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Inledning 

År 2004 slöt sig Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna samman och 

bildade Allians för Sverige. Tillsammans drog de upp riktlinjer för en gemensam politik och år 

2006 vann de valet med resultatet att Sverige fick sin första borgerliga regering sedan 1994. I 

Alliansregeringen, de fyra första åren1 beskrivs hur de fyra partierna grundade samarbetet i att partierna 

står för värderingar om frihet, ansvar och trygghet. Vidare skriver partierna: 

 

Vi tror på människans inneboende kraft och vilja att ta ansvar. Vi nådde varandra i en 
överenskommelse om att bygga en samverkan vars fundament är att alla bidrar och alla vinner 
på vårt samarbete. 2   

 

Alliansen genomförde under första mandatperioden en rad reformer inom 

arbetsmarknadspolitiken under parollen ”det ska löna sig att arbeta”3. Alliansen beskriver att 

kärnan i deras arbetsmarknadspolitik är att stärka arbetslinjen, öka sysselsättningen och minska 

utanförskapet.  

 Efter valet 2006 var reformtempot högt. Några av de reformer Alliansen lyfter 

fram som lyckade är jobbskatteavdraget, sjukförsäkringsreformen, införandet av jobb- och 

utvecklingsgarantin, sänkta arbetsgivaravgifter för personer under 26 år, förändringar inom 

arbetslöshetsförsäkringen, nystartsjobb, instegsjobb samt införandet av möjligheten för 

Arbetsförmedlingen att köpa in tjänster från kompletterande aktörer.4  En av de tjänster som 

Arbetsförmedlingen köper in från kompletterande aktörer är jobbcoachning, vilket är en insats 

som främst är riktad till personer som riskerar att bli eller är arbetslösa. Jobbcoachningen ska ge 

den arbetssökande ökad kunskap och personligt stöd för att öka möjligheten för den 

arbetssökande att bli framgångsrik i sitt arbetssökande.5 Vidare riktar sig jobbcoachningen främst 

till korttidsarbetslösa vilket kan ses som en tämligen ny form av satsningen då tidigare åtgärder 

riktats till personer som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden. Satsningen på jobbcoachning 

presenterades 2008 av regeringen som en del i det stimulanspaket som skulle dämpa effekterna av 

finanskrisen. Jobbcoachningen är, liksom stora delar av Alliansens arbetsmarknadspolitik, inriktad 

på individen, vilket jag ämnar belysa i denna studie. Genom att sätta individen i centrum ökar den 

enskildes ansvar. Det talas om individens rätt att välja, men hur valfri är egentligen denna 

                                                 
1
Alliansen (2010) Alliansregeringen de fyra första åren s. 5  

2Alliansen (2010) Alliansregeringen de fyra första åren s. 5 

3Alliansen (2010) Alliansregeringen de fyra första åren s. 11 

4Alliansen (2010) Alliansregeringen de fyra första åren s. 11-18 

5Arbetsförmedlingen (2012) Handledning för utförare – Jobbcoachning s. 3  
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valfrihet och hur mycket är politisk retorik? Studien utgår från en diskursanalytisk ansats och mitt 

fokus är att synliggöra vilken bild av arbete och individ som konstrueras i rådande 

arbetsmarknadspolitik. Att helt avskärma arbetsmarknadspolitiken från övriga politiska områden 

är dock svårt för att inte säga omöjligt, olika områden flyter in i varandra och bildar tillsammans 

en helhet. I Aktiveringens politik beskriver Dahlstedt hur den svenska politiken genomgått en rad 

förändringar som påverkat den så kallade svenska modellen, vilket var den välfärdsmodell som 

växte fram i Sverige under efterkrigstiden.6 Dahlstedt menar att stora delar av välfärdspolitiken 

idag utgår från föreställningen om ”en aktiv och ansvarstagande demokratisk medborgare”.7 

Detta ideal har inte enbart vuxit sig starkt i Sverige utan även i andra länder runt om i Europa. 

Det nya idealet, och samhällets förändrade villkor, leder till att samhällskontraktet mellan stat och 

individ förändras. Nya rättigheter och skyldigheter framträder, där individen tillskrivs större 

ansvar för sin egen välfärd. Att synen på medborgarskap och individ förändras kan också ses i 

relation till styrformer. Utifrån ett governmentalityperspektiv sker inte styrningen utifrån logiken 

uppifrån och ner, från stat till individ. Medborgarna är en del av styrningen och dessa är inte att 

betrakta som passiva mottagare. Rörande kopplingen mellan frihet och governmentality skriver 

Rose: 

When it comes to governing human beings, to govern is to presuppose the freedom of the 
governed. To govern humans is not to crush their capacity to act, but to acknowledge it and to 
utilize it for one's own objectives.8  

Att betona individens aktivitet och valfrihet behöver således inte vara ett tecken på låg grad av 

styrning, det kan likaväl handla om en särskild form av styrning. Det diskursanalytiska 

perspektivet vilar på en socialkonstruktivistisk grund där utgångspunkten är att vår sociala 

verklighet produceras och reproduceras genom vårt användande av språket.9 Detta innebär att 

sättet att tala om arbete och individ konstruerar en bild av verkligheten, vilket är min 

utgångspunkt i studien. Vidare kommer jag att utgå från Dahlstedts diskussion om aktivering och 

att rådande arbetsmarknadspolitik kan betraktas utifrån tanken om governmentality.    

                                                 
6
Magnus Dahlstedt (2009) Aktiveringens politik – Demokrati och medborgarskap i ett nytt millenium Liber. Malmö s. 9 

7Magnus Dahlstedt (2009) s.11 

8Nikolas Rose (1999) Powers of freedom – Reframing political thought Cambridge University Press. Cambridge s. 4 

9Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) Diskursanalys som teori och metod Studentlitteratur. Lund s. 11  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att med en diskursanalytisk ansats studera material, som till exempel 

valmanifest och propositioner, adresserat Alliansen för att synliggöra vilken bild av arbete och 

individ som konstrueras i rådande arbetsmarknadspolitik. Vidare syftar studien till att synliggöra 

vilken bild som konstrueras av den arbetssökande i relation till satsningen på jobbcoachning i 

företagsbeskrivningar från kompletterande aktörer hos Arbetsförmedlingen. Studien utgår från 

följande frågeställningar: 

 Vilken bild av arbete konstrueras i det studerade materialet? Finns det några skillnader till 

följd av materialtyp? 

 Hur beskriver de kompletterande aktörerna som Arbetsförmedlingen köper in 

jobbcoachning från sina tjänster? Vilken individsyn konstrueras genom beskrivningarna?  

 

Avgränsningar 

Att beskriva och granska alla de reformer som ägt rum inom det arbetsmarknadspolitiska 

området sedan valet 2006 ligger utanför ramarna för denna studie. Det är där av nödvändigt med 

vissa avgränsningar. För att välja ut material som kan anses vara riktat direkt till väljarna har jag 

utgått från Alliansens hemsida.10 Där finns Högforsdokumentet samt Bankerydsdokumentet 

publicerade vilka tillsammans ger en bild av hur samarbetet uppstod samt vilka riktlinjer som 

tidigt drogs upp. Dessa dokument har sedan legat till grund för Alliansens gemensamma 

valmanifest, vilka också utgör empiriskt material i denna studie. För att avgöra vilka reformer 

som ska lyftas fram i analysen har jag utgått från Alliansregeringen - De fyra första åren11, vilket är en 

skrift utgiven av Alliansen där de sammanfattar sin politik under den första mandatperioden. Jag 

har valt att utgå från denna “vitbok” i valet av propositioner då den är riktad till väljarna. Jag 

anser att den där med syftar till att ge en bild av hur Alliansen vill framställa sin politik. Här bör 

påpekas att det centrala i min studie inte är att i detalj studera vilka lagar som ändrats eller 

uppkommit i samband med reformerna. Det jag intresserar mig för är vilken syn på arbete och 

individ som konstrueras i språket i det material som ligger till grund för analysen. Här ska också 

tillägas att flertalet av de reformer som belyses är från de första åren med alliansregeringen. Detta 

då flera stora reformer tog sin början då. Återigen så är det inte lagarna som är centrala i denna 

studie utan språket i reformerna. Vidare har jag i analysen valt att inte ta hänsyn till den 

kronologiska ordningen i materialet. Då min studie inte är en implementation har jag inte sett 

några hinder i att använda materialet fristående från när det givits ut. Ytterligare ett kriterium som 

legat till grund för att välja ut vilka propositioner som ska utgöra empiriskt material har varit att 

de ska vara adresserade Arbetsmarknadsdepartementet. Då det är svårt att helt särskilja olika 

                                                 
10www.alliansen.se  

11Alliansen (2010) Alliansregeringen de fyra första åren  

http://www.alliansen.se/
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politiska områden från varandra förekommer propositioner och material från andra departement, 

dessa har dock inte analyserats.  

 Jag har också valt att avgränsa studien till att handla om rådande 

arbetsmarknadspolitik och den syn på arbete och individ som konstrueras där. Detta innebär att 

den diskursiva kamp, där olika aktörer försöker fylla diskursen med innehåll, kommer att hamna i 

bakgrunden och inte belysas i någon större utsträckning.    

 Valet att studera jobbcoachning för att synliggöra individsyn grundar sig i flera 

orsaker. Dels handlar det om att det är en tjänst som tillhandahålls av kompletterande aktörer där 

individen själv ansvarar för att välja leverantör, men främst grundar sig beslutet i att coachning är 

en metod som utgår från individen. Vidare finner jag jobbcoachning relevant att studera då det 

kan betraktas som en tämligen ny form av satsning då den främst riktar sig till individer som 

kategoriseras som korttidsarbetslösa. Detta till skillnad från tidigare arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder som främst varit riktade till långtidsarbetslösa.   

 

Disposition 

Inledningsvis kommer tidigare forskning som knyter an till mitt problemområde att presenteras. 

Därefter följer en redogörelse för de teoretiska utgångspunkter jag valt att använda mig av. Dessa 

berör socialkonstruktivism, governmentality, teorier kring synen på arbete och coachning. I 

efterföljande kapitel presenteras de metodologiska utgångspunkterna som legat till grund för 

denna studie. I detta avsnitt ges också en presentation av det empiriska materialet och hur jag har 

gått tillväga när jag genomfört studien. För att ge läsaren en bild av den arbetsmarknadspolitiska, 

och jobbcoachningsrelaterade, kontexten som min studie ingår i följer därefter ett avsnitt där 

bakgrunden till studien presenteras. Därpå följer analysen. Detta kapitel har delats in i två 

huvudavsnitt utifrån mina två frågeställningar. Efter analysen finns de avslutande reflektionerna, 

här knyts studien samman och frågeställningarna besvaras. Sist finns en kortare sammanfattning 

av studien.   

 

Tidigare forskning 

Forskningen kring arbete och arbetsmarknadspolitik är både omfattande och rik på olika 

perspektiv. På senare år har även forskningen kring coachning tagit fart och kring just 

jobbcoachning finns en uppsjö med uppsatser och artiklar som på olika sätt griper sig an 

fenomenet. I detta avsnitt har jag valt att lyfta fram några droppar från det stora hav som 

arbetsmarknads- och coachningsforskningen tillsammans utgör.  För att sätta in min studie i ett 

sammanhang presenteras Magnus Dahlstedts forskning rörande aktiveringspolitik. För att visa på 

en del av coachningsforskningen presenterar jag Åsa-Karin Engstrands och Viktor Veterbergs 

rapport Att få dom att förändras.     
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Aktiveringens politik 

Magnus Dahlstedt menar att det politiska landskapet i Sverige har förändrats under de senaste 

decennierna.12 Detta har medfört att även den så kallade svenska modellen har genomgått en 

övergripande förändring. Den rådande politiken sammanfattas som att den består av olika 

tekniker som syftar till att skapa ”aktiva och ansvarstagande demokratiska medborgare”. De 

aktiverande teknikerna finns inte enbart inom arbetsmarknadspolitiken utan omfattar i mångt och 

mycket alla delar av våra liv såsom skola, fritid, välfärd och åldrande. Grunderna till detta finns i 

idealet om den aktiva medborgaren, som bland annat innebär att individens valfrihet och 

initiativförmåga hamnar i förgrunden. Medborgarskap, och tanken att detta kan ses som ett 

socialt kontrakt bestående av rättigheter och skyldigheter mellan individ och stat, är en central 

utgångspunkt i Dahlstedts resonemang. Förhållanden mellan individ och stat kan betraktas ur ett 

flertal aspekter. Dahlstedt menar att Sverige tagit steg som tyder på att nationen närmar sig en ny 

välfärdspolitisk regim. Bland annat genom att medborgarens rätt till välfärd rör sig mot 

medborgarens plikt att göra rätt för sig, det vill säga arbeta och bidra till samhället. Detta kan ses 

som ett uttryck för rekommodifiering, vilket innebär att den enskilda medborgaren får allt större 

ansvar för att trygga sin välfärd. Dahlstedt lyfter fram Foucaults tankar kring kunskapsregimer13. 

Centralt här är att sanningar inte existerar bortom tid och rum, de varierar och kan se olika ut 

över tid och mellan olika samhällen. I kunskapsregimerna anges ramarna för vad som betraktas 

som sanning. I spåren av Foucault har teoretiseringen kring governmentality utvecklats. I detta 

perspektiv utgår styrningen inte med självklarhet från staten, begreppet syftar till en mer komplex 

bild av styrning där styrningens objekt, vilket kan vara medborgare, folk, stadsdelar, regioner och 

så vidare, inte betraktas som passiva måltavlor. Sociologen Aihwa Ong har vidareutvecklat 

Foucaults tänkande och talar om entreprenöriell styrning14. Här beskrivs entreprenörskap och 

risktagande som moralpolitiska ideal. I detta synsätt betraktas vissa egenskaper som mer 

värdefulla än andra. Dessa egenskaper ses som moraliska och personliga, vilket friskriver såväl 

kollektivet som politiken från ansvar när individen är oförmögen att leva upp till dem.      

 Det andra kapitlet i Aktiveringens politik har titeln Plikten att arbeta.15 Här beskriver 

Dahlstedt hur den välfärdsstat som tog form under efterkrigstiden, där den svenska modellen var 

central, byggde på den arbetsmarknadspolitiska doktrinen arbetslinjen. Denna doktrin vilade på 

tankar om full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Dahlstedt menar att efter valet 2006, då 

Alliansen kom till makten, så skapas en ny konfliktlinje i samhället mellan arbete och utanförskap. 

Arbete pekas ut som vägen till ett rättvisare samhälle. Alliansen lyckades inför valet dela in svensk 

politik i två läger där Alliansens politik kopplas till arbete och aktivitet och den då sittande 

socialdemokratiska regeringens politik kopplas till utanförskap och passivitet. En del i detta är 

Alliansens tal om arbetslinjen och det höga moraliska värde som knyts till arbete. Även om 

                                                 
12Magnus Dahlstedt (2009) avsnittet bygger på kap. 1,se s.9-31 

13Magnus Dahlstedt (2009) s. 23 

14 Magnus Dahlstedt (2009) s.29 

15Magnus Dahlstedt (2009) avsnittet bygger på kap. 2, se s 39-63 
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regeringsskiftet kan betraktas som ett vägskäl i arbetsmarknadspolitiken så menar Dahlstedt att 

skiftet mot aktivering påbörjades långt tidigare, i början av 1990-talet. Ett ledord som vuxit fram i 

förhållande till att aktivera medborgarna är anställningsbarhet. Då fokus läggs på åtgärder som 

ska öka anställningsbarheten ändrar arbetsmarknadspolitiken karaktär, inriktningen går från 

tanken om full sysselsättning till en strävan efter full anställningsbarhet. Dahlstedt menar att 

trenden att förändra den egna individen inte enbart är något som blir synligt i förhållande till 

anställningsbarhet.16 Tanken om att individen måste vara ständigt föränderlig och anpassa sig för 

att passa in går igen i hela samhället vilket tydligt speglas inom populärkulturen där bland annat 

make-overprogram blivit en stark trend. Dahlstedt menar att denna trend skapat en lukrativ 

marknad för tjänster som, till exempel, stärker individens anställningsbarhet.17 Bland dessa 

tjänster finner vi jobbcoachning. 

 

Att få dom att förändras 

Åsa-Karin Engstrand och Viktor Vesterberg har studerat coachning i ESF-projekt riktade till 

arbetslösa. Fyra projekt har ingått i studien, som riktar sig till olika målgrupper; invandrare, 

ungdomar och sjukskrivna och fem coacher har intervjuats.18 Författarna beskriver hur 

coachningstraditionen tagit sig från idrottens värld in i näringslivet, hälsoområdet och 

utbildning.19 De betonar hur coachning som process kan betraktas på olika sätt, att det bygger på 

att frigöra människors potential, livslångt lärande eller att lära ut kunskap om arbetsmarknaden. 

Studien visar att det är centralt att den coachade tar ansvar, både för att göra egna val och för den 

egna livssituationen.20 Detta kopplas till att coachens uppfattning om att deltagarna är ansvariga 

för sin egen situation kan internaliseras hos den som blir coachad. Ett centralt begrepp i 

coachernas utsagor är förändring. Denna förändring är knuten till individen och i studien 

beskriver coacherna det som en drivkraft i deras eget arbete att få bevittna denna förändring hos 

de coachade. Coacherna beskriver också att deras egna nätverk kan bli vägen för den coachade att 

få arbete. Nätverken kan, enligt coacherna, ha särskilt stor betydelse för till exempel invandrare 

där coachen kan vara en av de få kontakter med arbetsmarknaden som den coachade har. 

Nätverken behöver dock inte enbart vara inriktade på arbetslivet, det kan även handla om att 

kunna erbjuda plattformar att mötas på. I rapporten diskuteras utifrån resultaten de problem som 

Engstrand och Vesterberg anser finns i den form av jobbcoachning de har studerat. Några 

aspekter de lyfter fram är problematiken att det inte finns ett entydigt begrepp för vad coachning 

egentligen är. Vidare menar de att den form av coachning som verkar syfta till att förändra 

beteende och utseende hos den coachade är problematisk ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. 

                                                 
16Magnus Dahlstedt (2009) s. 135 

17Magnus Dahlstedt (2009) s. 152 

18Åsa-Karin Engstrand och Viktor Vesterberg (2011) Att få dom att förändras – Jobbcoachning för arbetslösa i 

socialfondsprojekt Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society, Liu (REMESO). Linköping s. 2 

19Åsa-Karin Engstrand och Viktor Vesterberg (2011) se s. 8-11 för vidare resonemang 

20Åsa-Karin Engstrand och Viktor Vesterberg (2011) avsnittet bygger på s. 38-47 
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Den coachade blir ur denna synvinkel ansvarig för sin egen arbetslöshet. Detta, menar 

författarna, motsäger en av grunderna inom coachning, att klienterna inte ska patologiseras. 

Vidare finns det en problematik i att coachningen ibland utgår från en ofrivillig relation, det vill 

säga att coachningen inte är självvald. Detta motsäger också en viktig grund i coachning, 

nämligen att det frivilliga deltagande är väsentligt för en lyckad process. 

 

Teori 

Utgångspunkten i denna studie är socialkonstruktivistisk, det vill säga att vi tillsammans skapar 

vår verklighet genom olika former av kommunikation. Ytterligare en utgångspunkt är att den 

samtida styrningen kan betraktas ur ett governmenatlityperspektiv där styrning inte längre sker 

utifrån den traditionella bilden uppifrån och ner utan från mer komplexa tankesätt där individens 

frihet står i fokus. Vidare kommer teorier rörande arbete som rättighet eller plikt och coachning 

att presenteras.   

 

Socialkonstruktivism 

Søren Barlebo Wenneberg beskriver socialkonstruktivismen som en kritisk kraft inom det 

vetenskapliga fältet där det direkta eller omedelbara inte tas för givet.21 Fokus ligger istället på att 

leta efter den egentligen grundvalen, att komma åt det bakomliggande innehållet. Handlingar ses 

inom socialkonstruktivismen som socialt konstruerade, det är därför viktigt att inte uppfatta dem 

som naturliga. De skulle kunna vara annorlunda vilket också går att påvisa då handlingar och 

rutiner skiljer sig åt mellan olika kulturer. Samhället i stort består av sociala institutioner där vi 

tillsammans kommit överens om vissa regler, det är detta som är kärnan i en social institution.22 

De sociala institutionerna byggs upp av sociala handlingar och är därmed också socialt 

konstruerade. Den kunskap vi innehar, hur vi förstår världen, kommer från det språk vi tillägnar 

oss under uppväxten. Som en följd av att vi förstår olika begrepp får föremål betydelse. Språket 

skapar vi tillsammans vilket innebär att det, precis som den verklighet vi skapar genom våra 

uppfattningar och vår kunskap, är socialt konstruerat. Vår kunskap påverkas i sin tur av vår 

sociala kontext. Detta innebär att vår kunskap påverkas av den tidsanda som vid en given 

tidpunkt råder i ett samhälle. Socialkonstruktivismen intresserar sig inte för huruvida kunskapen 

är sann eller giltig utan ställer istället frågan hur den har tillkommit eller producerats. Detta gäller 

såväl sann som falsk kunskap.23   

 Inom socialkonstruktivismen finns ett flertal perspektiv. Det kritiska perspektivet 

utgår från att det går att avslöja att det som på ytan ter sig naturligt faktiskt inte är det. Under 

                                                 
21

Søren Barlebo Wenneberg (2010) Socialkonstruktivism: positioner, problem och perspektiv 2. uppl. Liber. Malmö s. 10 
22

Søren Barlebo Wenneberg (2010) se s. 11-12 för vidare resonemang 
23

Søren Barlebo Wenneberg (2010) s. 30 
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ytan, bakom det till synes naturliga, finns social påverkan som kan vara svår att synliggöra.24 Olika 

aktörer, praxis och världsbild, inom olika fält bestämmer riktningar även i utvecklingar som ofta 

betraktas som givna. Utgångspunkten här är att det inte finns någon given logik i hur vi uppfattar 

vår omvärld och föremålen i den, detta skapas socialt genom att vi använder språket och enas 

kring betydelser. Tilltron till det naturliga kan därmed betraktas som en illusion, det ligger alltid 

sociala och mänskliga intressen bakom det till synes naturliga och det hade kunnat vara 

annorlunda. Ett exempel är vår syn på familj och hur den bör ser ut. Denna bild ser olika ut i 

olika kulturer och det kan därmed inte sägas finnas något naturligt i just en specifik uppfattning, 

till exempel mamma, pappa, barn. En kritik som riktats mot det kritiska perspektivet handlar just 

om själva grundtanken, att komma bakom det yttre. När de kategorier som uppfattas som givna 

lämnas finns det inte längre några naturliga hållpunkter och det finns inget svar på huruvida det 

bakomliggande också är en illusion eller inte. Varför skulle det bakomliggande vara naturligt? 

 Socialkonstruktivismen erbjuder även en teori om det sociala. En social ordning är 

inte något som bara finns där, den är skapad och skapas ständigt på nytt igen. För att undgå den 

problematik som redovisats ovan, där logiken omöjliggör alla föreställningar om det naturliga 

utan att erbjuda något istället, riktas teorin om det sociala in på teoretiska förslag om hur den 

sociala verkligheten är strukturerad. Det finns därmed ett konstruerande drag till skillnad mot i 

det kritiska perspektivet där fokus ligger på dekonstruktion. Frågorna riktas mot den sociala 

ordningen och fokus ligger på att förklara hur denna ordning har uppstått och hur den 

kontinuerligt reproduceras. Inom socialkonstruktivismen finns även tanken att kunskap om 

verkligheten är bestämd av sociala faktorer.25 Detta innebär att det är faktorer såsom makt och 

intressen som avgör vad som blir kunskap i vårt samhälle. 

 

Governmentality 

Nikolas Rose ställer frågan hur vi ska analysera politisk makt.26 Rose menar att det länge funnits 

ett statscentrerat perspektiv men att det nu skett ett skifte bland sociologer och statsvetare mot 

att studera styrning där strategi, taktik, process med mera betraktas utifrån flera nivåer. Staten 

betraktas numera enbart som ett element, vars funktion knyts till historiska och kontextuella 

variabler.27 Rose menar att i studiet av styrning är det inte längre den faktiska organiseringen som 

står i fokus.28 Styrningen är komplex och varierar, den är inte heller organiserad utifrån en särskild 

logik. Studiet av governmentality utgår inte från frågan vad som hände och varför det hände, det 

startar med frågan kring vad auktoriteter av olika slag ville skulle hända i relation till olika 

problem, vilka mål de strävade efter och genom vilka strategier eller tekniker de försökte ta sig 

                                                 
24

Søren Barlebo Wenneberg (2010) avsnittet bygger på s. 59-69 
25

Søren Barlebo Wenneberg (2010) s. 80-81 
26Nikolas Rose (1999) s. 15 

27Nikolas Rose (1999) s. 5 

28Nikolas Rose (1999) s. 19 



 

 

9 

dit.29 Rose menar att frihet är ett viktigt begrepp i fråga om att förstår styrning.30 Det finns olika 

sätt att förstå frihet på. Rose riktar uppmärksamheten mot frihet i förhållande till normer och 

principer kring hur vi upplever vår värld och oss själva, och kring hur relationen mellan makt och 

frihet har etablerats. Rose menar att det inte är själva friheten som ska granskas kritiskt, det 

handlar om att synliggöra hur frihet har kommit att definieras och användas på ett specifikt sätt. 

Vidare menar Rose att den friheten vi tror oss ha inte ska betraktas som en bluff, studiet av frihet 

handlar inte om att avslöja att en friare frihet vore möjlig.31 Centralt är att frihet, i vår samtid, har 

kommit att betraktas som grunden i våra etiska system, politik och hur, och vart, vi riktar vår 

kritik. Det finns ett oupplösligt samband mellan styrning och tankeverksamhet.32 Detta handlar 

om vilka tankar som är möjliga, och vilka som inte är det, i ett samhälle vid en given tid i 

historien. Det handlar således om vad vi håller för sanning, vilket kan variera över tid och rum.      

 Andreas Fejes och Magnus Dahlstedt redogör för governmentality som styrform 

med avstamp i Foucaults arbete.33 Styrning ses här som något mer komplext än styrning av 

nationalstaten, det vill säga det traditionella synsättet av styrning – uppifrån och ner till folket. 

Styrning innefattar här något mer, nämligen hur vi styr oss själva, varandra och staten. Den 

liberala mentaliteten är en utgångspunkt, men den betraktas inte som en ideologi knuten till en 

viss typ av politik utan snarare som en uppsättning idéer om hur styrning bör genomföras.34  

 Två viktiga begrepp inom detta perspektiv är frihet och stat. Frihet kan ses som 

både en förutsättning, och en effekt av, styrningen. Individen är fri att välja och styrningen kan 

därmed sägas bedrivas av individerna själva. Statens roll är inte längre lika självklar. Från att det 

har varit statens uppgift att styra folket kan statens roll numera betraktas som den som ska göra 

det möjligt för individerna göra fria val.35 Fejes och Dahlstedt menar att för att analysera denna 

form av styrning måste teknologier och tekniker genom vilka styrningen sker synliggöras. 

Författarna skriver att Foucault arbetade utifrån två primära teknologier som benämns 

”technologies of power and domination” och ”technologies of the self”.36 Den första formen 

handlar om hur jaget objektifieras och formas genom olika praktiker och den senare handlar om 

hur jaget konstituerar sig som subjekt. Tanken är att dessa två teknologier sker sida vid sida och 

sammantaget är de vad Foucault vill fånga i begreppet governmentality. 

 

                                                 
29Nikolas Rose (1999) s. 20 

30Nikolas Rose (1999) s. 65 

31Nikolas Rose (1999) s. 10 

32Nikolas Rose (1999) s. 8 

33Andreas Fejes och Magnus Dahlstedt (2012) The confessing society: Foucault, confession, and practices of lifelong learning 

Routledge. New York s. 8 

34Andreas Fejes och Magnus Dahlstedt (2012) s. 8 

35Andreas Fejes och Magnus Dahlstedt (2012) s. 8 

36Andreas Fejes och Magnus Dahlstedt (2012) s. 10 
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Tre röster om synen på arbete 

Magnus Hörnqvist menar att aktiveringen växte sig stark under 1990-talet.37 Plikten att lönearbeta 

blev tydligare och sanktionerna mot dem som av någon anledning inte stod till arbetsmarknaden 

till förfogande skärptes. Aktivering blev ett ledord, syftet var att bryta utanförskapet. Problem 

som tidigare uppfattats som strukturella började betraktas som individuella. Talet om aktivering 

kan, enligt Hörnqvist, ses som en spegling av politikens förskjutning från rättigheter till 

skyldigheter. Utifrån detta resonemang kan aktiveringen motiveras med att det är en plikt att 

arbeta och göra rätt för sig i samhället. Detta förser politiken med en moralisk dimension.38 Det 

centrala problemet i denna omvandling knöts till det hotande sociala utanförskapet, vikten av 

social inkludering etablerades som en hegemoni över Europa. Social inkludering kom i Sverige, 

och i många andra europeiska länder, att knytas samman med deltagande på arbetsmarknaden, att 

ha en anställning blev en viktig faktor för att vara socialt inkluderad. Detta medför att det 

politiska perspektivet blir knutet till individer, kollektiva lösningar får vika undan för individuella 

åtgärder. Åtgärderna handlar i stort om att de arbetslösa ska förändras, vilket ger 

aktiveringsstrategin prägeln av att individen antas vara arbetslös för att hon saknar förmåga eller 

motivation till att få eller behålla ett arbete. Detta förlägger ansvaret helt på individen och 

arbetslöshet friskrivs från såväl strukturella villkor och eventuella kriser på arbetsmarknaden. 

Kraven på arbetslösa kom under den här tiden också att stärkas. Både att söka och anta lediga 

jobb blev grundläggande villkor för att ha rätt till ekonomisk ersättning.  

 Begreppet anställningsbarhet har, enligt Hörnqvist, två sidor.39 Dels handlar det om 

att behålla en anställning, men också om att erhålla anställning. I förhållande till båda sidorna är 

social kompetens viktigt. En rad individuella faktorer kan också urskiljas som verkar vara 

kopplade till anställningsbarheten, däribland pålitlighet, ansvarskännande, självdisciplin och vilja 

att arbeta. Genom att specificera efterfrågade egenskaper menar Hörnqvist att den arbetslösas 

kompetens och motivation utses till det primära målet för interventioner. Vägen till målet är 

aktivering, vilket kan betraktas som en kombination av tvång och träning.  

 Den aktiva arbetsmarknadspolitiken fick från början av 1990-talet fäste i många 

västländer, inte minst inom EU.40 I Sverige sågs idén om aktivering inte som något nytt fenomen, 

det var snarare en logisk förlängning av det etablerade begreppet arbetslinjen. Den förändring 

som skedde i Sverige var snarare kopplad till att kravet på arbete skärptes och kom att omfatta 

fler grupper.  

                                                 
37Magnus Hörnqvist (2008) ”Disciplinerad aktivering: Den svenska arbetsmarknadens undervåning”, i: Mekonnen 

Tesfahuney och Magnus Dahlstedt (red.) Den bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk samtid Tankekraft. 

Stockholm s. 165 

38Magnus Hörnqvist (2008) avsnittet bygger på s. 165-176 

39Magnus Hörnqvist (2008) s. 176-177 

40Magnus Hörnqvist (2008) s. 178-179 
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 Hörnqvist menar att aktiveringsstrategin är i behov av ett sammansatt begrepp som 

fångar dubbelheten.41 Hörnqvist benämner det disciplinerad aktivering och menar att disciplinen 

handlar om den press som riktas mot individen att delta i aktiveringsprogram. Samtidigt är 

aktiveringen beroende av individens val att delta. Komplexiteten ligger således i att individen i ena 

stunden har ansvaret för att genomföra en förändring medan samma ansvar i nästa stund kan 

fråntas individen och bytas ut mot detaljer som preciserar hur individen ska agera.     

 Som nämnts i avsnittet Tidigare forskning behandlar även Dahlstedt, i förhållande till 

medborgarskap, hur rätten att arbeta har gått mot plikt.42 Dahlstedt framhåller också den 

likriktning som kan skönjas inom politiken, både i och utanför Sverige, när det handlar om 

aktiverande åtgärder, anställningsbarhet och hotet om utanförskap och social exkludering. 

Traditionen att göra rätt för sig genom att arbeta är inte ny i Sverige. Däremot var trenden att 

knyta arbete till individens egna egenskaper något som började växa fram under 1990-talet.  

 Bob Jessop menar att de kapitalistiska staterna genomgår en övergripande trend 

mot en ny form av välfärdsregim.43 Denna utveckling innebär att allt fler länder går från de 

traditionella tankarna om nationalstaten till en ny form av stat. Fokus i den nya trenden ligger på 

att framhäva det enskilda landet i den globala konkurrensen som handlar om såväl resurser som 

arbetstillfällen och inflytande. Jessop benämner detta som att utvecklingen går från ”the 

Keynesian welfare national state” (KWNS)44 till ”the Schumpeterian workfare postnational 

regime” (SWPR)45. Utmärkande för den första typen av regim, KWNS, är strävan efter full 

sysselsättning inom den nationella marknaden och att staten bär det stora ansvaret för välfärden. 

Utgångspunkten för den ekonomiska och sociala politiken är här den nationella nivån. 

Tillsammans har staten och marknaden utgjort en form av blandekonomi där staten har spelat en 

viktig roll i fråga om att kompensera för eventuella marknadsmisslyckanden. Utvecklingen mot 

den andra formen av regim, SWPR, innebär enligt Jessop att nya trender blir framträdande. 

Centralt är att den ekonomiska politiken hamnar i förgrunden framför socialpolitiken. En strävan 

efter flexibilitet och innovation inom relativt öppna ekonomier växer sig stark och den nationella 

skalan är inte längre lika primär. Statens ansvar för att kompensera för marknadsmisslyckanden 

blir mindre framträdande, och ansvaret knyts istället i huvudsak till företag och individer.  

 

Coachning som styrning 

Det finns ingen enhetlig begreppsdefinition av vad coachning egentligen är. Enligt Susann Gjerde 

är en vanlig definition av coaching ”processer för att frigöra och utveckla människors 

                                                 
41Magnus Hörnqvist (2008) s. 192-193 

42Magnus Dahlstedt (2009) se tex s. 63-66 för en sammanfattning 

43Bob Jessop (1999) ”The Chaning Governance of Welfare: Recent Trends in its Primary Functions, Scale, and 

Modes of Coordination”, i: Social Policy & Administration Vol. 33, No. 4, December 1999, pp. 348-359 

44Bob Jessop (1999) s. 348 

45Bob Jessop (1999) s. 355 



 

 

12 

potential”.46 Detta är dock en väldigt vid definition och skulle i princip lika gärna kunna beskriva 

rådgivning, mentorskap eller vägledning. Det här gör att en första anblick på coachinglitteraturen 

skapar en bild av att det snarare är lättare att urskilja vad coaching inte är än vad det är. Gjerde 

menar att det går att göra en uppdelning mellan två huvudriktningar bland de olika definitioner av 

coachning, den första är att det är allt som en ledare/konsult gör för att frigöra potential och den 

andra riktningen understryker att det är ett särskilt sätt att frigöra potential.47  

 Själva ordet coach började användas på 1500-talet som beskrivningen av något som 

”fraktade människor från där de var till dit de ville komma”.48 Coaching har länge använts inom 

idrottens värld, men under senare år har det dykt upp inom en rad nya områden, livscoaching, 

jobbcoaching, karriärcoaching, chefscoaching och föräldracoaching är bara en handfull exempel 

på coachingformer som idag existerar. Centralt är att det är en process som utgår från individen 

och bygger på förtroende mellan coach och coachad.  

 Engstrand och Vesterberg sammanfattar i sin studie Att få dom att förändras en lista 

över vad coaching i allmänhet innebär.49 Processen är målinriktad och systematisk och fokus 

ligger på förändring, individen är fri att välja och processen ska främja den coachades lärande och 

personliga utveckling. Relationen mellan coach och den coachade är samarbetsinriktad och dessa 

arbetar utifrån en gemensam målsättning. Coachingen är lösningsinriktad och utgår från att 

klienter är kapabla och inte dysfunktionella. 

 

Metod 

I studien kommer en kvalitativ ansats att tillämpas. Mats Alvesson och Stanley Deetz beskriver 

den kvalitativa forskningen som tolkande där målet ofta är att försöka förstå till exempel sociala 

institutioner och konstruktion av den sociala verkligheten.50  Mats Alvesson och Kaj Sköldberg 

menar att det inte finns ett självklart sätt att definiera kvalitativ metod.51 De kvalitativa metoderna 

har olika inriktningar och fokus, det kan handla om att till exempel studera upplevelser och 

föreställningar, diskurser eller social interaktion. Denna studie fokuserar på den 

arbetsmarknadspolitiska diskursen, och den syn på arbete konstrueras i och med den, samt den 

diskurs som innefattar jobbcoachning och den individsyn som konstrueras där. Vidare menar 

Alvesson och Sköldberg att det finns en poäng i att lyfta fram den reflekterande empiriska 

forskningen framför att argumentera för kvalitativ forskning. Denna form av forskning är starkt 

knuten till reflexivitet och reflektion, och sätter tolkningen i centrum i forskningsarbetet.52  

                                                 
46Susann Gjerde (2004) Coachning – vad varför hur Studentlitteratur. Lund s. 9 

47Susann Gjerde (2004) s. 9 

48Susann Gjerde (2004) s. 15 

49Åsa-Karin Engstrand och Viktor Vesterberg (2011) s.8 

50Mats Alvesson och Stanley Deetz (2000) Kritisk samhällsvetenskaplig metod Studentlitteratur. Lund s. 7 

51Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2008) Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod Studentlitteratur. 

Lund s. 17 

52Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2008) se kap. 1 för vidare resonemang  
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Diskursanalys 

En av de aspekter som skiljer diskursanalys från flera andra vetenskapliga traditioner är att 

diskursanalys betraktas som en teoretisk och metodisk helhet.53 Mats Börjesson och Eva 

Palmblad menar att en inledande definition till begreppet diskurs är att det finns ett bestämt sätt 

att tala om och förstå världen.54 Språket är inom diskursanalysen synonymt med aktivitet. Språket 

”gör” något med världen, verkligheten konstrueras genom att vi använder språk. Detta innebär 

att verkligheten inte given utan hade kunnat, och kan komma att, se annorlunda ut. Diskurserna 

avgränsar och utesluter tolkningar, samtidigt som de hjälper oss att filtrera vad som är sant och 

möjligt i en given tid. Genom att analysera sociala kategorier, och de sociala identiteter som följer 

med dessa, kan diskursernas sätt att sätta gränser för vad som är tänkbart synliggöras.55 Vårt sätt 

att tala och använda språk är därmed inte en neutral avspegling av omvärlden, våra identiteter 

eller sociala relationer. Språket har snarare en aktiv roll i såväl skapande som förändring av 

dessa.56 Med hjälp av diskursanalys kan en rad olika material såsom tal, text, bilder och så vidare, 

studeras. Det görs ingen åtskillnad mellan material, det ställs på samma nivå oavsett vilken social 

status det är kopplat till. Oberoende av vilken typ av material som analyseras i en diskursanalytisk 

studie betraktas det utifrån tanken att det gör anspråk på att säga något om verkligheten. 

Materialet är konstruerat såväl som konstruerande.57 Winther Jørgensen och Phillips gör en 

åtskillnad mellan tre diskursanalytiska riktningar: diskursteori, kritisk diskursanalys och 

diskurspsykologi.58 Gemensamt för dessa är att de vilar på en socialkonstruktionistisk grund. 

Vidare menar författarna att de olika riktningarna med fördel kan kombineras. Utgångspunkten i 

denna studie är en kombination av den kritiska diskursanalysen som utvecklats av Fairclough och 

begrepp hämtade från diskursteorin. 

 

Kritisk diskursanalys 

En av förgrundsgestalterna inom den riktning i det diskursanalytiska fältet som kallas kritisk 

diskursanalys är Norman Fairclough.59 En grundtanke inom detta angreppssätt är att studera 

relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i olika sociala 

sammanhang. I Discourse and Social Change skisserar Fairclough sin syn på diskurs som social 

teori.60 Den definition Fairclough använder för att beskriva diskurs är att det är talat eller skrivet 

                                                 
53Marianne Winther  Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 10 

54Mats Börjesson och Eva Palmblad (2007) Diskursanalys i praktiken Liber. Malmö s. 13 

55Mats Börjesson och Eva Palmblad (2007) se kap. 1 för vidare resonemang  

56Marianne Winther  Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 15 

57Mats Börjesson och Eva Palmblad (2007) s. 19 

58Marianne Winther  Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 13 

59Marianne Winther  Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 66 

60Norman Fairclough (1992) Discourse and Social Change Polity, cop. Cambridge  
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språk. Vidare menar författaren att användande av språk snarare är en social än individuell 

aktivitet. Fairclough skriver: 

 

Discourse is a mode of action, one form in which people may act upon the world and 
especially upon each other, as well as a mode of representation.61  

 

Språket har vidare ett flertal funktioner i form av de konstruktiva effekterna som följer med 

diskurser. Dessa funktioner handlar om konstruktionen av sociala identiteter och 

subjektspositioner samt sociala relationer mellan människor. En tredje funktion handlar om 

konstruktionen av kunskapssystem och tro. Funktionerna kretsar alltså kring identitet, relationer 

och system vilka alla är en del av samhället. Den diskursiva praktiken syftar till att reproducera 

samhället samtidigt som den bidrar till att omforma det. Den diskursiva konstitutionen av 

samhället består således inte av lösrykta idéer tagna ur intet, utan är en del av de sociala praktiker 

som är djupt rotade i den sociala strukturen. Diskurs är en del av såväl politisk som ideologisk 

praktik, och olika typer av diskurser i olika sociala domäner eller institutioner kan på olika sätt 

vara politiska eller ideologiska.  

 Fairclough menar att ideologier kan förstås som betydelser eller konstruktioner av 

verkligheten, det vill säga den fysiska världen, sociala relationer och sociala identiteter, som finns i 

flera dimensioner i de diskursiva praktikerna.62 Ideologierna bidrar till att producera, reproducera 

och omvandla vår verklighet och de relationer den innefattar. Vidare skriver Fairclough att de 

ideologier som finns inbäddade i de diskursiva praktikerna är som mest effektiva när de blir 

neutrala och betraktas som ”common sense”. Det vill säga att vi tar dem för givna. Subjekten i de 

diskursiva praktikerna är ideologiskt positionerade. Detta betyder inte att positionerna är fasta, 

subjekten kan agera kreativt utifrån de olika praktiker och ideologier de utsätts för. Detta kan ses 

som ett uttryck för den omvandling som är central inom den kritiska diskursanalysen, 

verkligheten och våra relationer är inte givna, de kan förändras.   

 Fairclough är grundare av den tredimensionella modellen som syftar till att föra 

samman de tre analytiska traditioner som författaren menar måste beaktas i diskursanalys.63 De 

tre delarna kallas  diskurs som text, diskursiv praktik och social praktik. I den diskursiva praktiken 

produceras, sprids och konsumeras text.  

 

Diskursteori 

Inom diskursteorin, där Laclau och Mouffe är framstående, handlar diskursanalysen om att 

kartlägga de processer där vi kämpar om diskursers betydelser.64 Laclau och Mouffe vill, genom 

                                                 
61Norman Fairclough (1992) s. 63 

62Norman Fairclough (1992) se kap. 3 för vidare resonemang 

63Norman Fairclough (1992) s. 73 

64Marianne Winther  Jørgensen och Louise Phillips (2000) se kap. 2 för ytterligare resonemang om diskursteori 
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att använda diskursbegreppet förbinda språket med den materiella verkligheten.65 Enligt detta 

synsätt definieras diskurs som en fixering av betydelse inom en bestämd domän66. Språket är 

centralt för att tillföra den sociala verkligheten betydelse. Diskurserna är uppbyggda av tecken 

vilka kallas moment, dessa skiljer sig från varandra på bestämda sätt. Tecken kan också utgöra 

element, vilket är begrepp för tecken som inte fått sin mening fixerad. En diskurs försöker göra 

moment av elementen för att skapa entydighet. Diskurser kan på så sätt ses som en reducering av 

möjligheter, detta genom att de fastställda momenten utesluter andra möjliga tolkningar av 

tecken. Den fastställda tolkningen visar sig genom artikulation67. Diskurserna ska dock inte 

betraktas som fixerade. Genom att artikuleras på nya sätt kan diskursernas betydelse ändras. Det 

talas därför inom diskursteorin om tillfällig tillslutning i diskurser.  

 Inom diskurser finns så kallade nodalpunkter, dessa kan beskrivas som 

privilegierade tecken kring vilka de andra tecknen i diskursen ordnas och får betydelse. 

Nodalpunkterna säger dock inte så mycket i sig själva, de får betydelse just genom diskurser. 

Nodalpunkter kan därför vanligtvis även betraktas som element eftersom de är öppna för 

tillskrivning. Element som är särskilt öppna för tillskrivning kallas flytande signifikanter och dessa 

utgör tecken som olika diskurser försöker ge innehåll åt på sitt sätt. Detta leder i sin tur till att 

nodalpunkter är flytande signifikanter68.  

 Ett annat centralt begrepp inom Laclau och Mouffes diskursteori är antagonism.69 

Antagonimser kan ses som konfliktlinjer vilka står i vägen för att en sammanhängande och 

harmonisk samhällsordning ska kunna uppstå. Motsatsen till antagonism är hegemoni. Hegemoni 

präglas av enighet och ordning mellan sociala grupper, det vill säga konsensus kring till exempel 

ideologi och etik som vunnit bred och blivit allmänt accepterat.70  

 

Empiriskt material och urval 

För att besvara den första frågeställningen, som handlar om vilken syn på arbete som konstrueras 

i rådande arbetsmarknadspolitik, har jag valt ut empiriskt material som kan sägas vara riktat direkt 

till väljarna samt propositioner adresserade Arbetsmarknadsdepartementet. Jag ville studera 

material som riktar sig till väljarna då jag anser att det ger en bra bild av hur Alliansen vill 

framställa sin arbetsmarknadspolitik. För att lägga till ytterligare en nivå valde jag att även studera 

propositioner där politiken kan sägas få ett mer tydligt riktat uttryck än i till exempel valmanifest. 

Valet att studera propositioner handlade även om att få en bild av ifall det fanns någon skillnad i 

hur politiken framställdes i olika typer av material.  

                                                 
65Jens Peter Frølund Thomsen (2007) “Diskursanalys”, i: Heine Andersen och Lars Bo Kaspersen (red.) Klassisk och 

modern samhällsteori Studentlitteratur. Lund s. 139 

66Marianne Winther  Jørgensen och Louise Phillips (2000) se kap. 2 för ytterligare resonemang om diskursteori 

67Jens Peter Frølund Thomsen (2007) s. 141 

68Marianne Winther  Jørgensen och Louise Phillips (2000) se kap. 2 för ytterligare resonemang om diskursteori 

69Jens Peter Frølund Thomsen (2007) s. 143 

70Jens Peter Frølund Thomsen (2007) s. 145 
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 Det material som jag anser kan kategoriseras som direkt riktat till väljarna har 

hämtats från Alliansens gemensamma hemsida.71 Det material som valts ut är 

Högforsdokumentet72, Bankerydsdokumentet73, valmanifesten från år 200674 respektive 201075 

samt slutrapporten från Alliansens programgrupp Ekonomisk politik för tillväxt76. 

Högforsdokumentet författades 2004 och är resultatet av det tvådagarsmöte mellan partiledarna i 

Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet, som 

utgav startskottet för en Allians med utgångspunkten Samverkan för maktskifte 2006. Detta 

dokument har valts ut då jag anser att det kan ses som en utgångspunkt för resterande empiriskt 

material kopplat till den första frågeställningen. I dokumentet presenteras att sex programgrupper 

ska tillsättas vars rapporter kommer presenteras innan författandet av, och utgöra grunden i, de 

fyra partiernas gemensamma valmanifest inför valet 2006.77 En av dessa programgrupper är 

Ekonomisk politik för tillväxt. Jag har valt att låta deras slutrapport utgöra empiriskt material då det 

där slås fast att en rad reformer är nödvändiga, vilka, bland annat, innefattar en 

inkomstskattereform, ett jobbskatteavdrag, reformer av den samlade arbetsmarknadspolitiken, 

arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen samt åtgärder för att förbättra företagsklimatet i 

Sverige och åtgärder för att stimulera äldre att stanna kvar längre på arbetsmarknaden. Vidare har 

Bankerydsdokumentet, författat och utgivet av Alliansen 2005, valts ut till empiriskt material då 

det sammanfattar huvuddragen i de arbetsmarknadspolitiska reformer Alliansregeringen avser att 

genomföra vid ett eventuellt maktskifte vid valet 2006. Alliansens två gemensamma valmanifest, 

från 2006 och 2010, har utgjort empiriskt material då valmanifest kan sägas syfta till att ge 

väljarna en bild av vad de kan förvänta sig om de röstar på Alliansen.  

 För att välja ut vilka propositioner som skulle utgöra empiriskt material har jag 

utgått från de arbetsmarknadspolitiska reformer som betonas i “vitboken” Alliansregeringen – De 

fyra första åren.78 För att ytterligare begränsa urvalet satte jag upp som kriterium att propositionerna 

skulle komma från Arbetsmarknadsdepartementet. Detta medförde att ett stort antal 

propositioner sorterades bort. De propositioner som slutligen utgjort empiriskt material är 

Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitken, m.m79, En jobbgaranti för ungdomar80 och 

Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen81. Tillsammans ansåg jag att de dessa propositioner fångade 

utgångspunkterna i de reformer som lyfts fram av Alliansen i Alliansregeringen – De fyra första åren. 

                                                 
71www.alliansen.se   

72Allians för Sverige (2006) Samverkan för maktskifte 2006  

73Allians för Sverige (2005) Program för arbete  

74Allians för Sverige (2006) Nytt hopp för Sverige 

75Alliansen (2010) Jobbmanifestet 

76Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet  

77Allians för Sverige (2004) Samverkan för maktskifte 2006 s. 5 

78Alliansen (2010) Alliansregeringen de fyra första åren  

79Arbetsmarknadsdepartementet (2007) Regeringens proposition 2006/07:89 – Ytterligare reformer inom 

arbetsmarknadspolitiken, m.m 

80Arbetsmarknadsdepartementet (2007) Regeringens proposition 2006/07:118 – En jobbgaranti för ungdomar 

81Arbetsmarknadsdepartementet (2010) Regeringens proposition 2009/10:146 – Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen  

http://www.alliansen.se/
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Propositionen rörande Valfrihet hos Arbetsförmedling var som nämnts utnämnd till empiriskt 

material. I den faktiska analysen kom den snarare att utgöra bakgrundsmaterial vilket har medfört 

att den inte är talande i analysavsnittet.  

 För att välja ut empiriskt material till att besvara den andra frågeställningen, som 

handlar om jobbcoachning, har jag använt mig av tjänsten “Sök jobbcoach” på 

Arbetsförmedlings hemsida. Där finns flera sökalternativ att välja mellan. Jag har utgått från län 

och började med att kartlägga hur många företag som fanns registrerade för respektive län. Då de 

flesta företag har branschkunskap inom flera områden förekommer det att samma företag finns 

listade flera gånger under samma län, detta har jag dock inte tagit hänsyn till. Totalt är det 21 län, 

16 av dessa hade färre än 100 stycken utförare listade och fem hade fler än 100 stycken. Efter att 

ha sammanställt en lista på hur många utförare som finns i respektive län slumpade jag sedan 

fram ett nummer mellan ett och antalet företag i aktuellt län och valde således ut det företaget 

vars plats på listan överenstämde med det framslumpade numret. Ett exempel: Gävleborgs län 

har 97 utförare. Ett nummer mellan 1-97 slumpades då fram och företaget med motsvarande 

nummer valdes ut för analys. Bland de län som hade fler än 100 utförare slumpades två nummer 

fram. I de fall då ett företag slumpats fram som redan fanns med bland tidigare utvalda företag 

har jag istället tagit nästa på listan. Totalt har 26 stycken företagsbeskrivningar ingått i det 

empiriska materialet. Varje enskild företagsbeskrivning innehåller en kort presentation av 

företaget, information kring vilken metod de använder, referenser, de anställdas utbildning och 

erfarenhet och vilken branschkunskap företaget har. Jag valde att söka fram företagsbeskrivningar 

via tjänsten “sök jobbcoach” då det är denna tjänst arbetssökande har att utgå från när de står 

inför att välja jobbcoach. Jag har valt att inte sätta ut företagens namn i min studie utan istället 

kallat dem för företag 1-26. Då det jag studerat är hur företagen beskriver sina tjänster och vilken 

individsyn det kan sägas konstruera är det inte de enskilda företagen jag är intresserad av.  

 

Tillvägagångssätt 

För att analysera det empiriska materialet, som beskrivits ovan, har jag utgått från den kritiska 

diskursanalysen och begrepp hämtade från diskursteorin. Efter att allt material var insamlat 

började jag med att läsa varje dokument ett flertal gånger för att skapa mig en uppfattning av hur 

de var uppbyggda och deras innehåll. Nästa steg innebar att jag kodade materialet utifrån 

kategorier som utkristalliserats sig vid läsningen. Kategorierna var därmed inte bestämda på 

förhand utan växte fram under analysens gång. Kategorierna har sedan omarbetats till olika 

teman, detta innebar att vissa kategorier slogs ihop. Temana har sedan fått utgöra avsnitt i 

analysen. I samband med detta valdes citat i det empiriska materialet ut. Genom att använda mig 

av citat i den löpande texten är min förhoppning att tydliggöra för läsaren hur jag har tolkat 

materialet.  

 



 

 

18 

Metoddiskussion 

En utgångspunkt i diskursanalysen är att det aldrig går att nå verkligheten utanför diskurserna, det 

är diskursen i sig som analyseras.82 Att arbeta med diskursanalys handlar således inte om att 

försöka påvisa hur det verkligen eller egentligen ligger till. Centralt är att finna mönster, eller 

variation, i de studerade utsagorna och att undersöka vad de diskursiva framställningarna får för 

sociala konsekvenser. Vid studie av diskurser som ligger nära en själv, som det finns en privat 

åsikt om, kan detta innebära ett problem. Det är då viktigt att forskaren försöker sätta parentes 

kring sig själv och den egna ”kunskapen” så att det i slutänden inte blir de egna värderingarna 

som hamnar i fokus. Huruvida jag helt har lyckats med detta finner jag svårt att avgöra. Jag har så 

gott det går försökt att betrakta materialet som neutralt och letat efter mönster för att synliggöra 

vilken bild av arbete och individ som konstrueras däri. Vidare har jag kopplat samman mina 

resultat med etablerade teorier vilket gör att de slutsatser som dras i analysavsnittet även bygger 

på tidigare forskning som kan relateras till ämnet.  

 Vidare finns det en problematik rörande reflexivitet.83 Winther Jørgensen och 

Phillips menar att denna reflexivitetsproblematik finns inbyggd i alla socialkonstruktivistiska 

angreppssätt. De skriver: 

Om man accepterar att verkligheten är socialt skapad, att sanningar är diskursivt producerade 
effekter, och att subjekten är decentrerade, hur ska man då förhålla sig till den “rätta” sanning 
man som forskarsubjekt producerar? Hur kan man argumentera för att ens egen representation 
av världen är bättre än alla möjliga andra representationer?84 

För att förhålla mig till denna problematik har jag genomgående försökt vara tydlig med att det 

jag intresserar mig för är vilken bild som konstrueras i materialet. Då jag gör en tolkning av 

materialet innebär det att jag konstruerar en bild av verkligheten. Jag gör dock inga anspråk på att 

denna bild skulle vara mer sann än vad någon annans tolkning skulle vara. Min tolkning är att 

betrakta som ett sätt att se verkligheten. Mitt mål har inte varit att försöka påvisa en objektiv 

beskrivning av världen.  

 Det finns också en problematik i att forskaren kan anamma den syn på verkligheten 

som förmedlas i materialet och därmed börjar uppfatta den som objektiv och verklig.85 Det är där 

av viktigt att förstå det sammanhang i vilka utsagorna ingår. För att förhålla mig till denna 

problematik har jag försökt skaffa mig en så bred förståelse som möjligt kring det kontextuella 

sammanhang som den arbetsmarknadspolitiska diskursen ingår i. 

 Som påpekats i presentationen av det empiriska materialet har jag inte tagit någon 

hänsyn till att vissa coachningsföretag, som har branschkunskap inom många områden, kan vara 

listade flera gånger inom samma län. Att vara listad flera gånger kan i min urvalsstrategi innebära 

större chans att komma med i urvalet. Det jag studerat i materialet är mönster som tillsammans 

                                                 
82Marianne Winther  Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 28 

83Marianne Winther  Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 29, 111 

84Marianne Winther  Jørgensen och Louise Phillips (2000) s. 29  

85Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2008) s. 466 
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kan sägas konstruera en bild av verkligheten. Genomgående fanns en likriktning i materialet. Jag 

anser därför att urvalsstrategin inte påverkat mitt resultat. Skulle 26 nya företagsbeskrivningar 

väljas ut där risken för dubbletter eliminerats finner jag det troligt att samma likriktning skulle 

uppenbara sig. Vidare har jag av etiska skäl valt att inte sätta ut företagens namn. Då det är den 

helhetsbild som det samlade materialet ger som varit centralt i min studie anser jag inte att 

företagens namn skulle bidra med något ytterligare till studien.   

 Genomgående har jag försökt vara så tydlig som möjligt med hur jag har gått 

tillväga i analysen, detta för att stärka reliabiliteten86. Jag har även valt att ha citat i den löpande 

texten för att ge läsaren större möjlighet att bedöma hur jag tolkat materialet.  

 Vidare bör nämnas några ord om de olika materialtyperna. Stora delar av studien är 

centrerad kring åren runt valet 2006. Detta då flera reformer tog sin start då. Vidare fyller 

materialtyperna olika syften. Dessa är av skiftande karaktär och kan sägas syfta till olika saker. 

Valmanifesten är framåtsträvande och fulla av löften, propositionerna kan ses som faktiskt 

handling och materialet kring jobbcoachning är företagsbeskrivningar skrivna av företagen själva. 

Jag har tagit fasta på det diskursanalytiska synsättet att allt material ska betraktas som likvärdigt 

och att det säger något om verkligheten. Jag finner därmed inget problem i att materialen kan 

anses ha olika social status eller syfta till olika saker. Det är den samlade bilden jag intresserat mig 

för. Jag har också valt att bortse från den kronologiska ordningen när materialet redovisats i 

analysen. Detta hade varit ett problem om jag haft för avsikt att genomföra en implementation 

eller studera intertextuella kedjor. Detta har dock inte varit min avsikt och jag hänvisar återigen 

till att mitt fokus varit den samlade bilden och den syn på verkligheten som konstrueras där.   

 

Bakgrund 

Arbetsmarknad och arbetslöshet är ämnen som ständigt figurerar i media och den politiska 

debatten. Sedan riksdagsvalet 2006 har Sverige en borgerlig alliansregering bestående av 

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Alliansen har genomfört en rad 

reformer inom det arbetsmarknadspolitiska området. År 2006 presenterade regeringen, i ett 

pressmeddelande med titeln En kraftfull ny arbetsmarknadspolitik87 samt i ett faktablad om 

budgetpropositionen för 2007 En ny arbetsmarknadspolitik88, i korthet de förändringar som 

ämnades genomföras den första tiden. Centralt är att arbetslinjen ska tydliggöras, det ska bli ett 

tydligare fokus på jobb, matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb ska förbättras och 

insatserna ska stärkas för dem som står allra längst från arbetsmarknaden. Syftet med denna del är 

att ge en kort sammanfattning kring några av de reformer inom det arbetsmarknadspolitiska 

området som Alliansen lyfter fram. Vissa av dem nämns bara här utan att utvecklas närmare. 

                                                 
86Dag Ingvar Jacobsen (2012) Förståelse, beskrivning och förklaring – Introduktion till samhällsvetenskaplig metod för hälsovård 

och socialt arbete Studentlitteratur. Lund s. 21 

87Näringsdepartementet (2006) En kraftfull ny arbetsmarknadspolitik 061016 

88Näringsdepartementet (2006) En ny arbetsmarknadspolitik XGS Grafisk Service. Stockholm 
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Dessa kommer istället att presenteras mer utförligt i analysen där de enklare kan placeras i ett 

större sammanhang. 

 

Arbetsmarknadspolitik 

Alliansen genomförde tidigt förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Det uttalade syftet med 

detta var att stärka arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring.89 En annan stor 

reform som genomförts är omvandlingen av Arbetsmarknadsverket, AMV. Detta innebar att 

Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, och de 20 länsarbetsnämnderna avvecklades som egna 

myndigheter och en ny sammanhållen myndighet, Arbetsförmedlingen, bildades. Tanken bakom 

detta var att effektivisera verksamheten och göra organisationen mindre kostsam. Myndigheten 

gavs ett nytt namn för att markera ökat fokus på arbetsförmedling och matchning. Förslaget till 

denna reform presenterades närmare i propositionen Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, 

mm90. I samma proposition lades förslaget fram att aktivitetsgarantin skulle ersättas av det 

arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin. Syftet med jobb- och 

utvecklingsgaranti var att erbjuda långtidsarbetslösa individuellt utformade åtgärder för att så 

snabbt som möjligt få in deltagaren på arbetsmarknaden. Jobb- och utvecklingsgarantin innehåller 

tre faser och deltagarna är berättigade till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.91 Under 2007 

infördes även en jobbgaranti för ungdomar med syftet att minska den höga 

ungdomsarbetslösheten och göra det lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. 

Förslaget till denna reform lämnades till riksdagen i propositionen En jobbgaranti för ungdomar.92 

Jobbgarantin för ungdomar riktar sig till ungdomar mellan 16 och 24 år och ersatte de 

kommunala ungdomsprogrammen och ungdomsgarantin.  

 Ytterligare reformer är till exempel jobbskatteavdraget, nystartsjobb och 

sjukförsäkringsreformen.93 Skatten har sänkts i flera steg för de som arbetar. Syftet med detta har 

varit skattelättnad, främst för låg- och medelinkomsttagare. I kombination med åtgärder som gör 

det billigare och lättare för arbetsgivare att anställa beskrivs tanken bakom jobbskatteavdraget 

vara att skapa fler jobb och företag samt att minska utanförskapet. Nystartsjobben syftar till att ge 

människor som står långt ifrån arbetsmarknaden bättre förutsättningar att hitta arbete. Satsningen 

går ut på att arbetsgivare som anställer personer som varit arbetslösa en längre period, deltagit i 

arbetsmarknadspolitiskt program, fått ekonomiskt bistånd, sjukpenning, rehabiliteringspenning, 

sjuk- eller aktivitetsersättning eller varit anställda hos Samhall i minst ett år för en ekonomisk 

kompensation motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften. Denna satsning riktas även till ungdomar 

                                                 
89Alliansen (2010) Alliansregeringen de fyra första åren s. 14 

90Arbetsmarknadsdepartementet (2007) Regeringens proposition 2006/07:89 – Ytterligare reformer inom 

arbetsmarknadspolitiken, m.m 

91Arbetsförmedlingen (2013) Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingens faktablad 

92Arbetsmarknadsdepartementet (2007) Regeringens proposition 2006/07:118 – En jobbgaranti för ungdomar 

93Alliansen (2010) Alliansregeringen de fyra första åren se kap. 1 för vidare resonemang  
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och nyanlända invandrare. Sjukförsäkringsreformen gick i korthet ut på att stärka de aktiva 

insatserna för att främja återgång till arbete. 

 Under 2008 tog en global finanskris fart som drabbade världsekonomi.94 Upptakten 

till denna kris var kreditförluster på den amerikanska bolånemarknaden i kombination med att det 

skett en kraftig expansion av utlåning över hela världen under decenniet fram till 2008. 

Centralbanker hade hållit styrräntan låg efter den förra lågkonjunkturen i början av 2000-talet 

som var en följd av IT- och telekomkraschen.95  Även Sveriges ekonomi kom att påverkas av den 

försämrade konjunkturen och kravet på politiska åtgärder ökade.96 I december 2008 utlovar 

regeringen ett stimulanspaket där en stor del av satsningarna syftar till att möta de effekter den 

finansiella krisen kan tänkas få på jobb och tillväxt.97 Stimulanspaketet, som skulle ta Sverige ur 

krisen, presenterades vid en presskonferens där dåvarande partiledarna Fredrik Reinfeldt, Maud 

Olofsson, Jan Björklund och Göran Hägglund deltog. Sammantaget innebar krispaketet en 

satsning på cirka 23 miljarder kronor under tre år. Extra pengar utlovades till Arbetsförmedlingen 

varav 3 miljarder extra var avsatta för bland annat förstärkt matchningsverksamhet, däribland 

coachningsinsatser. Syftet med detta var att se till att arbetslösa så fort som möjligt skulle komma 

tillbaka till arbete.98 Stimulanspaketet fick kritik från flera håll, däribland oppositionspartierna, 

fackförbund, hyresgästföreningen och Företagarna.99 

 

Jobbcoachning 

I december 2008 får Arbetsförmedlingen i uppdrag av regeringen att upphandla kompletterande 

aktörer som erbjuder arbetslösa en personlig coach.100 Detta kan ses som en ny form av satsning 

från regeringens sida då det uttalade syftet är att ge förstärkt stöd till personer som förlorar 

arbetet samt att stödet kan ges utanför jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för 

ungdomar. Insatsen är därmed tänkt att träda in tidigt i en arbetslöshetsperiod och hjälpa den 

arbetssökande genom att erbjuda individanpassat och effektivt stöd. Målet är att den 

arbetssökande snabbt ska komma tillbaka i arbete.  

 Arbetet med jobbcoachning hos Arbetsförmedlingen drog igång 2009. I en rapport 

från IFAU101, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, ges en 

överskådlig bild kring satsningens utformning och effekter. Jobbcoachningen var tänkt att vara en 

förstärkning av Arbetsförmedlingens ordinarie förmedlingsarbete under max tre månader. 

Coachningen skulle ske parallellt med den ordinarie verksamheten och kompletterande aktörer 

                                                 
94Finansdepartementet (2011) Finanskrisen 2008 – En sammanfattning av regeringens åtgärder  

95Ekonomifakta (2008) Vad är finanskrisen? 081021 

96Ekonomifakta (2009) Finanspolitik i kristider 090326 

97Finansdepartementet (2011)  

98Dagens nyheter (2008)Krispaket med rotavdrag och pengar till utbildning 081205 

99SVT (2008) Kritik mot regeringens stimulanspaket 081205 

100Arbetsmarknadsdepartementet (2008) Uppdrag att upphandla kompletterande aktörer Regeringsbeslut 081218 

101IFAU (2012) Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Rapport 2012:24 
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skulle användas för att bidra till förbättrad matchning och service, samt för att göra utbudet mer 

diversifierat. Regeringsuppdraget att bedriva coachning sträckte sig fram till 2012, därefter var det 

Arbetsförmedlingens eget beslut att fortsätta med verksamheten. Sedan den andra upphandlingen 

har målgruppen förändrats något. Från att från början ha innefattat alla arbetssökande utanför 

jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar som är inskrivna hos 

Arbetsförmedlingen så riktar sig jobbcoachningen nu till personer som anses vara i behov av 

ökad kunskap eller personligt stöd för att bli framgångsrika i arbetssökandet. Detta innebär att 

det görs en bedömning i varje enskilt fall. Kraven på de kompletterande aktörerna har också ökat 

sedan 2012. Det finns idag mer detaljerade krav på matchning, aktivt arbetssökande och det har 

tydliggjorts att coachen ansvarar för att den arbetssökandes jobbsökarfärdigheter förbättras.102  

 I propositionen Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen103 föreslogs en ny lag rörande 

valfrihet hos Arbetsförmedlingen. Detta ledde fram till möjligheten för Arbetsförmedlingen att 

tillämpa lagen om valfrihetssystem (2008:962) vid upphandling av tjänster inom det 

arbetsmarknadspolitiska området. Ett uttalat syfte med detta var att öka valfriheten för 

arbetssökande, till exempel i fråga om kompletterande aktörer som erbjuder jobbcoachning. 

Sedan 2012 upphandlar Arbetsförmedlingen den externa jobbcoachningen i ett valfrihetssystem 

(LOV). 

 

Analys 

Den diskurs vi rör oss inom är den liberala arbetsmarknadspolitiken. Som ett första steg i 

analysen har jag utgått från diskursteorin och försökt identifiera så kallade flytande signifikanter 

och nodalpunkter. Efter att ha studerat materialet som är kopplat till den första frågeställningen 

utsågs arbetslinjen till flytande signifikant. De nodalpunkter som sedan knutits till arbetslinjen är 

arbetets värde, aktivering, att bryta utanförskap och valfrihet. Dessa har fått utgöra olika teman och är 

således ett resultat av analysen. I det material som är kopplat till jobbcoachning utsågs den 

arbetssökande till flytande signifikant. I Faircloughs tredimensionella modell utgör den mittersta 

delen den diskursiva praktiken och det är där text produceras, distribueras och konsumeras. Det 

är här det empiriska materialet hör hemma. När materialet analyseras utkristalliseras en bild av 

hur synen på arbete och individ konstrueras. Genom att arbetslinjen bryts ner i olika teman blir 

också nodalpunkterna flytande signifikanter som fylls med innehåll beroende på ur vilket 

perspektiv de studeras. Det är viktigt att ha i åtanke att de olika temana utgör delar av en större 

helhet, det vill säga rådande arbetsmarknadspolitik. Denna helhet är i sin tur del av en ännu större 

helhet, Alliansens samlade politik. Detta kan liknas vid ett stort nät där olika delar förhåller sig till 

varandra på olika sätt beroende på vad som är i fokus. Då studien inte handlar om 

implementation, det vill säga att studera hur en politisk idé går från tanke till faktisk handling, har 

jag valt att blanda empiriskt material i analysen utan att ta hänsyn till den kronologiska ordningen. 

                                                 
102IFAU (2012)   

103Arbetsmarknadsdepartementet (2010) Regeringens proposition 2009/10:146 – Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen  



 

 

23 

Fokus i analysen ligger på att studera den bild som konstrueras av arbete och individ i det 

empiriska materialet. Det är inte reformerna, eller vad som har lett fram till dem, i sig som är i 

blickfånget utan vilken bild som konstrueras av arbete och individ i rådande 

arbetsmarknadspolitik. Materialet har studerats utifrån den diskursanalytiska synen att allt 

material, oavsett social status, har samma värde och säger något om verkligheten.  

 Den första delen av analysen handlar om den syn som konstrueras av arbete i 

materialet. Denna del är indelad i följande teman: arbetets värde, aktivering, att bryta utanförskap och 

utanförskapets olika grupper. Analysens andra del handlar om den bild som konstrueras av den 

arbetssökande i materialet rörande jobbcoachning och är indelad i teman jag valt att kalla den 

arbetssökande, arbetsmarknad och jobbcoachens roll. Avslutningsvis knyts analysen samman under 

temat valfriheten och individen. 

 

Arbetslinjen 

Ett begrepp som är frekvent återkommande i det empiriska materialet är arbetslinjen. Detta till 

trots ges ingen klar definition av vad arbetslinjen egentligen är. Arbetslinjen är inget begrepp som 

enbart används av Alliansen, det har figurerat länge inom arbetsmarknadspolitiken. I september 

2008 gav Socialdemokraterna ut ett rådslag med titeln En starkare arbetslinje104 där de beskriver sin 

syn på arbetslinjen och hur denna bör vara utformad. Att begreppet används inom skilda 

politiska diskurser gör att arbetslinjen kan betraktas som en flytande signifikant. Aktörer från 

olika diskurser försöker på sitt sätt fylla begreppet med innehåll och skapa en tillslutning, det vill 

säga en betydelse av begreppet som vi betraktar som sann. Kortfattat beskriver 

Socialdemokraterna arbetslinjen i termer av jobbskapande politik, skapande arbetsliv, aktivitet, 

möjligheter och krav samt inkomsttrygghet.105 Några av de termer som jag tolkat som centrala i 

Alliansens syn på arbetslinjen är valfrihet, aktivering, anställningsbarhet, omställning och att bryta 

utanförskap. Socialdemokraterna och Alliansen kan sägas utföra en kamp kring arbetslinjens 

betydelse, det vill säga låsa fast begreppet vid olika nodalpunkter. Men denna kamp präglas inte 

enbart av antagonismer, det finns även drag av hegemoni. Detta visar sig i form av att den aktiva 

arbetsmarknadspolitiken är central där individens rättigheter och skyldigheter spelar en viktig roll. 

Individen ansvarar för att aktivt söka arbete, vidareutbilda sig och vara geografiskt rörlig, att 

stärka sin anställningsbarhet. I denna första del av analysen kommer jag att presentera den bild av 

Alliansens syn på arbetslinjen som jag tolkar som framträdande i materialet riktat till väljarna och 

de utvalda propositionerna. Jag har valt att låta några av de begrepp jag finner betydelsefulla 

utgöra teman, medan andra begrepp redovisas löpande i texten. Då begreppen är en del av en 

större helhet, är det svårt för att inte säga omöjligt att helt särskilja resonemangen. Vissa begrepp 

är därmed återkommande under flera teman och kan beroende på ur vilka aspekt de granskas 

                                                 
104Socialdemokraterna (2008) En starkare arbetslinje – Fler jobb, ett skapande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och 

trygghet för förändring  

105Socialdemokraterna (2008) s.3-4 
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tolkas på olika sätt. Begreppen kan därmed gå från att vara nodalpunkter till att vara flytande 

signifikanter beroende på om de studeras med syftet att förklara ett annat begrepp eller att själva 

fyllas med innehåll.  

 

Arbetets värde 

Ett framträdande löfte som Alliansen gick till val på 2006 var att återupprätta arbetets värde. 

Ledmotivet i definitionen av arbetets värde är att det ska löna sig att arbeta, fler ska ges möjlighet att 

försörja sig genom eget arbete.106 Att återupprätta arbetets värde har en stark koppling till ett 

annat centralt vallöfte inför valet 2006, nämligen att bryta utanförskapet. Alliansen menar att den 

politik som förts fram till maktskifte från den socialdemokratiska regeringen har medfört att 

människor har passiviserats som en följd av skatte- och bidragssystem. Detta kommer att 

diskuteras mer utförligt under temat Bryta utanförskapet. Vidare grundar sig Alliansens löfte om att 

återupprätta arbetets värde i hur de vill att människor ska känna: 

Ett meningsfullt arbete är viktigt för individens självbestämmande, vår upplevelse av 
livskvalitet och delaktighet. Att ha ett arbete handlar inte bara om att klara sin försörjning, utan 
handlar lika mycket om att kunna känna trygghet och vara del av en arbetsgemenskap.107 

Utifrån citatet ovan kan två huvudspår i Alliansens konstruktion av arbetets värde urskiljas. Det 

ena handlar om försörjning, alltså de ekonomiska aspekterna av att arbeta. Det andra handlar om 

individens upplevelser av självbestämmande, livskvalitet, delaktighet och trygghet. I Alliansens 

Sverige finns det en stark koppling mellan dessa känslor och arbete. Alliansen menar att det krävs 

ett brett program för att det återigen ska löna sig att arbeta.108 Ett sådant program innefattar 

bland annat reformer kring skattepolitiken och åtgärder som bidrar till att sysselsättningen ökar. 

Dessa åtgärder handlar bland annat om att göra det enklare att starta, och driva, företag, 

uppmuntra entreprenörskap, och att reformera olika trygghetssystem. Dessa reformer kommer 

att lyftas fram i förhållande till att bryta utanförskapet då det är från den utgångspunkten de 

tydligast framträder i materialet. Sammantaget är återupprättandet av arbetets värde och reformer 

för att bryta utanförskap två frågor som är starkt sammankopplade i Alliansens 

arbetsmarknadspolitik, det vill säga i fråga om att stärka och förtydliga arbetslinjen.  

 Huvudargumentet kring flera av de reformer som Alliansen beskriver att de vill 

genomföra vid ett eventuellt maktskifte 2006 är att det ska löna sig att arbeta. Detta kan ses i till 

exempel förändringar som rör ekonomiska ersättningar109, inkomstskatter110, sjukförsäkringen111 

och arbetslöshetsförsäkringen112. Sedan valet 2006 har skatten sänkts i flera steg för de som 

                                                 
106Allians för Sverige (2006) Nytt hopp för Sverige s. 4, Allians för Sverige (2004) s. 1 

107Allians för Sverige (2006) Nytt hopp för Sverige s. 4 

108Allians för Sverige (2005) s. 2 

109Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 10 

110Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 11 

111Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 14 

112Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 18 
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arbetar.113 Denna skattelättnad har främst varit tänkt att gynna låg- och medelinkomsttagare. 

Jobbskatteavdraget är tillsammans med åtgärder som gör det enklare och billigare att anställa 

tänkt att bidra till att skapa fler jobb, fler företag och på så sätt vara en del av att bryta 

utanförskapet. Att hushållen får mer pengar över ska också öka konsumtionen av varor och 

tjänster.114 Skattereformerna kan tolkas som uttryck för att höja arbetets värde utifrån Alliansens 

tal om att det ska löna sig arbeta. Arbetets värde kan då knytas till lönsamhet som en av de 

främsta drivkrafterna att få ut fler människor, som av någon anledning hamnat utanför, på 

arbetsmarknaden. Skattereformerna kan också ses som en styrningsmekanism utifrån tanken att 

sänkta skatter ska få människor att vilja arbeta mer:  

Det är vår ambition att på sikt genomföra ytterligare skatteförändringar för låg- och 
medelinkomsttagare som bidrar till att det lönar sig bättre för dem som redan arbetar att gå 
från deltid till heltid eller att ta på sig mer ansvarsfulla arbetsuppgifter.115   

Detta kan tolkas som att utifrån att genomföra reformer som gör det mer lönsamt att arbeta, det 

vill säga ökar arbetets värde, blir också arbete det mest rationella alternativet när individen gör ett 

aktivt val mellan att arbeta eller att inte arbeta. Individen kan då förutsättas vilja söka sig till 

arbete i högre grad, vilket stärker arbetslinjen.  

 Arbetets värde och styrningsmekanismer kan också kopplas samman utifrån 

reformerna inom arbetslöshetsförsäkringen116 och sjukförsäkringen117. I En politik för arbete och 

trygghet skriver Alliansen att en arbetslöshetsförsäkring som fungerar är en frihetsfråga som skapar 

trygghet och gör så att människor vågar pröva nya arbeten.118 Alliansen menar att den 

socialdemokratiska styrningen har nekat människor rätten att arbeta genom att låsa fast dem i 

sjukskrivningar och bidragsberoende.119 Vidare skriver Alliansen att arbetslöshetsförsäkringen bör 

reformeras så att arbete alltid lönar sig mer än arbetslöshet.120 Ledordet när det talas om 

arbetslöshetsförsäkringen är att det ska vara en omställningsförsäkring.121 Syftet med detta är att 

underlätta övergången från ett arbete till ett annat och det skall ske genom bland annat att 

ersättningsnivån minskar med tiden. Efter valet 2006 satsades det tidigt på förändringar inom just 

arbetslöshetsförsäkringen. I november 2006 presenterade regeringen propositionen En 

arbetslöshetsförsäkring för arbete.122 Sammantaget innebar förändringarna att arbetsvillkoret skärptes, 

begränsningar infördes i den överhoppningsbara tiden i arbetslöshetsförsäkringen, 

studerandevillkoret avskaffades och ersättningsperiodens längd och ersättningsgrad justerades. 

                                                 
113Alliansen (2010) Alliansregeringen de fyra första åren s. 13 

114Alliansen (2010) Alliansregeringen de fyra första åren s. 13 

115Allians för Sverige (2006) Nytt hopp för Sverige s. 9 

116Alliansen (2010) Alliansregeringen de fyra första åren s. 13 

117Alliansen (2010) Alliansregeringen de fyra första åren s. 16 

118Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 18 

119Allians för Sverige (2006) Samverkan för maktskifte 2006 s. 2 

120Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 18 

121Allians för Sverige (2005) Program för arbete s. 2, Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 20 

122Näringsdepartementet (2006) Regeringens proposition 2006/07:15 - En arbetslöshetsförsäkring för arbete  
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Flera förändringar har sedan genomförts i arbetslöshetsförsäkringen.123 I materialet är, som 

nämnts, omställningsförsäkring ett begrepp som är återkommande. Syftet med att stärka 

arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring beskrivs vara att människors 

möjlighet att snabbt komma tillbaka till arbete ska öka.124 Detta kan kopplas till såväl arbetets 

värde som till att bryta utanförskap. En intressant aspekt här är att i Alliansens valmanifest från 

2006 är både begreppen arbetslöshetsförsäkring och omställningsförsäkring så gott som 

frånvarande, detta trots att de har en stor roll i de dokument som legat till grund för 

valmanifestet.   

 Sjukförsäkringsreformen innebar i korthet att sjukförsäkringen ska ge ekonomisk 

trygghet och aktiva insatser för att individen ska kunna återgå till arbete. I fokus finns en 

rehabiliteringskedja där den sjukskrivne vid fasta tidpunkter ska prövas mot arbetsförmåga mot 

de egna arbetsuppgifterna, den egna arbetsgivarens verksamhet och slutligen hela 

arbetsmarknaden. Begränsningar i hur lång tid en sjukskriven kan erhålla sjukpenning har införts 

och steget för individer som är arbetslösa efter att sjukpenningperioden gått ut är insatser hos 

Arbetsförmedlingen.125 De behov som låg till grund för att genomföra en reform i 

sjukförsäkringen handlade om att det behövde bli mer förmånligt att arbeta.126 På så vis skulle 

människor få hjälp att komma tillbaka till arbete och statens kostnader skulle minska.127 

Sammantaget kan reformerna inom arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen, där ledorden 

är att arbete alltid ska löna sig, tolkas som att arbetets värde alltid är högst. Att arbetet är centralt i 

arbetslinjen är underförstått. Arbetet och dess värde konstrueras i materialet som grunden och 

utgångspunkten för samhället.   

 Enligt Alliansen finns det också ett samband mellan misslyckad integration och 

arbetes värde.128 Arbete pekas ut som vägen till integration och åtgärder måste vidtas för att 

undvika att invandrare hamnar i ett passivt bidragsberoende, vilket Alliansen menar är en risk om 

den disponibla inkomsten vid arbete inte överstiger den från olika bidrag.129 Att arbete och egen 

försörjning är centralt för lyckad integration framhålls även i valmanifestet från 2010. Där 

beskriver Alliansen: 

Utgångspunkten för Alliansen inom integrationspolitiken, liksom på alla andra områden, är att 
människor som kan ska kunna försörja sig själva.130  

Här är det återigen tydligt att arbetets värde kan kopplas till flera nivåer. Dels är det en fråga om 

just försörjning, men det handlar också till stor del om arbete som vägen till gemenskap och makt 

över sitt eget liv.     

                                                 
123Se till exempel Regeringens proposition 2007/08:118 – En effektivare arbetslöshetsförsäkring 

124Allians för Sverige (2005) Program för arbete s. 2, Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 20  

125Alliansen (2010) Alliansregeringen – De fyra första åren s. 16-18 

126Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 14 

127Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 14 

128Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 24 

129Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 25 

130Alliansen (2010) Jobbmanifestet s. 31 
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 I valmanifestet från 2010 skriver Alliansen: 

Alliansens löfte till väljarna 2006 var att återupprätta arbetets värde och bryta med en 
utveckling där allt fler fastnat i utanförskap. Under mandatperioden har vi gjort det mer 
lönsamt att arbeta. Det har blivit lönsammare och enklare att starta och driva företag liksom att 
anställa. En politik som sorterade bort människor från arbetsmarknaden genom 
långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar har ersatts med en politik som ser till varje 
människas förmåga och som syftar till att alla som kan och vill arbeta också ska kunna försörja 
sig på eget arbete.131 

 

Detta kan tolkas som att Alliansen anser att de under första mandatperioden uppfyllt sitt löfte till 

väljarna och att arbetets värde har återupprättats, det har blivit mer lönsamt att arbeta. Detta 

kopplas bland annat samman med jobbskatteavdraget och att olika reformer inom 

trygghetssystemen genomförts vilket har främjat återgången till arbetslivet.132 Rörande de 

reformer som genomförts i trygghetssystemen menar Alliansen att passiviteten som tidigare 

präglade processen nu har ersatts med aktiva åtgärder.133 I det senare valmanifestet framhålls att 

Alliansens främsta mål är full sysselsättning, alla som kan arbeta ska kunna få ett arbete.134 

Alliansen skriver: 

Få klyftor är så stora som mellan dem som har arbete och den som står utanför 
arbetsmarknaden. Att ge fler möjlighet till jobb är därför den mest grundläggande 
rättvisefrågan.135    

Arbete beskrivs också vara grunden till människors makt över sina egna liv samt grunden för 

Sveriges välstånd.136 Arbetslinjen är här fortsatt central, arbete ska löna sig och genom arbete 

skapas rättvisa. Valmanifestet från 2010 är framtaget i spåren av finanskrisen 2008 och det finns 

genomgående ett fokus på att förhindra att arbetslösheten biter sig fast. 

 

Aktivering 

Ett annat centralt tema i det studerade materialet handlar om aktivering. Aktivering handlar här 

både om hur politiken utformas, talet om en aktiv arbetsmarknadspolitik, och vad detta innebär 

för individen. I valmanifestet från 2006 skriver Alliansen: 

  

En vitaliserad demokrati förutsätter att makten utgår från människor och att varje medborgare 
får ett avgörande inflytande över beslut som rör den egna vardagen. De beslut som fattas 
gemensamt måste respektera den enskildes fri och rättigheter. Ett förstärkt förtroende för de 
demokratiska institutionerna förutsätter att makten utövas på ett oväldigt sätt 137 

                                                 
131Alliansen (2010) Jobbmanifestet s. 4 

132Alliansen (2010) Jobbmanifestet s. 5 

133Alliansen (2010) Jobbmanifestet s. 16 

134Alliansen (2010) Jobbmanifestet s. 8 

135Alliansen (2010) Jobbmanifestet s. 9 

136Alliansen (2010) Jobbmanifestet s. 9 

137Allians för Sverige (2006) Nytt hopp för Sverige s. 6 
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Citatet ovan är starkt kopplat till styrning. Staten ska utöva makt på ett oväldigt sätt och varje 

medborgare ska känna att de har makten över sin egen vardag. För att få tillgång till den makt 

som kan sägas vara förenad med valfrihet, här i betydelsen individens rätt att välja, krävs det dock 

att individen är aktiv. Detta innebär bland annat att individen måste ha kunskap kring regler och 

ha information kring vad det medför att välja på ett visst sätt. I valmanifestet från 2010 

förekommer också text som kan hänföras till synen på styrning: 

Vår vision om Sverige är ett rättvist samhälle som håller ihop. Människor ska känna trygghet, 
kunna ta egna initiativ och förverkliga sina livsdrömmar.138  

 

Sett utifrån den mer klassiska bilden där staten styr uppifrån och ner så blir statens roll i det 

ovanstående citatet mer otydlig. Centralt är att människor ska kunna ta egna initiativ, vilket kan 

ses som ett uttryck för individens rätt att göra egna val, samt att människor ska kunna förverkliga 

sina livsdrömmar. Detta förutsätter att individen själv är aktiv. Den enskilda individens 

livsprojekt hamnar i förgrunden framför det kollektiva och individen ansvarar för att göra aktiva 

val för att uppnå sina mål. Aktiveringen och valfriheten är en viktig del av arbetslinjen. 

Entreprenörskap är en viktig komponent i Alliansens arbetsmarknadspolitik. Staten ska, via 

skattereformer och regelförenkling, göra det enkelt att starta och driva företag i Sverige, vilket 

Alliansen ser som en av de främsta vägarna för att skapa arbetstillfällen (detta resonemang 

utvecklas under temat Bryta utanförskap).139 Detta kan ses som ett uttryck för att individen, i 

förhållande till staten, bär ett allt större ansvar för sin roll på arbetsmarknaden. Individen kan inte 

längre förvänta sig att staten ska skapa arbetstillfällen. Här är det, återigen, viktigt att erinra att 

arbetsmarknadspolitiken är en del av en större helhet och olika politiska områden går in i 

varandra. I valmanifestet från 2006 pekas till exempel ut att utbildning är ett viktigt redskap för 

att individen ska ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. Detta kopplas bland annat till 

livslångt lärande.140 Det livslånga lärandet kan här ses som ett uttryck för aktivering. Individen 

ansvarar för att aktivt söka nya kunskaper, vidareutbilda eller ombilda sig för att möta de krav 

som finns på arbetsmarknaden. Det livslånga lärandet pekas även ut som en avgörande faktor på 

internationell nivå: 

 

Hela samhället behöver kraftsamla kring en politik för att utveckla ny kunskap. Människors 
möjlighet att utveckla och stärka sin kompetens genom hela yrkeslivet är avgörande för 
Sveriges möjligheter att hävda sig i den internationella konkurrensen. 141 

  

                                                 
138Alliansen (2010) Jobbmanifestet s. 7 

139Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 33 

140Allians för Sverige (2006) Nytt hopp för Sverige s. 5 

141Allians för Sverige (2006) Nytt hopp för Sverige s. 8 
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Att vara aktiv och att utvecklas är således kopplat till flera nivåer - individen, samhället och 

staten. Individen kan här ses som en grundsten där dennes möjlighet att utvecklas har en 

avgörande roll för Sverige i stort.  

 Det livslånga lärandet kan även ses i de delar i materialet som handlar om 

reformeringen av arbetsmarknadsverket, AMV, där arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, och de 20 

länsarbetsnämnderna ombildades till en sammanhållen myndighet, Arbetsförmedlingen. 

Regeringen framhåller att ett av skälen till denna reform är att öka arbetskraftens rörlighet.142 

Vidare motiverades förslaget med att myndighetsstrukturen skulle förenklas och att den 

nationella enhetligheten skulle stärkas på det arbetsmarknadspolitiska området.143 I slutrapporten 

från Alliansgruppen Ekonomisk politik för tillväxt presenteras tankarna kring reformen som ledde 

fram till att Arbetsförmedlingen blev en egen myndighet.144 Till skillnad från i den proposition145 

där förslaget lades  fram finns i rapporten ett tydligt fokus vad den nya myndigheten bör vara 

inriktad på i förhållande till individen. Arbetsförmedlingarna ska göra det lättare för arbetslösa att 

söka arbete, förmedlarna ska säkerställa att de som är arbetslösa söker arbete och arbetslösa ska 

göras mer anställningsbara genom att arbetsmarknadsutbildningarna inriktas på att förstärka 

kompetens. Alliansen skriver: 

 

En politik för att matcha och aktivera arbetslösa är en naturlig komponent i Allians för 
Sveriges program för att göra det enklare att anställa. Vi prioriterar resurser för matchning 
mellan arbetssökande och lediga jobb, ökad konkurrens och förbättrad kontroll.146  

En intressant aspekt i citatet ovan är att politiken ska aktivera den arbetslösa. I resonemanget 

som förts om aktivering tidigare i detta avsnitt har det aktiva förutsatts vara inbäddat hos 

individen, till exempel i fråga om att vilja förverkliga sina livsdrömmar eller låta lärandet vara en 

livslång process där individen ständigt är beredd att lära om för att anpassa sig efter 

arbetsmarknadens krav. Här är det istället politiken som ska göra något med människan, aktivera 

den arbetslösa. Detta kan ställas i relation till följande uttalande i propositionen Ytterligare reformer 

inom arbetsmarknadspolitiken, m.m. angående arbetsmarknadspolitiska åtgärder: 

Beträffande övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder och ekonomiska ersättningar är beslut om 
anvisningar till dessa i stor utsträckning beroende av situationen på arbetsmarknaden. Det är 
inte en rättighet att få en sådan åtgärd och det är inte heller en rättighet att få behålla den.147 

                                                 
142Arbetsmarknadsdepartementet (2007) Regeringens proposition 2006/07:89 - Ytterligare reformer inom 

arbetsmarknadspolitiken, m.m. s. 76 

143Arbetsmarknadsdepartementet (2007) Regeringens proposition 2006/07:89 – Ytterligare reformer inom 

arbetsmarknadspolitiken, m.m. s. 77 

144Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 21 

145Arbetsmarknadsdepartementet (2007) Regeringens proposition 2006/07:89 – Ytterligare reformer inom 

arbetsmarknadspolitiken, m.m. s. 72-80 

146Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 21 

147Arbetsmarknadsdepartementet (2007) Regeringens proposition 2006/07:89 – Ytterligare reformer inom 

arbetsmarknadspolitiken, m.m. s. 79 



 

 

30 

Citatet passar inte riktigt in i den bild som konstrueras av aktivering och valfrihet. Då jag tidigare 

försökt påvisa hur statens roll är mer otydlig och mer ansvar knyts till individen talar citatet för 

det motsatta, en regering som dikterar villkoren för individen. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

är här ingen rättighet, vare sig när det gäller att välja dem eller att få behålla sin plats. Det är 

snarare en skyldighet att delta då arbetsmarknadspolitiken ska aktivera den arbetslösa. Detta kan i 

sin tur ses som ett uttryck för individens skyldighet, snarare än vilja, att öka sin anställningsbarhet 

vilket kommer att diskuteras närmare i relation till jobbcoachning.  

 Arbetsmarknadspolitiken och den ekonomiska politiken är starkt förbundna. 

Alliansen beskriver sin ekonomiska politik som en fri ekonomi som bygger på våra gemensamma 

värderingar, vilket i sin tur förutsätter att människor gör fria val och frivilligt samarbetar.148 

Samhällets utveckling är beroende av människors vilja att arbeta, förmåga att ta ansvar, att vara 
uppfinningsrika, företagssamma och deras vilja att investera i framtiden.149 

Valfriheten i den aktiva arbetsmarknadspolitiken är således förknippad med vissa krav eller 

skyldigheter. För att samhället ska fungera krävs att människorna vill arbeta och tar sitt eget 

ansvar.  Att människorna ska vara uppfinningsrika och företagsamma stämmer väl överens med 

synen på entreprenörskap. Aktivering är en aspekt som framförallt kan diskuteras utifrån 

relationen mellan individ och stat, men begreppet är även del i den bild som konstrueras av 

statens ansvar. Att människor ska ta ett större ansvar återspeglas i materialet också i förhållande 

till välfärd: 

  

Den solidaritet som uttrycks genom de offentliga välfärdssystemen behöver kompletteras med 
ett samhälle som i högre grad präglas av medmänsklighet, ansvarstagande och idealitet.150  

Mångfalden av välfärdsproducenter måste öka.151  

 

Utifrån citaten ovan kan individen sägas spela en allt viktigare roll i välfärdspolitiken, staten ska 

inte längre stå som ensam garant för att välfärden fungerar. Individen ska ta sin del av ansvaret, 

utifrån tidigare resonemang kan detta ansvar tänkas vara starkt förknippat med att arbeta. Att 

Alliansen anser att mångfalden av producenter inom välfärden måste öka kan tolkas på flera sätt. 

Det kan dels kopplas till ökad privatisering men även till individen i relation till entreprenörskap 

och företagsamhet som del i arbetslinjen, arbete skapas genom att fler vågar starta företag.   

 Begreppet valfrihet, eller andra fraser som syftar på människans rätt att styra sitt 

eget liv, är återkommande i materialet och kan därmed betraktas som något som tillskrivs stort 

värde i Alliansens politik. I analysavsnittets början utsågs arbetslinjen till en flytande signifikant 

som olika aktörer försöker fylla med innehåll. I min analys av Alliansens konstruktion av 

                                                 
148Allians för Sverige (2006) Nytt hopp för Sverige s. 7 

149Allians för Sverige (2006) Nytt hopp för Sverige s. 7 

150Allians för Sverige (2006) Nytt hopp för Sverige s. 3-4 

151Allians för Sverige (2006) Nytt hopp för Sverige s. 5 
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arbetslinjen är en av de punkter som ger innehåll just begreppet valfrihet. Valfrihet kan i sin tur 

betyda olika saker och olika aktörer vill tillskriva begreppet olika innebörder. I materialet från 

Alliansen tolkar jag att det finns en stark koppling mellan valfrihet och aktivering samt individens 

rättigheter och skyldigheter. 

 

Bryta utanförskapet 

I de dokument jag studerat där Alliansen redogör för grunderna till att de slöt sig samman målas 

en mörk bild upp kring den arbetsmarknadspolitik Socialdemokraterna har fört fram till valet 

2006. I Högforsdokumentet beskrivs: 

 

Mer än en miljon människor är beroende av bidrag för sin försörjning. Hundratusentals 
människor som vill och kan arbeta förnekas den möjligheten.152 

 

Detta kopplas till ett bistert klimat för företagande, ökade sjukskrivningar med passivisering som 

följd framför rehabilitering, bidragsberoende samt att ”många vanliga svenska familjer”153 har 

svårt att få pengarna att räcka till. Som en följd av detta, menar Alliansen, går stora delar av våra 

gemensamma resurser till bidrag. Grupper som kvinnor, ungdomar, äldre och invandrare anses 

ha särskilt hög risk att hamna i utanförskap som en följd av Socialdemokraternas politik. I det 

gemensamma valmanifestet från 2006 beskriver Alliansen sin syn på de realistiska 

regeringsalternativen i det då kommande valet: 

 

Det ena är Allians för Sverige bestående av fyra pigga ickesocialistiska riksdagspartier fulla av 
idéer för Sverige i framtiden. Det andra är den trötta socialdemokratiskt ledda vänsterkartellen, 
som inkluderar vänsterpartiet och miljöpartiet, som står tomhänta inför dagens och 
morgondagens utmaningar.154  

 

Den bild som målas upp av Sverige innan valet 2006 är dyster. En stor andel människor befinner 

sig i utanförskap som en direkt följd av den ”trötta” socialdemokratiska politiken. Att bryta detta 

utanförskap beskrivs i materialet som en kärnfråga för Alliansens politik. Fler måste delta på, och 

tidigare bli en del av, arbetsmarknaden. Genomsnittet arbetstimmar behöver också bli fler och 

färre måste lämna arbetsmarknaden i förtid.155 Den rätta vägen för att bryta utanförskap 

framskrivs i Alliansens material vara genom arbete. I dokumenten som är författade 2006 och 

åren innan är det också framträdande att arbete skapas genom ökat företagande, entreprenörskap, 

skattereformer och förenklade regler. Alliansen menar att regeringen inte kan skapa jobb, den kan 

                                                 
152Allians för Sverige (2004) Samverkan för maktskifte 2006 s. 2 

153Allians för Sverige (2004) s. 2 

154Allians för Sverige (2006) Nytt hopp för Sverige s. 45 

155Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 10 
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enbart skapa goda förutsättningar för jobb.156 Detta kan ses som ett tydligt exempel på styrning ur 

ett governmentalityperspektiv. Det är inte statens uppgift att skapa arbetstillfällen. Statens roll är 

att bidra till att det finns goda förutsättningar för individen att själv vara en del av att skapa, 

forma och ansvara för, sitt arbetsliv. Detta utifrån tanken om individen som aktiv entreprenör 

som tryggar sin egen plats på arbetsmarknaden. Alliansen skriver: 

 

Vårt välstånd och möjligheterna att få fler människor tillbaka i arbete bygger på att fler 
entreprenörer kan och vill driva företag och engagera sig som arbetsgivare.157 

Det grundläggande sambandet att företag ger jobb, och att jobb ger välfärd, måste 
förtydligas.158 

 

Det Alliansen säger är att det ska vara enkelt att starta, och lönsamt att driva, företag i Sverige. 

Genom fler privata företag skapas fler arbeten, genom arbete bryts utanförskap och välfärden 

ökar. Arbete konstrueras här som den främsta lösningen för att komma till bukt med 

utanförskap, vilket starkt präglas av arbetslöshet. För att få ut fler människor på arbetsmarknaden 

krävs dock, enligt Alliansen, fler reformer än förenklade regler för företagande och 

skattereformer. Som nämnts ovan kopplas utanförskapet i dokumenten, utöver bistert 

företagsklimat, samman med passivisering och bidragsberoende, som riskera att drabba vissa 

grupper hårdare än andra. Vilka dessa grupper är utvecklas i nästa avsnitt, Utanförskapets olika 

grupper.  

 Ytterligare en orsak till utanförskapet, vilket diskuterats i förhållande till arbetets 

värde, i socialdemokraternas Sverige menar Alliansen är att det inte lönar sig att arbeta. Alliansen 

menar att skatte- och bidragssystemen har skapat fattigdomsfällor. Om dessa skriver de: 

 

Den som har hamnat där känner naturligtvis ofrihet men drabbas också ofta av minskat 
självförtroende och otrygghet.159 

 

Utmärkande för citatet ovan är att det är ett uttalande om hur individen som befinner sig i 

utanförskap känner. Socialdemokraternas skatte- och bidragssystem leder alltså till att individen 

känner sig ofri, otrygg och får minskat självförtroende. Det är negativa känslor som knappast 

målar upp en bild av välmående individer. Genom att försöka tillskriva dessa känslor till den 

socialdemokratiska arbetsmarknadsdiskursen konstrueras också en bild av den egna diskursen. 

Tänkvärt är att här vilja vända på myntet, detta genom att argumentera för att skatte- och 

bidragsreformer leder till arbete vilket i sin tur leder till känsla av frihet, trygghet och 

självförtroende hos individen. Detta kan även tolkas som en del i kedjan i arbetslinjen – bryta 

                                                 
156Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 33 

157Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 33 

158Allians för Sverige (2006) Nytt hopp för Sverige s. 4 

159Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 11 
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utanförskapet och återskapa arbetets värde genom en arbetsmarknadspolitik där aktivering och 

valfrihet är ledord.  Att arbete ska löna sig är frekvent återkommande i samtliga dokument, detta 

kan ses som centralt i den bild av Alliansens arbetslinje som konstrueras i materialet. 

 I relation till utanförskap visar materialet ett samband mellan att arbete ska löna sig 

och reformer kring till exempel arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. I regeringens 

proposition Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, m.m160 presenterar regeringen det behov 

kring reformer i arbetslöshetsförsäkringen de anser vara nödvändiga. Sammantaget mötte 

regeringens presentation av behovet av nya regler kritik från flera håll. Till exempel ansåg flera 

remissinstanser att konsekvensbeskrivningarna av förslagen behövde förbättras.161 Ett av 

förslagen som väckte stark kritik handlade om förändringen i den så kallade 100-dagarsregeln, det 

vill säga rätten för sökande att begränsa sig till att söka lämpliga arbeten inom sitt yrke och 

närområde de första 100 ersättningsdagarna i en ersättningsperiod.162 Denna rättighet togs i och 

med förslaget bort. Regeringen bemötte kritiken från remissinstanserna genom att argumentera 

för att sannolikheten att hitta ett nytt arbete minskar med arbetslöshetens längd och att den 

arbetssökande aktivt bör söka lämpliga arbeten redan i ett tidigt skede: 

 

Att den arbetssökande har rätt att begränsa sitt arbetssökande såväl yrkesmässigt som 
geografiskt under de 100 första ersättningsdagarna strider mot detta och medför en 
begränsning i den ersättningssökandes rörlighet.163  

 

Ovanstående citat kan ses i förhållande till den bild som konstrueras av individens rättigheter och 

skyldigheter på arbetsmarknaden. Att bryta utanförskapet ställer således vissa krav på individen, 

här i form av att den arbetssökande från första ersättningsdagen aktivt ska söka arbeten 

oberoende av yrkeskategori och vart arbetet är geografiskt beläget. Den arbetssökande kan välja 

att avstå från att söka ett arbete denne blir anvisad att söka men riskerar då att bli av med sin 

ersättning. Ytterligare en aspekt som kan knytas till individens rättigheter och skyldigheter i 

förhållande till att bryta utanförskapet är införandet av jobb- och utvecklingsgarantin. Syftet med 

detta beskrivs vara att erbjuda långtidsarbetslösa individuellt utformade åtgärder för att så snabbt 

som möjligt få in deltagaren på arbetsmarknaden.164 Detta ska i sin tur motverka utanförskapet.165 

                                                 
160Arbetsmarknadsdepartementet (2007) Regeringens proposition 2006/07:89 – Ytterligare reformer inom 

arbetsmarknadspolitiken, m.m. s. 54-68 

161Arbetsmarknadsdepartementet (2007) Regeringens proposition 2006/07:89 – Ytterligare reformer inom 

arbetsmarknadspolitiken, m.m. s. 54 

162Arbetsmarknadsdepartementet (2007) Regeringens proposition 2006/07:89 – Ytterligare reformer inom 

arbetsmarknadspolitiken, m.m. s. 55 

163Arbetsmarknadsdepartementet (2007) Regeringens proposition 2006/07:89 – Ytterligare reformer inom 

arbetsmarknadspolitiken, m.m. s. 55 

164Arbetsmarknadsdepartementet (2007) Regeringens proposition 2006/07:89 – Ytterligare reformer inom 

arbetsmarknadspolitiken, m.m. s. 50 

165Arbetsmarknadsdepartementet (2007) Regeringens proposition 2006/07:89 – Ytterligare reformer inom 
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I avsnittet om jobb- och utvecklingsgarantin i regeringens proposition förekommer ord och 

fraser som kan sättas samman med skyldigheter - anvisas till, sanktioner, höga krav på deltagande166. 

Individen kan alltså anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin. Väljer denna att avstå från att delta 

medför det sanktioner. Deltagandet i sig ställer också höga krav på att individen är aktiv. Detta 

kan även ses i ljuset av styrningsmekanismer. Utifrån resonemanget ovan kan sägas att regeringen 

skapar förutsättningar för att individen ska kunna välja att ta sig ur det utanförskap som är 

förknippat med att stå utanför arbetsmarknaden. Det är sedan upp till individen att aktivt välja 

om denne vill acceptera villkoren eller inte. Att välja att inte delta medför sanktioner vilket bland 

annat kan innebära att rätten till ersättning dras in. Styrningen utgår därmed från individens 

valfrihet men innebär samtidigt att individen måste välja på ett visst sätt för att inte drabbas av 

sanktioner. Detta kan även hänföras till det resonemang som förts i ovanstående avsnitt, 

Aktivering. 

 

Utanförskapets olika grupper 

Som nämnts ovan tenderar vissa grupper i samhället att ha större risk att hamna i utanförskap 

enligt Alliansen. Det som främst förknippas med utanförskap i materialet är individens 

deltagande, eller snarare ickedeltagande, på arbetsmarknaden. Att vara arbetslös likställs med att 

vara utanför, arbete är nyckeln till gemenskap och trygghet. Syftet med detta avsnitt är inte att ge 

en detaljerad beskrivning kring utanförskap eller hur det uppkommer. Tanken är att mer konkret 

visa på vilka grupper Alliansen menar kan hamna i utanförskap och hur Alliansen menar att 

arbetslinjen kan främja dessa gruppers chans att komma bort från utanförskapet.  

 De grupper som nämns i det studerade materialet är kvinnor, ungdomar, äldre och 

invandrare. Alliansens menar att kärnan i deras ekonomiska politik är att stimulera till en 

utveckling där fler i arbetsför ålder arbetar, och arbetar mer.167 Vidare bör denna politik innebära 

att fler slussas in tidigare på arbetsmarknaden och att färre lämnar den i förtid. Som tidigare 

nämnts går de olika politiska diskurserna in i varandra och att särskilja arbetsmarknadspolitiken 

från till exempel den ekonomiska politiken är svårt, för att inte säga omöjligt. Alliansen menar att 

den höga frånvaron på arbetsmarknaden innan 2006 har ett samband med att det inte lönar sig att 

arbeta framför att leva på ekonomiska ersättningar.168 I valmanifestet från 2006 skriver Alliansen: 

Jämställdhet och lika möjligheter är en angelägenhet för både kvinnor och män. Målet är att 
alla ska ha samma möjligheter till fria livsval, och delat ansvar för att få vardagspusslet att gå 
ihop.169   

                                                 
166Arbetsmarknadsdepartementet (2007) Regeringens proposition 2006/07:89 – Ytterligare reformer inom 

arbetsmarknadspolitiken, m.m. s. 48-54 

167Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 10 

168Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 10 

169Allians för Sverige (2006) Nytt hopp för Sverige s. 6 
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Citatet kan tolkas som att möjligheterna till fria val inte är lika för kvinnor och män. Detta följs 

sedan upp med hur arbetsmarknadspolitiken bör utformas för att kvinnor och män på allvar ska 

få lika möjligheter. Alliansen skriver att såväl inkomstskillnaderna som förmögenhetsskillnaderna 

är stora mellan kvinnor och män.170 Vidare beskrivs följande problematik: 

Låga löner tillsammans med höga skatter för människor med låga och normala inkomster gör 
att många kvinnor är beroende av bidrag för att få ekonomin att gå ihop.171   

Användandet av ordet många förstärker bilden av att kvinnor är en grupp som riskerar att hamna i 

utanförskap och att problematiken måste tas på allvar. Att förmögenhetsskillnaderna mellan 

kvinnor och män är stora kopplas till två huvudfaktorer. För det första att män i högre grad än 

kvinnor äger och driver företag och för det andra att kvinnor fortfarande har huvudansvaret för 

barnen när de är små och därmed yrkesarbetar en kortare tid av livet.172 Vidare menar Alliansen 

att bland dem som befinner sig längst från arbetsmarknaden finns många kvinnor med utländsk 

bakgrund.173 Ytterligare en problematik är att en majoritet av de som är långtidssjukskrivna är 

kvinnor.174 Alliansen menar att det krävs en rad åtgärder för att öka möjligheten till lika villkor 

mellan kvinnor och män vilka grundar sig i frihet från de system som skapar ojämlikheten.175 

Några av dessa åtgärder är att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden, göra det enklare att 

kombinera familjeliv med yrkesliv genom att låta familjerna själva få välja barnomsorg och skapa 

möjligheter att köpa tjänster som underlättar vardagen genom att sänka skatten på 

hushållstjänster. Möjligheten för kvinnor att starta företag måste också förbättras. Som nämnts 

ovan är arbetslinjen central för att bryta utanförskap. För att minska riskerna för det utanförskap 

som hotar att drabba kvinnor, menar Alliansen, att ovanstående åtgärder måste vidtas. Detta kan 

tolkas som att genom att kvinnor ges möjlighet att vara mer aktiva, till exempel som 

entreprenörer, så minskar risken att hamna utanför arbetsmarknaden. Mellan 2007-2010 avsatte 

årligen 100 miljoner kronor till ett program för att främja kvinnors företagande.176 Alliansen 

menar också att de har stärkt möjligheterna till entreprenörskap inom vård och omsorg genom 

lagen om valfrihet (LOV) och införandet av vårdval i primärvården. Att familjer aktivt får välja 

barnomsorg och genom sänkt skatt på hushållstjänster kan få hjälp i hemmet framhålls också 

som viktiga punkter. Detta kan ses som delar i att förstärka möjligheterna att fler i arbetsför ålder 

ska kunna arbeta i högre utsträckning.  

 En annan grupp som enligt Alliansen har hög risk att hamna i utanförskap är 

ungdomar. I regeringens proposition En jobbgaranti för ungdomar beskrivs hur ungdomar drabbades 

hårt av arbetslöshet mellan 2001 och 2006.177 I propositionen föreslår regeringen att det som 

                                                 
170Allians för Sverige (2006) Nytt hopp för Sverige s. 12 

171Allians för Sverige (2006) Nytt hopp för Sverige s. 12 

172Allians för Sverige (2006) Nytt hopp för Sverige s. 12 

173Allians för Sverige (2006) Nytt hopp för Sverige s. 12 

174Allians för Sverige (2004) s. 2 

175Allians för Sverige (2006) Nytt hopp för Sverige s. 13 

176Alliansen (2010)  Alliansregeringen – De fyra första åren s. 24 

177Arbetsmarknadsdepartementet (2007) Regeringens proposition 2006/07:118 – En jobbgaranti för ungdomar s. 14 
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tidigare hette kommunala ungdomsprogram och ungdomsgarantin avskaffas178 och att en 

jobbgaranti för ungdomar införs179. I korthet innebär förslaget att jobbgarantin för ungdomar ska 

omfatta personer mellan 16 och 24 år, och dessa ska vara berättigade att delta efter att ha varit 

inskrivna hos arbetsförmedlingen i tre månader. Om det finns en deltids- eller timanställning bör 

de som har rätt till arbetslöshetsersättning omfattas av jobbgarantin. Den inledande perioden i 

jobbgarantin bör innebära att den arbetssökande får ett intensifierat stöd och uppföljning av 

sökta arbeten. Därefter bör matchningsarbetet kombineras med förstärkta insatser i form av 

praktik eller utbildning. Deltagandet begränsas till 15 månader, därefter bör den arbetssökande 

vara kvalificerad för jobb- och utvecklingsgarantin.180 I valmanifestet från 2006 skriver Alliansen 

att unga utan arbetslivserfarenhet behöver särskild coachning.181 Vidare menar Alliansen att 

ungdomar löper större risk att bli utslagna om inte arbetslösheten snabbt upphör, det är därför 

viktigt att vidta åtgärder så att unga inte fastnar i arbetslöshet.182 Utöver jobbgarantin för 

ungdomar menar Alliansen att reformerna som inneburit sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar 

samt införandet av nystartsjobb är åtgärder som stärkt ungdomars möjligheter på 

arbetsmarknaden.183 I materialet pekas ungdomar ut som en särskild riskgrupp när det gäller att 

hamna i utanförskap. De reformer som kort återgivits ovan är bara delar i en större 

ungdomspolitik som, utöver arbete och försörjning, även innefattar områden som utbildning och 

lärande, hälsa och utsatthet, inflytande och representation samt kultur och fritid.184 Insatserna 

inom arbetsmarknadspolitiken kan ses som ett uttryck för att ungdomar i hög grad behöver 

aktiveras för att inte hamna utanför, genom till exempel jobbgarantin för ungdomar, coachning 

och förstärkta insatser. Att tacka nej till att delta i jobbgarantin för ungdomar kan medföra att 

den arbetssökande blir helt utan ersättning. Förklaringen till varför ungdomar utgör en särskild 

riskgrupp är inte helt tydlig i materialet. Utifrån insatserna går det dock att anta att brist på 

arbetslivserfarenhet och utbildning är två faktorer.  

 Nästa grupp som tenderar att hamna i utanförskap enligt Alliansen är äldre. 

Alliansen menar att äldre till stor del är en förbisedd kraft i arbetslivet: 

Viljan och möjligheten hos många äldre att arbeta utgör dessutom en välbehövlig arbetskraft. 
Behovet av fler äldre i arbetslivet finns överallt, inte minst inom vården.185  

Återigen kan användandet av ordet många ses som en förstärkning av att detta är ett allvarligt 

problem där åtgärder måste vidtas. Alliansen menar att äldres kombination av erfarenhet och nya 

                                                 
178Arbetsmarknadsdepartementet (2007) Regeringens proposition 2006/07:118 – En jobbgaranti för ungdomar s. 19 

179Arbetsmarknadsdepartementet (2007) Regeringens proposition 2006/07:118 – En jobbgaranti för ungdomar s. 20 

180Arbetsmarknadsdepartementet (2007) Regeringens proposition 2006/07:118 – En jobbgaranti för ungdomar s. 20 

181Allians för Sverige (2006) Nytt hopp för Sverige s. 11 

182Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 23 

183Alliansen (2010)  Alliansregeringen – De fyra första åren s. 41 

184Alliansen (2010)  Alliansregeringen – De fyra första åren s. 41 

185Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 26 
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kunskaper är något samhället förbiser och istället borde nyttiggöra sig.186 I politiken rörande 

äldres arbete finns också en dubbelhet:  

Vi lever allt längre men arbetar allt färre år mellan en längre och längre studietid och en tidigare 
och tidigare (effektiv) pensionsålder. Det håller inte i tider då allt färre ser ut att få försörja allt 
fler. Vi förmenar ingen att njuta sin otium på äldre dagar. Men för dem som trivs bättre med 
att i någon form fortsätta i arbetslivet – där lön bara är en del av utbytet – är det hög tid att 
förbättra möjligheterna och villkoren.187 

Å ena sidan påvisar citatet att arbete på äldre dagar ska vara valfritt. De individer som vill arbeta 

ska få bättre möjligheter att göra det. Anledningen att vilja stanna kvar i arbetslivet kopplas inte 

till försörjning utan snarare de andra aspekter som diskuterats i förhållande till arbetets värde, det 

vill säga känslomässiga sådana som till exempel socialt utbyte och gemenskap. Arbete ska vara ett 

aktivt val från den äldres perspektiv. Å andra sidan påtalas i citatet att dagens pensionssystem inte 

är hållbart när tiderna förändras. Här kan också ett samband mellan ungdomar och äldre skönjas. 

Genom att studietiden blir längre, vilket kan tolkas vara en konsekvens av att ungdomar har 

svårare att ta sig in på arbetsmarknaden, ökar behovet av att äldre arbetar upp i högre åldrar. 

Alliansen har genomfört reformer med syftet att underlätta för äldre att stanna kvar på 

arbetsmarknaden, bland annat har arbetsgivaravgifterna för personer över 65 år sänkts och 

jobbskatteavdraget har blivit extra förmånligt för äldre.188 Detta kan även ses i termer av styrning. 

Som påpekats ovan finns det i citatet incitament på att regeringen anser att pensionssystemet 

måste reformeras utifrån nya förhållanden. Att genomföra reformer som är gynnsamma för såväl 

arbetsgivare som äldre kan ses som ett sätt att styra människor till att dels vilja anställa äldre, men 

också att stanna kvar i arbetslivet längre. 

 Den fjärde gruppen som regeringen menar har stor risk att hamna i utanförskap är 

invandrare. Alliansen skriver: 

Om Sverige ska vara ett land av möjligheter för alla måste också diskrimineringen av 
invandrare motarbetas effektivare. De bästa vägarna till integration är arbete och 
språkkunskaper.189 

Detta resonemang utvecklas i valmanifestet från 2006: 

En genomgående linje i vår integrationspolitik är att riva hinder och öppna möjligheter. 
Invandrare ska respekteras som individer och inte betraktas som ett homogent kollektiv. Det 
behövs inte mer kontroll eller lägre bidrag för just invandrare, utan en politik som frigör 
människors inneboende kraft.190 

Återigen vill jag påpeka att arbetsmarknadspolitiken är en del av en större helhet och att det 

därmed är svårt att särskilja den från andra politiska områden, här integrationspolitik. I citateten 

ovan påvisas att det finns en utbredd problematik av diskriminering av invandrare som grupp, 

detta genom att säga att diskrimineringen måste motarbetas effektivare. I det andra citatet 

                                                 
186Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 26 

187Allians för Sverige (2006) En politik för arbete och trygghet s. 27 

188Alliansen (2010)  Alliansregeringen – De fyra första åren s. 38 

189Allians för Sverige (2004) Samverkan för maktskifte 2006 s. 4 

190Allians för Sverige (2006) Nytt hopp för Sverige s. 14 



 

 

38 

framgår att invandrare inte ska betraktas som ett homogent kollektiv. Detta kan i sin tur tolkas 

som att just det betraktandet är något som är föreliggande och behöver förändras. Utifrån citatet 

skulle förändringen innebära att invandrare betraktas och respekteras som individer. Två 

komponenter att ta fasta på i citaten förhåller sig till den bild som konstrueras av arbetslinjen, i 

det första citatet att arbete är en av huvudvägarna till integration och i det andra citatet att 

politiken måste frigöra människors inneboende kraft. Sammantaget säger detta att arbetslöshet 

leder till bristande integration vilket i sin tur leder till utanförskap. Politiken behöver inriktas på 

att frigöra människors inneboende kraft vilket kan ses som ett uttryck för att politiken behöver 

aktivera individen.    

 

Jobbcoachning 

På arbetsförmedlingens hemsida finns tjänsten ”sök jobbcoach”. Denna riktar sig till 

arbetssökande som står inför att välja en jobbcoach från någon av de kompletterande aktörer 

som arbetsförmedlingen köper in tjänsten jobbcoachning ifrån. Coachningsföretagen får här 

chansen att presentera, och marknadsföra, sig själva. Centralt i flertalet av de 

företagsbeskrivningarna jag studerat är att jobbcoachningen går ut på att individen formulerar 

mål och tillsammans med coachen lägger upp en handlingsplan för hur målet ska uppnås. Det 

finns också gemensamma drag rörande vad den arbetssökande förutsätts behöva jobba med för 

att uppnå sina mål, i grova drag handlar detta om CV-skrivning, ansökningshandlingar, 

intervjuträning och marknadsföring av sig själv. Ytterligare ett framträdande drag, i företagens 

beskrivningar, handlar om vad företagen försöker locka med för att den arbetssökande ska välja 

just det egna företaget. Återkommande är att företagen framhåller att de har tillgång till nätverk 

och kontaktnät, kontakt med och kännedom om arbetsgivare, kunskap om hur dolda jobb hittas 

och så vidare. Denna del av analysen kommer att presenteras i tre avsnitt som handlar om vilken 

syn som konstrueras av den arbetssökande, arbetsmarknaden och jobbcoachens roll. För att det 

ska bli tydligare för läsaren hur jobbcoachning via Arbetsförmedlingen fungerar i praktiken 

kommer även information från Arbetsförmedlingens dokument Handledning för utförare – 

jobbcoachning191 att vävas in i texten. Däri finns föreskrifter riktade till coacherna kring hur tjänsten 

ska fungera. 

 

Den arbetssökande 

Målgruppen för jobbcoachning beskrivs vara arbetssökande inskrivna hos arbetsförmedlingen 

som är i behov av ökad kunskap och personligt stöd för att bli framgångsrika i sitt 

arbetssökande.192 En arbetssökande kan själva önska att få en jobbcoach. Innan ett beslut fattas är 

det Arbetsförmedlingens uppgift att göra en kartläggning av de individuella förutsättningarna, 

                                                 
191Arbetsförmedlingen (2012) Handledning för utförare – Jobbcoachning  

192Arbetsförmedlingen (2012) Handledning för utförare – Jobbcoachning s. 3 
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vilka behov som finns samt en arbetsmarknadspolitisk bedömning. Jobbcoachningen ska öka den 

arbetssökandes möjligheter till egen försörjning genom att skapa förståelse för 

jobbsökarprocessen och ge konkreta verktyg för att söka arbete. Ett viktigt inslag i coachningen 

är även att matcha den arbetssökande mot arbetsmarknadens efterfrågan. Det framgår tydligt i 

föreskrifterna att coachningen inte får innebära utredningsinsatser, rehabilitering, terapeutiskt 

stöd eller utbildningsinsatser. I de företagsbeskrivningar jag studerat framträder en entydig bild av 

vad det är den arbetssökande förutsätts behöva hjälp med. Det finns en tydlig betoning på 

individen och dennes egenskaper och förutsättningar. Den arbetssökande ska tillsammans med 

coachen kartlägga sina mål och analysera sina styrkor, erfarenheter och kompetenser. Även vilja 

och önskningarna är återkommande ord. Coachningen utgår från individen och dennes behov 

och är individuellt anpassad från fall till fall.  

 

Vi kartlägger dina erfarenheter, din kompetens och dina mål. Vad erbjuder du som lyfter fram 
dig i en ansökningsprocess? (företag 21) 

Hur ser Dina drivkrafter och rädslor ut, kompetens och erfarenhet? Var har du Dina 
prioriteringar? (företag 14) 

 

Den bild som här konstrueras av den arbetssökande får individen att främst framstå som vilsen. 

Individen behöver formulera sina mål och skaffa sig en klar och tydlig uppfattning om sig själv.  

Underförstått blir att för att lyckas, det vill säga få ett jobb, krävs klara mål, prioriteringar och att 

kunna ”sälja in” sig själv hos eventuella arbetsgivare. Detta konkretiseras i delar i materialet där 

företagen beskriver mer i detalj vad coachningen ska hjälpa den arbetssökande att förbättra. 

Flertalet företag uttrycker att utifrån de individuella behoven får den arbetssökande förbättra sina 

kunskaper när det gäller att skriva CV, ansökningshandlingar, personliga brev samt förbereda sig 

inför intervjuer. Vidare är det återkommande att den coachade ska få kunskap kring hur 

kompetens- och personalbehov ser ut på arbetsmarknaden.  

 Genom att framhålla en bild av vad den arbetssökande behöver lära sig för att öka 

sina chanser att få ett jobb konstrueras en syn av såväl den arbetssökande som arbetsmarknaden. 

Utifrån resonemanget ovan behöver den arbetssökande dels tydliggöra sina mål, kartlägga sina 

kompetenser och förbättra de konkreta verktygen i arbetssökandet, till exempel CV och 

ansökningshandlingar. Som nämnts ovan gör Arbetsförmedlingen en bedömning i varje enskilt 

fall ifall den arbetssökande tillhör rätt kategori för att genomgå jobbcoachning. Detta tyder på att 

det inom arbetsmarknadspolitiken finns grupper av individer, arbetssökande, som anses behöva 

stärka sin anställningsbarhet för att öka chanserna att få ett nytt arbete. Detta är i sin tur en del i 

konstruerandet av den anställningsbara individen. Att vara anställningsbar blir här synonymt med 

att ha klara mål och prioriteringar samt att använda de konkreta verktygen på ett specifikt sätt.    

 Ett av ledmotiven inom coachning är att processen är anpassad efter, och utgår 

från, varje enskild individ:  
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Vi ser dig, dina behov och ger dig alla verktyg du behöver för att känna dig trygg i just din 
utveckling och framtid. (företag 1) 

Utifrån dina specifika behov och önskemål utformar vi tillsammans aktiviteter som gör att du 
når dina mål. (företag 3) 

 

Att coachningen utgår från individen förutsätter att den arbetssökande är aktiv i processen. Detta 

är också reglerat hos Arbetsförmedlingen då det är uttalat att jobbcoachen är skyldig att 

omgående rapportera till Arbetsförmedlingen om den arbetssökande avviker från planeringen, till 

exempel genom att utebli från besök, tackar nej till erbjudet arbete eller vill begränsa sitt 

sökområde på något annat sätt än det som fastslagits i den handlingsplan som är upprättad mellan 

Arbetsförmedlingen och den arbetssökande.193 Att coachningsprocessen förutsätter att den 

arbetssökande är aktiv kan kopplas till såväl ansvar som styrning. Genom att det är individen som 

behöver stärka sin anställningsbarhet för att öka chanserna att få ett nytt arbete så förläggs stora 

delar av ansvaret för arbetslösheten på individnivå. Det är individen som behöver anpassa sig och 

lära om. Detta kan i sin tur ses som ett uttryck för styrning. Genom att erbjuda jobbcoachning 

skapar staten förutsättningar för individen att stärka sin anställningsbarhet och på så sätt öka sina 

chanser att undvika det utanförskap som är förenat med arbetslöshet, vilket har diskuterats i 

första delen av analysavsnittet.       

 Flertalet företag framhåller att de har tillgång till ett brett nätverk eller kontaktnät, 

god kännedom om den lokala arbetsmarknaden och arbetsgivare samt att de kan ge den 

arbetssökande tillgång till de dolda jobben, det vill säga jobb som inte annonseras ut.  

För att effektivt kunna hjälpa Dig hitta ett jobb, använder alla våra jobbcoacher det stora 
nätverk av personer och företag som jobbcoacherna under åren arbetat upp. (företag 13) 

Vi ger dig kunskap om olika sätt att ta reda på alla de lediga jobb som aldrig annonseras ut. Vi 
hjälper dig att hitta jobben före andra. (företag 15) 

Vi har samarbete med många företag i olika branscher och vi har lett många deltagare in i 
arbetslivet. (företag 20) 

 

Detta kan ses som en viktig del i företagens marknadsföring av sig själva då det är den 

arbetssökande själv som väljer vilken kompletterande aktör som ska få erhålla 

jobbcoachningen.194 Vid valet av jobbcoach ska Arbetsförmedlingen fungera som stöd för den 

arbetssökande så att denne kan göra ett väl underbyggt och aktivt val.195 I övrigt är det funktionen 

”sök jobbcoach” på Arbetsförmedlingens hemsida som den arbetssökande har till sitt förfogande 

för att välja jobbcoach, det gäller således för företagen att framstå som så attraktiva som möjligt. 

Då begreppen nätverk och kontaktnät är frekventa i materialet kan de också ses som en del i den 

bild som konstrueras av såväl individ som arbetsmarknad. I förhållande till individen används 

                                                 
193Arbetsförmedling (2012) Handledning för utförare – Jobbcoachning s. 13 

194Arbetsförmedling (2012) Handledning för utförare – Jobbcoachning s. 5 

195Arbetsförmedling (2012) Handledning för utförare – Jobbcoachning s. 5 
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nätverken och kontaktnäten som ett dragplåster, vilket kan tolkas som att den arbetssökande 

förutsätts sakna egna nätverk eller kontakter som kan leda till ett nytt jobb. Några av företagen 

skriver dock att coachen ska hjälpa den arbetssökande att kartlägga sina egna nätverk. Oberoende 

av vilka formuleringar företagen använder kring nätverk och kontaktnät framstår de som viktiga 

för den arbetssökande, antingen i form av att få tillgång till dem eller att lära sig att använda dem. 

Dessa begrepp kommer att återkomma i avsnittet Arbetsmarknad. 

 

Arbetsmarknad 

Den bild som konstrueras av den arbetssökande säger även något om hur arbetsmarknaden kan 

betraktas. I materialet framställs arbetsmarknaden som en helhet bestående av arbetsgivare som 

efterfrågar vissa typer av egenskaper hos de som söker arbete. Det förutsätt att genom att rusta 

den arbetssökande med vissa verktyg så är denne sedan beredd att möta arbetsmarknaden. Att 

det är individen som ska utveckla sina färdigheter säger också att det är den arbetssökande som 

ska anpassa sig efter arbetsmarknaden och inte vice versa.  

 Som nämnts i avsnittet om den arbetssökande så är nätverk och kontaktnät två 

återkommande begrepp i materialet. Ett annat sådant begrepp är dolda jobb, det vill säga lediga 

jobb som inte annonseras ut via Arbetsförmedlingen eller annan öppen förmedlingsverksamhet. 

Flertalet coachningsföretag nämner i sina tjänstedeklarationer att den coachade får tillgång till 

coachernas breda nätverk och kontaktnät och att coacherna både lär ut hur dolda jobb hittas samt 

hjälper till att leta upp dem. Här kan nämnas att regeringen 2007 avskaffade den skyldighet som 

tidigare fanns för arbetsgivare att anmäla lediga platser till den offentliga arbetsförmedlingen.196 

Flera remissinstanser motsatte sig förslaget då de menade att ett avskaffande skulle leda till att 

färre platser anmäls hos Arbetsförmedlingen vilket i sin tur skulle försvåra matchningen mellan 

arbetssökande och lediga jobb.197 Regeringen menade dock att arbetsgivare idag använder fler 

alternativa kanaler för att söka arbetskraft och att många kontakter mellan arbetssökande och 

arbetsgivare sker på andra sätt än via den offentliga arbetsförmedlingen, att avskaffa skyldigheten 

skulle därmed innebära en regelförenkling som skulle sänka de administrativa kostnaderna.198 

Motiveringen i propositionen kan tolkas som att regeringen betonar vikten av nätverk och 

kontakter på arbetsmarknaden. Att hitta arbete via Arbetsförmedling är inte längre den enda 

vägen, privata vägar är minst lika viktiga. Att coachningsföretagen då kan erbjuda den 

arbetssökande att hitta dessa dolda jobb kan ses som effektiv marknadsföring.    

                                                 
196Arbetsmarknadsdepartementet (2007) Regeringens proposition 2006/07:89 – Ytterligare reformer inom 

arbetsmarknadspolitiken, m.m. s. 69-72 

197Arbetsmarknadsdepartementet (2007) Regeringens proposition 2006/07:89 – Ytterligare reformer inom 

arbetsmarknadspolitiken, m.m. s. 70 

198Arbetsmarknadsdepartementet (2007) Regeringens proposition 2006/07:89 – Ytterligare reformer inom 

arbetsmarknadspolitiken, m.m. s. 72 
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 Talet kring de dolda jobben skapar också en bild av att det finns många lediga jobb, 

det gäller bara att hitta dem. Detta kan tänkas fylla flera funktioner, en av dessa kan tänkas vara 

att skapa hopp hos den arbetssökande. 

 

Jobbcoachens roll 

I materialet skapas även en bild av vilken roll jobbcoachen har i processen. Sammantaget kan 

sägas att coachens uppgift är att se individen, stötta och driva processen framåt genom att se till 

att den arbetssökande håller sig till det som planerats i processens startskede. Coachen är oftast 

delaktig i att upprätta en handlingsplan tillsammans med den arbetssökande vilket kan ses som att 

coachen har en stor del i ansvaret kring att avgöra vad den arbetssökande behöver förbättra, till 

exempel skriva CV, ansökningar eller presentera sig själv. Som diskuterats i avsnitten ovan är det 

också coachens uppgift att förmedla sin kunskap kring arbetsmarknaden, var de dolda jobben 

finns och att erbjuda tillgång till etablerade nätverk och kontaktnät. I det avsnitt av företagens 

beskrivningar som heter Personalens utbildning och erfarenhet finns en relativt stor spridning. Ett 

flertal skriver att deras coacher har en beteendevetenskaplig utbildning eller någon form av 

coachutbildning. Det finns således ingen konkret utbildning eller bakgrund som är ett krav för att 

arbeta som coach. Detta kan kopplas samman med avsaknaden av en entydig definition av vad 

coachning är. Ett fåtal av företagen skriver att deras coacher är certifierade genom ICF 

(International Coaching Federation).    

 Som tidigare nämnts är jobbcoachen skyldig att anmäla om den arbetssökande på 

något sätt avviker från det som är planerat. Detta kan tänkas ha en påverkan på processen. Å ena 

sidan ska processen utgå från den arbetssökande och dennes inre drivkraft, detta kan tolkas som 

att processen präglas av aktivitet och valfrihet där coachen fungerar som ett stöd. Å andra sidan 

måste coachen anmäla om den arbetssökande till exempel uteblir från ett möte eller tackar nej till 

ett erbjudet jobb vilket i sin tur kan leda till sanktioner för den arbetssökande. Detta kan tänkas 

påverka förtroende i processen. Det kan också ses som en form av styrning. Individen är fri att 

välja förutsatt att valen görs inom vissa ramar och att ett erbjudet arbete alltid väger tyngre än 

andra alternativ.  

 I flera av företagsbeskrivningarna framhålls också att målet är att coachen så snabbt 

som möjligt ska hjälpa den arbetssökande att få ett jobb. Detta kan kopplas till själva satsningen 

på jobbcoachning genom arbetsförmedlingen. Jobbcoachningen dök upp som en åtgärd riktad till 

korttidsarbetslösa i spåren av finanskrisen. Det kan alltså ses som en insats för att förhindra att 

människor som blir arbetslösa ska fastna i det utanförskap som är förknippat med 

långtidsarbetslöshet.    
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Valfriheten och individen 

Tanken med detta avsnitt är att väva samman de olika teman som hittills presenterats i analysen 

för att visa på komplexiteten i den arbetsmarknadspolitiska diskursen. Som tidigare nämnts kan 

diskursen ses som ett stort nät där olika aktörer förhåller sig till varandra på olika sätt beroende 

på vad som studeras. De olika aktörerna är alla en del i konstruktionen av arbetslinjen och 

därmed den syn som konstrueras av arbete och individ. De centrala aktörer som lyfts fram i min 

analys är regeringen, arbetsförmedlingen, jobbcoachningsföretagen och individen. Att just dessa 

aktörer lyfts fram ska inte tolkas som att de är specifikt signifikanta i fråga om att fylla diskursen 

med innehåll. Andra aktörer såsom media, opposition, fackförbund, representanter från andra 

politiska diskurser etcetera spelar också en viktig roll. Dessa aktörer skulle ha fått en mer talande 

roll om fokus till exempel legat på att studera diskursiv kamp eller andra konstruktioner av 

arbetslinjen. I min studie har Alliansens arbetslinje utgjort studieobjekt vilket medfört att just de 

ovan presenterade aktörerna hamnat i blickfånget. Som en utgångspunkt för den fortsätta 

diskussionen kommer jag nu att sammanfatta hur de olika aktörerna förhåller sig till de centrala 

begrepp som ringats in i konstruktionen av arbetslinjen i Alliansens arbetsmarknadspolitik. För 

att tydliggöra resonemanget och underlätta för läsaren har förhållandet mellan de olika aktörerna 

och de centrala begreppen sammanställts i tabellen nedan: 
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 Regering Arbetsförmedling Jobbcoach Individ 

Arbetets värde Återupprätta 

värdet, skapa 

möjligheter till 

egen försörjning 

Tillhandahålla tjänster 

för ökad 

anställningsbarhet 

Öka individens 

möjlighet till egen 

försörjning 

Försörjning, känslor, 

gemenskap 

Aktivering Reformer inom 

sjuk- och 

arbetslöshets-

försäkring 

Jobbcoachning, 

matchning, kontroll 

Driva processen, utgå 

från individen 

Göra fria aktiva val 

Bryta utanförskap Aktivering, skapa 

möjligheter till 

egen försörjning 

Åtgärdsprogram, 

jobbcoachning  

Tillhandahålla 

nätverk, skyldighet att 

anmäla avvikelse 

Entreprenörskap, 

vara aktiv och 

deltagande 

Anställningsbarhet Satsning på 

jobbcoachning  

Bedömning av 

anställningsbarhet 

Bedöma vad 

individen behöver 

stärka, driva 

processen framåt  

Stärka sin 

anställningsbarhet 

Arbetsmarknad  Skapa 

förutsättningar för 

entreprenörskap 

Matcha, kontrollera, 

bedöma vilka åtgärder 

som behövs  

Nätverk, stärka 

individens 

anställningsbarhet 

Anpassa sig, vara 

aktiv, 

entreprenörskap, öka 

sin anställningsbarhet, 

nätverk 

Valfrihet  Skapa möjligheter 

för individen att 

göra fria och aktiva 

val  

Deltagande valfritt, 

att inte delta kan 

medföra sanktioner 

Utgå från individen  Fri att välja 

 

Tabellen visar förhållandet mellan aktörer och centrala begrepp i den bild som konstrueras av arbetslinjen. Aktörerna återfinns på den 

horisontella axeln och begreppen på den vertikala.   

 

Regeringen kan, utifrån min analys, ses som den aktör som tillhandahåller nodalpunkterna. Det är 

regeringen som betonar att arbetets värde måste återupprättas, utanförskapet brytas, att 

arbetsmarknadspolitiken måste utformas så att den aktiverar framför att passivisera, att 

entreprenörskap och eget företagande måste underlättas och att individens rätt att välja är central. 

I korta drag sammanfattar detta den bild som regeringen konstruerar av arbetslinjen. Regeringen 

försöker sedan, precis som övriga aktörer, ge de olika begreppen mening genom att fylla dem 

med innehåll. På så sätt blir även nodalpunkterna flytande signifikanter. Enligt den bild som 

utkristalliserar sig av regeringen som aktör, i förhållande till arbetslinjens centrala begrepp, så är 

regeringens främsta uppgift att skapa möjligheter. Detta yttrar sig på ett flertal sätt. Arbetets 

värde, som knyts till människors rätt att kunna trygga sin egen försörjning och känslor såsom 



 

 

45 

trygghet och gemenskap, är centralt i regeringens retorik. Regeringens uppgift i förhållande till att 

återupprätta arbetets värde tycks vara att genom diverse reformer och satsningar skapa 

möjligheter för individen att vara aktiv. Genom att skapa dessa möjligheter ges individen även 

möjlighet att bryta med ett eventuellt utanförskap och öka sin anställningsbarhet. Individens 

anställningsbarhet kan också kopplas till regeringen som aktör i fråga om hur regeringen förhåller 

sig till arbetsmarknaden. Här framställs regeringens uppgift som att skapa möjligheter för 

entreprenörskap och eget företagande. Tydligt blir att det är individens möjligheter att påverka sin 

egen situation som är central och att regeringen ska skapa dessa möjligheter.  

 Nästa aktör är Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen kan inom 

arbetsmarknadspolitiken ses som den instans som befinner sig mellan regeringen och individen. 

Det är bland annat här som reformerna implementeras. Arbetsförmedlingens roll kan tolkas som 

dubbel. Å ena sidan är det arbetsförmedlingens som ska matcha arbetssökande mot vakanser och 

förmedla platser i arbetsmarknadspolitiska program. Samtidigt har arbetsförmedlingen i uppgift 

att kontrollera och rapportera om den arbetssökande inte följer rådande regler. 

Arbetsförmedlingens roll i förhållande till aktivering kan också ses som dubbel. Dels är det deras 

uppgift att förmedla insatser som aktiverar. I flera fall förutsätter dock dessa insatser, till exempel 

jobbcoachning, att individen själv är aktiv.  En tredje aktör inom diskursen utgörs av 

jobbcoacherna. Deras uppgifter kan sammanfattas vara är att ta emot de arbetssökande som 

arbetsförmedlingen har bedömt behöver stärkas på arbetsmarknaden, driva processen framåt och 

tillhandahålla nätverk och kontaktnät till den arbetssökande. Även kring denna aktör finns det en 

dubbelhet. Dels förutsätts coachningsprocessen bygga på förtroende mellan coach och coachad 

där coachen stöttar den arbetssökande i processen att stärka sin anställningsbarhet. Coachen har 

dock skyldighet att rapportera till arbetsförmedlingen om den coachade avviker från 

handlingsplanen vilket inte går stick i stäv med att coachningen ska utgå från individen. 

Jobbcoachen måste leda processen fram till vissa resultat, det vill säga ökad anställningsbarhet. 

Detta utifrån vilka egenskaper coachen bedömer att den arbetssökande behöver stärka. 

Coachningsprocessen utgår från den arbetssökande och sätter därmed individen i fokus. 

 Så kommer vi till den sista aktören, som kan betraktas som något av en medelpunkt 

i den arbetsmarknadspolitiska diskursen, nämligen individen. I diskursen konstrueras en bild där 

individen är aktiv och, förutsatt att hon bereds möjligheten, gör val som stärker arbetslinjen. 

Individen förutsätts vilja stärka sin anställningsbarhet. Vägen till känslor som gemenskap och 

trygghet går via arbete. Individen som entreprenör har också en viktig roll i arbetslinjen. 

Individen kan inte längre förvänta sig att arbetstillfällen ska skapas, däremot ska det vara enkelt 

för individen själv att skapa arbetstillfällen. Arbetssökande förutsätts också i högre grad att 

använda sig av nätverk och kontaktnät i sitt arbetssökande.  

Som tidigare påpekats syftar inte studien till att visa på hur implementationen av 

politiken vandrar genom kedjan från regering till individ även om denna kedja blir tydlig i 

ovanstående sammanställning. Anledningen till att jag lyfter fram de olika aktörerna och dess 

förhållande till varandra och nodalpunkterna är för att visa på komplexiteten i diskursen. Alla 
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delar är beroende av, och påverkar, varandra. Tillsammans utgör de en helhet som konstruerar en 

verklighet som vi tar för sanning. I denna verklighet är individen och dennas rättighet att välja i 

fokus. Men i vilken utsträckning är valfriheten just en rättighet? Det genomgående kravet på 

individen att vara aktiv, och risken för sanktioner om valet går emot arbetslinjen, skapar snarare 

en bild av att individen är skyldig att välja. Det står individen fritt att välja, vi är inga passiva 

måltavlor som får vägen utstakad för oss. Men som en följd av risken för sanktioner, och att 

välfärd och arbetslöshet i allt större utsträckning tillskrivs individen, blir våra val begränsade till 

ett fåtal alternativ.  

 

Avslutande reflektioner 

I denna del kommer att jag knyta samman analysen med frågeställningarna och mer tydligt koppla 

dem till tidigare forskning och teori. I studiens startskede fanns en uppdelning i frågeställningarna 

utifrån vilket material, det vill säga mellan material som kan anses direkt riktat till väljarna och 

propositioner. Det visade sig dock tidigt i analysen att denna uppdelning inte fyllde någon 

funktion. Den bild som framträder av arbete i de olika materialtyperna stämmer väl överens, de 

skillnader som finns handlar mer om hur språket är utformat. Vidare kan sägas att det snart stod 

klart för mig att den bild som konstrueras av arbete i materialet är starkt sammankopplad med 

individsyn. Individen är medelpunkten i rådande arbetsmarknadspolitik och har därmed fått tagit 

stor plats i min studie. 

 Studiens syfte har varit att studera material adresserat Alliansen för att synliggöra 

vilken bild av arbete som konstrueras i rådande arbetsmarknadspolitik. De frågeställningar som 

legat till grund för analysen har varit: 

 Vilken bild av arbete konstrueras i det studerade materialet? Finns det några skillnader till 

följd av materialtyp? 

 Hur beskriver de kompletterande aktörerna som Arbetsförmedlingen köper in 

jobbcoachning från sina tjänster? Vilken individsyn konstrueras genom beskrivningarna?   

Då min studie utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är den bild som här presenteras att 

betrakta som socialt konstruerad. Synen på arbete kan ses som ett resultat av vad vi betraktar som 

kunskap, social kontext och tidsanda. Det relevanta är inte huruvida denna kunskap är sann eller 

giltig, utan hur den har tillkommit eller producerats.199   

 Den bild som konstrueras av arbete i det studerade materialet kan sammanfattas i 

att arbete är den grund som samhället vilar på, arbetets värde är alltid högst. Arbete är vägen till 

välfärd, vilket speglas på flera nivåer. Dels krävs det att fler i arbetsför ålder arbetar, och att de 

arbetar mer, för att trygga välfärden men det finns också en koppling mellan välfärd och 

entreprenörskap, privatisering och människans goda vilja. Synen på arbete är starkt 

sammanlänkad med synen på individen. I förhållande till individen knyts arbetet till två 

                                                 
199Barlebo Wenneberg (2010) s. 30 
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huvudsakliga aspekter. Den ena handlar om arbetets värde i fråga om att kunna försörja sig på sitt 

eget arbete. Den andra aspekten handlar om att arbete utmålas vara vägen till gemenskap och 

känslor såsom livskvalité, självbestämmande, delaktighet och trygghet. Vidare är det genom 

arbete som utanförskap kan brytas. När arbetets värde är lågt ökar utanförskapet och människor 

som hamnar i utanförskap känner sig ofria, otrygga och får minskat självförtroende. Utifrån dessa 

aspekter blir arbete det rationella valet för den aktiva individen som gör fria val. Aktiveringen kan 

också ses ur två aspekter. Dels förutsätter aktiveringen att individen gör val som ska främja 

anställningsbarheten men det är även arbetsmarknadspolitikens uppgift att verka aktiverande. Här 

ställs individens fria vilja och rättigheter mot skyldigheter. Detta kan även ses i förhållandet 

mellan å ena sidan rätten att välja och å andra sidan kontroll och risk för sanktioner. Det finns 

ingen direkt åtskillnad i materialet till följd av vilken materialtyp det är. I analysen har jag vid ett 

par tillfällen påpekat att det finns en skillnad, till exempel att de tänka reformerna i 

arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen är frånvarande i valmanifesten och senare att det 

påpekas att i propositionen Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken, m.m att det inte är en 

rättighet att få delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program.200 Denna skillnad i sätt att uttrycka sig, 

eller vilken information som framhålls i vilken typ av material, påverkar dock inte enligt min 

mening den samlade bild av arbete som konstrueras i materialet.   

 Den individsyn som konstrueras i företagsbeskrivningarna från 

jobbcoachningsföretagen överensstämmer i stort med den bild av individen som blir tydlig i 

förhållande till arbete. Coachningen beskrivs som individanpassad och det verkar stå klart att det 

finns specifika egenskaper som coachen kan hjälpa den arbetssökande att stärka för att öka 

dennes anställningsbarhet. Detta konstruerar en individsyn som inte enbart säger att individen 

kan förändras, det är också givet att individen måste vara beredd att förändras för att anpassa sig 

efter marknadens krav. Vidare skapas en bild av att den arbetssökande individen behöver hjälp 

med att komma i kontakt med nätverk eller få tillgång till kontaktnät. Att coachningsföretagen 

kan erbjuda individen detta används som marknadsföring i flertalet företagsbeskrivningar. Detta 

kan i sin tur ses som som något coachningsföretagen framhåller som en viktig del i tjänsten, att 

tillhandahålla kontakter som kan leda till arbete. Att nätverk och kontaktnät framhålls som viktiga 

säger också något om synen på arbete. Det tas inte längre för givet att den enda vägen till arbete 

är via Arbetsförmedlingen. Privata vägar och egna kontakter verkar spela en allt större roll.       

 Genomgående i analysen har jag försökt peka på hur till exempel skattereformer, 

förändringar inom arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen, betonandet av individens 

frihet och hur arbete målas upp som vägen från utanförskap kan ses som styrningsmekanismer 

som bidrar till att arbete blir det mest rationella valet för individen. Centralt här är också att det 

sker en förskjutning i fråga om rättigheter till skyldigheter, det är individens plikt att göra rätt för 

sig genom att arbeta. Enligt Hörnqvist är det denna logik som förser politiken med en moralisk 

                                                 
200Arbetsmarknadsdepartementet (2007) Regeringens proposition 2006/07:89 – Ytterligare reformer inom 

arbetsmarknadspolitiken, m.m. s. 79 
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dimension.201 Denna dimension förutsätter att individen vill vara aktiv. Utifrån förskjutningen, 

där rättigheter blir skyldigheter, kan även kontraktet mellan individ och stat sägas ha förändrats.202 

Det nya kontraktet kan, utifrån det resonemang som förts i analysen, sägas förlägga ett större 

ansvar på den enskilde individen. Det är inte längre staten som står som garant för välfärd. 

Individen bär stora delar själv i förhållande till att hålla sig anställningsbar och hitta arbete via 

nätverk eller kontaktnät. Det finns också en uttalad syn att entreprenörskap är vägen till arbete. 

Detta kan även kopplas till Jessops resonemang om att företag och individer har fått ett större 

ansvar i samhället.203 Genom att fler människor vågar starta företag skapas fler jobb, vilket i sin 

tur minskar risken för utanförskap och ökar välfärden. Att individen bär ett större ansvar för sin 

plats på arbetsmarknaden kan också ses i att flera coachningsföretag skapar en bild av att det 

finns jobb att söka, det gäller bara att ha tillgång till rätt kontakter. Aktiveringen är central i den 

bild som konstrueras av arbete. Detta kan kopplas både till det Hörnqvist benämner disciplinerad 

aktivering204 och Dahlstedts genomgående resonemang om aktivering i Aktiveringens politik. Den 

bild som presenterats i de teoretiska utgångspunkterna rörande coachning stämmer väl överens 

med den bild som framträder i det empiriska materialet. Coachningen sägs utgå från individen 

och beskrivs bygga på metoder som ska stärka och locka fram det inneboende hos individen. 

Utifrån den bild som konstrueras av individen i förhållande till arbete passar coachning som 

metod väl in i tidsandan.  

 Det vetenskapliga problem som legat till grund för denna studie, vilket pekades ut i 

inledningen, är att när individen sätts i centrum för politiken så ökar den enskildes ansvar. Jag har 

i studien försökt problematisera vad detta kan få för konsekvenser. Det jag i huvudsak tar med 

mig är att när individens valfrihet framhålls som central och aktiverande individanpassade 

praktiker ses som den främsta åtgärden så ökar också risken att strukturella problem förläggs på 

individen och riskerar att internaliseras. Detta sätter premisserna för valfriheten i ett nytt ljus, sett 

utifrån diskursen som helhet är vi snarare tvingade än fria att välja.         

                                                 
201Magnus Hörnqvist (2008) s. 165 

202Magnus Dahlstedt (2009) s. 11 

203Bob Jessop (1999) s. 355 

204Magnus Hörnqvist (2008) s. 192  
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att med en diskursanalytisk ansats studera vilken syn på arbete 

och individ som konstrueras i rådande arbetsmarknadspolitik samt i förhållande till 

jobbcoachning. För att synliggöra vilken bild som konstrueras av arbete har jag studerar 

valmanifest och andra dokument som kan anses vara direkt riktade till väljarna samt 

propositioner från Arbetsmarknadsdepartementet. För att synliggöra vilken bild som konstrueras 

av den arbetssökande i förhållande till jobbcoachning har jag studerat 26 stycken 

företagsbeskrivningar från kompletterande aktörer som Arbetsförmedlingen köper in tjänsten 

jobbcoachning ifrån. Det vetenskapliga problemområde som varit centralt i min studie handlar 

om individens roll i arbetsmarknadspolitiken. Genom att individen sätts i centrum ökar den 

enskildes ansvar och problem som tidigare betraktats vara av strukturell karaktär knyts till 

individen.  

 De teoretiska utgångspunkterna har varit socialkonstruktivism, governmentality, 

aktiveringsteorier och coachning. Då diskursanalys är att betrakta som en teoretisk och metodisk 

helhet bör även diskursanalys räknas som en teoretisk utgångspunkt. För att sätta in min studie i 

ett större sammanhang har en bakgrundsbild presenteras av Alliansens arbetsmarknadspolitik 

samt tidigare forskning som knyter av till aktivering och coachning.  

 I analysen studerade jag flytande signifikanter och nodalpunkter, begrepp lånade 

från diskursteorin. Analysen presenterades sedan i olika teman vilka var ett resultat av 

bearbetningen av materialet. Resultatet visade att arbete i materialet konstrueras som den grund 

som samhället vilar på. Arbete målas upp som den främsta vägen till att bryta utanförskap och 

öka välfärden. Vidare finns det en stark koppling mellan synen på arbete och individ. Stora delar 

av ansvaret för att skapa, och hitta arbete, knyts till individen genom begrepp som 

entreprenörskap och nätverk. Arbetsmarknadspolitiken ska verka aktiverande och individen 

förutsätts också vara aktiv och göra fria ansvarsfulla val. Den individsyn som konstrueras i 

förhållande till jobbcoachning överensstämmer väl med den bild som presenterats i förhållande 

till arbete. Den arbetssökande individen måste vara beredd att förändras för att stärka sin 

anställningsbarhet och därmed öka sina chanser att få arbete. Då flera företag marknadsför sig 

genom att framhålla att de ger tillgång till nätverk konstrueras en bild av att den arbetssökande 

saknar de rätta kontakterna för att själv hitta ett arbete.    

 Jag har funnit det givande att studera detta problemområde och anser att det är av 

stor vikt att belysa vilka konsekvenser det kan medföra när individen sätts i centrum i 

arbetsmarknadspolitiken. 
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