 
31 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 73ff 
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För att analysera den sociala praktiken behövs som sagt annan teori utöver diskursanalys 
varför jag i analysen väver in andra teorier. Dock har jag ingen enskild teori, utöver 
socialkonstruktionismen och poststrukturalismen, som utgångspunkt utifrån vilken jag tolkar 
mina texter. I stället anlägger jag ett tvärvetenskapligt perspektiv och väver i analysen in de teorier 
jag finner lämpliga. Det handlar emellertid inte om vilka godtyckligt valda teorier som helst, utan 
är sådana teorier som är kritiska till dagens syn på arbete och det sätt på vilket arbetet organiseras 
i det senmoderna samhället. Jag använder även teorier som är kritiska till ekonomins 
”kolonisering” av andra ämnesområden.  

När det gäller analysen av diskursiv praktik undersöker jag inte hur de olika texterna 
produceras och konsumeras. Anledningen till detta är att det inte är nödvändigt att ta med denna 
dimension för att svara på mina frågeställningar. Dessutom handlar detta om en relativt 
begränsad studie vilket inskränker möjligheten till en fullständig diskursanalys av hur de olika 
texterna produceras och konsumeras. Dock försöker jag klarlägga vilka diskurser de olika texterna 
bygger på (interdiskursivitet) och hur texterna intertextuellt bygger på andra texter. Analysen av 
den diskursiva praktiken sträcker sig alltså inte längre än till en analys av hur texterna är 
producerade i förhållande till andra diskurser. 

2.2.1 Ideologi  
I den kritiska diskursanalysen anses en ideologi vara något som ”skymmer sikten” för människor 
så att de uppfattar världen enligt ideologins önskemål. En ideologisk diskurs är enligt detta 
synsätt en diskurs som bidrar till att upprätthålla eller transformera maktrelationer.32 Ideologi kan, 
annorlunda uttryckt, sägas vara ”betydelse i maktens tjänst”33. Det innebär att ideologier 
uppfattas som diskurser som verkar för att skapa, konservera och reproducera 
dominansförhållanden mellan grupper. Detta sätt att betrakta ideologi menar jag är fruktbart. 
Därtill är jag av uppfattningen att en del diskurser är värda att ifrågasätta och i vissa fall bekämpa, 
då de reproducerar en verklighet som är osann i den bemärkelsen att den försöker dölja de 
ojämlika maktförhållanden som råder. I det sammanhanget blir ideologi ett viktigt analytiskt 
begrepp. 

Värt att påpeka när det handlar om ideologi är att det finns en del uppenbara likheter mellan 
ideologikritik och kritisk diskursanalys, men även betydande skillnader. En avgörande skillnad är 
synen på de ekonomiska förhållandena. I klassisk marxistisk ideologikritik anses de ekonomiska 
förhållandena determinera det sociala och ideologin betraktas som något objektivt. Enligt den 
kritiska diskursanalysens syn innebär detta dock att samhället reduceras till dess ekonomiska 
mekanismer. Chouliaraki och Fairclough menar att det visserligen är möjligt att se hur ekonomin 
”determinerar” vissa dimensioner av samhället i den bemärkelsen att de har sina rötter i och 
utvecklas från ekonomin, utan att för den sakens skull reducera dessa dimensioner till enbart 
ekonomi. De ser dagens kapitalistiska samhällen som i hög grad determinerade av, men definitivt 

                                                 
32 Fairclough (1996), s. 87 
33 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 79 
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inte reducerbara till, deras ekonomiska mekanismer.34 Exempel på likheter mellan ideologikritik 
och kritisk diskursanalys kommer att visa sig längre fram.  

2.2.2 Hegemoni 
Ett annat begrepp som jag finner viktigt och som är nära besläktat med ideologi är hegemoni. 
Hegemoni kan förstås som dominansrelationer baserade på samtycke snarare än tvång. Det 
handlar om en organisering av samtycke som involverar försök att få praktiker och deras sociala 
relationer att framstå som naturliga.35 Försöken att bibehålla dominansrelationer genom att 
framställa partikulära värden som universella innebär enligt Fairclough (2003) ett ideologiskt 
arbete36. 

En bestämd världsuppfattning, eller en diskurs, kan sägas ha en hegemonisk ställning när den 
framstår som den enda naturliga medan alternativa världsuppfattningar undertrycks. Enligt Pär 
Höglund (2002) kan emellertid ingen diskurs etableras så totalt att alla andra diskurser försvinner. 
I ett socialt fält existerar det alltid flera olika diskurser parallellt med varandra. När två diskurser 
står mot varandra är de antagonistiska. Vid antagonism försöker de olika diskurserna genom 
hegemoniska interventioner (hegemonic pratices) upplösa antagonismen så att en enda diskurs 
dominerar fältet. Detta görs bland annat genom att fixera betydelsen hos så många element som 
möjligt runt ett centralt begrepp, en nodalpunkt, i den aktuella diskursen. I mitt fall är begreppet 
arbete ett exempel på en nodalpunkt. När en mängd andra begrepp fixeras kring nodalpunkten 
arbete, och de alternativa tolkningarna av begreppet har trängts undan har den aktuella 
uppfattningen om arbete uppnått en hegemonisk ställning.37  

Namnet på det fält där denna typ av diskursiv kamp förs är diskursordning, en diskursordning är 
således två eller flera diskurser som alla försöker etablera sig i samma domän.38 Vidare kan en 
diskursordning även ses som en social organisering och kontroll av den språkliga variationen 
inom ett visst fält, eftersom den på samma gång drar in vissa diskurser men utesluter andra39. I 
medias diskursordning, som i mitt fall representeras av DN:s ledarartiklar, kan flera olika 
”arbetsdiskurser” skönjas, exempelvis en ekonomisk diskurs och en mer moralisk diskurs. 
Samtidigt utesluts i stor utsträckning de diskurser som definierar oavlönat arbete som arbete. 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips är det viktigt att i sammanhanget tänka på att den givna 
organiseringen av världen är ett resultat av politiska processer med sociala konsekvenser. 
Sammankopplingen mellan arbete och olika värden eller egenskapar sker diskursivt, det är inget 
som är av naturen givet.40 Därför blir min uppgift att försöka visa på hur författarna diskursivt 
ger begreppet arbete ett visst innehåll. 
                                                 
34 Chouliaraki & Fairclough (1999), s. 20 
35 Ibid. s. 24 
36 Fairclough (2003), Analysing discourse s. 58 
37 Pär Höglund (2002), Hur ska EU styras? s. 12ff 
38 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 64 
39 Fairclough (2003), s. 24 
40 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 39, 44, 56         
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2.2.3 Verktyg för lingvistisk analys 
I den textnära analysen använder jag mig av olika verktyg främst från den kritiska diskursanalysen 
men även från diskursteorin, inom vilken Ernesto Laclau och Chantal Mouffe är två 
förgrundsgestalter. I detta stycke presenterar jag några av dessa verktyg. 

Två exempel på sådant jag tittar närmare på vid analysen är intertextualitet och antaganden. 
Intertextualitet innebär relationer mellan en text och andra texter, vilket i sin enklaste form visar 
sig i form av citat. Men även summeringar och referat är exempel på intertextualitet, det handlar 
helt enkelt om att externa texter på något sätt dras in i den aktuella texten.41  

Även antaganden länkar samman olika texter genom att vad som sägs i en text alltid sägs mot 
bakgrund av vad som inte sägs men tas för givet, textens antaganden är dess implicita mening. 
Genom att titta dels på vad som faktiskt sägs i texten men framför allt på vad som inte sägs (vad 
som tas för givet utan att sägas) i texten får man en bild av författarens syn i den aktuella frågan.  

Fairclough menar att intertextualitet öppnar upp för mångfald genom att dra in andra röster i 
en text, den framhäver textens dialogiska form, medan antaganden minskar mångfalden och den 
dialogiska formen genom att vila på sådant som tas för givet. Vidare menar han att en analys av 
antaganden i texter är en viktig aspekt av att analysera och kritisera ideologier.42 Här menar jag att 
det blir tydligt att den kritiska diskursanalysen är nära besläktad med ideologikritiken. Textens 
antaganden eller implicita mening är, enligt min tolkning, jämförbart med det som Sven-Eric 
Liedman benämner som latent ideologi, det som finns under ytan.43 Min tanke är att 
artikelförfattarna till de artiklar jag analyserar är bärare av ideologiska diskurser (att jämföra med 
latenta ideologier), de gör en rad antaganden i sina texter och genom att blottlägga dessa kan man 
visa på författarens syn. 

Även modalitet är av intresse vid analysen. Vid studiet av modalitet analyseras hur författaren 
förbinds med sina uttalanden, i vilken grad författaren instämmer i en sats eller med vilken grad 
av säkerhet skribenten uttrycker sig i en text.44 ”Vi måste arbeta mer för att bevara välfärden” är 
exempel på ett uttalande med hög grad av instämmande, hög affinitet, från talaren. Det framförs 
med en objektiv modalitet. Exempel på ett uttalande med låg affinitet skulle kunna vara: ”Vi behöver 
förmodligen arbeta mer…” Ordet förmodligen är här ett exempel på vad Fairclough benämner som 
en gardering (hedge), vilket alltså är ett tecken på en subjektiv modalitet med låg affinitet (låg grad av 
instämmande i satsen).45  

Transitivitet innebär att man tittar på hur olika händelser relateras till olika subjekt och objekt. 
Vem eller vad ges rollen som agent i texten?46 Händelser beskrivs ibland som om det inte finns 
någon agent som handlar, jämför exempelvis skillnaden mellan ”Hundra arbetare avskedades i 

                                                 
41 Fairclough (2003), s. 39 
42 Ibid. s. 39ff, 212, 218 
43 Sven-Eric Liedman (1980), Surdeg s. 72 
44 Fairclough (1996), s. 142, 158ff 
45 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 88, Fairclough (2003), s. 171 
46 Fairclough (1996), s. 178 
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går” och ”Företagsledningen avskedade i går hundra arbetare”. I det förra exemplet förekommer 
ingen agent. Det leder till att det blir svårare att utkräva ansvar. Ett (något modifierat) exempel 
hämtat från mitt empiriska material handlar om när inflationsbekämpning kom att prioriteras före 
arbetslöshetsbekämpning: ”Inflationen visade sig vara ett värre problem än lite arbetslöshet.” 
Agenterna, det vill säga de ekonomer och politiker som valde att prioritera inflationsbekämpning 
före full sysselsättning, döljs här i texten.  

Exempel på ett analytiskt verktyg hämtat från diskursteorin är ekvivalenskedjor (equivalence and 
difference). Ekvivalenskedjor innebär att vissa begrepp ekvivaleras (associeras) med varandra, i 
mitt fall handlar det exempelvis om att begreppet arbete förbinds med begrepp som tillväxt, 
välfärd, flexibilitet, moral och ansvarstagande. Genom att på detta sätt förbinda en mängd olika 
begrepp med den önskvärda bilden av arbete blir alla dessa begrepp en del av den aktuella 
diskursen. Allt som står i strid med dessa begrepp står därmed även i strid med den bild av arbete 
man vill framställa.47

                                                 
47 David Howarth (2000), Discourse s. 106ff  



 15

3 Analys 
Detta analysavsnitt inleds här med en kort kommentar om begreppet arbete eftersom jag menar 
att DN ger en endimensionell bild av nämnda begrepp i sina ledarartiklar. Det är i stort sett bara 
lönearbete som definieras som arbete i det empiriska materialet. Detta hänger visserligen samman 
med den aktuella diskursordningen och den ideologi som ligger till grund för de analyserade 
artiklarna. I medias diskursordning finns det uppenbarligen inte utrymme för en vidare definition 
av begreppet arbete. Enligt min tolkning ligger det inte heller i DN:s intresse att definiera annat 
än lönearbete som arbete eftersom det inte skulle överensstämma med den bild av arbete de vill 
förmedla. Deras uppgift är inte att teoretisera kring begreppet arbete utan snarare att förmedla 
den bild som ligger i linje med deras ideologiska övertygelse.  

Även om jag själv inte kommer med någon alternativ definition vill jag påpeka att en 
definition som endast räknar lönearbete som arbete både är begränsad och begränsande i mina 
ögon. En sådan definition bidrar enligt mig till att reproducera föreställningar som nedtonar 
betydelsen av allt övrigt arbete (i vidare mening). Anledningen till att jag ändå inte ger någon 
alternativ definition är för att det, utifrån mitt syfte, inte är min uppgift. Min uppgift är i stället att 
peka på vilka sociala konsekvenser ledarskribenternas definition av och syn på arbete kan komma 
att få.   

Men för att orientera läsaren i hur en alternativ definition av begreppet arbete kan se ut 
presenteras här Lars Ingelstams (1995): 

[M]ed arbete avses […] för det första sådan mänsklig aktivitet som av marknaden eller 
samhällets organ definierats som lönearbete. För det andra räknas in sådan verksamhet som är 
direkt jämförbar med eller utbytbar mot lönearbete. För det tredje räknas som arbete annan 
planerad tidsanvändning som för samhället eller den enskilde skapar värden som fyller eller 
antas fylla grundläggande mänskliga behov.48

Denna definition är betydligt bredare än den som ges i DN-artiklarna, vilket medför det att den 
samtidigt blir något mer diffus. Ingelstam poängterar dock att han inte gör anspråk på en 
knivskarp definition. Men för att det ska bli något mer konkret kompletterar han sin definition 
med det så kallade tredjepersonskriteriet, vilket innebär att en tredje person ska kunna anlitas för 
att utföra arbetet för att det ska räknas som ett arbete. Enligt tredjepersonskriteriet ska man alltså 
kunna anlita någon annan, utöver den som eventuellt tillsammans med mig utför arbetet eller är 
föremål för det, som ska kunna genomföra arbetet.49

Efter denna korta kommentar om begreppet arbete övergår jag nu till att lite kort kommentera 
analysens upplägg. Analysen är uppdelad i fem underrubriker, av vilka två handlar om konkreta 
ämnen som tas upp i artiklarna medan de tre övriga mer handlar om vilka ideologiska antaganden 
som ligger till grund för den syn DN har på arbetet, människan och människans inställning till 

                                                 
48 Lars Ingelstam (1995), Ekonomi för en ny tid s. 39 
49 Ibid. 
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arbetet. De ämnen jag koncentrerar mig på är de äldre och deras roll på arbetsmarknaden samt 
krav på bantade trygghetssystem och ökad flexibilitet eftersom dessa ämnen fick stort utrymme i 
de analyserade artiklarna. Varför jag sedan fokuserar på vilken syn DN har på arbetet, människan 
och människans inställning till arbetet är för att jag vill lyfta upp diskussionen på en högre 
abstraktionsnivå. Genom att göra detta menar jag att det är lättare att blottlägga de ideologiska 
antaganden som texterna bygger på. 

Men till att börja med ger jag en överskådlig presentation av det analyserade materialet och hur 
jag ser på det. Den genomgående bilden av arbete i de artiklar jag har valt att analysera är att det 
är en skyldighet gentemot medmänniskorna. Arbetets syfte är att öka tillväxten för att vi ska 
kunna bevara välfärden. Texterna är dock inte fria från motsägelser. I vissa fall målas det upp en 
bild av arbete som en kärlekshandling där solidaritet och medkänsla betonas medan det i andra 
texter framställs som något som görs för att få pengar. Det framkommer med andra ord en, vad 
Grenholm kallar för, instrumentell syn på arbete i vissa texter medan synen i andra texter närmast 
skulle kunna liknas vid en luthersk kallelselära. Enligt Grenholm har arbetet främst två syften i 
den lutherska kallelseläran; att tjäna medmänniskan och att utgöra ett redskap för Guds fortsatta 
skapelseverk50. Det är synen på att arbetets syfte är att tjäna medmänniskan som jag menar kan 
spåras i artiklarna.  Den instrumentella synen på arbete innebär att arbetet främst syftar till att 
uppnå ett eller flera mål utanför arbetssituationen. Arbetet betraktas som ett medel för att uppnå 
största möjliga ekonomiska utbyte, vilket i sin tur är ett medel för att uppnå målet att 
tillfredsställa olika behov på fritiden.51 En instrumentell inställning till arbete innebär således en 
skarp gräns mellan arbete och fritid där fritiden värderas högre än arbetet. Som kommer att visa 
sig längre fram i analysen är det den instrumentella synen som är dominerande, så även i vissa av 
de artiklar som på ytan framställer arbetet som en solidaritetshandling eller liknande.  

3.1 Äldre och deras roll på arbetsmarknaden  
Även om texterna alltså inte ger en entydig bild av arbete och dess mening så finns det ändå 
många gemensamma nämnare och något som är gemensamt för de flesta texterna är att de 
handlar om hur fler ska förmås att arbeta mer. I detta sammanhang anses de äldre på 
arbetsmarknaden vara en nyckelkategori. Flera av artiklarna utgår från prognoser som pekar på 
att befolkningen i Sverige blir allt äldre och att vi därmed blir färre i arbetsför ålder, 
”försörjningsbördan” växer heter det. Därför tas frågor om att höja pensionsåldern och om att ta 
bort de incitament som finns för att gå i pension före 65-års ålder upp. Flera av artiklarna pekar 
på att det är samhället, politiken och kulturen som uppmuntrar tidiga pensioner, vilket beskrivs 
som ”ett mänskligt och samhällsekonomiskt slöseri”52. De som inte arbetar slösas alltså bort 
enligt denna syn. 

                                                 
50 Grenholm (1988), s. 182 
51 Ibid. s. 51ff 
52 Artikel 1: ”Välfärdslandet/8: Vid trettiotre är man passé. Peter Wolodarski: Det är dags att befria de äldres 
arbetsmarknad” i Dagens Nyheter, 041020, s. A04 
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I artikel 1 kritiserar artikelförfattaren både offentliga och privata institutioner för att inte 
stimulera livslångt arbete, orsaken anses vara ”ekonomiska realiteter”: 

Svenska staten har uppmuntrat beteendet [att få 60-åringar att tacka ja till avgångsvederlag] 
genom att utöka avdragsrätten för pensionsavsättningar. […]  
Det har helt enkelt lönat sig att tacka av de äldsta medarbetarna.  
Till bilden hör att varken skatte- eller anställningsregler i övrigt har gjort det attraktivt att anlita 
någon som är 60+. Det är tvärtom mycket dyrt, eftersom dessa individer ska ha högst lön och 
störst trygghet.  
Kollektivavtalen fungerar till exempel så att en 65-åring inte kan konkurrera med lägre lönekrav 
än en 35-åring. Och lagen om anställningsskydd ökar kostnaden för företagen vid felaktiga 
rekryteringar.  
Föga förvånande drar sig arbetsgivarna för att anställa den som närmar sig pension.53

Enligt beskrivningen ovan är det alltså staten och den förda politiken som bär ansvaret för att de 
äldre går i pension i så tidig ålder. Bovar i dramat anses kollektivavtalen och lagen om 
anställningsskydd vara. En lösning som presenteras är att de äldre, i strid med kollektivavtalen, 
ska kunna konkurrera med låga lönekrav. Det är med andra ord arbetarnas trygghet och 
rättigheter som bör försämras för att komma till rätta med problemet.  

Vidare noterar jag att individen inte anses ha något ansvar eller handlingsutrymme i citatet 
ovan. Hon ses endast som ett ”offer” för de ekonomiska realiteterna som tvingar henne att gå i 
pension (och därmed slösas bort). Längre ned i artikeln konstateras det exempelvis att ”Det finns 
tusentals pensionärer som känner att de har mycket kvar att ge men att deras tjänster i dag inte 
efterfrågas. Så behöver det inte vara. Staten borde därför riva hindren som finns för de äldre.”54  

Vad som menas med de ”ekonomiska realiteterna” är alltså att det är förmånligt för företagen 
att låta sina anställda gå i pension i relativt tidig ålder. Denna förmån för företagen beskrivs som 
något som i det närmaste tvingar människor att, i många fall mot sin vilja, gå i pension. Företagen 
har med andra ord inget annat val än att följa marknadens logik och göra det som renderar störst 
ekonomisk vinst. Detta är ett exempel på de motsägelser jag finner i många av artiklarna eftersom 
det på en rad andra håll anses vara individen som bär ansvaret för att hon står utanför 
arbetsmarknaden. Till exempel i artikel 4 där det hänvisas till en artikel i LO-tidningen i vilken 
professor Sten Johansson bland annat säger att de arbetslösa individuellt inte kan göra något åt 
arbetslösheten. DN:s ledarskribent skriver: 

Tanken att den enskilde är ett värnlöst offer för abstrakta, storskaliga system är inte precis ny, 
men är den för den skull sann? Många personer kan naturligtvis uppleva sig avskurna från 
möjligheten att individuellt göra något åt sin arbetslöshet, men knappast alla.  
Att skylla arbetslösheten på ”marknadsekonomin” och på ”den ekonomisk-politiska regimen” 
och att kollektivt frita alla arbetslösa från personligt ansvar innebär ju att andra måste ta detta 
ansvar, fixa jobben, sänka räntan, låna upp pengar och investera i nya verksamheter.55

                                                 
53 Artikel 1 
54 Ibid. 
55 Artikel 4: ”Nya problem, gammal diagnos” i Dagens Nyheter, 040930, s. A02 
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Det framgår alltså tydligt att individen ansvarar för sin situation. Visserligen kan många uppleva sig 
avskurna från möjligheten att göra något åt sin arbetslöshet, men det handlar ändå bara om en 
upplevelse. Vidare vore det alltså att frita alla arbetslösa från personligt ansvar om man sökte svaren 
på den höga arbetslösheten i marknadens strukturer. Motsättningen mot den bild som gavs i 
artikel 1 är följaktligen uppenbar. Där ansåg skribenten att de ”ekonomiska realiteterna” tvingade 
människor att gå i pension, men att på liknande sätt hävda att arbetslösheten beror på ”den 
ekonomisk-politiska regimen”56 går alltså inte för sig. Individen kan således vara ett offer för en 
politik, en ekonomisk realitet, som syftar till att tillvarata hennes intressen, medan hon inte kan 
vara ett offer för en politik som syftar till att tillvarata företagens intressen.  

För att återgå till frågan om äldre och deras roll på arbetsmarknaden så behandlas den återigen 
i artikel 9, där de äldre ses som en nyckelgrupp för att få fler i arbete: ”Arbeta till 70 – kan det 
vara ett bra förslag? Klart är i alla fall att något måste göras för att öka andelen försörjare när 
gruppen försörjda växer. Alternativet är ett åderlåtet välfärdssystem.”57 Vi måste, enligt skribenten, 
få fler i arbete för att inte välfärden ska urholkas helt. Det framställs med andra ord med en 
objektiv modalitet, texten ger inget utrymme för alternativa tolkningar. Vidare menar skribenten 
att det bara finns tre sätt att lösa problemet med den allt större ”försörjningsbördan”: 

1. Att anpassa välfärdsnivån efter den förändrade demografin och ekonomin. Med mindre 
pengar och fler som ska dela på dem kan allt omöjligt räcka till alla. Vi tvingas till prioriteringar 
som handlar om mycket mer än större barngrupper i förskolan och överfyllda sjuksalar. I stället 
kommer det att handla om ifall vi ska ha en skattefinansierad barn- och utbildningsverksamhet. 
Eller om vi ska lägga pengarna på sjukvården. 
2. Att se till att de färre försörjarna blir något fler. Det kan ske genom arbetskraftsinvandring. 
Så kan gapet mellan antalet försörjare och antalet försörjda minskas utan att man gör något åt 
antalet försörjda. 
3. Att se till att de färre försörjarna blir fler och att de försörjda blir färre. Det kan göras genom 
att få fler av den dryga miljon människor i arbetsför ålder som inte arbetar att arbeta. Och det 
kan göras genom att skjuta upp pensionsåldern. Om flödet sker från gruppen försörjda till 
försörjare är vinsten tvåfaldig eftersom det offentliga både fråntas en utgift och får en inkomst. 
Att inte göra något är att rösta för det första förslaget. För alla som värnar välfärdsstaten kan 
därför inte passivitet vara något alternativ.58

Även om skribenten bara ser tre alternativ för hur vi kan hantera att de ”försörjda” blir allt fler så 
finns det andra sätt att se på saken. Daniel Ankarloo (2005) menar att problemet med den 
växande ”försörjningsbördan” både är överdrivet och felformulerat. Det avgörande är enligt 
honom hur produktiv arbetskraften i realiteten är, inte antalet unga i arbetskraften relativt antalet 
äldre.59 Viktigt att påpeka är emellertid att produktiviteten främst rör det materiellt syftande 
arbetet, eftersom produktiviteten i tjänsteproduktion inte kan effektiviseras på samma sätt som i 
                                                 
56 ”Den ekonomisk-politiska regimen” innebär att penningpolitiken prioriterar inflationsbekämpning före full 
sysselsättning och att finanspolitiken enbart är inriktad på stabilitet och minskning av statsskulden; se artikel 4. 
57 Artikel 9: ”Glädjen i att arbeta” i Dagens Nyheter, 040307, s. A02 
58 Ibid. 
59 Daniel Ankarloo (2005), Kris i välfärdsfrågan s. 16 
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varuproduktion. Enligt min tolkning menar alltså Ankarloo att vi genom en ökning av 
produktiviteten i varuproduktionen får mer resurser att investera i offentlig verksamhet. Det 
finns dock teorier som pekar på att det inte är så enkelt som att tillväxt inom varuproduktion 
automatiskt leder till tillväxt inom tjänsteproduktion vilket jag kommer att återkomma till. 

Det som utgör själva problemet med den växande ”försörjningsbördan” är hur resurserna ska 
räcka till alla. Detta spörsmål behandlas både i citatet ovan och av Ankarloo; enligt punkt ett i 
citatet kan de minskande resurserna omöjligen räcka till allt fler, Ankarloo poängterar dock att 

om den offentliga konsumtionens andel av BNP hade varit den samma 2002 som 1981 hade 
man spenderat nästan 47 miljarder mer i offentlig konsumtion 2002 än man faktiskt gjorde. 
Det hade räckt mer än väl för att täcka den kommunala sektorns underskott för 2002 som var 
8 miljarder kronor!60

Enligt detta synsätt är det således inte bara hur mycket vi arbetar eller hur stor 
”försörjningsbördan” är som avgör om resurserna kommer att räcka eller ej, även hur vi väljer att 
använda resurserna är av stor vikt. Även detta kommer jag att återkomma till längre fram. 

För att återgå till citatet från DN menar jag att det innehåller en del intressanta formuleringar, 
exempelvis valet att beskriva människor i termer av ”försörjare” eller ”försörjda”. Genom att 
ställa upp denna dikotomi står det klart för läsaren att hon antingen tillhör gruppen ”försörjare” 
(närande) eller gruppen ”försörjda” (tärande). Då arbete och ekonomi är så nära förknippade 
med varandra menar jag att det är föga förvånande att ekonomiska termer får ett stort utrymme i 
det empiriska materialet, dock anser jag det vara anmärkningsvärt att människor beskrivs som 
”utgifter” eller ”inkomster”. Det är enligt mig ett tecken på att den ekonomiska diskursen, som 
gärna beskriver allt i ekonomiska termer, har intagit en hegemonisk ställning. 

Även artikel 11 behandlar problemet med den växande ”försörjningsbördan”. Här tas det upp 
ett antal förslag på hur fler ska komma i arbete, ett av dem handlar om att höja pensionsåldern: 

Den förlegade ålderstrappan står fortfarande kvar, med 65 år som den magiska gräns där 
människor lämnar ”arbetsför ålder”. Denna arbetsmarknadens ättestupa innebär ett både 
mänskligt och ekonomiskt slöseri.61

I likhet med artikel 1 beskrivs det här som ett mänskligt och ekonomiskt slöseri att inte ta tillvara 
på de äldre. Vidare beskrivs pensionsåldern som en ättestupa, den beskrivs alltså med hjälp av en 
metafor. Jacobsson och Angell Øygarden menar att en metafor innebär ett påstående om 
samband mellan ting som är olika genom att den etablerar likheter mellan olikartade fenomen. 
Metaforen utgör därför ett argument i sig.62 Men vad innebär det då att beskriva pensionsåldern 
som en ättestupa? En ättestupa är ju ett stup där gamla människor hoppar eller kastas ned för att 
inte belasta familjen, det är med andra ord förknippat med en syn på äldre som de flesta 
förmodligen tar avstånd ifrån. Uttrycket implicerar därmed inte bara att det är förlegat med en 

                                                 
60 Ankarloo (2005), s. 33, se även Ingelstam (1995), s. 182 
61 Artikel 11: ”Rovdriften på svenskarna” i Dagens Nyheter, 031109, s. A02 
62 Jacobsson & Angell Øygarden (2001), s. 207-208 
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pensionsålder på 65 år, det är även förkastligt. Metaforen blir i det här fallet ett tyst argument 
som både förstärker och förstärks av argumentet att pensionsåldern är ett ”mänskligt och 
ekonomiskt slöseri”. Denna typ av metaforer är frekvent förekommande i det empiriska 
materialet. 

När det handlar om den ”växande försörjningsbördan” målas det i DN inte bara upp en bild 
av att det är för få som arbetar, de som väl arbetar gör det dessutom i alldeles för liten 
utsträckning: 

Vi lever längre och försörjningsbördan växer med varje årtionde: det vill säga färre yrkesaktiva 
ska försörja fler – unga och gamla. Och dessutom göra det under allt kortare del av livet. För 
som Gunnar Wetterberg, samhällsdebattör i Saco, påpekar i en längre artikel i tidskriften Axess 
(2/2002): ”Kruxet är att vi förlängt livets alla faser – utom arbetets.” För fyrtio år sedan 
tillbringade en man i ett industriland cirka 50 år av sitt 68 år långa liv i arbete, i dag tar 
yrkesarbetet bara 38 år, jämnt hälften av hans livslängd.63

Värt att notera, vilket skribenten underlåter att göra, vid jämförelser av hur mycket vi arbetade för 
40 år sedan med hur mycket vi arbetar i dag är att en stor andel kvinnor har börjat förvärvsarbeta 
under denna period. Så även om männen arbetar mindre i dag än vad de gjorde för 40 år sedan så 
har det totala antalet arbetade timmar i stort sett förblivit oförändrat.64 Genom att inte ta upp 
detta framstår det som att vi arbetar betydligt mindre än vad vi faktiskt gör. Vidare är jag tveksam 
till vilket värde denna typ av diakrona jämförelser har eftersom arbetsmarknaden av i dag skiljer 
sig väldigt mycket från hur det såg ut för 40 år sedan. Det har exempelvis gjorts stora tekniska 
framsteg vilket bland annat har resulterat i att produktiviteten har ökat markant. 

För att komma till rätta med den växande ”försörjningsbördan” krävs det enligt skribenten att 
fler människor stannar längre i arbetslivet: 

Vad det handlar om är att få det goda livet – som vi tar som en självklar rättighet – att 
inkludera också arbete. Ett arbete vars villkor är anpassade efter oss, ett arbete som ingalunda 
behöver vara detsamma som det vi gjort de föregående trettio åren, men ett arbete som låter 
oss vara meningsfullt verksamma uppemot 70-årsdagen. 
Det betyder förmodligen mer deltidsarbete, mer byte av arbetsuppgifter och delvis nya roller 
på arbetsplatserna.65

Arbetet måste alltså bli mer attraktivt, vilket förmodligen innebär mer byte av arbetsuppgifter och 
delvis nya roller på arbetsplatserna, kort sagt ökad flexibilitet. Denna flexibilitet handlar om ett 
arbete anpassat efter arbetstagarna. Genom att använda ordet förmodligen står det klart att det är en 
subjektiv spekulation från skribentens sida, det uttrycks med låg affinitet. Anledningen till denna 
låga affinitet skulle kunna vara att skribenten är medveten om att chansen att marknaden anpassar 
sig efter arbetstagarna inte är så stor. Mestadels syftar nämligen ordet flexibilitet på att 
arbetstagarna ska anpassa sig efter marknadens krav. Flexibiliteten kan således syfta på två olika 

                                                 
63 Artikel 15: ”Slogan för fyrtiotalister” i Dagens Nyheter, 020402, s. A02 
64 Ingelstam (1995), s. 69, se även Ankarloo (2005), s. 29 
65 Artikel 15 
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saker, antingen är det arbetet som måste vara flexibelt och anpassas efter arbetstagarnas behov 
eller så är det arbetstagarna som måste vara flexibla och anpassa sig efter marknaden. Det är alltså 
det senare av dessa två alternativ som enligt mig är dominerande i DN:s artiklar, vilket leder mig 
in på en diskussion om kravet på ökad flexibilitet och försvagade trygghetssystem.  

3.2 Krav på försvagade trygghetssystem och ökad flexibilitet 
I samband med frågan om att få fler i arbete och de äldres roll i det hela nämnde jag att 
trygghetssystemen ansågs vara en orsak till att fler inte arbetar. Detta är något som är 
återkommande i det empiriska materialet, det sägs exempelvis att ”välfärdsstatens 
trygghetssystem [har] befriat människor från tvånget att arbeta.”66 Vidare hävdas det att 

den enkla förklaringen [till arbetslösheten och sjukligheten] kan ju vara att normbildningen 
anpassats till möjligheten att välja: man behöver inte ta vilket jobb som helst och man kan 
sjukskriva sig från trista arbetsuppgifter. Många vantrivs på sina jobb och blir sjuka just för att 
trygghetssystemen gör det möjligt att slippa gå kvar.67

Jag menar att citatet ovan är ett exempel på hur författaren försöker naturalisera sitt budskap. I 
början av citatet sägs att normbildningen kan vara en förklaring till den höga arbetslösheten och 
sjukligheten. Genom användandet av ordet kan, framgår det att det handlar om en spekulation 
från skribentens sida. Sedan fortsätter emellertid citatet med en mening som är formulerad som 
en objektiv sanning, det är trygghetssystemen som gör människor sjuka. Genom att på detta sätt 
omvandla en subjektiv uppfattning till ett objektivt utlåtande ges argumentet större tyngd. 
Förutom den rent lingvistiska modalitetsglidningen menar jag att det i sammanhanget är 
intressant hur en trosuppfattning enligt ovan omvandlas till ett ”objektivt” utlåtande som ligger i 
linje med den ekonomiska diskursen. DN ger därmed röst åt en diskurs som betraktar 
arbetslöshet som ett individuellt val. I och med att denna diskurs förstår det sociala fenomenet 
arbetslöshet utifrån individen ser jag det som ett tecken på att den utgår från en metodologisk 
individualism. Metodologisk individualism innebär enligt Nils Gilje och Harald Grimen (1992) att 
man drar ”slutsatser från egenskaper hos individer och deras handlingar till egenskaper hos sociala 
fenomen”68. 

Även i artikel 3 går skribenten till angrepp mot trygghetssystemen, det sägs att ”politiker som i 
dag inte vill se några förändringar av socialförsäkringssystemen är de som kommer att tvingas åse 
de största förändringarna när systemen till sist kollapsar.”69 Skribenten förbinder sig i detta citat 
med, vad Fairclough kallar för, ett starkt sanningsanspråk. Systemet kommer att förändras oavsett 
om man vill det eller ej, antingen genom aktiva nedskärningar, vilka benämns som ”livräddande 

                                                 
66 Artikel 2: ”Välfärdslandet/7: Arbetets söner har slutat arbeta. Anders Isaksson: Nu säljer partierna fritid och 
trygghet, inte arbete” i Dagens Nyheter, 041016, s. A04 
67 Ibid. 
68 Nils Gilje & Harald Grimen (1992), Samhällsvetenskapernas förutsättningar s. 219 
69 Artikel 3: ”Välfärdslandet/6: Torka bort vaselinet från linsen. Hanne Kjöller: Det behövs en alternativ 
arbetsmarknad” i Dagens Nyheter, 041014, s. A04 
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systemförändringar”, eller genom en kollaps. Genom att göra denna typ av förutsägelse 
legitimerar författaren, enligt Fairclough, sin makt att kunna säga åt människor vad de måste göra 
eller vad de inte får göra i sammanhanget.70 I det här fallet handlar det om en underförstådd 
tillsägelse om att inte stödja en politik som inte vill förändra socialförsäkringssystemet. Denna typ 
av starka sanningsanspråk är vanligt förekommande inom massmedia där subjektiva tolkningar 
ofta presenteras som om de vore fakta71.  

När det gäller att strama åt villkoren för de arbetslösa får även Arbetsförmedlingen hård kritik 
eftersom handläggarna anses vara alldeles för snåla med att avstänga människor från a-kassan:  

Förstagångsfusk straffas med att man förlorar en fjärdedel av a-kassan under 40 dagar. Vid 
andragångsfusk blir man av med hälften under 40 dagar. Efter tredje gången avstängs man helt. 
Det är ungefär som om en bankrånare skulle få behålla 75 procent av bytet första gången, 50 
procent nästa för att tredje gången bli av med allt. Och slippa fängelse. Men det kan inte vara 
mindre bedrägligt att stjäla av det offentliga än att stjäla av det privata.72

Det fusk som likställs med bankrån är när en arbetslös inte står till arbetsmarknadens förfogande. 
Visserligen är det en viktig fråga att komma till rätta med det fusk som förekommer, men att 
jämställa alla arbetslösa personer som inte står till arbetsmarknadens förfogande varje dag med 
bankrånare bidrar enligt mitt sätt att se det till en potentiell stigmatisering av de arbetslösa. Jag 
antar att skribenten inte på fullt allvar menar att den som inte söker jobb varje dag ska få fängelse. 
Dock menar jag att denna typ av argumentation förstärker både den negativa inställning många 
har till de arbetslösa samt den negativa självbild många som förvägras tillträde till 
arbetsmarknaden kämpar med. I flera av artiklarna framgår det att det finns mängder med skäl till 
att individer står utanför arbetsmarknaden men den samlade bilden som framkommer, 
exempelvis genom sådana utsagor som det ovan anförda citatet, är att de arbetslösa utgör en 
kategori som av egen vilja beslutar sig för att bli försörjda av andra. När denna kategori blir en 
självklar del av diskursen determineras uppfattningen av de arbetslösa hos såväl de arbetslösa 
själva som hos övriga av denna kategorisering.  

Den bild som genom denna argumentation förmedlas är att (”frivillig”) arbetslöshet likställs 
med kriminalitet, därmed förknippas arbete med laglydnad och moralisk riktighet. 

Nära förknippat med de argument för hårdare tag mot de arbetslösa som är frekvent 
förekommande i det empiriska materialet är kravet på en mer flexibel arbetsmarknad. Med stöd i 
en rapport från Arbetslivsinstitutet menar exempelvis skribenten i artikel 6 att vi svenskar måste 
byta livssyn: 

Det goda livet som det arbetsfria livet, det skulle kunna vara en delförklaring till våra höga 
sjuktal och till arbetslösheten. Inte så att människor absolut inte vill arbeta. Men många av oss 
har höga krav på hur det ska vara på jobbet. Vi vill inte se förändringar som vi inte själva 
bestämt, inte tvingas byta arbetsuppgifter och råka ut för omorganisationer. […] 

                                                 
70 Fairclough (2003), s. 167 
71 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 88 
72 Artikel 10: ”Kontanter i stället för jobb” i Dagens Nyheter, 040212, s. A02 



 23

Om vi har oturen att bli arbetslösa skriver vi gärna under alla utsagor om anställningsförsäkring 
och arbetslinjen. Men när det sedan kommer till kritan – inte vill vi byta yrke eller pendla, och 
verkligen inte flytta. Vi vill inte gå ner i lön. Då går vi hellre på a-kassa.73

Vidare menar skribenten att vi måste se förändringar i våra arbetsliv som huvudregeln i stället för 
som otäcka överraskningar. Det är således en plädering för ett mer flexibelt arbetsliv, vi måste 
sänka våra krav, vänja oss vid att det inte finns någon stabilitet och trygghet i arbetslivet, helt 
enkelt acceptera att allt som är fast förflyktigas. Richard Sennett (2003) menar att dessa ständiga 
omvandlingar och denna kortsiktiga flexibilitet präglar dagens samhälle. Såväl ekonomisk som 
social kontinuitet tillhör det förgångna.74 Vidare skriver han: 

Under större delen av mänsklighetens historia har folk funnit sig i att deras liv helt plötsligt kan 
förändras på grund av krig, hungersnöd eller andra katastrofer och att man måste improvisera 
för att överleva. […] 

Utmärkande för dagens osäkerhet är att den existerar utan någon hotande katastrof. I stället 
är den intimt förknippad med de gängse strategierna i en livskraftig marknadsekonomi. 
Instabilitet anses som något normalt […] Kanske leder det oundvikligen till att karaktären 
utarmas. ”Kortsiktighetsprincipen” rubbar långsiktigt agerande, luckrar upp ömsesidigt 
förtroende och engagemang och frikopplar viljan från handlandet.75

Flexibilitet är alltså enligt Sennett förknippat med osäkerhet och en allt mindre stabil tillvaro som 
i längden kan leda till att ”karaktären utarmas”. Den syn på flexibilitet som framträder i DN:s 
ledarartikel är dock en helt annan. Att inte välkomna den allt mindre stabila tillvaron ses enligt 
denna som en möjlig delförklaring till de höga sjuk- och arbetslöshetstalen. Frågan är emellertid 
hur utbredd denna ovilja till förändring är. Enligt det ovan citerade stycket ur DN-artikeln vill vi 
exempelvis ”verkligen inte flytta” när det kommer till kritan. I motsats till detta presenterades i 
Dagens Eko tisdagen den 4 april 2006 en undersökning som gör gällande att vi svenskar är bland 
de mest benägna i hela EU att flytta för att få jobb. Enligt undersökningen är över 70 procent 
beredda att flytta till en annan del av landet för att få jobb, medan 44 procent kan tänka sig att 
arbeta utomlands om de blir arbetslösa.76 Visserligen är inte den analyserade ledarartikeln helt ny, 
men jag har svårt att tro att det skulle ha skett några jättestora attitydförändringar från juli 2004 
(då artikeln publicerades) till april 2006. Trots att vi enligt undersökningen i relativt stor 
utsträckning alltså redan är vana vid omställningar och i hög grad är beredda att flytta vill 
skribenten inpränta budskapet att vi måste sänka våra krav och i än högre grad välkomna de 
förändringar som ligger i marknadens intresse. 

Vikten av flexibilitet betonas även i artikel 7: 

Bristen på rörlighet på arbetsmarknaden är ett grundproblem: för individen och för samhället i 
sin helhet. Det är hälsosamt för oss människor att lära oss nya saker, att emellanåt byta 
arbetsuppgifter, att utvecklas och att möta nya människor och miljöer.  

                                                 
73 Artikel 6: ”Vår lediga lyckolista” i Dagens Nyheter, 040720, s. A02 
74 Richard Sennett (2003), När karaktären krackelerar s. 42 
75 Ibid. s. 44 
76 http://www.sr.se/ekot/arkiv.asp?DagensDatum=2006-04-04&Artikel=830100 (2006-04-05) 
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Det är viktigt för arbetet att nya människor kommer in. Friska ögon som kan se på gamla 
rutiner på ett nytt – och kanske bättre – sätt. Och det är ur samhällsperspektivet viktigt att alla 
som kan är med och bidrar till vår gemensamma välfärd.77

Ökad rörlighet, det vill säga minskad stabilitet, blir här en nodalpunkt som på individnivån 
förknippas med att lära sig nya saker, att utvecklas samt att möta nya människor och miljöer. På 
samhällsnivån förknippas den ökade rörligheten med ”nya – och kanske bättre – sätt” att se på 
gamla rutiner. Dessutom framställs den, i och med den sista meningen, som en förutsättning för 
att alla ska kunna bidra till den gemensamma välfärden. Skribenten antar helt enkelt att ökad 
rörlighet är ett krav från arbetsmarknaden som vi måste rätta oss efter. Fairclough menar att 
denna typ av antaganden, som välkomnar allt som ökar effektiviteten och anpassningsförmågan, 
är ett tecken på en nyliberal ekonomisk och politisk diskurs78. Enligt min tolkning är denna 
nyliberala diskurs en annan benämning på den diskurs som jag kallar för en ekonomisk diskurs. 
Fairclough menar att det är i just sådana antaganden som i citatet ovan som textens ideologiska 
förutsättningar visar sig.79  

Ett annat motiv som ges för den ökade flexibiliteten är konkurrensen från låglöneländer. Det 
hävdas att vi inte kan konkurrera med låglöneländer om att erbjuda billig arbetskraft. I stället ska 
vi erbjuda ovanligt kompetent arbetskraft, därför måste vi satsa på utbildning. Detta kan kopplas 
till den strukturomvandling som jag nämnde i inledningen, vårt samhälle kan sägas ha gått från 
industrisamhälle till kunskapssamhälle. 

Det förslag som förespråkas för att öka kompetensen är så kallade kompetenskonton, vilka 
innebär att ”den enskilde sparar under skattemässigt gynnade former för att senare använda 
pengarna i samband med studier.”80 Skribenten menar att kompetenskonton skulle stimulera fler 
att utbilda sig vilket successivt skulle kunna leda till ”en mer flexibel arbetsmarknad med anställda 
som trivs bättre, lär sig mer och vågar byta arbetsuppgifter.”81 Flexibilitet och kunskap hör med 
andra ord ihop, ju högre kompetens desto positivare syn på rörlighet. Kunskapen gynnar alltså 
flexibiliteten vilken i sin tur leder till bättre trivsel bland de anställda. Genom att på detta sätt 
förbinda flexibilitet med kunskap och trivsel förknippas samtidigt krav på stabilitet med 
okunskap och vantrivsel, vilket förstärker bilden av flexibilitet som något alltigenom positivt. 
Zygmunt Bauman (2000) påpekar dock att idén om flexibilitet ”döljer det faktum att den 
förutsätter en omfördelning av makten, och implicerar en avsikt att expropriera motståndskraften 
hos dem vars ’rigiditet’ skall övervinnas.”82 Flexibiliteten innebär nämligen att arbetsmarknaden 
blir mer foglig och medgörlig, den blir flexibel i den meningen att arbetstagarna hela tiden ska 
anpassa sig efter marknadens villkor.83

                                                 
77 Artikel 7: ”Stoppa utslagningen” i Dagens Nyheter, 040516, s. A02 
78 Fairclough (2003), s. 58 
79 Ibid. 
80 Artikel 8: ”En sviken utbildningsvision” i Dagens Nyheter, 040401, s. A02 
81 Ibid. 
82 Zygmunt Bauman (2000), Globalisering s. 98 
83 Ibid. 
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Ytterligare ett exempel på hur utbildning ses som ett steg mot ökad flexibilitet är följande citat: 

För den enskilde kan vidareutbildning betyda nya möjligheter: ett nytt jobb, intressantare 
arbetsuppgifter, högre lön, kort sagt ett rikare liv. För arbetsgivarna handlar vinsterna om att 
deras anställda får högre kompetens och trivs bättre. 
Statens vinster ser likartade ut. De handlar om en mer flexibel arbetsmarknad, om högre 
produktivitet och ökad tillväxt.84

Jag noterar att det är skillnad på modalitet i de olika meningarna ovan. När det gäller individens 
fördelar med att vidareutbilda sig sägs det att det kan innebära nya möjligheter. Arbetsgivarnas 
och statens vinster framställs däremot i form av objektiva modaliteter.  

Vidare ekvivaleras utbildning här med nytt jobb, intressantare arbetsuppgifter, högre lön, 
rikare liv, högre kompetens, bättre trivsel, ökad flexibilitet, högre produktivitet och ökad tillväxt. 
Alla dessa saker antas vara positiva. Frågan är dock om inte vissa av dessa positiva följder står i 
motsättning till varandra. En ökad flexibilitet på arbetsmarknaden innebär exempelvis, vilket jag 
varit inne på tidigare, en minskad trygghet för många. Frågan är om denna minskade trygghet kan 
kopplas samman med en ökad trivsel. De som vinner på den ökade flexibiliteten är de med bäst 
förutsättningar, för alla har som bekant inte samma förutsättningar, inte heller när det gäller 
möjligheten att utbilda sig. Ökad flexibilitet kan således leda till ökad trivsel för dem som har 
goda förutsättningar men ökad otrygghet för dem med sämre förutsättningar. 

3.2.1 Tillväxt som välfärdens räddning? 
När det gäller antagandet att tillväxt är något nödvändigt och i alla lägen positivt ställer jag mig 
frågan om ökad tillväxt verkligen alltid är av godo. Christer Sanne (1995) påpekar exempelvis, 
vilket jag återkommer till nedan, att tillväxt baserad på ökad produktion och konsumtion inte är 
ekologiskt hållbart. Miljön räcker helt enkelt inte till för en fortsatt tillväxt i samma bana som i 
dag.85 Vidare menar Ingelstam (2001) att det är viktigt att ställa frågan om ekonomisk tillväxt 
leder till att människorna faktiskt får ett bättre liv. Detta spörsmål delar han upp i två frågor, för 
det första: leder ekonomisk tillväxt till ekonomiskt större välbefinnande för människorna? Och 
för det andra: hur förhåller sig detta ekonomiska välbefinnande till ”rent mänsklig” livskvalitet? 
Han menar att påståendet om att det finns ett positivt samband mellan tillväxt och ökat 
ekonomiskt välbefinnande är svagt belagt. I synnerhet om miljöfaktorer av olika slag ges större 
vikt. När det gäller frågan om livskvalitet, som är svårare att mäta, så pekar Ingelstam med 
hänvisning till undersökningar från Statistiska centralbyrån (SCB) på att den omedelbara effekten 
av ekonomisk tillväxt, nämligen högre konsumtionsutrymme, tilldelas relativt låg vikt. Det som 
värderas högst är exempelvis social service, utbildning samt miljövård. Och när det gäller denna 
typ av välfärdstjänster så menar Ingelstam att de politiska prioriteringarna är viktigare än själva 
tillväxten.86  

                                                 
84 Artikel 12: ”LO stjälper god utbildningsmodell” i Dagens Nyheter, 031002, s. A02 
85 Christer Sanne (1995), Arbetets tid s. 26 
86 Lars Ingelstam (2001), ”Att rida på en tiger” i Vår tids ekonomism, Geir Angell Øygarden (red.) s. 22ff 
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Detta är enligt mig viktigt eftersom tillväxten gång på gång i det empiriska materialet ses som 
en förutsättning för att bevara och utveckla välfärden. Så också i citatet ovan, även om det här 
inte sägs explicit. Enligt Ingelstam vilar denna föreställning dock på en missuppfattning. Det som 
driver den offentliga sektorns expansion är enligt honom den andel av resurserna som används för 
offentliga utgifter och offentlig konsumtion, därmed är det skattekvoten som är nyckeln till det 
hela, inte tillväxten.87 För att visa på detta ger Ingelstam följande exempel: 

Antag att genom ekonomisk tillväxt BNP skulle tillväxa med 1000 miljarder över en viss 
period. Med en konstant skattekvot på t ex 45 % kommer de offentliga kassorna under samma 
tid att tillföras 450 miljarder kronor. Kommer inte dessa att utgöra ett ”reformutrymme” av 
ganska magnifika proportioner? Svaret är nej, ty om den offentliga sektorns anställda och de 
som mottar bidrag och transfereringar skall ha samma levnadsstandardsutveckling som övriga 
medborgare så är hela detta belopp redan intecknat i löneökningar och höjda bidrag. Tillväxt 
leder till att läkare, förskollärare och poliser får råd med finare bilar, dyrare joggingskor och 
mer exotisk mat, men tillför inte sjukvården, barnomsorgen eller rättsväsendet några som helst 
resurser för att expandera sina personalstyrkor.88

Tillväxt utan samtidig skattehöjning har enligt Ingelstam således ingen positiv effekt för den 
offentliga sektorn. Enligt honom finns det med andra ord inget kausalt samband mellan tillväxt 
och bevarad välfärd. 

Den bild av arbete som enligt mig förmedlas i och med de allt hårdare kraven på de arbetslösa 
och kraven på en flexibel arbetsmarknad är att arbete är något som sker på arbetsgivarnas villkor. 
Vi ska vara tacksamma för att vi över huvud taget får jobba, och vi ska verkligen inte komma 
med krav på stabilitet och trygghet. Detta hänger enligt mig samman med den syn DN har på 
arbetet, människan och samhället varför jag nu övergår till att närmare problematisera detta. 

3.3 Den ekonomiska människan, arbetet och samhället  
Stora delar av det empiriska materialet kännetecknas av vad jag kallar en ekonomisk diskurs. 
Denna diskurs präglas i sin tur av en viss människo- och samhällssyn, som blir väldigt tydlig i 
exempelvis artikel 5. I denna artikel ges arbetet en tydlig moralisk karaktär, frågan hur fler ska 
lockas att arbeta mer handlar om solidaritet sägs det.  

Skribenten hävdar att det fanns en tid då ”arbetet hade en tydlig moralisk dimension. Det 
utförde man inte bara för sin egen skull […] Att arbeta var en plikt, en skyldighet gentemot andra 
människor.”89 Genom att använda sig av verbens preteritumform (dåtid) menar författaren att 
arbetet i dag inte har denna moraliska dimension. Denna arbetsmoral, som innebär att alla ska 
bidra så mycket de kan, var effektiv för att få människor att arbeta och skribenten menar att 
denna moral fortfarande kan tillämpas på små gemenskaper, men inte på hela samhället: 

För den grupp som är ute på en fysiskt krävande fjällexpedition är det självklart att packningen 
måste omfördelas när någon blivit skadad eller helt enkelt inte orkar sin packning. Alla ställer 

                                                 
87 Ingelstam (1995), s. 182, se även Ankarloo (2005), s. 33 
88 Ingelstam (1995), s. 185 
89 Artikel 5: ”Av var och en efter förmåga” i Dagens Nyheter, 040826, s. A02 
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upp, särskilt den som vet med sig att den har mer krafter än kamraterna. Så fort gemenskapen 
växer och det gemensamma projektet blir mer otydligt försvagas emellertid offerviljan. Och 
inte bara det: den tidigare så intuitivt tilltalande moralen förlorar sin kraft. Hur ska man kunna 
kräva offervilja av individer som för det första inte direkt kan se vad uppoffringen betyder för 
en medmänniska och för det andra inte vet om andra samhällsmedborgare ställer upp lika 
lojalt?90

Man kan med andra ord inte kräva att samhällsmedborgarna ska ställa upp för varandra eftersom 
de för det första inte kan se på vilket sätt uppoffringen hjälper någon annan och för det andra för 
att de inte vet om alla andra är lika hjälpsamma. Med en argumentation av det slaget antar jag att 
skribenten exempelvis vill avskaffa allt bistånd. För varför ska vi skänka pengar till några som vi 
inte vet hur de kommer att använda pengarna? Och hur kan vi vara säkra på att de skulle hjälpa 
oss om det var vi som hade det svårt?  

Citatet ovan, men även det som följer nedan, menar jag visar på den människo- och 
samhällssyn skribenten har: 

Kollektivets behov av människors arbetsinsatser finns kvar även när antalet människor i 
gemenskapen växer. Men metoden för att få människor att göra det som är bra för gruppen 
som helhet måste förändras.  
Sovjetunionen och dess satellitstater försökte få människor att ge efter förmåga genom 
propaganda och repression. Den marknadsekonomiska lösningen är i stället att utnyttja 
människors drivkraft att förbättra sin egen livssituation. 
Politikens uppgift blir här att se till att det som är attraktivt och rationellt för individen 
sammanfaller med det som är bra för samhället som helhet.91

Ovanstående citat innehåller ett par formuleringar som jag menar är värda uppmärksamhet. För 
det första hävdas det att metoden för att få människor att göra något som är bra för andra måste 
förändras. Vi kan enligt skribenten inte längre, som det första citatet pekade på, kräva att 
människor ska hjälpa varandra utan att själva få någonting i utbyte. Förutom detta alternativ, som 
skulle kunna kallas den solidariska lösningen, presenterar skribenten endast två andra alternativ. 
De två alternativ som vi har att välja på, eftersom vi måste komma bort från den solidariska 
lösningen, är den marknadsekonomiska lösningen eller den sovjetiska. Således har vi att välja på 
marknadsekonomi eller propaganda och repression. Detta utgör enligt mig ett exempel på hur 
skribenten försöker naturalisera sitt budskap. När valet framställs som att det står mellan 
marknadsekonomi och diktatur har läsaren ingen egentlig valmöjlighet. Marknadsekonomin är 
den enda, den universella, lösningen. 

Den avslutande meningen i det ovan anförda citatet visar enligt mig på att skribenten har 
individen som utgångspunkt vid talet om samhället och kollektivet, skribenten utgår med andra 
ord från en metodologisk individualism. I det här fallet handlar det om att politiken ska utgå från 
individen för att garantera kollektivets väl. Enligt mitt synsätt kan detta innebära problem då det 
som är bra för en individ inte nödvändigtvis är bra för en annan, i synnerhet inte när det råder 
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stora sociala skillnader. Därmed inte sagt att det är bättre att utgå från kollektivet, poängen är att 
det är vanskligt med denna typ av generaliseringar över huvud taget.  

Burr poängterar exempelvis att både metodologisk individualism och metodologisk 
kollektivism är problematiskt ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Om individen är 
utgångspunkten för förståelsen av det sociala förutsätter det att individen existerar oberoende av 
det sociala, vilket bygger på essentialism. Följaktligen strider metodologisk individualism mot det 
för socialkonstruktionismen fundamentala antagandet att människan inte har någon essens. Om 
samhället däremot anses determinera individen (metodologisk kollektivism) blir diskurser endast 
sidoeffekter av sociala strukturer och individen förlorar därmed sin agens. Burr anser att 
problemet är att individ/samhälle beskrivs som två delar av en dikotomi. Därför föreslår hon att 
denna dikotomi kan ses som ett sätt att tänka om världen, som en konstruktion. I det verkliga 
livet ser vi inte individ och samhälle som två skilda storheter, de kan snarare förstås som två sidor 
av samma mynt.92

3.3.1 Människo- och samhällssyn 
När det gäller innebörden av DN:s resonemang ovan och av den marknadsekonomiska lösningen 
i sig, att utnyttja människors drivkraft att förbättra sin egen livssituation, så förutsätter det enligt 
mitt sätt att se det att människan är en homo œconomicus vars enda motivation är egen 
nyttomaximering. Denna människo- och samhällssyn, som framkommer i mitt empiriska material 
i allmänhet och i artikel 5 i synnerhet, stämmer väl överens med den beskrivning Ingelstam ger av 
ekonomismens människo- och samhällssyn. Han menar att människosynen går ut på att 
människan är rationell, snabbtänkt och egoistisk, ständigt på jakt efter att främja sina ekonomiska 
intressen. Samhällssynen innebär i sin tur att samhället uppfattas som summan av ett antal 
egoistiska individer som handlar oberoende av varandra. Enligt Ingelstam blir det då ”naturligt att 
hävda konkurrensen som den överlägsna, kanske enda, metoden att åstadkomma effektivitet.”93

Jag menar att denna latenta föreställning om människan och samhället leder till att individen 
förutsätts ha en instrumentell inställning till arbetet, vilket är en av orsakerna till att denna syn är 
så frekvent förekommande i det empiriska materialet. En annan orsak till att den instrumentella 
inställningen är så utbredd skulle enligt mig kunna vara att dagens lönearbete inte lika påtagligt 
handlar om överlevnad som tidigare. Detta är något som Sanne påpekar, han menar att den 
omedelbara kontakten mellan arbete och liv i dag är bruten, dagens lönearbete handlar inte om 
överlevnad eller skapande94. När produktionen på detta sätt skiljs från behoven, och 
konsumtionen blir ett mål i sig, förverkligar sig människan genom sitt köpande och ägande i 
stället för genom sitt arbete. Arbete blir med andra ord ett medel för att uppnå mål på fritiden, 
exempelvis i form av konsumtion. Att utnyttja människans drivkraft att förbättra sin situation 
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stämmer alltså väl överens med konsumismens ideologi som går ut på att individen förverkligar 
sig genom sin konsumtion.  

Men vilka förhållanden är det då som har gjort att just den ekonomistiska tolkningen av arbete 
har lyckats skapa en hegemoni? Lars Udehn (2001) menar att ekonomiämnet har genomgått 
något av en revolution i samband med det marknadsliberala segertåget. Tidigare var ekonomisk 
teori huvudsakligen en teori om marknaden men på senare tid har den utvidgats till att omfatta 
allt mänskligt beteende och därmed alla typer av sociala fenomen.95 Den ekonomiska diskursen 
har med andra ord invaderat andra discipliner vilket jag ser som en förklaring till varför den är så 
framträdande i DN:s ledarartiklar. Detta fenomen, som Fairclough benämner marketization of 
discourse, är enligt Chouliaraki och Fairclough typiskt för senmoderniteten. Gränserna mellan olika 
språkliga domäner lösgörs, vilket resulterar i olika hybriditetsdiskurser.96 Eftersom denna 
ekonomiska diskurs har fått så stort genomslag i olika institutioner blir det tydligt hur språkbruket 
i exempelvis DN:s ledarartiklar kan förbindas med social praktik. Vidare förstärker 
konsumtionskulturen enligt mig den ekonomiska diskursen genom att individen enligt denna 
kultur aldrig får vara nöjd med vad hon har, hon måste hela tiden sträva efter mer.  

Genom att utgå från dessa ekonomistiska antaganden om människan och samhället 
naturaliseras skribenternas ideologiska budskap och framställs därmed som det enda tänkbara 
sättet att beskriva verkligheten.  

Det finns emellertid andra sätt att beskriva verkligheten; enligt exempelvis Udehn är det 
empiriska stödet för att individer alltid skulle agera rationellt och på ett sätt som gynnar deras eget 
intresse ”utomordentligt svagt, närmast obefintligt.”97 Även Gert Helgesson (2001) är av åsikten 
att det är orimligt att anta att människor är rena nyttomaximerare, dessutom menar han att 
”världens företagande [förmodligen skulle] bryta samman om varje anställd plötsligt började 
maximera sin egen lycka i varje ögonblick.”98 Denna undermineringstes poängteras även av 
Ingelstam som skriver att 

om varje avtal kan brytas (till en viss kostnad) och om varje överenskommelse måste sättas på 
papper (och åsättas ett bötesbelopp) då kommer marknaden med sina många tusentals fria 
överenskommelser att bli orimligt dyr att upprätthålla. Om man försöker skapa en homo 
oeconomicus – den ekonomiska människan – kan förtroende och hjälpsamhet tunnslitas så 
mycket att en normal marknadsekonomi blir omöjlig. Om på allt, inklusive heder och löften, 
måste sättas ett pris, blir ekonomisk verksamhet orimligt dyr.99

Det finns således olika sätt att betrakta individen samt hennes rationalitet och inställning till 
egennytta. DN:s betraktelsesätt ligger i linje med den ekonomiska diskursen medan Helgesson, 
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Ingelstam och Udehn presenterar en bild som ifrågasätter DN:s och den ekonomiska diskursens 
beskrivning.  

Avslutningen på artikel 5 ter sig, med tanke på vad som tidigare sagts i artikeln, något 
motsägelsefull i mina ögon: 

De stora frågorna handlar om att få fler i arbete och att få fler yrkesaktiva år åt så många som 
möjligt. Lyckas vi inte med det försvagas tillväxten. Våra resurser för att betala ”vård, skola och 
omsorg” krymper – och vi får ett hårdare samhälle. 
Att individen ges skäl att arbeta mer är en fråga om solidaritet.100

Enligt ovan syftar arbete till att skapa tillväxt för att betala för välfärden, vilket är en fråga om 
solidaritet. Varje enskild individ ska alltså vara solidarisk genom att sträva efter att maximera sin 
egen nytta, det vill säga genom att vara egoistisk. Frågan är om inte just det, egennyttan som 
organiserande princip, leder till det hårdare samhälle som skribenten vill fjärma sig från. Om alla 
individer strävar efter att maximera sin egen nytta får vi ett samhälle fullt av konkurrenter vilket, 
åtminstone enligt mitt sätt att se det, riskerar att leda till ett hårdare samhälle.  

En annan aspekt av citatet ovan är att arbete ingår i en ekvivalenskedja med stark tillväxt, gott 
om resurser till välfärden och ett öppet och solidariskt samhälle. Omvänt så förknippas att inte 
arbeta med svag tillväxt, krympande resurser till vård, skola och omsorg samt ett hårt 
samhällsklimat. En god, solidarisk medborgare är således en arbetande medborgare. 

Som en kommentar till detta vill jag poängtera, vilket jag tidigare varit inne på, att det finns 
teorier som pekar på att ekonomisk tillväxt inte automatiskt leder till att välfärden kan bevaras 
eller förbättras. Detta hänger till stora delar samman med vad Ingelstam kallar för det 
postindustriella dilemmat, vilket handlar om att när varuproduktion kan rationaliseras genom 
tekniska framsteg så kommer tjänsteproduktion att framstå som allt dyrare. Ingelstam illustrerar 
detta genom att använda sig av William Baumols klassiska exempel med skillnaden mellan 
kammarmusik och industriproduktion. I industriproduktionen kan man kräva rationaliseringar 
med ett antal procent per år. Men om samma sak skulle göras med en kammarmusikorkester 
skulle musikerna tvingas att ständigt öka tempot eller så måste musiker helt enkelt plockas bort 
med jämna mellanrum.101 Tjänster som scenframträdanden, vård eller utbildning kan sålunda inte 
utsättas för samma typ av rationalisering genom teknik utan att förlora sin karaktär.102 Enligt 
detta betraktelsesätt finns det med andra ord inget kausalt samband mellan materiell tillväxt och 
bevarad välfärd. 

Att tjänster på detta sätt framstår som allt dyrare leder enligt Ingelstam bland annat till att 
”tjänster som levereras över marknaden möter köpmotstånd (från människor i vanliga 
inkomstlägen) och/eller kan konsumeras endast av dem som har stora marginaler av köpkraft 

                                                 
100 Artikel 5 
101 Ingelstam (2001), s. 24-25 
102 Ingelstam (1995), s. 149 



 31

ovanför den materiella konsumtionsnivån i samhället; kort sagt: de rika.”103 Tjänster blir med 
andra ord en lyxvara medan oändliga mängder prylar blir var människas egendom. 

Jag ser denna okritiska inställning till sambandet (läs: bristen på samband) mellan tillväxt och 
välfärd som symptomatiskt för den ekonomiska diskurs som är dominerande i DN:s ledarartiklar. 
Enligt denna diskurs är det som är bra för marknaden också bra för individen och samhället, 
vilket även följande citat visar på: ”Sedan den stora depressionen för 70 år sedan har full 
sysselsättning varit politikens mål, aningen finjusterat sedan inflation visade sig vara ett värre 
problem än lite arbetslöshet.”104 Yttrandet om att inflation visade sig vara ett värre problem än lite 
arbetslöshet menar jag i högsta grad är ideologiskt färgat. I det empiriska materialet i övrigt 
framställs arbetslösheten som ett oerhört stort och allvarligt problem men just i denna mening 
framstår det inte alls som vidare allvarligt, det handlar ju bara om ”lite arbetslöshet”. Jag antar att 
valet att formulera sig enligt ovan beror på att skribenten verkligen vill poängtera hur allvarligt 
problemet med inflationen är.  

Men på vilket sätt visade sig då inflationen vara ett värre problem än ”lite arbetslöshet”? Valet 
att prioritera inflationsbekämpning framför full sysselsättning var en del av den marknadsliberala 
politik som under 1980- och 90-talet fick sitt genomslag i den västliga industrivärlden105. 
Inflationen visade sig med andra ord inte att vara värre än arbetslöshet, det var en prioritering som 
hängde samman med en aktiv politik. När sociala agenter (subjekt) på detta sätt utelämnas blir det 
svårare att se vem som bär ansvar för den aktuella händelsen.106  I det här fallet är det inflationen 
(närmare bestämt ekonomin/marknaden) som framställs som ett självständigt väsen. De egentliga 
sociala agenterna, det vill säga de ekonomer och politiker som valde att prioritera 
inflationsbekämpning före full sysselsättning, utelämnas med andra ord. Genom att välja denna 
typ av beskrivning framstår ekonomin som en kraft som ligger utanför vår kontroll. Men vad 
innebär det att på detta sätt beskriva ekonomin som en process utan social agent, utan subjekt? 
Jacobsson och Angell Øygarden skriver: 

Ansvar är ett attribut till subjektet. Konstruerar man ekonomin som en självgående process har 
man samtidigt hittat en mekanism för att frånkoppla subjektet från processen och därmed 
ansvaret. Denna avsubjektifiering innebär att processen framstår som objektiv.107  

Jag menar att detta är precis vad DN:s ledarskribent gör; ekonomin framställs som en objektiv 
process som visade oss att inflationen är ett värre problem än arbetslösheten. 

Men valet att prioritera inflationsbekämpning före full sysselsättning hänger inte samman med 
några objektiva fakta om vad som är viktigast. Detta val är snarare en följd av den ekonomiska 
diskursens föreställning om vad som är samhällslivets mål. Ingelstam skriver att denna 
föreställning: 
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Utan vidare diskussion utgår […] från att ett samhälle med en ”starkare ekonomi” och högre 
BNP är lyckligare än ett med lägre. I dess värld betraktas skolan, forskningen, kulturen och 
människorna som hjälpfunktioner för att nå ekonomiska mål: tillväxt och lönsamhet.108

Det är alltså denna föreställning om människan och samhället som är dominerande i det 
empiriska materialet. Det överordnade målet är tillväxt och det är genom att vi ständigt ska sträva 
efter mer som detta mål ska uppnås. Individen förutsätts ständigt sträva efter att maximera sin 
egen nytta och aldrig vara nöjd med vad hon har. Enligt denna syn är det genom sin privata 
konsumtion som individen får sin tillfredsställelse, varför arbetet ses som ett medel och 
nödvändigt ont. Arbetet har med andra ord ett instrumentellt värde i denna diskurs. 

3.4 En instrumentell inställning till arbete 
Som jag nämnde i början av analysen är den dominerande bilden i det empiriska materialet att 
individen förutsätts ha en instrumentell inställning till arbete. I artikel 2 framställs det som ett 
tvång att arbeta, dessutom förutsätter skribenten att fritiden värderas högre än arbetet vilket visar 
sig genom följande formulering: ”Människor är ju inte sysslolösa för att de är arbetslösa eller 
förtidspensionerade, i stället äger de sin tid och kan ägna sig åt självvalda sysselsättningar.”109 Att 
arbeta är med andra ord detsamma som att inte äga sin tid, att vara utlämnad åt någon annan och 
tvingas att göra något man själv inte valt. På fritiden kan man däremot göra det man själv vill. 
Därtill inleds artikeln med berättelsen om hur Adam och Eva drevs ut ur ”paradisets arbetsfria 
liv” och hur arbetet genom historien har betraktats som en förbannelse, vilket ytterligare späder 
på bilden av arbete som en plåga och fritiden som en välsignelse.  

Samtidigt ger artikelförfattaren arbete en tydlig moralisk dimension som kan liknas vid den 
lutherska kalleleslärans syn på arbete där det beskrivs som en plikt. Artikeln avslutas exempelvis 
med följande rader: ”Välfärdsstatens medborgare [står] inför samma alternativ som alla tidigare 
generationer, alltsedan Gud bommade igen paradiset: Vems arbete ska jag leva på? På mitt eget 
eller på någon annans?”110 Arbete är således ett nödvändigt ont; för att inte leva på andra måste 
jag arbeta. Här hamras arbetsetiken effektivt in i läsarens medvetande. Denna arbetsetik går enligt 
Zygmunt Bauman (1999) ut på att man själv måste göra något som andra betraktar som värdefullt 
för att få något tillbaka. Dessutom är det enligt arbetsetiken fel att nöja sig med det man har, man 
ska alltid sträva efter mer varför arbetet, som garanterar ens inkomst, blir ett normaltillstånd.111 
Detta är något som även Sanne påpekar: 

När lönearbetet inte längre syftar till att förtjäna brödet för dagen utan snarare till att skapa ett 
produktionsresultat som kan fördelas mellan grupper och över livets åldrar så måste staten 
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uppmuntra alla till arbete, även de som för stunden anser sig ha nog. Därför blir arbetandet ett 
normaltillstånd och den arbetslöse eller arbetsfrie en avvikare.112  

Det går med andra ord inte för sig att inte arbeta. Detta stämmer väl överens med dels den 
människosyn jag menar framkommer i DN:s ledarartiklar men även med synen på att det endast 
är lönearbete som betraktas som moraliskt värdefullt, vilket jag återkommer till nedan.  

Att inte arbeta är alltså detsamma som att leva på andra enligt både arbetsetiken och citatet om 
det ”igenbommade paradiset” ovan. Och att leva på andra är moraliskt förkastligt, vilket enligt 
mig framgår i nämnda citat, åtminstone om det analyseras mot bakgrund av vad som i övrigt sägs 
i artikeln. En fråga som då infinner sig hos mig är hur artikelförfattaren ser på de kapitalägare 
vars kapital ackumuleras genom andras arbete. För deras pengar växer ju inte av sig själva, det är 
arbetskraftens arbetsinsats som får kapitalet att öka. Därmed lever kapitalägarna med andra ord 
på andras arbete, anses detta också vara moraliskt förkastligt? Visserligen betalar de skatt på sitt 
kapital och bidrar på så sätt till den gemensamma välfärden, men det förändrar ändå inte det 
faktum att deras eget välstånd ökar genom andras arbete. 

I artikel 11, som i likhet med de flesta andra artiklar handlar om hur fler ska komma i arbete, 
presenteras sådant som anses vara orsaker till att inte fler arbetar samt ett par förslag på hur dessa 
problem kan minskas. De förslag som ges kan kännas igen från flera av de andra analyserade 
artiklarna, det handlar om ökad arbetskraftsinvandring och höjd pensionsålder. Det problem som 
skribenten tar upp som säger mest om synen på arbete handlar om den progressiva 
inkomstskatten: 

Den progressiva inkomstskatten, med den aldrig avskaffade värnskatten på toppen, är en 
straffskatt på arbete och utbildning. Inom alla andra områden används beskattning som ett 
styrmedel för att uppmuntra nyttig verksamhet och avskräcka från onyttig. Alkohol, tobak och 
bensin beskattas hårt för att minska bruket, medan exempelvis böcker har reducerad moms för 
att vi ska vara duktiga och läsa mer. 
När skatten stiger med ökande inkomst, inte bara proportionellt utan genom en högre 
skattesats, är det en direkt order om minskat arbetskraftsutbud: jobba inte över, jobba inte vitt, 
bli inte chef, vidareutbilda dig inte. 
Den progressiva statliga löneskatten innebär alltså ingen ”rättvis fördelning” av en given kaka, 
utan en broms på framtida välfärd.113

Enligt mitt sätt att se det blir det här tydligt att skribenten omfattar en instrumentell syn på 
arbete. Motivet till att arbeta, som ligger helt i linje med den ekonomistiska människosynen, är att 
förbättra sin egen situation, målet är att tjäna så mycket pengar som möjligt. Utbildning syftar 
således inte till att få ett tillfredsställande arbete, det handlar om en vilja att ha en så hög lön som 
möjligt. I motsats till vad som hävdas i flera av de andra artiklarna handlar alltså inte arbete om 
solidaritet i den här artikeln.  
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Att de med högst inkomst betalar mest i skatt innebär enligt ovan en broms på framtida 
välfärd, därmed är lösningen skattesänkningar i allmänhet och att ta bort den progressiva 
inkomstskatten i synnerhet. Förutom synpunkten enligt ovan, att sänkt skatt säkrar välfärden, har 
jag visat att skribenterna menar att fler måste arbeta för att inte välfärden ska gå under. Detta ter 
sig något motsägelsefullt, åtminstone om Ankarloos påpekande om förhållandet mellan 
skatteuttag och antalet i arbete tas i beaktande. Han poängterar att då skattekvoten var som högst, 
1970-1990, ökade antalet arbetande samt antalet arbetstimmar kontinuerligt. När sedan skatten, i 
och med det marknadsliberala segertåget, sänktes för att öka arbetskraftsutbudet så steg 
arbetslösheten och antalet i arbetskraften sjönk.114 Enligt Ankarloo är trenden historiskt sett klar; 
”ökande skatter har varit förenat med en ökning av antalet anställda i offentlig sektor, sänkta 
skatter med det motsatta.”115 Därför är frågan om sänkta skatter i allmänhet och slopad 
progressiv löneskatt i synnerhet är bästa sättet att trygga välfärden. 

Den instrumentella synen på arbete återkommer även i artikel 13 där skribenten till att börja 
med tar upp en före detta generaldirektör som fick sluta sin anställning i förtid men ändå behålla 
hela sin lön trots att hon avslog en rad erbjudanden om nya jobb. Skribenten ställer då frågan; 
”Är det verkligen säkert att alla vill arbeta, med de jobb de kan få, om inkomstskillnaden mellan 
att arbeta och att inte arbeta är noll kronor?”116 Sedan hänvisas det till en kvinna som varit 
arbetslös i 12 år och som hellre än att flytta för att få jobb lever på ”apr” fram till pensionen. Det 
hävdas att denna arbetslösa kvinna i likhet med den forne generaldirektören ”faktiskt givits rätten 
att bestämma om hon ska försörja sig eller bli försörjd.”117 Återigen beskrivs alltså individen som 
närande eller tärande, vilket enligt mig bidrar till att förstärka den negativa bild många har av 
arbetslösa. Även de arbetslösa personernas självbild riskerar att få sig en törn genom att de 
ständigt måste förhålla sig till bilden av sig själv som tärande.  

För att komma till rätta med att individer ges möjlighet att välja om de vill bli försörjda av 
andra menar skribenten att ”individen [naturligtvis] måste förlora på att INTE arbeta.”118 Även 
här förespråkas hårdare krav på de arbetslösa. 

Som framgår ovan är alltså motivet till att arbeta att tjäna pengar, mer pengar än vad man gör 
om man inte arbetar. Skribenten förutsätter att det ligger rationella kalkyler bakom ”valet” att inte 
arbeta. Arbete blir därmed ett medel för att uppnå andra syften vid sidan av arbetet.  

Vidare menar jag att skribenten tar till ett intressant retoriskt knep när den långtidsarbetslösa 
kvinnan jämförs med den före detta generaldirektören. Genom detta framstår oviljan att arbeta 
som en bred företeelse, såväl långtidsarbetslösa kvinnor i Norrlands inland som generaldirektörer 
i Stockholm arbetar inte om deras ekonomiska vinning inte är tillräckligt stor. Dock menar jag att 
det är vanskligt att göra denna typ av jämförelser då förutsättningarna är så enormt olika för de 

                                                 
114 Ankarloo (2005), s. 44-45 
115 Ibid. s. 46 
116 Artikel 13: ”Tio budord, 6: Du skall icke arbeta” i Dagens Nyheter, 021120, s. A02 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
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två kvinnorna. En ”vanlig” arbetslös kan inte, till skillnad från generaldirektören, tacka nej till alla 
erbjudanden om jobb i ett helt år men ändå behålla hela sin inkomst. Detta är emellertid inget 
skribenten tar upp, i stället framställs det i artikeln som att det är de med lägst inkomster som 
”tjänar” mest på att inte arbeta: 

Inkomstbortfallet vid arbetslöshet och sjukdom varierar i olika inkomstskikt. Mest förlorar de 
som tjänar mest. Minst, eller ingenting alls, förlorar de med mer modesta inkomster. På 
minussidan ligger lönebortfallet på 20 procent. På plussidan minskade utgifter i form av resor 
från och till jobbet, uteluncher, dagisavgifter med mera som är förknippat med förvärvsarbete. 
Med barnomsorgen tryggad kan också den andra parten arbeta övertid och på så sätt ytterligare 
öka familjens disponibla inkomst.  
Uträkningar visar att inlåsningseffekten är ännu högre för barnfamiljer som fullt ut är 
hänvisade till socialbidrag för sin försörjning. För att det ska löna sig för den ena parten att 
börja yrkesarbeta krävs en månadslön på uppemot 20 000 kronor, lite varierande utifrån antal 
barn. Och steget från socialbidragsberoende till egen försörjning går sällan via ett jobb i 20 
000-kronorsklassen. Alltså blir socialbidragsberoende kvar i sitt socialbidragsberoende.119

Skribenten förutsätter här helt sonika att individen har en instrumentell inställning till arbete 
genom att ta för givet att den som är socialbidragsberoende kommer att bli kvar i sitt beroende 
om den inte får ett tillräckligt välbetalt yrke. De teorier som menar att arbete inte enbart är ett 
medel för egen nyttomaximering ger skribenten med andra ord inte mycket för. Exempelvis 
human relations-skolans teori om arbete som menar att människans drivkrafter till arbete främst 
är sociala. Grenholm menar att det som enligt denna teori motiverar människan att arbeta är att 
det ”ger ett socialt stöd från omgivningen, att man kan få del av människors gillande, och att man 
kan uppnå social gemenskap med andra.”120 Enligt denna teori är alltså arbete något mer än bara 
ett medel för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det är dock inte så förvånande att denna 
teori inte får någon nämnvärd uppmärksamhet i DN:s ledarartiklar då den grundar sig på en helt 
annan människosyn än den ekonomistiska människosynen som enligt mig är så framträdande i 
DN. Enligt human relations-skolan ses nämligen människan som en social varelse som agerar 
som medlem av olika grupper och att det är dessa grupper som formar hennes inställning till 
arbetet.121 Detta till skillnad från ekonomismens syn på människan vilken betraktar henne som en 
individuell nyttomaximerare.  

Inte heller den sociotekniska skolan menar att människans motiv till att arbeta enbart är 
ekonomiska. Dock avvisar den sociotekniska skolan human relations-skolans tanke om att det 
skulle vara sociala drivkrafter som motiverar människan att arbeta. I stället anses det vara strävan 
efter att tillfredsställa vissa psykologiska behov, såsom behoven av uppskattning och 
självaktualisering, som motiverar människan att arbeta.122 Inte heller denna teori tas i beaktande. 

                                                 
119 Artikel 13 
120 Grenholm (1988), s. 408 
121 Ibid. s. 333 
122 Ibid. s. 380-381 
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Vidare noterar jag att skribenten utgår från kärnfamiljen i delar av sitt resonemang. Om den 
ena parten inte arbetar kan den ta hand om familjens barn hävdas det, och därmed kan ”den 
andra parten arbeta övertid och på så sätt ytterligare öka familjens disponibla inkomst.”123 Detta 
trots att det enligt statistik från SCB var betydligt vanligare med ekonomiskt bistånd (tidigare 
socialbidrag) till familjer bestående av ensamstående kvinnor och män, med eller utan barn, än till 
familjer bestående av gifta eller samboende mellan åren 1983 och 2004. Det år som artikeln 
publicerades, 2002, utgjorde hushåll bestående av gifta eller samboende mindre än 20 procent av 
det totala antalet hushåll som erhöll ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll som år 2002 uppbar 
ekonomiskt bistånd ser ut som följer: 98 769 hushåll bestående av ensamstående kvinnor (med 
eller utan barn), 94 115 hushåll bestående av ensamstående män (med eller utan barn) samt 43 
937 hushåll bestående av gifta eller samboende (med eller utan barn). Den enskilda hushållstyp 
som var absolut vanligast bland dem som erhöll ekonomiskt bistånd år 2002 var ensamstående 
män utan barn.124 Jag menar inte att det är fel av skribenten att utgå från kärnfamiljen i sitt 
resonemang, däremot anser jag att det är viktigt att vara medveten om att det som skribenten 
därmed uttalar sig om alltså bara är representativt för knappt 20 procent av de hushåll som år 
2002 tog emot ekonomiskt bistånd.  

Genom DN:s framställning enligt ovan förefaller det som att en stor del av dem som erhåller 
ekonomiskt bistånd gör det av fri vilja, att ”valet” att gå på socialbidrag är baserat på rationella 
ekonomiska kalkyler. Därför menar jag att skribenten, genom att framställa problemet på detta 
sätt, medverkar till att förstärka bilden av att bidragstagare är fuskare. Vidare ligger denna 
beskrivning helt i linje med synen på människan som en individuell nyttomaximerare, en homo 
œconomicus. Och mot bakgrund av vad som tidigare har sagts i artikeln står det i och med vad 
som sägs i blockcitatet ovan klart att skribenten menar att det är hårdare krav som är bästa sättet 
att hjälpa människor ur sitt socialbidragsberoende. DN fungerar i detta avseende som ett språkrör 
för den ekonomiska diskursen och dess syn på arbete.  

I slutet av artikel 13 blir det återigen tydligt att individen förutsätts ha en instrumentell 
inställning till arbete: 

Vi vill alla ha någon belöning för att gå upp när klockan ringer på morgonen. Det är för att 
denna belöning i många fall uteblir som rekordmånga svenskar stannar hemma från jobbet. 
Inte primärt för att arbetsmarknaden blivit tuffare eller för att vi blivit sjukare. Utan för att den 
ekonomiska vinsten blivit alltför liten.125  

Enligt ovan arbetar man alltså inte om man inte tjänar tillräckligt mycket på det ekonomiskt. Och 
den ekonomiska vinsten som blivit alltför liten enligt skribenten är vad man tjänar på att arbeta i 
förhållande till att gå på bidrag. Lösningen blir således att strama åt villkoren för dem utan arbete. 

                                                 
123 Artikel 13 
124 http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp, Ämnesområde: ”socialtjänst”, tabell: ”Biståndshushåll och 
utgivet ekonomiskt bistånd (socialbidrag) i riket efter hushållstyp och antal barn. År 1983-2004”, (2006-04-10) 
125 Artikel 13 
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Även i artikel 14, som handlar om friår, förutsätts individen ha en instrumentell inställning till 
arbete:  

FRIÅR ÄR EN underbar idé. Tänk – att få betalt för att göra vad man vill under ett helt år. 
[…]  
Den sysslolöse gentlemannens tillvaro må te sig attraktiv, lyckligtvis förblir den dock 
ouppnåelig för de flesta. […] [D]e flesta politiska partier vet att arbete gör oss rika och att lättja 
leder till fattigdom. Samt att avvägningen mellan arbetstid och fritid måste göras med 
utgångspunkt i hur produktiva vi är i vårt arbete.126

Friåret förknippas först med att få göra ”vad man vill” för att sedan ekvivaleras med sysslolöshet 
och lättja. Därmed tas det för givet att individen av naturen är lat och föredrar sysslolöshet 
framför arbete. Bilden av arbete som något nödvändigt ont, något man enbart gör för att få 
pengar, förstärks ytterligare.  

Vidare noterar jag att i och med att friåret förknippas med sysslolöshet så är det endast 
lönearbete som räknas som sysselsättning. Har man inte ett avlönat arbete är man sysslolös.  

Längre fram i artikeln om friår heter det att 

Det som oroar är […] den förvända föreställningen om arbete som ligger bakom förslaget om 
friåret. Arbetslösheten kan inte lösas genom att någon annan blir utan arbete utan genom att 
nya arbetstillfällen uppstår. Och det sker genom ökad efterfrågan på svenska varor och tjänster. 
Fler människor i konkurrenskraftigt arbete ger också större resurser till den offentliga sektorn, 
som alltså i sin tur kan erbjuda fler arbetstillfällen.127

Det enda sättet att lösa problemet med arbetslösheten anses vara att nya arbetstillfällen uppstår. 
Det finns emellertid ett annat sätt att få ner arbetslösheten och det handlar om att dela på de 
arbeten som finns, vilket skulle innebära förkortad arbetstid. Men denna lösning rimmar illa med 
den syn på ekonomisk tillväxt som DN omfattar.  

Sanne menar att det finns flera förklaringar till varför man hellre stimulerar ekonomin än 
förkortar arbetstiden. Det antas exempelvis vara lättare att fördela resurser ur en växande kaka.128 
Ingelstam påpekar dock att det spelar större roll hur ”en samhällsekonomi utformas, fördelas och 
proportioneras än att dess sammanräknade volym växer så mycket som möjligt.”129 Trots detta så 
är det föreställningen att tillväxt automatiskt innebär framsteg som ligger till grund för DN:s syn 
på arbete och ekonomi. En konsekvens av detta synsätt är enligt Sanne att det pläderas för ökad 
konsumtion, att ifrågasätta konsumtionen är detsamma som att ifrågasätta ”sysselsättningen”, 
vilken ger de arbetande försörjning, skatteinkomster åt staten och stabilitet i det politiska 
systemet. Ökad konsumtion förordas alltså för sysselsättningens skull. Sanne påpekar dock att 
naturen sätter gränser för hur mycket som kan produceras och konsumeras. Något som ofta 
verkar glömmas bort. Enligt Sanne kan ”konsumtionsexplosionen” betraktas som ett lika stort 

                                                 
126 Artikel 14: ”Friår i utförsbacken” i Dagens Nyheter, 021008, s. A02 
127 Ibid. 
128 Sanne (1995), s. 25 
129 Ingelstam (2001), s. 24
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överlevnadshot som ”befolkningsexplosionen”.130  Vidare menar han att vi i de högproduktiva 
industriländerna 

lever med en överkonsumtion som beror på en överproduktion som går tillbaka på ett överarbete. 
Därför finns det skäl att fråga inte bara ”hur mycket arbete behövs?” utan också ”hur mycket 
arbete är möjligt?” med hänsyn till resursuttaget och nedsmutsningen och utrymmeskraven. […] 
De flesta är ense om att konsumtion/produktion i dagens former är oförenlig med ett uthålligt 
samhällssystem (och än mindre med fortsatt tillväxt i samma bana).131  

Det skulle med andra ord vara ekologiskt rationellt med mindre arbete, åtminstone mindre 
materiell produktion och konsumtion.  

Syftet med arbetet blir att skapa tillväxt för att på så vis få fler i arbete, vilket leder till ökade 
skatteintäkter till den offentliga sektorn som i sin tur kan erbjuda fler arbetstillfällen och en 
tryggad välfärd. Men som jag tidigare varit inne på bygger denna föreställning enligt Ingelstam på 
en missuppfattning. Vidare är det enligt Ankarloo tveksamt om det över huvud taget behövs 
större resurser till den offentliga sektorn. Han påpekar nämligen att långtidsutredningen har 
räknat med att den offentliga sektorn ska gå med ett finansiellt nettoöverskott fram till år 2050, 
en vinst som enligt Ankarloo inte tjänar något som helst syfte. Han ställer sig frågan varför man 
inte väljer att investera den beräknade vinsten i dagens välfärdssystem i stället för att låta dagens 
vård, skola, omsorg och bidragssystem utstå försämringar.132  

Mot bakgrund av att skribenten ovan förutsatte att individen är lat av naturen och att arbete 
därmed framstår som något nödvändigt ont menar jag att det blir motsägelsefullt när det sedan 
hävdas att 

arbete handlar om att uträtta något viktigt och betydelsefullt, något som går utöver individens 
eget välbefinnande. Ett väl utfört dagsverke är den bästa huvudkudde, hette det en gång. 
Naturligtvis är det en sörgårdsdevis men den rymmer också en sanning. Arbetslivets villkor 
måste sättas upp i samspel mellan vad som ska presteras och den individ som ska prestera. 
Ingen verksamhet är till för sin egen skull.133

Jag tolkar det som att skribenterna, genom att då och då i det empiriska materialet påpeka att 
arbete har ett värde i sig, vill skapa en positiv inställning till arbete. Detta görs exempelvis även i 
artikel 3 där det hävdas att det är ”bättre för alla, både samhälle och individ, att jobba en dag i 
veckan än att inte jobba något alls.”134 Men denna positiva inställning stämmer alltså enligt mig 
dåligt överens med den människo- och samhällssyn som presenteras i övrigt.  

                                                 
130 Sanne (1995), s. 25-26, 93 
131 Ibid. s. 26 
132 Ankarloo (2005), s. 39-40, 46 
133 Artikel 14 
134 Artikel 3: ”Välfärdslandet/6: Torka bort vaselinet från linsen. Hanne Kjöller: Det behövs en alternativ 
arbetsmarknad” i Dagens Nyheter, 041014, s. A04 
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3.5 Vid talet om arbete avses lönearbete 
Som jag varit inne på vid ett flertal tillfällen är det endast lönearbete som avses när det talas om 
arbete. Det finns dock en passage i artikel 16 som tyder på en något bredare definition av 
begreppet arbete: ”Tjänsteskatteberedningen har visat att av de 14 miljarder timmar som 
svenskarna kollektivt arbetar per år, betalas endast 6. Mer än hälften utförs alltså gratis efter 
jobbet.”135 Här definieras med andra ord även oavlönat arbete som arbete, därmed inte sagt att 
synen på arbete är en annan. Några rader längre ned heter det nämligen: ”större delen av arbetet 
[…] sker [inte] hos arbetsgivaren utan när vi är lediga.”136 Trots att man arbetar är man alltså ledig 
enligt skribenten, vilket kan te sig lite motsägelsefullt. Men vad det handlar om är att det 
oavlönade arbetet inte bidrar till BNP på samma sätt som det avlönade arbetet och därmed inte 
räknas som arbete helt enkelt. Detta trots att skribenten här medger att det faktiskt handlar om 
arbete. Anledningen till att arbete här ändå ges en bredare definition är enligt min tolkning att det 
handlar om ett fall av intertextualitet. Textens mångfald öppnas upp genom att en annan ”röst” 
dras in i den aktuella texten, nämligen en text från tjänsteskatteberedningen. Därmed måste 
skribenten förhålla sig till denna texts definition av arbete, vilket resulterar i att även oavlönat 
arbete erkänns som arbete.  

Skribenten menar att det ur ett jämställdhetsperspektiv är förödande att organisera livet på ett 
sätt som innebär så mycket oavlönat arbete eftersom majoriteten av hemarbetet utförs av 
kvinnor: 

Såväl humanistiska som ekonomiska skäl talar därför för att politiker bör underlätta köp av 
tjänster, i stället för att allt ska utföras av oss själva på fritiden. Det skulle skapa en god cirkel. 
Vi skulle både kunna vara lediga och lönearbeta mer. I ett slag gynnas såväl tillväxt som 
välfärd.137

Här finner jag tydliga kopplingar till André Gorz (1982) tankar om varför det endast är lönearbete 
som räknas som arbete. Med hänvisning till ett exempel från Bertrand de Jouvenel skriver han att 
om två personer passar varandras barn (i stället för att var och en tar hand om sitt eget barn) och 
betalar varandra för denna tjänst så ökar BNP med två löner, medan ingenting i praktiken har 
producerats138. Vidare skriver han: 

Hela sektorer av vår ekonomi svarar redan för detta slag av byten och ”för att öka 
sysselsättningen” lovar man oss något ännu värre, nämligen att på heltid utföra ointressanta 
arbetsuppgifter i andras tjänst. På så sätt skall var och en kunna köpa sig de precis lika tråkiga 
tjänster som andra utför åt honom.139

                                                 
135 Artikel 16: ”Stressen på semestern” i Dagens Nyheter, 020303, s. A02 
136 Ibid. 
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138 André Gorz (1982), Farväl till proletariatet s. 194 
139 Ibid. 
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Enligt ovan måste det alltså bidra till BNP för att räknas som arbete, men än viktigare är enligt 
Gorz (2001) att arbetet sker i form av ett ”yrke” eller ”profession” som är socialt identifierbar: 

Varför säger man att en kvinna har ett ”arbete” när hon arbetar på dagis och att hon saknar 
arbete när hon fostrar sina egna barn? Och hemmafrun skulle fortfarande inte ha något 
”arbete” även om hon skulle få ett bidrag lika stort som en barnskötare får i lön. Hon skulle 
fortfarande inte ha ett ”arbete” även om hon hade avlagt en pedagogisk examen. Och varför? 
Därför att ”arbetet” från första början definieras som en social aktivitet, avsedd att ingå i flödet 
av socialt utbyte i samhället som helhet. Att det avlönas bekräftar att det ingår i flödet, men är 
ändå inte det väsentliga; det viktiga är att ”arbetet” fyller en socialt identifierad och 
normaliserad funktion i produktionen och reproduktionen av den sociala helheten. Och för att 
fylla en socialt identifierbar funktion måste det självt vara identifierbart via de socialt 
definierade kompetenser varmed det opererar enligt socialt bestämda procedurer.140

Arbetet blir med andra ord ett medel för att socialisera, normalisera och standardisera. Denna 
latenta funktion hos arbetet är mycket viktig, dock vill jag hävda att det i citatet från DN-artikeln 
ovan är den ekonomiska frågan som är av störst betydelse. I enlighet med den ekonomistiska 
synen är det arbetets bidrag till tillväxt som kommer i första rummet. Jag menar även att det 
jämställdhetsperspektiv som skribenten lyfter fram endast fungerar som en förevändning för de 
ekonomiska intressena. Genom att ekvivalera frågor om tillväxt och skattesänkningar med 
jämställdhet söker skribenten legitimitet för sina ståndpunkter.  

I likhet med Gorz ovan så pekar även Bauman på att det endast är betalt arbete som vanligtvis 
räknas som arbete. Den föreställning av arbete som enligt honom kom in i politiken kom att 
reducera ”’arbete’ […] till sådan verksamhet som kan föras in i räkenskapsböckerna, det vill säga 
arbete som kan säljas och köpas, har ett på marknaden erkänt bytesvärde och därmed kan göra 
anspråk på ersättning i pengar.”141 Därmed ses det som arbetslöshet att utföra osålt eller osäljbart 
arbete, exempelvis att ta hand om sina egna barn. Så trots att skribenten alltså talar om att även 
oavlönat arbete är arbete menar jag att den syn som framkommer i texten reproducerar en 
diskurs som nedvärderar oavlönat arbete. 

Till skillnad från artikel 16 behöver inte artikel 11 förhålla sig till någon alternativ definition av 
arbete varför endast lönearbete ingår i definitionen. Vidare framställs detta lönearbete som en 
förutsättning för hälsa och välfärd: 

Som det ser ut nu tillbringar den genomsnittlige svensken 6,9 procent av sitt liv med arbete. 
Den låga siffran i sig är en förklaring till både vår ohälsa och vår krackelerande välfärd. Den 
stora frågan är hur vi kan öka tillgången på arbetskraft.142

Återigen naturaliseras budskapet i artikeln genom att skribenten helt enkelt förutsätter att 
”ohälsan” och den ”krackelerande välfärden” beror på att vi arbetar för lite. Budskapet framförs 
med en objektiv modalitet. Syftet med arbetet blir enligt ovan att garantera välfärden. Men som 
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jag tidigare varit inne på så menar Ankarloo och Ingelstam att välfärdens överlevnad inte endast 
handlar om hur mycket vi arbetar utan även om hur produktiva vi är och om hur vi väljer att 
investera våra resurser. 

Arbete handlar alltså enligt DN:s ledarskribenter om att bidra till den gemensamma välfärden 
vilket enligt dem endast kan göras genom lönearbete. Detta leder till att andra sätt att se på arbete 
undertrycks, exempelvis arbete som en social aktivitet. 
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4 Slutdiskussion – Föreställningar om arbete och 
sambandet mellan arbete, tillväxt och välfärd i 
senmodernitetens Sverige 
Denna slutdiskussion fokuserar dels på synen att ekonomisk tillväxt är en förutsättning för ett 
lyckligt samhälle, dels på synen på att individen i alla lägen förutsätts handla rationellt med sin 
egen nyttomaximering som utgångspunkt. Båda dessa har varit återkommande i det analyserade 
materialet. När det gäller synen på tillväxt som en förutsättning för ett lyckligt samhälle är min 
avsikt dels att föra en diskussion om de idéhistoriska grunderna för denna syn, dels att kritisera 
den då jag menar att den förutsätter ett leverne som inte är ekologiskt hållbart. Beträffande 
individen som en rationellt handlande nyttomaximerare problematiserar jag denna syn genom att 
visa på hur ekonomisk teori bygger på vissa etiska antaganden och inte på några 
”naturvetenskapligt” objektiva förhållanden. Därmed lämnar jag i viss mån synen på arbete. 

Diskussionen förs framåt genom att de idéer som jag med hjälp av kritisk diskursanalys har 
hittat i det empiriska materialet kontrasteras mot vad Georg Henrik von Wright och Tore 
Frängsmyr skriver om synen på tillväxt som framsteg samt mot vad Göran Collste såväl som 
Daniel M. Hausman och Michael S. McPherson skriver om kopplingen mellan etik och 
ekonomisk teori. Dessutom återanknyter jag till vissa av de teoretiker som har mött i analysen. 
Genom att kontrastera den ekonomiska diskursens antaganden mot andra sätt att se på saken är 
min avsikt att ”vidga horisonten”. För även om DN är en betydande opinionsbildare med stort 
genomslag så kan tidningen inte sägas representera någon allmänt omfattad diskurs. Således är 
avsikten med denna slutdiskussion att sätta in DN och den ekonomiska diskursen i ett större 
sammanhang. Till att börja med inleder jag emellertid med en kort och översiktlig 
sammanfattning av vad jag kommit fram till i analysen.  

4.1 Sammanfattande resonemang 
Ett genomgående tema i det empiriska materialet är att fler måste arbeta för att vi ska kunna 
bevara välfärden. ”Försörjningsbördan” växer för varje år heter det, därför förespråkas bland 
annat höjd pensionsålder och ökad arbetskraftsinvandring. Dessutom måste kraven på de 
arbetslösa höjas eftersom arbetslösheten betraktas som ett individuellt problem. Att inte arbeta 
(arbetslöshet) förknippas bland annat med lättja, kriminalitet, svag tillväxt, ett hårt samhällsklimat 
samt krympande resurser till vård, skola och omsorg. Det framställs som att de som är arbetslösa 
är det av fri vilja, de har helt enkelt valt att bli försörjda av andra, de konstrueras därmed som en 
belastning för den arbetande populationen. 

Ur ett samhälleligt perspektiv blir arbetets primära syfte enligt DN att trygga välfärden och för 
att göra detta krävs det ekonomisk tillväxt. Detta leder till att arbete förknippas med välfärd, 
tillväxt, solidaritet, god moral, utveckling, framsteg, flexibilitet med mera.   
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Stora delar av argumentationen kretsar som sagt kring att få fler i arbete och det enda medel 
den ekonomiska diskursen ser för att uppnå detta mål är att skärpa kraven och försämra villkoren 
för de arbetslösa. Företrädarna för den ekonomiska diskursen ser inte att det skulle kunna finnas 
andra former för att realisera de idéer som kommer till uttryck. Detta tyder på att DN och den 
ekonomiska diskursen utgår från metodologisk individualism. Det är genom att skärpa kraven på 
individen som man ska komma till rätta med det sociala fenomenet arbetslöshet.  

Målet att få fler i arbete framstår emellertid i ett större perspektiv endast som ett medel för att 
uppnå ekonomisk tillväxt och en tryggad välfärd. Detta innebär enligt mitt synsätt att mål och 
medel delvis blandas ihop. Man har svårt att skilja på vart man vill komma respektive hur man 
ska komma dit. Är arbete ett medel för att uppnå målet ekonomisk tillväxt och i förlängningen 
bevarad välfärd eller är ekonomisk tillväxt ett medel för att uppnå målet att få fler i arbete? Detta 
återkommer jag till i avsnittet om tillväxt som framsteg. 

I analysen visade jag att arbete stundtals framställs som en solidaritetshandling, det betraktas 
då som något som har ett egenvärde i sig. Emellertid dominerar bilden av arbete som något 
nödvändigt ont, något man gör för att få pengar. Även detta ser jag som ett tecken på att det är 
oklart vad som är mål och vad som är medel. Men den bild som dominerar i det empiriska 
materialet är alltså att arbete betraktas som ett medel för att uppnå mål utanför arbetssituationen, 
det har följaktligen ett instrumentellt värde. Detta kan enligt mig ha att göra med att dagens 
lönearbete inte lika påtagligt handlar om överlevnad som tidigare. I dag arbetar vi främst för att 
kunna konsumera, inte för att överleva. Konsumtionskulturen förstärker med andra ord bilden av 
arbete som ett medel. Än viktigare när det gäller att hitta grunden för detta synsätt menar jag 
emellertid att ekonomismens och den ekonomiska diskursens syn på människan och samhället är. 
Denna människo- och samhällssyn betraktar individen som en egoistisk nyttomaximerare och 
samhället som summan av dessa konkurrerande individer vilka förutsätts handla oberoende av 
varandra. Detta synsätt förutsätter att individens mål är nyttomaximering, varför arbetet blir ett 
medel för att uppnå detta mål. 

Men som jag tidigare nämnde så är DN:s synsätt inte något uttryck för en allmänt omfattad 
diskurs, det finns flera alternativa synsätt. Lindberg ger exempelvis uttryck för ett annat sätt att se 
på hur man bäst motverkar arbetslöshet och marginalisering. Enligt honom är det ”oerhört 
viktigt att upprätthålla arbetsmarknadens reglering genom stark arbetsrätt, rikstäckande 
kollektivavtal och starka fackliga organisationer” för att motverka marginaliseringen på 
arbetsmarknaden.143 Även detta synsätt är väletablerat och om jag hade valt att analysera artiklar 
ur en tidning med annan ideologisk grund än den DN har skulle utsagor liknande Lindbergs 
resonemang förmodligen inte vara svåra att finna. 

                                                 
143 Lindberg (1999), s. 219 



 44

4.2 Tillväxt som framsteg 
I uppsatsens inledning skrev jag om den strukturomvandling som vårt samhälle har genomgått 
och att perioden från andra världskriget fram till ungefär 1980 enligt Ingelstam präglades av 
materiell tillväxt och ett framväxande välfärdssamhälle. Den materiella standarden ökade parallellt 
med sociala tjänster och trygghetssystem, varför uppfattningen att industriell tillväxt och tillväxt 
av medkänslans arbete måste följas åt kom att dominera. Det är tydligt att denna uppfattning 
även präglar mitt empiriska material, ty syftet med arbetet anses vara att skapa tillväxt för att 
bevara välfärden. Men som jag har varit inne på i min analys finns det alternativa synsätt som 
menar att kopplingen mellan tillväxt och välfärd inte är så enkel som DN ger sken av. Ekonomisk 
tillväxt leder enligt dessa inte automatiskt till att den offentliga sektorn får mer resurser, det 
avgörande är de politiska och ekonomiska prioriteringarna. Detta är dock något som den 
ekonomiska diskursen och dess företrädare inte ägnar någon som helst uppmärksamhet.  

Enligt den ekonomiska diskursens syn blir tillväxten i det närmaste ett mål i sig, utan tillväxt 
inga nya jobb och utan nya jobb ingen tillväxt. Vi måste jobba för att skapa tillväxt och vi måste 
ha tillväxt för att kunna skapa jobb. Samhället har med andra ord hamnat i ett tillväxtens moment 
22. Till grund för detta ligger en tanke om en obegränsad tillväxt som både något nödvändigt och 
naturligt. Men var kommer denna idé ifrån? 

Georg Henrik von Wright (1993) påpekar att vår västerländska kultur utgör en fortsättning på 
den judiska och den grekisk-romerska civilisationen och att ingen av dessa civilisationer har stått 
för tanken på ett linjärt ohämmat framsteg. Enligt den grekiska mytologin pendlar världen mellan 
förfall och återfödelse i en ständig ström av världscykler. Modell för denna syn är naturens 
livscykler som bland annat visar sig i form av de fyra årstiderna. Den judiska myten förutsätter 
däremot en enkelriktad väg av gradvist förfall för den syndiga människan.144 Mot bakgrund av 
detta är det följaktligen svårt att förstå hur framstegstänkandet kan ha fått så stor genomslagskraft 
i dagens västerländska samhälle.  

Tore Frängsmyr (1990), som går igenom framstegstankens idéhistoria från 1600-talet och fram 
till sekelskiftet 1900, menar att framstegstanken kan kopplas till människans förhållande till 
naturen. Jag har inte för avsikt att återge hela denna idéhistoria, dock poängterar jag vissa enligt 
mig viktiga bakgrundsfaktorer till dagens syn på framsteg (läs: tillväxt) som något naturligt.  

Frängsmyr menar att den västerländska tanketraditionen har präglats av två inriktningar som 
skiljer sig i synen på historien och naturen. Antingen har historien betraktats som en framstegets 
historia eller som ett gradvist förfall. Enligt den framstegstroende attityden ses människan som en 
härskare över naturen medan hon enligt antagandet om förfall måste anpassa sig efter 
densamma.145 Som jag med hjälp av von Wright visade präglades båda föregångarna till vår 
västerländska kultur av tanken på ett gradvist förfall, men hur kom då tanken på framsteg att 
legitimeras och bli så dominerande i den västerländska tanketraditionen? Enligt Frängsmyr 

                                                 
144 Georg Henrik von Wright (1993), Myten om framsteget s. 35ff 
145 Tore Frängsmyr (1990), Framsteg eller förfall s. 235 
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legitimerades den från en religiös ståndpunkt genom att människan enligt Första Mosebok ansågs 
vara skapelsens krona och som sådan satt att härska över allt annat skapat. Den filosofiska 
legitimiteten fann man genom att naturvetenskapen skulle avskaffa religionens metafysik genom 
att komma till insikt om naturlagarnas beskaffenhet. Denna intellektuella frigörelse skulle leda till 
att människan stod som herre över naturen. Förevarande utveckling började till stora delar under 
1600-talet eftersom naturvetenskapen då gjorde stora landvinningar. Men det var under 1800-
talet som framstegstanken på allvar utvecklades och det gjorde den i samband med 
industrialismens genombrott. Man skulle se på tillvaron efter naturvetenskapliga mönster.146 Allt 
skulle med andra ord kunna mätas och räknas.  

Denna naturvetenskapligt inspirerade syn på samhället kan kopplas till den 
vetenskapsfilosofiska gren som benämns positivism. Och enligt von Wright kom även idén om 
framsteg att intimt förbindas med positivismen147. Det perfekta måttet på framsteg är den 
ekonomiska tillväxten, ju högre tillväxt desto större framsteg. Denna syn på tillväxt som framsteg 
är återkommande i mitt empiriska material och jag menar därmed att den positivistiska synen på 
att allt ska kunna mätas och räknas kan spåras i mitt material. Förutom synen på tillväxt menar jag 
att denna positivism bland annat visar sig genom en väldigt förenklad syn på mänskligt beteende, 
vilket jag återkommer till i avsnittet om den ekonomiska diskursens instrumentella rationalitet 
nedan.  

För att återgå till synen på att ständig tillväxt är något nödvändigt och naturligt så innebär 
denna syn vissa praktiska problem, inte minst när det gäller miljön. Den rimmar nämligen illa 
med den situation vi befinner oss i beträffande miljön. Med hänvisning till Sanne var jag inne på 
det redan i analysen; en ständig tillväxt till följd av ökad produktion och konsumtion är inte 
förenlig med ett ekologiskt hållbart samhälle. Detta är något som även von Wright uppehåller sig 
vid när han behandlar tanken om att ekonomisk tillväxt skulle vara botemedlet mot fattigdom: 

Om de fattiga cirka fyra femtedelarna av mänskligheten […] lyftes till ens närmelsevis samma 
materiella levnadsnivå som är medeltal i den rika delen av världen, med allt vad detta innebär 
av energi- och materialförbrukning jämte kvarblivande avfall, skulle jorden utsättas för en 
belastning som den troligen inte tål.148

von Wright förespråkar därför en nervarvning av hela världsekonomin och påpekar vidare att det 
inte är ”originellt utan snarare trivialt att framhålla att ständig ekonomisk tillväxt […] i sista hand 
[är] en fysisk omöjlighet.”149 Men för att en sådan vändning, eller nervarvning av ekonomin, ska 
komma till stånd krävs det enligt honom någon slags reglering av marknadskrafterna, eftersom 
marknaden själv (eller rättare sagt de agenter som ligger bakom ”marknaden”) knappast kommer 
att begränsa sig självmant. von Wright skriver: 
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En reglerande maktfaktor kunde tänkas vara staten. Staten som reglerande hand i ekonomin 
behöver inte innebära socialism i traditionell mening eller att staten är ägare av 
produktionsmedlen. Men det förutsätter att staten har politisk auktoritet i förhållande till det 
ekonomiska systemet – att den kan artikulera en vilja och genomdriva den, i sista hand med 
tvång.150

Dessa idéer rimmar dock illa med DN:s och den ekonomiska diskursens syn på tillväxt, eftersom 
dagens framstegstanke identifierar framsteg med tillväxt som sådan. Det viktigaste är att stimulera 
marknaden och tillväxten, diskussionen om vad det innebär beträffande påverkan på miljön eller 
liknande lyser med sin frånvaro. I mina ögon handlar den ekonomiska diskursen således inte om 
någon anpassning till naturen, snarare ett herravälde över den. Detta överutnyttjande av naturens 
resurser är enligt mig ett av de största problemen med dagens västerländska samhälle. Därför 
menar jag att det vore önskvärt att komma bort från ett samhälle som endast ser tillväxt som 
välfärdens räddning. Ett samhälle där produktionen anpassas efter våra behov i stället för efter 
hur mycket som över huvud taget kan produceras vore eftersträvansvärt. Konsumismen som 
ideologi skulle därmed gå mot sitt slut. 

Jag ser dock inga tydliga tecken på någon sådan utveckling även om det blir allt mer uppenbart 
att vi lever över naturens tillgångar. Förr eller senare måste vi således anpassa oss efter naturen 
eftersom den inte kan köpas eller säljas. Jag ser ett ifrågasättande av tillväxten som samhällslivets 
yttersta mål som både önskvärt och nödvändigt. Men hur skulle då en sådan förändring kunna 
komma till stånd? Ett steg på vägen är ökad medvetenhet, varför jag efterlyser forskning som tar 
upp detta problem. Ett förslag på framtida forskning skulle kunna vara att studera exempelvis ett 
politiskt parti och dess syn på arbete och tillväxt. Vad är arbetets primära syfte? Hur ser man på 
tillväxt? Sedan kopplas dessa frågor till det aktuella partiets syn på miljö och hållbar utveckling. 
Är synen på arbete/tillväxt förenlig med synen på miljön?  

Jag vill återigen påpeka att den bild DN förmedlar av arbete och sambandet mellan arbete, 
tillväxt och välfärd inte på något sätt representerar någon allmänt omfattad diskurs. Dock är min 
uppfattning att synen på tillväxt som något nödvändigt och naturligt har ett relativt brett stöd. 
Just därför menar jag att det är angeläget med diskussioner om varför denna syn har kommit att 
bli så dominerande samt vad det får för konsekvenser när det gäller exempelvis miljöpåverkan. 

4.3 Den ekonomiska diskursens instrumentella rationalitet 
Jag har vid ett flertal tillfällen visat att den ekonomiska diskursen förutsätter att individen är en 
nyttomaximerare som agerar rationellt och beräknande utifrån sina egna preferenser. Enligt 
Daniel M. Hausman och Michael S. McPherson (2001) betraktar ekonomer de val som individen 
antas göra som ”förutbestämda eller ’givna’ fakta om individerna” utan att de förklaras eller 
problematiseras151. Individen antas alltid handla instrumentellt och målrationellt, det finns med 
andra ord ingen plats för värderationella (intrinsikala) eller moraliskt ledda handlingar i den 
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ekonomiska diskursen. Mot bakgrund av detta finner jag det smått ironiskt att Adam Smith som 
brukar kallas för kapitalismens eller den moderna ekonomins fader var professor i moralfilosofi. 
Och som sådan var han enligt Ingelstam medveten om att ”den egoism och tävlingsanda som 
kapitalismen ytterst bygger på kan urarta”152. Därför förespråkade han moralisk återhållsamhet153. 
Men i dag är alltså denna moraliska dimension enligt mig svår att finna i den ekonomiska 
diskursen. Människan som en individuell nyttomaximerare har blivit till förebild inom 
nationalekonomin, vilket får konsekvenser i såväl stort som smått. Hausman och McPherson 
skriver exempelvis: 

Det är inte så konstigt om studenter som går ekonomikurser tenderar att vara mer själviska och 
mindre villiga att samarbeta med andra, eftersom de får lära sig att det är klokt att vara självisk 
och att själviskhet alltid är acceptabelt i det ekonomiska livet.154

I analysen har jag dock, med hänvisning till Helgesson, Ingelstam och Udehn lyft fram ett 
alternativt synsätt som menar att dessa antaganden om människan som en individuell 
nyttomaximerare har ytterst svagt empiriskt stöd. Ingelstam skriver exempelvis: ”Vi kan handla i 
strävan efter egen lust och njutning, men vi kan också ta hänsyn till andras bästa och följa 
moraliska principer.”155 Även Hausman och McPherson är inne på detta spår: 

Förbindelsen mellan rationalitet och egenintresse är inte entydig. Även om de flesta människor 
skulle säga att det är rationellt att stjäla en främlings flytväst för att rädda sitt eget liv, skulle de 
flesta inte säga att det är irrationellt att vägra att göra detta, och mycket få människor skulle 
betrakta alla handlingar som strider mot egenintresset som irrationella. Föräldrar som offrar 
sina intressen för barnen är inte nödvändigtvis irrationella. Det verkar följaktligen som om 
människor i dagligt tal är benägna att […] betrakta både egenintresse och moralisk 
självuppoffring som rationella.156

Men den ekonomiska diskursen bortser som sagt från den moraliska dimensionen, vilket har att 
göra med det sätt på vilket denna diskurs framställs. Den framställs nämligen som rationell och 
objektiv trots att den i själva verket är normativ och bygger på vissa etiska antaganden. Enligt 
Göran Collste (2001) osynliggörs normer och värderingar inom det neoklassiska paradigmet157 
inom nationalekonomin. Vidare menar han att 

Eftersom nationalekonomin studerar rationella val med avseende på mänskliga beslut och 
mänskligt handlande, inklusive målen för detta handlande, är en sådan ”normlöshet” knappast 
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möjlig att upprätthålla i praktiken. Därför smugglas normerna ändå in, men oredovisade och 
ofta omedvetna.158  

De normer som smugglas in i den argumentation som Collste har studerat är sådana som främjar 
nyttomaximering och äganderätt, medan demokrati- och rättvisenormer får stå tillbaka159. 
Likaledes präglas mitt empiriska material av normer som prioriterar individen och hennes 
äganderätt samt nyttomaximering före kollektiva intressen. Även Helgesson pekar på att det finns 
uppenbara kopplingar mellan ekonomisk teori och etik: 

En av de mer självklara [kopplingarna mellan ekonomisk teori och etik] är att om ekonomer 
vill förstå hur människor agerar som köpare och säljare av varor eller tjänster ”på marknaden”, 
har det betydelse om endast pris, kvalitet och liknande spelar in eller om aktörerna också tar 
med etiska aspekter i sitt agerande. 

Förklaringen till att många svenskar slutade att köpa franska viner för ett par år sedan var ju, 
som bekant, inte att dessa viner plötsligt blev väldigt dyra eller väldigt dåliga, utan att folk ville 
protestera mot de franska atombombssprängningarna. Utan kunskap om denna moraliska 
markering skulle försäljningsminskningen av franska viner framstå som mycket 
svårbegriplig.160

Men i den ekonomiska diskursens förenklade syn på mänskligt beteende utelämnas alltså denna 
etiska eller moraliska dimension. Här betraktas människan och samhället utifrån förenklade 
modeller för att på bästa sätt kunna beräknas. Detta menar jag kan kopplas till positivismen som 
jag nämnde i samband med synen på tillväxt som framsteg. Det sätt på vilket människan och 
samhället betraktas präglas av en naturvetenskaplig syn som innebär att allt ska kunna mätas och 
räknas, så ock mänskligt beteende. Detta får till följd att människan beskrivs i ett antal 
kvantifierbara kategorier. Dessutom förutsätts hon som sagt alltid handla rationellt med sin egen 
nyttomaximering som vägledare, vilket bland annat visar sig i exemplet med familjerna som enligt 
DN:s ledarskribent kommer att ”välja” socialbidragsberoende före arbete eftersom de inte tjänar 
tillräckligt mycket på att arbeta. Även citatet där skribenten menar att den progressiva 
inkomstskatten är en straffskatt på arbete och utbildning samt en broms på framtida välfärd 
menar jag pekar på att människans beteende förutsätts vara baserat på rationellt ekonomiska val. 
Det framställs som otänkbart att någon skulle vilja utbilda sig till exempelvis läkare av personlig 
övertygelse eller vilja att hjälpa andra människor. Anledningen till att man utbildar sig antas i 
stället vara att man vill ha hög lön. Och om denna höga lön i för stor utsträckning ”äts upp” av 
höga skattesatser kommer individen helt enkelt låta bli att utbilda sig enligt DN:s argumentation. 

När människan och mänskligt beteende på detta sätt betraktas och bedöms utifrån 
naturvetenskapliga föreställningar nedtonas således den mänskliga oberäkneligheten och 
flexibiliteten. Vidare framställs subjektiva tolkningar och uppfattningar ofta som objektiva fakta 
inom massmedia, varför dessa mycket tveksamma sätt att beskriva människan och hennes 
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beteende kan få oroväckande stark genomslagskraft. Jag menar nämligen att mänskligt beteende 
inte alltid går att förstå i termer av kvantitet och rationalitet och att detta sätt att beskriva 
människor i längden ytterligare förstärker bilden av arbetslösa som lata personer som valt att bli 
försörjda av andra. Därmed piskas det upp en stämning som kan leda till att det enda alternativ 
man ser för att komma till rätta med arbetslösheten är hårdare tag mot de arbetslösa. Och som 
jag visat i analysen är det denna syn som är dominerande i det empiriska materialet. Bästa sättet 
att hjälpa arbetslösa att komma i arbete anses här vara att försämra villkoren genom att skära ner 
på deras bidrag och ställa högre krav på dem. De sociala och strukturella orsakerna till 
arbetslösheten glöms bort och arbetslöshet ses till följd därav som ett individuellt val. Enligt den 
ekonomiska diskursens individualistiska syn har nämligen alla samma förutsättningar och ett fritt 
val. I mina ögon har alla visserligen ett i någon mening fritt val i varje enskild situation, men de 
situationer individen hamnar i kan i mångt och mycket härledas till strukturella förhållanden. Att 
säga att en person som växt upp under svåra sociala förhållanden väljer att bli arbetslös menar jag 
är att göra det lite väl lätt för sig. Enligt mitt sätt att se det är nämligen individen i praktiken 
hämmad av strukturer. Vidare begränsas de val som står till förfogande av diskurser. Och vad 
som anses vara ett normalt respektive avvikande beteende skapas diskursivt genom exempelvis 
sådana ideologiska texter som DN:s ledarartiklar. 

I takt med att den ekonomiska diskursens hegemoni växer sig starkare betraktas det i allt 
större utsträckning som normalt med handlingar vägledda av egoistiska överväganden. 
Värderationellt handlande trängs undan till förmån för målrationellt handlande och moraliskt 
självuppoffrande betraktas i slutändan som avvikande. Detta ser jag som en oroväckande 
utveckling eftersom jag menar att etiska överväganden skulle behöva få större utrymme i dagens 
samhälle. Jag förespråkar med andra ord en moralisk dimension som i mångt och mycket står i ett 
antagonistiskt förhållande till den ekonomiska diskursens instrumentella rationalitet.  
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Sammanfattning 
Vad har arbete för syfte och mening i dagens Sverige? Är arbete ett mål i sig eller enbart ett medel 
för att uppnå andra syften utanför arbetet? Frågor som rör den här typen av problematik är 
centrala för denna studie. Genom att analysera ett antal ledarartiklar ur Dagens Nyheter (DN) 
granskas nämligen vilken syn på arbete som visar sig i de valda texterna samt vilka antaganden 
om arbete som hålls för sanna. Vidare fokuserar studien på vilka ideologiska föreställningar som 
ligger till grund för den syn på arbete som framkommer i DN samt vad dessa föreställningar kan 
få för sociala konsekvenser. Uppsatsen diskuterar även vilken syn på människan och samhället 
som ligger till grund för den bild av arbete som förmedlas i artiklarna.  

Då den teoretiska utgångspunkten är socialkonstruktionism och den metod som används vid 
analysen är kritisk diskursanalys tillmäts språket en viktig roll vid konstruktionen av arbetets 
mening och värde. Tanken är att DN:s ledarskribenter genom sina språkliga handlingar förmedlar 
en viss syn på arbetet, människan och samhället. Och då ett av den kritiska diskursanalysens 
centrala mål är att kartlägga sambandet mellan språkbruk och social praktik blir det därmed 
viktigt att kritiskt granska hur arbete förbinds med vissa andra begrepp samt hur exempelvis 
arbetslösa personer konstrueras i texterna. Den språkliga konstruktionen av arbete kan nämligen 
få sociala konsekvenser för exempelvis en arbetslös såtillvida att det språkbruk som kommer till 
uttryck i debatten om arbete och arbetslöshet påverkar den arbetslösa personens vardag dels 
genom att denne ständigt måste förhålla sig till den rådande synen på arbete/arbetslöshet och 
dels genom att denna syn även manifesteras genom bemötandet från andra.  

Inom diskursanalys är teori och metod sammanlänkade och fungerar som en helhet, varför 
den kritiska diskursanalysen kan anses fungera som både teori och metod i denna uppsats. 
Norman Fairclough, som är en av förgrundsgestalterna inom den kritiska diskursanalysen, 
poängterar dock att det vid analysen av den sociala praktiken är viktigt att kombinera med annan 
teori utöver diskursanalys eftersom den sociala praktiken enligt honom har både diskursiva och 
icke-diskursiva element. I denna studie kombineras därför den kritiska diskursanalysen med en 
rad andra teorier. Utgångspunkten är dock ingen enskild teori, utöver socialkonstruktionismen 
och poststrukturalismen. I stället anläggs ett tvärvetenskapligt perspektiv där olika teorier som är 
kritiska till dagens syn på arbete och till det sätt på vilket arbetet organiseras i det senmoderna 
samhället vävs in i analysen. Även teorier som är kritiska till hur ekonomin fått ett allt större 
utrymme inom andra ämnesområden används. 

I det empiriska materialet dominerar en ekonomisk diskurs som till viss del kan härledas till 
ekonomins ovannämnda ”kolonisering” av andra ämnesområden. Inom denna ekonomiska 
diskurs betraktas människan som en egoistisk nyttomaximerare, en homo œconomicus, som 
ständigt strävar efter att tjäna så mycket pengar som möjligt. Detta får bland annat till följd att 
människan förutsätts ha en instrumentell inställning till arbete, det vill säga att arbetet betraktas 
som ett medel för att uppnå andra mål vid sidan av arbetssituationen. 
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Arbetets primära syfte, ur ett samhälleligt perspektiv, anses i de analyserade artiklarna vara att 
skapa tillväxt för att välfärden ska kunna bevaras. Med andra ord betraktas tillväxt som något 
nödvändigt. Detta medför bland annat att oavlönat arbete, som inte bidrar till BNP eller generar 
tillväxt i samma utsträckning som betalt arbete, inte betraktas som arbete över huvud taget. 
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