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SAMMANFATTNING 

Uppsatsen handlar om hur välfärdsstaten förändrats sedan slutet av nittiotalet. 
Arbetet fokuserar på frågor om arbetsmarknad, arbetslöshet och arbets-
marknadspolitik men även på hur sociala investeringar kan förstås som ett nytt 
sätt att se på sociala insatser. Det teoretiska ramverket utgörs av Jürgen 
Habermas arbeten om det senkapitalistiska samhällets framväxt, välfärdsstatens 
förutsättningar och begreppen legitimitet och legitimitetskriser. Uppsatsens syfte 
är att visa hur man med hjälp av Habermas teorier om det senkapitalistiska 
samhällets utveckling, legitimitet och legitimitetskriser kan förstå en välfärdsstat 
under press och framväxten av en aktiveringspolitik. Som en del av detta 
undersöks i arbetet sociala investeringar som ett socialt fenomen. Arbetet är en 
litteraturstudie med en teoretisk inriktning och inspiration har tagits från ett 
kritiskt, undersökande arbetssätt. Den viktigaste slutsatsen är att sociala 
investeringar kan förstås som en legitimerande insats och som en reaktion för att 
hantera minskad tilltro till välfärdsstaten. 

Nyckelord: välfärdsstat, arbetsmarknad, arbetslöshet, aktiveringspolitik, sociala 
investeringar, legitimitet, Habermas
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1 INTRODUKTION 
Den här uppsatsen handlar om välfärdssamhället och beskrivningar av hur 
välfärdsstaten förändrats sedan slutet av nittiotalet. Arbetet fokuserar på frågor 
om arbetsmarknad, ekonomisk kris, arbetslöshet, arbetsmarknadspolitik och 
globalisering men det handlar även om hur en så kallad aktiveringspolitik vuxit 
fram i Sverige sedan slutet av åttio- och nittiotalet. Som ett ytterligare led i den-
na utveckling har man på flera håll den senaste tiden även börjat tala om “so-
ciala investeringar” (Morel, Palier & Palme, 2012). I flera svenska kommuner 
har kommunala investeringsfonder inrättats som en delvis ny inriktning för det 
sociala arbetet gentemot särskilt utsatta grupper i samhället. Detta gäller inte 
minst olika former av tidiga, stödjande, sociala insatser för barn och unga (Bok-
ström, Lindencrona & Wieselgren, 2014; Källbom, 2014; Månsdotter & Lin-
deskog, 2014; Nilsson, 2014; Sveriges kommuner och landsting; 2012a,b). Mer 
specifikt kan sociala investeringar förstås som ett nytt sätt att se på välfärdssat-
sningar och sociala insatser där dessa inte endast beskrivs som en kostnad utan 
även i termer av att vara investeringar; något som kan vara lönsamt för samhäl-
let (ibid.; Morel, Palier & Palme, 2012).  Detta är den ena av två bärande delar i 1

uppsatsen. 

Den tyske sociologen Jürgen Habermas redogör i sina teoretiska arbeten för vad 
han beskriver som det senkapitalistiska samhällets framväxt. Det senkapitalis-
tiska eller senmoderna  samhället innehåller, menar Habermas, en mängd prob2 -
lem och spänningar. Mest tydlig är spänningen mellan marknad och stat, vilken 
Habermas menar är karaktäristisk för det senkapitalistiska samhället. Habermas 
använder begreppet legitimitet för att belysa de risker och de problem som han 
menar att välfärdsstaten vid denna tidpunkt står inför och har att hantera. Enligt 
Habermas är välfärdsuppdraget inte sällan ett problematiskt, dubbelt uppdrag. 
Habermas teoretiska perspektiv på välfärdssamhällets förändring och på legit-
imitetens roll i denna utveckling är den andra bärande delen i uppsatsen.  

 Mer konkret är de sociala investeringarna en del av den Europeiska socialfonden, ett EU-ini1 -
tiativ för att uppnå EU:s övergripande mål om full sysselsättning (Svenska ESF-rådets hemsi-
da). Socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan år 1995 och Sverige har under perio-
den 2007-2013 tilldelats 6,2 miljarder kronor ur Socialfonden (ibid.). I kapitlet som följer di-
rekt efter denna introduktion ges en mer utförlig redogörelse av idén med sociala in-
vesteringar och vad den mer specifikt innebär.

 Jag har valt att använda begreppen senmodernt och senkapitalistiskt samhälle synonymt i 2

den här texten. Habermas arbeten om det senkapitalistiska samhällets framväxt gäller särskilt 
utvecklingen under 1900-talets andra hälft. Jag grundar denna uppfattning på att flera centrala 
arbeten publicerades under perioden sextio- och sjuttiotalet och det är främst dessa verk jag 
använder mig av i uppsatsen. Jag vill dock påpeka att Habermas vetenskapliga produktion har 
fortsatt efter detta.
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Framväxten av aktiveringspolitiken och sociala investeringar, som jag avser 
koncentrera min analys på, har skett under nittiotalet och fram till idag, d.v.s. 
decennierna närmast efter perioden då flera av Habermas mest kända arbeten om 
det senkapitalistiska samhället publicerades. Mitt ärende i detta arbete är att visa 
hur man med hjälp av Habermas teorier om det senkapitalistiska samhällets 
utveckling, legitimitet och legitimitetskriser kan förstå beskrivningarna av en 
välfärdsstat under press och av framväxten av en aktiveringspolitik. Det är dessa 
frågor som står i centrum för studien, och en viktig del av arbetet har bestått i att 
ge en utförlig beskrivning av aktiveringspolitiken som empiriskt fenomen med 
hjälp av befintlig litteratur på området. Studien syftar även till att analysera och 
undersöka huruvida sociala investeringar, som ett socialt fenomen, kan förstås 
som en naturlig del eller följd av en pressad välfärdsstat och en framväxande ak-
tiveringspolitik.  

Följande frågeställningar har väglett arbetet:  

1. Har den välfärdsproblematik som Habermas belyst i sina arbeten bäring 
också i dagens samhälle? Kan Habermas teorier om legitimitet, legitimitet-
skriser i det senkapitalistiska samhället användas för att förstå och analysera 
även de problem som flera forskare beskriver och menar att välfärdsstaten 
står inför idag?  

2. Hur kan man med hjälp av Habermas teorier förstå framväxten av en ak-
tiverande politik och sättet att tala om och beskriva välfärd i termer av so-
ciala investeringar? Vad är investeringarna ett tecken på?  

3. Var är välfärdssamhället på väg framöver? 

1.2 Avgränsningar 
Valet av Habermas arbete som en central utgångspunkt är en del av syftet med 
arbetet, men kan också förstås som en teoretisk avgränsning. Välfärdssamhällets 
förändringar och utmaningar hade kunnat analyseras även utifrån andra teo-
retiska perspektiv, men med hänsyn till uppsatsarbetets omfattning har jag valt 
detta specifika ramverk.  

1.3 Uppsatsens disposition 
Arbetet är disponerat på följande sätt. Denna kortfattade inledning följs av ett 
avsnitt där jag redogör för mitt tillvägagångssätt och studiens metodologiska ut-
gångspunkter. Efter det kommer ett avsnitt där uppsatsens mest centrala begrepp 
presenteras. Därefter följer kapitel två som behandlar en välfärdsstat under 
förändring sedan åttio- och nittiotalet. Syftet med kapitlet är att rama in och ge 
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exempel på några betydande förändringar de senaste decennierna. Det handlar 
om problematik kring arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik men även om hur 
en aktiverande politik vuxit fram och beskrivs ha fått fäste. I den senare delen av 
kapitlet behandlas sociala investeringar som beskrivs som ett nytt sätt att organ-
isera och se på välfärd. Beskrivningarna utgår från arbetslivsforskning och an-
nan sociologisk forskning. Även om jag skriver om välfärdssamhället i mer 
generella termer så vill jag göra läsaren uppmärksam på att tyngdpunkten lagts 
på den svenska kontexten, även om det också finns internationella exempel från 
internationell forskning.  

Kapitel tre kan bäst beskrivas som uppsatsens teorikapitel och behandlar 
Habermas perspektiv på och teorier om det moderna och det senmoderna 
(senkapitalistiska) samhällets utveckling. Teorierna om legitimitet och legit-
imitetskriser behandlas på ett mer ingående sätt med hänsyn till deras relevans i 
relation till uppsatsens syfte. I ett kortare avsnitt redogör jag för hur två andra 
forskare, den tyske sociologen Ulrich Beck (1998) och den brittiske statsvetaren 
och sociologen David Held (2012), skriver om globaliseringens konsekvenser 
för välfärdsstaten. Dessa är intressanta i sammanhanget därför att de på flera sätt 
knyter an till det som Habermas beskriver och belyser som problematiskt.  

I det fjärde kapitlet analyserar jag beskrivningarna av välfärdsstatens förän-
dringar i relation till det teoretiska ramverket och redogör för hur man kan förstå 
problembeskrivningarna av en välfärdsstat under press, aktiveringspolitik och 
sociala investeringar med hjälp av Habermas arbete. Uppsatsen avslutas med att 
jag i kapitel fem redovisar slutsatserna av arbetet och besvarar mina forsknings-
frågor. Därefter förs en kortare metoddiskussion om arbetets styrkor och 
svagheter och till sist ges ett par uppslag till vidare forskning. 

1.4 Tillvägagångssätt och metodologiska utgångspunkter 
I alla typer av studier ingår att göra metodmässiga överväganden.Vanligt är att 
göra en åtskillnad mellan en kvantitativt och en kvalitativt inriktad forskning.
(Alvesson & Sköldberg, 1994). De två inriktningarna relateras vanligen till olika 
ontologiska antaganden (t.ex. huruvida verkligheten objektivt beskaffad eller so-
cialt konstruerad) och epistemologiska utgångspunkter (t.ex. vilken typ av kun-
skap som bör eftersträvas och hur den kan nås) vilka vardera implicerar olika 
överväganden och ideal för hur forskningen bör bedrivas (ibid.). 

Den här studien har en typisk kvalitativ och förståelseinriktad ansats. Detta in-
nebär att jag med hjälp av studiens syfte, frågor och arbetssätt söker förståelse 
för samtida fenomen (välfärdsstat, arbetslöshet, aktiveringspolitik, sociala in-
vesteringar och legitimitet) genom en kritisk förståelse av beskrivningar och sätt 
att tala om fenomenen. Arbetssättet kan sägas vara undersökande och hörande 
till en tolkande tradition genom att jag sökt pröva och förstå fenomenen i rela-
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tion till Habermas teoretiska arbeten om legitimitet och legitimitetskriser 
(Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 11ff, 41ff). 

Delvis som en följd av arbetets teoretiska inriktning har mitt arbetssätt skiljt sig 
åt från ett mer konventionellt sätt att arbeta. Detta präglar också hur olika kapitel 
i uppsatsen disponerats. Det härnäst följande kapitel två är en historisk, kon-
textuell inramning av olika forskares redogörelser och sätt att tala om den sven-
ska välfärdsstatens utmaningar, problem, strategier och förhållningssätt. I fram-
ställningen av kapitlet har inspiration tagits från arbetssätt förknippade med den 
kritiska teorin (jfr. Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 205). Det är vanligt att inom 
kritisk teori nyttja befintliga empiriska studier och exempel som därefter tolkas 
och omtolkas utifrån forskarens egna problemställningar (ibid.). Sättet att arbeta 
har inneburit att det material som analyseras med hjälp av Habermas teoretiska 
ramverk är beskrivningar och sätt att tala om välfärdssamhälle och 
välfärdssamhällets problematik. Mer specifikt har jag använt vetenskapliga 
beskrivningar (befintlig forskning) av välfärdsstatens utveckling sedan nittiotalet 
för att teckna en problematik, detta för möjligheten att med hjälp av sociologisk 
teoribildning göra en mer kritisk belysning av de frågor som jag med uppsatsen 
vill undersöka.  

Framställningen i kapitel två ska förstås som min tolkning av den valda littera-
turen, som ett resultat av att jag studerat andra uttolkare (andra forskares fram-
ställningar). Kapitlet ska inte förstås som en “sann” eller heltäckande bild utan 
endast som en bild av välfärdssamhällets och välfärdsstatens utveckling (jfr. 
Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 12f). Jag menar att forskarnas beskrivningar och 
sätt att tala om välfärdssamhället och dess problematik ska förstås som ett tolkn-
ingsresultat, vilket i sin tur tolkats av mig då jag gjort ett urval och redogjort för 
denna forskning. Kort sagt är min framställning i kapitel två en slags rekonstruk-
tion av den sociala verkligheten på ovan nämnda grund (jfr. ibid.).  

Det material som används i studien har samlats in från olika typer av källor. De 
vetenskapliga artiklar som refereras i arbetets andra kapitel är främst hämtade 
från databasen Scopus som är en av de största databaserna för vetenskapliga, 
peer-review-granskade artiklar. Sökningarna har avgränsats med hjälp av söko-
rdet “social investment” och avgränsats till material som publicerats under de 
senaste tjugo åren. Vidare har sökningarna avgränsats till litteratur inom området 
för samhällsvetenskaplig forskning och humaniora. Totalt gav detta 253 träffar, 
av vilka en mindre del valdes ut efter bedömning av varje artikels relevans i re-
lation till uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Jag har även hittat avhandlin-
gar, rapporter och annan litteratur om aktiveringspolitik och om sociala in-
vesteringar i vilka jag funnit ytterligare referenser. Det material som används i 
arbetet är i huvudsak författat av sociologer, arbetslivsforskare och forskare i so-
cialt arbete och social policy.  
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Materialet i kapitel tre utgörs av ett urval av Habermas teoretiska arbeten. Ur-
valet av denna litteratur har gjorts med utgångspunkt i arbetets specifika syfte 
(exempelvis Habermas arbeten om legitimitet och legitimitetskriser) men även 
utifrån att de ska bidra med en bakgrund till Habermas teorier om just legit-
imitet. Hänsyn har även tagits till de olika arbetenas omfattning i relation till den 
tid jag haft till förfogande. Syftet med urvalet har varit att redogörelsen i kapitel 
tre skall ha såväl bredd som teoretiskt djup.  

Analysen, som behandlas i kapitel fyra, grundas på den tidigare bearbetning av 
det empiriska materialet och den teoretiska litteraturen som resulterat i kapitel 
två och tre. Det analytiska arbetet inleddes med en ny och grundlig genomläs-
ning av de anteckningar som genererats under tidigare skeden av arbetet med lit-
teraturen. Tillvägagångssättet innebar en reducering av text genom att korta stö-
dord och textutdrag markerades och fick representera de olika avsnitt som be-
handlats i uppsatsens empiriska och teoretiska kapitel. Syftet med detta sätt att 
arbeta var dels att skapa en större analytisk förtrogenhet med materialet, dels att 
skapa förutsättningar för en teoretisk förståelse av beskrivningarna i kapitel två 
(jfr. hur Rennstam & Wästerfors, 2011, s. 196ff skriver om att analysera ett kval-
itativt material). Arbetet ledde till att ett antal analytiska teman relaterade till 
både det empiriska materialet och till de teoretiska redogörelserna kunde urskil-
jas. Tillvägagångssättet kan liknas vid en kodning av det empiriska och teo-
retiska materialet (jfr. ibid.). Även i detta arbete var frågan ”vad handlar detta 
om?” vägledande. De teman som genererades i den analytiska processen be-
handlas i kapitel fyra under rubriker relaterade till studiens forskningsfrågor. 
Rubrikerna kan, å ena sidan, förstås som ett slags planerade teman utifrån 
forskningsfrågorna och det teoretiska ramverket och, å andra sidan, formade un-
der arbetets gång, särskilt i relation till de empiriska beskrivningarna i kapitel 
två. Ytterligare en grund för det analytiska arbetet är den egna förförståelsen.  

I korthet kan hela arbetsprocessen liknas vid två faser där arbetet med littera-
turen i den första fasen haft ett i huvudsak deskriptivt syfte och resulterat i kapi-
tel två och tre, medan den andra fasen haft ett analytiskt syfte som till stor del 
gått ut på att sammanföra dessa delar. Det analytiska arbetet kan beskrivas som 
ett växelspel mellan ett tolkande och ett prövande arbetssätt (jfr. Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Det teoretiska ramverket har, å ena sidan, använts för att tolka 
och förstå det empiriska materialet. Samtidigt har det empiriska materialet, å an-
dra sidan varit ett sätt att undersöka användbarheten av och aktualiteten hos 
Habermas teoretiska begrepp på samtida fenomen som aktiveringspolitik och 
sociala investeringar. Det övergripande syftet med den analytiska ansatsen har 
varit att analysen skall vara berikande och giltig i relation till uppsatsens ärende.  

Hur har jag då i arbetet med analysen inspirerats av den kritiska teorin? En up-
penbar inspiration är givetvis det tidiga valet av teoretiskt ramverk, med sina 
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rötter i Frankfurtskolans kritiska teori. Den kritiska teorin riktar ett särskilt fokus 
mot kulturella aspekter av samhället. En viktig utgångspunkt inom denna tradi-
tion är att sociala och kulturella fenomen inte kan frikopplas från ett samhälles 
ekonomiska och teknologiska förhållanden (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 
196). Individen är å andra sidan inte determinerad av samhälleliga strukturer 
men formas alltjämnt av den samhälleliga, ekonomiska och politiska kontext i 
vilken hon lever (ibid.). Den kritiska teorins synsätt på förhållandet mellan 
samhälle och individ har jag haft med mig som en grundläggande förståelse un-
der arbetet med analysen. Synsättet har präglat analysen framför allt med 
avseende på att framställningen är systemteoretiskt hållen och på en makronivå 
snarare än att i första hand vara fokuserad på en individnivå. Den kritiska teorin 
kan även sägas ha lämnat avtryck i den mån analysen i hög grad handlar om 
makt och maktrelationer, särskilt med avseende på relationen mellan samhälle 
och individ. 

1.5 Centrala begrepp: legitimitet, välfärd och globalisering  
Begreppet legitimitet har definierats på olika sätt av olika sociologiska teoretik-
er. Den tyske sociologen Max Weber menar exempelvis att legitimitet är det som 
ger en viss social ordning dess giltighet. För att förklara ett samhälles möjlighet 
till existens (sammanhållning) måste vi, enligt Weber, förklara och kunna påvisa 
dess legitimitet (Carleheden, 1996, s. 170). Sociologen Mikael Carleheden 
menar att Weber framhåller (och i viss mån likställer) legitimitet det närliggande 
begreppet legalitet vilket Weber relaterar till rationellt uppställda regler – det är 
med andra ord reglerna och att dessa är rationellt tillkomna – som ger legitimitet 
(detta oavsett om reglerna i sig riskerar leda till förryck). Den franske sociolo-
gen Emile Durkheim menade, skriver Carleheden, något annorlunda att legit-
imitet måste ha sin grund i den demokratiska processens formella strukturer 
(ibid.).  

Habermas, som spelar en central roll i denna uppsats, relaterar legitimitet till 
erkännande och samförstånd (Habermas, 1975, 1996, 2001, jfr. Carleheden, 
1996, s. 170ff). Enligt Habermas (2001, s. 91ff) är legitimeringsbehovet under-
förstått i begreppet politisk makt. Rätten kräver, enligt Habermas, accept och 
”ett förtjänat erkännande” – detta gäller för alla statliga ordningar (ibid.). 
Habermas tolkning av begreppet legitimitet kommer att utvecklas i kapitel tre, i 
detta avsnitt nöjer jag mig med att konstatera att den sammantaget uppvisar 
likheter med både Webers legalitetsbegrepp och Durkheims betoning av proce-
durell rättvisa. Mitt eget användande av begreppet legitimitet bygger främst på 
Habermas beskrivningar av legitimitet som erkännande. 

Begreppet välfärd, kopplat till de närliggande begreppen välfärdssamhälle och 
välfärdsstat, förstås ofta som ett visst mått av statligt ansvar för att garantera 
medborgarna en grundläggande nivå av livskvalitet och trygghet, särskilt i ter-
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mer av hälsa och försörjning (Johansson, 2001, s. 26ff; 2008, s. 141). I detta 
sammanhang bör också begreppet medborgare klargöras; det förknippas vanli-
gen med de olika typer av rättigheter och skyldigheter som individen har i rela-
tion till det samhälle som han eller hon tillhör (ibid.). Förgrundsfiguren för hur 
vi idag uppfattar medborgarskap och välfärdsstatens åtaganden är den brittiske 
sociologen T. H. Marshall och dennes betoning på civila, politiska och sociala 
rättigheter, vilka, enligt Marshall, skulle säkerställa den enskildes rätt att äga 
egendom, rösta och delta i utövandet av den politiska makten samt rättigheter i 
form av ett socialt skyddsnät (Johansson, 2001, s. 27ff).  

Ett mer teoretiskt perspektiv på välfärdsstaters utveckling och på hur man kan 
förstå likheter och skillnader mellan olika välfärdsstater ges av den danske so-
cialforskaren Gösta Esping-Andersen i boken The three worlds of welfare capi-
talism (1990). Här beskriver Esping-Andersen tre olika (idealtypiska) 
välfärdsmodeller; den liberala, den konservativa och den socialdemokratiska – 
vardera med en rad utmärkande drag i sättet att organisera välfärd och i synen på 
relationen mellan individ, stat och marknad (särskilt med avseende på i vilken 
grad man tillåter klyftor i samhället – stratifiering – och i vilken grad som mark-
nadslösningar tillåts – de-kommodifiering) (ibid.). I följande arbete tolkas 
välfärdsbegreppet i relation till statligt ansvar för medborgarna och mer specifikt 
som relationen mellan rättigheter och skyldigheter i förhållande mellan individ 
och stat. 

Begreppet globalisering har definierats på många olika sätt, både vad gäller in-
nehåll, processens utsträcknings i tid och dess konsekvenser etc. (Beck, 1998). 
Det råder även olika uppfattning om huruvida det är möjligt att överhuvudtaget 
tala om en globalisering eller inte (Held & McGrew, 2003). I regel syftar be-
greppet på nationalstatens minskade betydelse i relation till framväxten av so-
ciala, politiska och ekonomiska relationer som är globala till sin karaktär och 
som sträcker utöver nationalstaternas gränser. Den tyske sociologen, Ulrich 
Beck använder begreppet i relation till vad han beskriver som globaliserad 
ekonomi och som en möjlighet för företag att producera varor och tjänster på 
olika platser i världen (ibid.). Globalisering är, menar Beck, kopplat till en tillta-
gande individualiseringstrend i samhället (s. 20-23) och tar sig bland annat ut-
tryck som ökande klyftor mellan fattiga och rika (ibid., jfr. Bjereld, 2005). Glob-
alisering kan sammantaget, menar Beck, verka som en övergripande ram och 
som ett analytiskt sätt att tänka kring samhälleliga frågor och problem (s. 45).  

Den brittiske sociologiprofessorn David Held (2012) relaterar globalisering till 
framväxten av globala finansmarknader och hur denna utveckling lett till att det 
blivit allt svårare för länder att vara självstyrande – en utveckling Held menar 
utmanar enskilda staters legitimitet (jfr. Habermas, 2001). Habermas (2001) 
beskriver globalisering som en slags genomgripande, samhälleliga förändringar 
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som omfattar teknologisk utveckling, massmediers ökande inflytande i samhäl-
let och ett ökat inflytande av expertkunskaper i samhället (s. 14-15). Betoningen 
av globalisering som en process och inte som ett tillstånd är återkommande (se 
exempelvis Beck, 1998; Habermas, 2001). Min användning och tolkning av be-
greppet bygger på beskrivningarna av globalisering som en slags genomgri-
pande förändringar och processer, bland annat avseende företagens ökade möj-
ligheter till snabba omställningar och hur detta satt press på enskilda länder. Jag 
relaterar i likhet med Beck globalisering till individualisering, med fokus på den 
ansvarsförskjutning som flera forskare menar skett inom det arbetsmarknad-
spolitiska området och som resulterar i ett ökat individuellt ansvar (detta utveck-
las i kapitel två). 
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2 DET SVENSKA VÄLFÄRDSSAMHÄLLETS KRISER 
OCH STRATEGIER 
I detta kapitel ges en fördjupad beskrivning av några av den svenska 
välfärdsstatens centrala förändringar och utmaningar under de senaste decen-
nierna. Kapitlet fungerar som uppsatsens empiriska material trots att det bygger 
på tidigare studier. Den bild som tecknas genom dessa vetenskapliga 
beskrivningar kan förstås som en historisk kontextualisering och det är den som 
jag analyserar med hjälp av Habermas teoretiska ramverk i analyskapitlet. I 
analyskapitlet återkommer jag till dessa beskrivningar genom att problematisera 
dessa i relation till Habermas teoretiska perspektiv och redogörelser av det sen-
moderna (senkapitalistiska) samhällets utveckling och inbyggda problematik. 

Rubrikerna i detta kapitel kan sägas vara empiriskt grundade, formulerade 
utifrån forskning inom det område som rubrikerna avser. Jag ger exempel på vad 
som kan beskrivas som strategier och förhållningssätt för att hantera en växande 
arbetslöshet och en misslyckad arbetsmarknadspolitik, här med särskild tyn-
gdpunkt på framväxten av en aktiverande politik och senare sociala in-
vesteringar. Kapitlet är deskriptivt och syftar till att rama in några av de förän-
dringar som skett sedan åttio- och nittiotalet. Beskrivningarna utgörs av arbet-
slivsforskning men även sociologisk forskning och redogörelsen fokuseras hu-
vudsakligen kring en svensk kontext.  

Kapitlet är disponerat i två större avsnitt, ett antal underavsnitt och avslutas med 
några sammanfattande kommentarer. Det första större avsnittet behandlar svensk 
välfärd under press sedan åttio- och i huvudsak nittiotalet. Arbetslöshet och ar-
betsmarknadspolitik beskrivs som problematiska utmaningar där välfärdsstaten 
inte sällan uppfattas ha misslyckats i sitt välfärdsuppdrag. I det andra större avs-
nittet behandlas framväxten av en aktiverande arbetsmarknadspolitik, vad som 
beskrivs som ett förändrat socialt medborgarskap samt framväxten av sociala in-
vesteringar som ett nytt och förändrat sätt att närma sig välfärdsfrågor och or-
ganiseringen av dessa.  

Redogörelsen för sociala investeringar – som också är det avsnitt i texten som 
behandlas mest ingående – inleds med en beskrivning av hur begreppet sociala 
investeringar historiskt vuxit fram. Jag säger något om hur innerbörden i det 
beskrivs ha förändrats sedan femtiotalet fram till idag och även något om vad 
som beskrivs vara annorlunda med de sociala investeringarna i förhållande till 
andra, tidigare och mer traditionella typer av sociala insatser. I anslutning till 
detta tas den kritik som riktats mot begreppet upp. Sammantaget kan det andra 
avsnittet i viss mån förstås som strategier och förhållningssätt gentemot den 
problematik som artikuleras i det första större avsnittet. 
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2.1 En dubbel problematik 
När det gäller beskrivningarna av välfärdssamhällets förändringar sedan åttio- 
och nittiotalet är bilden av en slags dubbel problematik återkommande. Flera 
forskare belyser och talar om vad de menar är, å ena sidan, en ökande arbet-
slöshet och en misslyckad arbetsmarknadspolitik och, å den andra sidan, en 
förändrad omvärld karaktäriserad av globalisering och global konkurrens. Den 
sammantagna bilden som dessa forskare artikulerar är att dessa, i hög grad struk-
turella, omvandlingar har inneburit en ökad press på den svenska välfärdsstaten.  3

I följande avsnitt ges en fördjupad redogörelse över detta.  

2.1.1 Ekonomisk kris och ökad arbetslöshet under nittiotalet 
I boken Vägar till välfärd (2013, s. 294ff) beskriver hälso- och välfärdsforskaren 
Jonas Olofsson vad han menar är en skandinavisk välfärdsmodell  utsatt för ett 4

hårt tryck (se även Vamstad, 2007, s. 87). Bakgrunden till den problematik som 
välfärdsstaten står inför och måste hantera handlar enligt Olofsson om flera or-
saker. För det första har åldersförändringar i befolkningen inneburit en större be-
lastning på pensionssystemet och därtill kraftigt ökande kostnader för vård och 
omsorg. Välfärdsstatens åtaganden har med andra ord blivit förenade med ökade 
offentliga utgifter. För det andra har andelen fattiga har ökat sedan nittiotalet, 
ungdomsarbetslösheten har varit och är fortsatt hög, samtidigt som integrationen 
av utomeuropeiska invandrare inte lyckats. För det tredje har globaliseringen in-
neburit en utökad möjlighet för företag att flytta kapital utanför nationsgränser-
na, vilket medfört att sociala förmåner och skatter pressats nedåt – något som 
ökat trycket på välfärdsstaten. Till följd av dessa tre tendenser har kraven på ef-
fektivisering och lägre kostnader för de traditionella välfärdssystemen ökat.  

Enligt Rickard Ulmestig (2009, s. 111ff), forskare i socialt arbete, framstår ar-
betslöshet som en av de största utmaningarna för den svenska välfärdsstaten. 
Bakgrunden till detta sträcker sig, enligt Ulmestig från slutet av nittiotalet och 
återfinns mer specifikt i den ekonomiska kris och de strukturförändringar på ar-
betsmarknaden som denna kris innebar. Den ekonomiska kris som drabbade 
Sverige och andra europeiska länder i början av nittiotalet medförde att efterfrå-
gan på arbetskraft sjönk kraftigt. Denna problematik förstärktes av den struktur-
omvandling på arbetsmarknaden som tilltog i slutet av åttiotalet och början av 
nittiotalet och som innebar att exempelvis manuella arbeten inom industrin au-
tomatiserades. Strukturomvandlingen innebär även att efterfrågan på lågutbildad 

 Jag vill förtydliga att även andra vetenskapliga beskrivningar och förhållningssätt till arbet3 -
slöshet och arbetsmarknadspolitiska problem finns. Kapitlet ska inte uppfattas som ett sätt att 
ta ställning för en viss vetenskaplig utgångspunkt. Redogörelsen gör heller inga anspråk på att 
vara komplett eller heltäckande då det vidare forskningsfältet är mycket omfattande.

 I den socialdemokratiska modellen – vanligen förknippad med de skandinaviska länderna – 4

tar staten ett omfattande ansvar för medborgarnas välfärd (Esping-Andersen, 1990).
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arbetskraft minskade, detta som en del av att den globala konkurrensen från an-
dra länder med lägre produktionskostnader intensifierades. Dessa förändringar 
medförde sammantaget att arbetsgivare i Sverige under nittiotalet inte var i be-
hov av en lika stor arbetsstyrka som tidigare (ibid.). 

Även sociologerna Tomas Berglund och Ingrid Esser (2014, s. 48, 116) beskriv-
er hur den den första halvan av nittiotalet präglas av en eskalerande arbetslöshet. 
Den andra halvan präglas av en ökande sjukfrånvaro och av att arbetslösheten 
stiger ytterligare. På ett liknande sätt som Berglund och Esser belyser Katarina 
Hollertz, forskare i socialt arbete (2010, s. 179) hur den öppna arbetslösheten för 
personer mellan arton till tjugofyra år steg kraftigt under nittiotalets första år 
(ibid.). Den ekonomiska krisen under nittiotalet och framåt kan, menar Brigitte 
Aulenbacher och Birgit Riegraf (2010, s. 236), på flera sätt beskrivas som en 
samhällskris. 

2.1.2 En misslyckad arbetsmarknadspolitik 
Enligt samhällsforskaren Julia Peralta Prieto (2006) präglades den svenska ar-
betsmarknadspolitiken under efterkrigstiden av generella mål som full sysselsät-
tning, ekonomisk stabilitet och hög tillväxt. Nittiotalet var istället en period 
präglad av arbetslöshet, ekonomisk instabilitet och låg tillväxt, d.v.s. det rakt 
motsatta förhållandet. Detta kom att påverka hela den svenska ekonomin i en 
negativ riktning. En konsekvens av den negativa ekonomiska utveckligen under 
nittiotalet var, hävdar Peralta Prieto, att arbetslösheten tenderade att bita sig fast 
vid högre nivåer än vad som varit fallet i Sverige under hela efterkrigstiden. 

Den svenska arbetsmarknadspolitiken under nittiotalet var inte särskilt effektiv 
eller framgångsrik, vare sig det gällde att anpassa arbetskraften till nya produk-
tionsförhållanden eller att bemöta den ökad konkurrensen från låglöneländer 
(Ulmestig, 2009). Politiken var inte dimensionerad för att tillmötesgå de höga 
arbetslöshetstal som under denna period var ett faktum. Den var istället anpassad 
för en betydligt lägre andel arbetslösa vilket resulterade i en politik som inte 
fungerade. Inte minst gällde detta de utsatta grupperna ungdomar och 
utrikesfödda, grupper som fortfarande under tjugohundratalet är överrepresen-
terade bland arbetslösa. Likaså kom klyftan mellan trygga och otrygga anställ-
ningsförhållanden att kvarstå (ibid.). 

En av arbetsmarknadspolitikens viktigaste uppgifter har sedan slutet av nittio-
talet varit att bidra till ökad anpassningsförmåga och rörlighet på arbetsmark-
naden, bland annat genom kompetenshöjande insatser (Berglund & Esser, 2014, 
s. 74). Samtidigt menar Berglund och Esser (s. 84ff) att svensk ekonomi utveck-
lats relativt väl efter krisen på nittiotalet men att arbetsmarknaden inte utvecklats 
lika positivt, detta gäller särskilt ungdomsarbetslösheten där Sverige år 2011 
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hade den högsta ungdomsarbetslösheten av de nordiska länderna.  Även andelen 5

långtidsarbetslösa ökade kraftigt i början av tjugohundratalet.  

En vidare konsekvens av ovan beskrivna utveckling var, menar Ulmestig (2009, 
s. 111ff) att den svenska välfärdsstaten och dess arbetsmarknadspolitik kom att 
stå inför en generell legitimitetskris. Välfärdsstaten kritiserades för att vara allt-
för kontrollerande, byråkratisk och ineffektiv. De problem som präglade den 
svenska arbetsmarknaden beskrivs av Ulmestig som nära kopplade till byråkrati 
och centralisering. Kritiken ledde till en ökad efterfrågan på decentralisering, på 
privata alternativ och på att flytta politisk makt från central till lokal nivå (ibid., 
s. 119). I Sverige uppfattades den så kallade arbetslinjen och framväxten av en 
aktiveringspolitik som tänkbara lösningar och sätt att hantera de aktuella prob-
lemen och som ett sätt att möta kritiken, bl.a. om att staten inte gav tillräckliga 
incitament för arbete. Jag ska i avsnittet som följer härnäst återkomma till ak-
tiveringspolitikens framväxt och dess bakomliggande idéer. 

2.2 Strategier för att hantera en ökad press på välfärdssystemet 
Jag har hittills behandlat hur och varför välfärdsstaten och arbetslöshetspolitiken 
förändrats de senaste decennierna, såväl i Sverige som i Europa. En stor utman-
ing för välfärdsstaten har under denna period varit den ökade arbetslösheten. Jag 
har även kort belyst hur globaliseringen – avseende exempelvis företagens 
utökade möjligheter till snabba omställningar – medfört en press på välfärdsstat-
en. 

På vilket sätt förhåller sig välfärdsstaten till ovanstående nya förutsättningar? 
Utöver de studier och perspektiv som hittills belysts avseende välfärdsstatens 
svårigheter att hantera och bemöta ett tilltagande globalt tryck finns även en 
delvis annorlunda vetenskaplig diskussion. Något förenklat kan den beskrivas 
som fokuserad kring de strategier och förhållningssätt som välfärdsstaten nyttjar 
för att bemöta de förändrade omvärldsförutsättningarna. Flera forskare beskriver 
i detta sammanhang framväxten av aktiverande insatser och bland dessa utgörs 
en del av sociala investeringar. I följande avsnitt ges en fördjupad beskrivning 
av detta förhållningssätt hos välfärdsstaten. Redogörelsen tar utgångspunkt i 
framväxten av en aktiveringspolitik under sjuttio-, åttio- och nittiotalen med en 
särskilt tonvikt på USA, Storbritannien och Norden. Jag beskriver också hur 
flera forskare menar att sociala investeringar kan förstås som en variant och vi-
dareutveckling av tänkandet kring aktivering och aktiveringspolitik. 

 Det finns dock forskare som är kritiska mot att göra den här typen av jämförelser mellan oli5 -
ka länder. Oskar Nordström Skans (2009, s. 6ff) påpekar även att det varierar mellan länder 
hur man räknar, och vilka som räknas in som arbetslösa.
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2.2.1 Aktiveringspolitiken växer fram 
Flera av de västerländska välfärdsstaterna har under de senaste decennierna om-
formulerat sina sociala policys och givit dessa en mer individuell inriktning, det-
ta beskrivs bl.a. av sociologen Katarina H. Thorén (2008, s. 38). Arbetslivs-
forskarna, Mattias Bengtsson och Tomas Berglund (2012) beskriver på ett lik-
nande sätt som Thorén en politik som de menar syftar till att aktivera de arbet-
slösa och som ställer (direkta och indirekta) krav ett större individuellt ans-
varstagande. Enligt dem har den tidigare generösa politiken förlorat i betydelse i 
takt med att nya ekonomisk-politiska prioriteringar – den s.k. aktiveringspoli-
tiken – fäst en större tonvikt vid den enskildes personliga ansvar och 
skyldigheter i relation till arbete och arbetslöshet (jfr. Berglund & Esser, 2014, s. 
101ff). Syftet med förändringarna är, menar Bengtsson och Berglund, att 
motverka passivitet via sociala trygghetssystem och att stärka incitamenten till 
arbete och till sysselsättning genom såväl ”morötter som piskor” (s. 22).  

Den brittiske forskaren i socialt arbete Paul Stepney (2006a, 2006b) menar att 
bakgrunden till aktiveringspolitiken finns i vad han beskriver som ett välfärd-
spolitiskt skifte i Storbritannien under nittiotalet. Under Tony Blairs New 
Labour-regering formuleras socialpolitiska reformer som medför ett nytt sätt att 
tala om och beskriva välfärdsstatens uppdrag och syfte – den så kallade Tredje 
vägens  politik  (ibid., jfr. Thorén, 2008, s. 38ff). En central tanke bakom dessa 
reformer är just, hävdar Stepney, en betoning på individens personliga ansvar 
(jfr. Giddens, 1999, se vidare Powell, 2000).  

Enligt Stepney anammas det politiska idéinnehållet bakom den tredje vägens 
politik även i de nordiska länderna som ett sätt att kritisera  ett välfärdssystem 
som uppfattas som allt för byråkratiskt och kostsamt. Han menar att globaliser-
ing liksom en högre grad av marknadsinslag och avregleringar överhuvudtaget 
har medfört ett större tryck på offentliga verksamheter att reducera sina kostnad-
er och att bedriva en mer effektiv verksamhet (jfr. Held, 2012; Olofsson, 2013; 
Ulmestig, 2009 för liknande beskrivningar). Stepney, som är kritisk till förän-
dringen, menar att den tredje vägens politik kan förstås som en strävan efter att 
modernisera välfärdsstaten, karaktäriserad av ett bejakande av marknadsekono-
mi och av en starkare betoning än tidigare på individens egna ansvar (exem-
pelvis för sina eventuella sociala problem) – ett slags nyliberalt projekt, enligt 
Stepney, med syfte att å ena sidan balansera marknadsfrihet med social rättvisa 
och, å den andra, medborgarnas rättigheter med deras skyldigheter. 

Bakgrunden till aktiveringspolitiken återfinns med andra ord i en politisk vilja 
att motverka passivitet och att stärka incitamenten till arbete. Stepneys 
beskrivningar av aktiveringspolitiken och av den tredje vägens politik kan tolkas 
som skarp kritik, särskilt med avseende på hur han menar att ansvarsrelationen 
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(rättigheter och skyldigheter) mellan välfärdsstat och individ förändrats på in-
dividens bekostnad. Det är emellertid viktigt, särskilt i relation till Stepneys kri-
tiska hållning, att även beröra hur den brittiske sociologen, Anthony Giddens 
(som ofta beskrivs som en förgrundsgestalt för de politiska idéerna bakom den 
tredje vägens politik), påtalar vikten och nödvändigheten av en välfärdsstat som 
moderniseras och anpassas till globala förutsättningar. Staten behöver omdanas 
menar Giddens (Giddens, 1999, s. 79ff, 109ff). Den tredje vägens politik är ett 
sätt att skapa förutsättningar för att en entreprenör-kultur ska kunna komma till 
stånd – detta som ett sätt att dra fördel av den marknadsdynamik som han menar 
utmärker ett globalt samhälle. Giddens framhåller vikten av att balansera förhål-
landet mellan risk och trygghet i välfärdsstaten och av att skapa ”den ansvars-
fulle risktagaren” (s. 110). Aktiveringspolitiken ses från ett sådant perspektiv 
inte som någonting av ondo utan som en nödvändighet.  

2.2.2 Mot en starkare aktiveringspolitik i Norden 
Under åttio- och nittiotalet ställdes ökade krav inom den europeiska unionen och 
i Sverige på deltagande i arbets- och utbildningsrelaterade program för möj-
ligheten att få ekonomisk ersättning vid arbetslöshet (Thorén, 2008, s. 13, 46). 
Enligt Håkan Johansson, forskare i socialt arbete, (2009, s. 201ff) är aktiver-
ingstrenden en av de mest framträdande reformpolitiska trenderna sedan mitten 
av nittiotalet. Bakgrunden till aktiveringstrenden är den europeiska unionens 
uppfattning att medlemsländernas välfärdssystem behöver förändras och mod-
erniseras.  Det uppfattas med andra ord finnas ett behov av aktiverande insatser 6

för att få fler personer i arbete; detta av kostnadsskäl men även för att det skall 
finnas tydliga incitament för den arbetslöse att återgå eller komma tillbaka till 
arbete. Förändringen mot fler aktiverande åtgärder benämns av EU som den eu-
ropeiska sociala modellen och senare för sysselsättningsstrategin (s. 201). Syftet 
med strategin var att nå en ökad sysselsättningsgrad, särskilt bland marginaliser-
ade grupper som exempelvis arbetslösa ungdomar. 

Agneta Hedblom (2004), forskare i socialt arbete, menar att aktiveringskrav för 
att motverka långvarig arbetslöshet funnits i de nordiska länderna under många 
år men att de synsätt som ligger bakom kraven har förändrats. Hon beskriver hur 
arbetslöshet tidigare uppfattats som en konsekvens av strukturella förändringar 
(exempelvis industriella omstruktureringar, regional ekonomisk obalans eller 
som dåligt matchade kompetenskrav mellan arbetsmarknad och potentiell arbet-
skraft) och hur staten uppfattades ha ett ansvar gentemot medborgarna att på 
bästa sätt parera en sådan strukturell problematik. Synen på statens ansvar har 

 I Sverige kan de ökade kraven förstås som ett svar på den ekonomiska recession som inträf6 -
far under nittiotalet och som resulterade i höga arbetslöshetstal. Inom den europeiska unionen 
kan ökade krav förstås som en konsekvens av en tilltagande global press gentemot de eu-
ropeiska medlemsländerna (Johansson, 2009 s. 203ff).
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emellertid förändrats. Denna förändring har inneburit att de nordiska ländernas 
aktiveringspolitik allt mer har kommit att likna den politik som tidigare varit 
utmärkande för kontinentala länders politik – d.v.s. att arbetslöshet i större ut-
sträckning betraktas som ett individuellt problem, som en följd av bristande per-
sonliga och individuella egenskaper och att någon form av motprestation därför 
bör krävas av den enskilde för att hans eller hennes rätt till offentliga bidrag (jfr. 
Bengtsson & Berglund, 2012; Berglund & Esser, 2014). Detta gäller även i 
Sverige, ett land som traditionellt sett haft en generös arbetslöshetsförsäkring. 

2.2.3 En förändrad syn på arbete – från rättighet till skyldighet 
Sedan nittiotalet har arbetslöshetsförsäkringen kraftigt försvagats samtidigt som 
kraven på aktivering har ökat (Bengtsson & Berglund, 2012; Berglund & Esser, 
2014). Under samma period är coachning och kontroll två allt starkare trender 
inom den svenska arbetsmarknadspolitiken (ibid., jfr. Lundälv & Lindqvist, 
2013). Att som arbetslös stå till buds för första bästa arbete har, hävdar Bengts-
son och Berglund, ersatt tidigare satsningar på kompetenshöjande åtgärder för 
arbetslösa. Berglund och Esser (s. 79) menar ”att arbetsmarknadspolitiken 
övergått från att satsa på employability – kompetenshöjande åtgärder – till arbet-
slösas standby-ability  – att stå till buds för första bästa jobb” [min kursiv.]. 
Diskursen – sättet att tala om och beskriva arbetslöshet, arbetslösa och arbet-
slösas situation – förändras i slutet av nittiotalet, hävdar Bengtsson och 
Berglund. Arbetslöshet förknippas alltmer sällan med en brist på sysselsättning 
och allt oftare med en brist på “anställningsbarhet” (ibid., s. 27-28, jfr. Hedblom, 
2004). På ett liknande sätt som Bengtsson och Berglund samt Berglund och Ess-
er belyser Jan Petersson (2009), forskare i socialt arbete, hur den tidigare rätten 
till arbete inom svensk arbetsmarknadspolitik förändras (och förskjutits) mot en 
skyldighet till arbete (s. 87ff). 

I början av tjugohundratalet blir den s.k. arbetslinjen en slags politisk strategi 
och princip (Johansson & Hornemann Møller, 2009, s. 14ff).  Arbetslinjen kan, 7

hävdar Johansson och Hornemann Møller, förstås som en politisk strategi som 
genom en striktare politik gentemot arbetslösa syftar till att få in fler arbetslösa 
på arbetsmarknaden. Tonvikten läggs på de arbetslösas egna ansvar. Den aktiva 

 Johansson och Hornemann Møller relaterar arbetslinjen till begreppet aktivering – en term 7

som enligt dem används i många länder, bland annat Sverige. Begreppet aktivering relateras i 
sin tur vanligen till andra begrepp som aktiva välfärdsstater, aktivt medborgarskap, aktiv ar-
betsmarknadspolitik, workfare och till welfare-to-work. I Sverige förknippas aktiveringsbe-
greppet vanligen med medborgaren som arbetare, med en skyldighet till arbete och med ar-
bete som en slags samhällsmoralisk princip (ibid.). På ett liknande sätt innehåller begreppet 
arbetslinje, enligt Malin Junestav (2004), forskare i ekonomisk historia, en rad olika politiska 
och ekonomiska idéer vilka betonar individens skyldigheter och en individualisering av ans-
var i en större utsträckning än tidigare.
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arbetsmarknadspolitiken har vidare ett slags dubbla syften. Å en sidan kan den 
förstås som ett politiskt instrument som syftar till att göra arbetsmarknaden mer 
effektiv, exempelvis genom utbildningsinsatser riktade till arbetslösa. Å andra 
sidan kan politiken förstås som ett sätt att styra och sätta press på de arbetslösa, 
exempelvis genom hot om indragna ersättningar.  

2.2.4 En förskjutning av det sociala medborgarskapets innerbörd 
Flera forskare menar att aktiveringspolitiken förändrar medborgarskapets bety-
delse. Jörgen Lundälv, arbetslivsforskare och Rafael Lindqvist, professor i soci-
ologi belyser i artikeln ”Aktivering till anställningsbarhet eller modernt arbet-
stvång? En analys av fas 3 i svensk dagspress” hur centrala policymål i aktiver-
ingspolitiken kan relateras till förskjutningar i det sociala medborgarskapets in-
nerbörd (d.v.s. relationen mellan medborgare och välfärdsstat). I likhet med 
Hedblom (2004), Bengtsson och Berglund (2012) samt Berglund och Esser 
(2014) menar de att arbetslöshet alltmer sällan i den massmediala debatten 
beskrivs som en strukturell risk och allt oftare som ett personligt ansvar. Arbet-
slösheten förstås därmed inte längre som en kollektiv, social risk utan som ett 
personligt misslyckande där individen inte lyckats vara anställningsbar (jfr. 
Standing, 2013). Den förändrade synen på arbetslöshet indikerar, menar de, en 
förskjutning i synen på det sociala medborgarskapets innebörd; ”Förskjutningen 
har skett i riktning mot inskränkt ekonomisk grundtrygghet kombinerad med ett 
mer eller mindre uttalat arbetstvång i samband med arbetslöshet […] (s. 10). 
Den enskilde, poängterar Lundälv och Lindqvist, förväntas själv hantera risken 
för att hamna i arbetslöshet genom att se till att vara anställningsbar, ha 
självförtroende och genom att uppvisa handlingskraft (ibid.). 

På ett liknande sätt som Lundälv och Lindqvist relaterar Berglund och Esser 
(2014) de ökade aktiveringskraven till försämringar i sociala försäkringar som 
exempelvis arbetslöshetskassan – något de menar i förlängningen förändrar det 
sociala medborgarskapets innerbörd. De menar vidare att ”Socialförsäkringssys-
temen som garanterar ekonomisk trygghet vid allmänna risker som arbetslöshet, 
sjukdom, arbetsskada, ålderdom och familjebildning, […] ofta [sägs] vara grun-
den i den sociala välfärden.” (s. 100). Sedan år 2007 har ersättningsnivåerna i de 
sociala försäkringarna som exempelvis arbetslöshetskassan emellertid stramats 
åt (som en indirekt konsekvens av aktiveringspolitiken). I praktiken har den ak-
tiva arbetsmarknadspolitiken med ökade krav på självständighet via aktivering 
med andra ord inneburit att ersättningsnivåerna i sociala skyddsnät som arbet-
slöshetskassan begränsats (att omfattas har blivit dyrare samtidigt som ersät-
tningsnivåerna sänkts). De sociala skyddsnäten bör, hävdar Berglund och Esser, 
i en allt högre grad än tidigare beskrivas som ett slags skräddarsydda lösningar 
riktade mot den enskilde individen – de sociala skyddsnäten kan därför inte i 
samma utsträckning som tidigare sägas vara universella, menar de. 
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2.2.5 Sammanfattning om aktiveringspolitik – mot sociala investeringar? 
I detta avsnitt om aktiveringspolitik har jag med stöd i flera forskares studier 
beskrivit hur en aktiveringspolitik sedan åttio- och nittiotalen vuxit fram såväl i 
Norden som inom den europeiska unionen. Denna politik har inneburit omfor-
mulerade sociala policys där dessa gjorts mer individuellt inriktade och där den 
enskildes ansvar och skyldigheter i relation till arbete och arbetslöshet betonats i 
en högre grad än tidigare. Rätten till arbete har förändrats till att betona en 
skyldighet till arbete; aktivering är ett begrepp som vuxit fram och som ar-
tikulerar just det här förändrade synsättet på ansvarsfrågan. Som jag beskrivit 
kort i inledningen till arbetet har det under samma period som aktiveringspoli-
tiken utvecklats också vuxit fram ett nytt begrepp – sociala investeringar. Idén 
om sociala investeringar har fått fäste i svensk och internationell politik och för-
valtning under de senaste åren. I följande avsnitt ska jag redogöra för denna idé, 
vad den innebär mer specifikt. 

2.3 Sociala investeringar – en motkraft? 
Som berörts ovan har de senaste decenniernas strukturomvandlingar, som bl.a. 
lett till en ökad press på välfärdssystemen, i förlängningen också varit en bidra-
gande orsak till förändrade förhållningssätt hos välfärdsstaten (jfr. Habermas, 
2001; Morel, Palier & Palme, 2012). De nya förutsättningarna har inneburit att 
välfärdssystemens organisation inte kan fungera på samma sätt som tidigare. 
Flera samhällsforskare menar att begreppet sociala investeringar betecknar detta, 
d.v.s. just ett förändrat sätt att organisera välfärd som har vuxit fram som ett svar 
på vad som uppfattats som ett behov av att förändra och modernisera 
välfärdssystemet (Hemerijck, 2012; Jenson, 2012, 2014; Morel, Palier & Palme, 
2012, 1ff, 353ff; Nikolai, 2012). Enligt socialforskarna Brian Nolan (2013) samt 
Ahn och Kim (2014), har sociala investeringar blivit en viktig del i debatten om 
den europeiska välfärdsstaten (ibid.).  

I detta avsnitt behandlas begreppet och ansatsen sociala investeringar. Jag ger en 
bakgrund till begreppet och en historisk kontextualisering som spänner mellan 
femtiotalet och fram till idag. Därefter redogör jag för begreppets innehåll; hur 
kan det förstås och vad det fylls med. Jag berör frågan om vad som skiljer so-
ciala investeringar från andra (tidigare eller mer traditionella) typer av sociala 
insatser. Jag belyser även delar av den kritik som riktats mot idén och dess im-
plementering, bland annat rör kritiken att det i begreppet sociala investeringar 
finns underliggande antaganden av olika slag och dem är flera forskare kritiska 
till. Avslutningsvis ges några sammanfattande kommentarer. 

Den bärande och mest grundläggande tanken hos begreppet sociala investeringar 
är att ekonomiska satsningar inom det sociala området kan (och bör) innebära 
framtida positiva effekter – inte bara för utsatta grupper och individer utan också 
rent ekonomiska effekter som gagnar samhället och välfärdsstaten (Morel, Palier 
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& Palme, 2012, 1ff, 353ff). “Social investering” handlar om att ett socialt sky-
ddsnät inte bara ska innebära utgifter, utan i någon mån också generera intäkter 
som minskar den ekonomiska belastningen på välfärdssystemet. Syftet har varit 
att bättre kunna bemöta de nya typer av sociala risker som globalisering och an-
dra strukturella förändringar inneburit (ibid.). Idén om sociala investeringar 
bygger vidare på att samhället – genom investeringar i exempelvis människors 
“humankapital” (vilket syftar på deras utbildning, färdigheter, talanger och 
kompetenser) – ger individer, familjer och samhällen större möjligheter att be-
möta olika typer av omställningar (som exempelvis en förändrad karriär, yrkes-
bana etc.) och att detta på sikt resulterar i att samhällets ekonomiska utgifter 
minskar (ibid.).  

2.3.1 Ett inte helt nytt perspektiv – en internationell utblick 
Jane Jenson (2012), professor i politisk vetenskap, beskriver hur det sociala in-
vesteringsperspektivet vuxit fram under de senaste femton åren mot bakgrund av 
idéer om att främja social inkludering, att minska fattigdomen i samhället samt 
att förbereda inför förändrade anställnings- och arbetsmarknadsförhållanden 
(ibid.). Utvecklingen mot sociala investeringar är också en del av en längre his-
torisk process (som pågått sedan femtio- och sextiotalet och fram till idag) inom 
vilken olika ekonomiska- och politiska ideal kritiserats och omformats (Jenson, 
2012, 2014, jfr. Bonoli, 2012; Hemerijck, 2012; Nikolai, 2012).  

Under femtio- och sextiotalet förknippades sociala skyddsnät i Europa och USA 
med pensionssystem och arbetslöshetsförsäkringar vilka syftade till att ge män-
niskor en social grundtrygghet och till att motverka social utsatthet (Jenson, 
2014). Enligt Jenson utmanades dessa idéer under åttiotalet då nyliberala idéer 
gavs ett större politiskt utrymme. I de nyliberala idéer som då kom fanns en un-
derliggande kritik mot vad som uppfattades som ett alltför omfattande statligt 
inflytande över människors liv, skriver Jenson. Staten uppfattas med andra ord 
vara grunden till rådande samhälleliga och sociala problem och de tidigare (tra-
ditionella) sätten att styra och organisera arbetsmarknads- och socialpolitik 
förkastades. Marknaden gavs härmed, hävdar Jenson, ett större utrymme på 
bekostnad av de sociala skyddsnäten.  
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Under nittiotalet skedde ytterligare förändringar. De nyliberala idéerna som varit 
rådande sedan föregående decennium kritiserades  vilket, enligt Jenson (2014) 8

innebar att nya politiska idéer om välfärdsstatens syfte och organisering fick 
fäste. Uppfattningen om välfärdsstaten som en ”development welfare state” blev, 
enligt Jenson, utgångspunkten för ett nytt sätt att organisera välfärdsinstitution-
erna. De nya uppfattningarna om välfärdsstatens syfte fylldes med idéer om att 
investera i den enskilde och häri, menar Jenson, finns början till vad som senare 
har kommit att benämnas som sociala investeringar (ibid., se även Morel, Palier 
& Palme, 2012, för liknande beskrivningar). Bakgrunden till ”[the] development 
welfare state” finns, enligt Jenson, i vad som under nittiotalet uppfattades vara 
ett behov av sociala policys som var pro-aktiva och som skulle få människor att 
inse, värna och utveckla den egna potentialen. Detta innefattade också en in-
ställning till sociala skyddsnät, arbetsmarknads- och socialpolitik om att dessa 
inte enbart borde ha funktionen av att vara en försäkring mot perioder av hög ar-
betslöshet. 

På liknande sätt som Jenson beskriver välfärdsforskarna Nathalie Morel, Bruno 
Palier och Joakim Palme (2012, s 17ff) hur sociala investeringar växer fram ur 
vad som uppfattas som ett behov av att modernisera välfärdsstaten och att göra 
den bättre på att bemöta nya typer av sociala risker.  

Enligt Morel, Palier och Palme kan sociala investeringar förstås som ett paraply 
för flera politiska idéer som, å ena sidan, förenas i en liknande analys av behovet 
av förändring men som, å andra sidan, skiljer sig åt – detta särskilt avseende 
synen på det sociala medborgarskapets innerbörd. Mer konkret handlar det om 
olika analyser av frågor som: Vad är produktivt eller inte i ett samhälle? 
(avseende exempelvis en generös arbetslöshetskassa); Vilken är människans 
”natur”? Riskerar omfattande sociala skyddsnät som exempelvis en arbet-

 Enligt Jenson (2014) kritiserades de nyliberala politiska idéerna och sätten att organisera 8

välfärdens institutioner under nittiotalet för att inte ha klarat av att leva upp till löftet om att 
tillgodose en inkomst eller ett arbete åt samtliga medborgare. Kritiken går, enligt Jenson, ut på 
att poängtera att människors förutsättningar inte är jämlikt fördelade och att människors möj-
lighet att komma till rätta med social utsatthet kräver något ytterligare, utöver s.k. självre-
glerande marknadslösningar. De nyliberala politiska löftena om aktiverande åtgärder och 
statligt sparande kritiserades eftersom politiska löften och den reella verkligheten uppfattades 
se helt olika ut. Ur den här kritiken växte det sociala investeringsperspektivet fram (ibid.). 
Jenson poängterar emellertid att de tidigare nyliberala idéerna och sättet på vilket dessa idéer 
betonar vikten av ett starkt marknadsinflytande inte helt förkastas. Även inom det sociala in-
vesteringsperspektivet framhålls vikten av en marknad men perspektiven skiljer sig åt, menar 
hon, med avseende på om marknaden uppfattas som den enda lösningen på sociala problem 
eller inte. I kontrast till hur nyliberala politiska idéer framhåller vikten av en minskad statlig 
inblandning i arbetsmarknads-, socialpolitik, arbete och välfärdsfrågor efterlyser det sociala 
investeringsperspektivet ett ökat statligt inflytande i denna typ av frågor (ibid.).

!19



slöshetskassa med väl tilltagna ekonomiska ersättningar vid arbetslöshet att leda 
till passivitet eller begränsas istället risken för att människor hamnar i fattigdom 
och social utsatthet?; Vilka rättigheter och skyldigheter skall gälla i relationen 
mellan individ och stat? Ska rättigheterna eller skyldigheterna betonas?; I vilken 
mån ska vi sträva efter ett mer jämlikt samhälle? Bör jämlikhet vara ett mål i sig 
eller inte? Och Hur ska staten förhålla sig till aktiverande policyer? Skall staten 
vara aktiv eller passiv?  

Olika tolkningar av och svar på denna typ av frågor kan, hävdar Morel, Palier 
och Palme (s. 17ff), förstås som ett uttryck för två olika politiska idétraditioner – 
å ena sidan en socialdemokratisk, ofta relaterad till den danske socialforskaren 
Gösta Esping-Andersen i de nordiska länderna och, å andra sidan, en liberal tra-
dition som vanligen förknippas med den brittiske sociologen Anthony Giddens 
och med den tredje vägens politik i Storbritannien.  Bakgrunden till det sociala 9

investeringsperspektivet, så som det har vuxit fram, finns till viss del, menar 
Morel, Palier och Palme, inom de båda politiska synsätten och deras respektive 
tolkning av det sociala medborgarskapets innerbörd.  

2.3.2 En ny typ av sociala insatser? 
Vad skiljer då sociala investeringar från andra (tidigare eller mer traditionella) 
typer av sociala insatser? Enligt Nolan (2013) syftar termen investering till att 
visa hur välfärdssamhällets utgifter också kan tillföra en produktiv kapacitet i 
samhället; såväl till individer som till samhället som helhet. Att insatser inte en-
dast är en utgift är något som Nolan hävdar traditionellt sett har ignorerats inom 
välfärdsforskningen. Den brittiske forskaren Neil Lunt (2009) relaterar sociala 
investeringar till ett ett slags framåtblickande och till ett sätt att utveckla män-
niskors humankapital (jfr. Morel, Palier & Palme, 2012). Pintelon et al. (2013) 
beskriver hur sociala investeringar kan vara ett sätt att ordna med och/eller or-
ganisera utbildningsinsatser för barn och unga vuxna. Investeringsperspektivet 
kan härmed, hävdar Pintelon et al., vara som ett sätt för föräldrar att investera i 
sina barn men också en vara möjlighet att öka anställningsgraden hos lågt utbil-
dade föräldrar (ibid., jfr. Morgan, 2012). 

 Anthony Giddens (1999) betonar bland annat individens skyldigheter gentemot staten och 9

poängterar att för stora förmåner riskerar att leda till passivitet. Giddens menar vidare att 
ojämlikheter i samhällen inte av nödvändighet är någonting negativt – ojämlikheter kan, 
menar han, fungera som en drivkraft i samhället (ibid.). Esping-Andersen (2002, s. 1ff, 26ff, 
68ff) argumenterar å sin sida för att en generös arbetslöshetskassa begränsar risken för att 
hamna i social utsatthet, han betonar rättighetssidan i relationen mellan individ och stat (och 
särskilt de samhällsekonomiska fördelarna med detta). Han påpekar vidare att såväl in-
vesteringar (då särskilt i syfte att förbättra barns, ungas och kvinnors situation) som sociala 
skyddsnät är nödvändiga inslag i en väl fungerande och modern välfärdsstat (ibid.). 
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Nolan (2013) menar att sociala investeringar kan förstås som en del av ett nytt 
perspektiv och av en ny diskurs för hur sociala policys ska se ut och för hur ar-
betet ska organiseras. Det är ett paradigm och en slags strategi med anspråk på 
att vara det optimala sättet för välfärdsstater att organisera sina institutioner. 
Samtidigt kan det även, menar han, förstås som ett slags analytiskt sätt att tänka 
kring frågor som handlar om social policy. Det kan exempelvis handla om 
vilken typ av sociala utgifter som ska ses som investeringar och inte (ibid.). Ahn 
och Kim (2014) beskriver på ett liknande sätt som Nolan hur sociala in-
vesteringar kommit att uppfattas som en viktig del av möjligheterna att hantera 
de nya typer av sociala risker som moderna välfärdsstater ställs inför. Dessa 
möjligheter kan bland annat handla om hur man lämpligast stödjer en aktiv ar-
betsmarknadspolitik eller som ett sätt att stödja olika typer av tidiga utbild-
ningsreformer. Ett socialt investeringsperspektiv har sammantaget, menar Ahn 
och Kim, inneburit att debatten välfärd inte längre endast eller i första hand 
handlar om utgiftstak utan även om hur välfärdsstaten på bästa eller mest 
lämpliga sätt bör organiseras.  

Jenson (2012) hävdar att ingen riktig konsensus råder kring begreppet sociala 
investeringar. Huruvida begreppet uppfattas som nytt eller inte beror enligt 
henne på vad som står i fokus. I likhet med Jenson (och i viss mån även Morel, 
Palier & Palme, 2012) beskriver Giuliano Bonoli (2012), forskare i social policy, 
sociala investeringar som ett paraply av olika insatser, bland annat hjälp till 
självhjälp (exempelvis att söka arbete) eller som subventioner till arbetsgivare 
eller program som anställer arbetslösa personer (ibid.). Enligt Morel, Palier och 
Palme (2012, s. 369ff) varierar insatserna förknippade med sociala investeringar 
mellan olika länder, exempelvis med avseende på huruvida aktiveringsbegreppet 
tolkas och används på ett defensivt eller offensivt sätt. Aktiveringsbegreppet 
kan, menar de, användas både som en form av hot om minskade ersät-
tningsnivåer (defensivt) och på ett offensivt sätt där det syftar till att utveckla 
människors färdigheter, utbildning och kompetenser. Sociala investeringar 
måste, enligt dessa författare, förstås som en komplex agenda av såväl de-
mografiska, sociala, ekonomiska och politiska motiv. 

Som jag hittills redogjort för lanseras sociala investeringar från flera håll (både 
vetenskapligt och politiskt) som ett förändrat och förbättrat sätt att organisera 
välfärd. Men det finns också flera forskare som riktar skarp kritik mot de sociala 
investeringarna som idé och ansats i policy. I följande avsnitt redogör jag för en 
del av kritiken.  

2.3.3 Kritik mot sociala investeringar 
En som tidigt framförde kritik mot sociala investeringar, var den brittiska 
forskaren i social policy Ruth Lister (2003). Hennes kritik gällde sociala in-
vesteringar riktade mot barn. Lister menar att barn ur det sociala invester-
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ingsperspektivet reducerades till framtida arbetskraft och att de sociala in-
vesteringarna inte i första hand ser till barnets bästa utan till samhällets behov av 
en framtida vuxen som deltar i arbetslivet. Hon är med andra ord kritisk till vad 
hon menar är en allt för stark framtidsorientering och till att ett ensidigt fokus på 
framtida möjligheter till arbete riskerar att underminera barns bästa här och nu 
(ibid.).  

Pintelon et al. (2013) poängterar att det i begreppet investering finns underlig-
gande och outtalade antaganden om att investeringarna ska leda till en ökad sys-
selsättning på arbetsmarknaden och om att den enskilde individen att ska ta ett 
(större) eget ansvar för de egna handlingarna (ibid.). Bea Cantillon, forskare i 
social policy, (2011) relaterar på ett liknande sätt som Pintelon et al. till en ak-
tiverande välfärdsstat. Framväxten av sociala investeringar har, hävdar Cantil-
lon, gjort att det är möjligt att tala om ett nytt socialt kontrakt där ett fokus på 
investeringar skjutit undan andra – mer traditionella – former av ekonomiskt 
stöd och där jämlikhet i möjligheter (equal opportunities) sätts framför jämlikhet 
i utfall (equality of outcomes) (ibid., s. 439).  

Cantillon och Van Lancker (2013) beskriver på ett närliggande sätt vad de menar 
är en ny logik och där sociala policys av olika slag främst syftar till att vara för-
beredande framför att – som tidigare – verka som ett socialt skyddsnät i första 
hand. I det sociala investeringsparadigmet finns dessutom outtalade förvänt-
ningar på att arbete skall vara en slags genväg till social inklusion och härmed 
också en orientering mot en aktivering av den enskilde (ibid., s. 555, jfr. Pintelon 
et al., 2013). Sociala investeringar kan härmed, hävdar Cantillon et al. (2013) 
förstås som en disciplinerande policy riktad mot den enskilde. Och vad händer 
med de individer som inte klarar av – trots sociala investeringar – att integreras 
på arbetsmarknaden? Individen förväntas vara (eller görs till) en produktiv med-
borgare, något som Cantillon et al. menar att inte alla klarar av. Detta leder i sin 
tur till, menar författarna, att hela grupper i samhället härmed riskerar att lämnas 
utanför. Sammantaget belyser de en stor problematik kring de sociala in-
vesteringarna och visar samtidigt på att behovet av en välfärd i traditionell form 
fortfarande kvarstår.  

Ytterligare en kritik framförs av Nolan (2013) som pekar på svårigheterna med 
att avgöra och värdera vad som är en investering. Är det möjligt att värdera olika 
grupper och ställa dem emot varandra (exempelvis äldre och unga) och vem 
avgör om en viss typ av ohälsa är värre än andra typer av ohälsa? Vilken roll kan 
den förväntade kostnadsreduceringen eller ”vinsten” spela i sådana 
avvägningar? Nolan pekar på en inbyggd problematik när det gäller att nyttja 
sociala investeringar som en grund för politiskt beslutsfattande. En liknande kri-
tik framförs dessutom från Ahn och Kim (2014) som pekar på vad de menar är 
ett bristande empiriskt stöd för vilka ekonomiska effekter som sociala in-
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vesteringar av olika slag egentligen ger. Ahn och Kim framför också kritik mot 
att sociala investeringar, enligt dem, bidrar till att sociala policys och målsät-
tningar underordnas ekonomiska mål (ibid.). 

2.3.4 Sammanfattande kommentarer om sociala investeringar 
I detta avsnitt om sociala investeringar har jag beskrivit den historiska bakgrun-
den till begreppet och jag har redogjort för begreppets innehåll, hur det kan 
förstås och vad det fylls med. Även delar av den vetenskapliga kritik som riktats 
mot investeringarna har belysts. Mot bakgrund av redogörelsen ovan kan sociala 
investeringar sammantaget förstås som såväl ett paradigm, en strategi som ett 
nytt sätt att tänka kring välfärd och om hur välfärdens institutioner kan organis-
eras. Sociala investeringar kan, enligt ansatsens förespråkare, vara ett sätt att 
stödja olika typer av utbildningsinsatser och andra typer av investeringar i män-
niskors humankapital. Begreppet syftar även till att belysa att välfärdssatsningar 
inte enbart bör uppfattas som ekonomiska utgifter utan också på längre sikt kan 
generera ekonomiska intäkter till samhället (t.ex. i form av inkomstskatt och 
uteblivna utgifter för sociala insatser i senare skeden). Samtidigt innefattar be-
greppet också värderingar och förväntningar som till viss del är outtalade; be-
greppet och dess tankegods, hävdar Pintelon et al. (2013), för med sig (ökade) 
förväntningar på individen när det gäller det egna ansvaret för arbete och syssel-
sättning. Kritik kan riktas mot bristande empiriskt stöd för vilka förbättringar 
(och till vilken grad) som insatserna faktiskt leder till, liksom mot svårigheterna 
att avgöra och värdera vad som är en investering och hur olika grupper och indi-
vider i samhället ska värderas i förhållande till varandra. 

2.4 Sammanfattning av kapitlet  
Jag har i detta kapitel redogjort för vad som av flera forskare beskrivs som prob-
lematik som den svenska välfärdsstaten måste hantera. Jag har även givit exem-
pel på vad som kan beskrivas som strategier och förhållningssätt från 
välfärdsstaten i syfte att hantera en problematisk situation. Ett särskilt fokus 
fästes vid framväxten av en s.k. aktiverande politik och av sociala investeringar. 
I följande kapitel redogör jag för uppsatsens teoretiska referensram.  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3 HABERMAS OM LEGITIMITET OCH KRISER 
I följande kapitel redogör jag för uppsatsens teoretiska perspektiv och tillika an-
alytiska verktyg. Mer specifikt behandlar kapitlet den tyske sociologen och 
vetenskapsfilosofen Jürgen Habermas teorier om det moderna och det senmod-
erna eller senkapitalistiska  samhällets utveckling. Avsnittet fokuserar särskilt 10

på Habermas teorier om legitimitet och legitimitetskriser och på den problematik 
som han menar att det senkapitalistiska samhället står inför och har att hantera. 
Uppsatsens syfte och fokus innebär även att vissa delar av Habermas teoribild-
ning som ligger lite utanför detta arbetes syfte och frågor inte ägnas en lika stor 
uppmärksamhet. Detta gäller särskilt teorierna om Kommunikativt handlande 
som berör språkets betydelse för demokratibildning och för möjligheten för en 
fri demokratisk dialog. Även Habermas teorier om offentlighetens förfall nämns 
relativt kort. Habermas är inte ensam om att skriva om legitimitet och legit-
imitetskriser. I kapitlets avslutande del återges därför – om än i korthet och i 
syfte att stärka Habermas redogörelser – två andra sociologers (den tyske soci-
ologen Ulrich Becks och den brittiske statsvetaren och sociologiprofessorn 
David Helds) beskrivningar av globalisering och globaliseringens konsekvenser 
för enskilda välfärdsstater legitimitet.  

Kapitlet är disponerat på följande sätt. Direkt härefter följer en kortare introduk-
tion till Habermas teorier om det moderna och det senmoderna samhällets 
utveckling och som syftar till att ge en övergripande förståelse för Habermas 
teorier om legitimitet och legitimitetskriser. Avsnittet efter introduktionen be-
handlar i korthet Habermas teorier om kommunikativt handlande. Habermas 
fäster stor vikt vid språket som han betraktar som mycket centralt för individen. 
I det tredje avsnittet behandlas hur Habermas menar att samhälleligt och socialt 
liv kan betraktas utifrån två skilda perspektiv – system och livsvärld – och jag 
beskriver hur Habermas menar att systemvärlden koloniserar människans 
livsvärld. Jag redogör även för vad som utmärker de två perspektiven och för 
vilka utryck som Habermas menar att koloniseringen tar sig i människors 
vardagsliv. I det fjärde avsnittet behandlas teorierna om offentlighetens förfall 
och hur Habermas menar att förutsättningarna för det offentliga samtalet har 
förändrats. Efter detta följer kapitlets mest omfattande avsnitt i vilket jag re-
dogör för hur Habermas skriver om legitimitet och legitimitetskriser i vad han 
benämner som det senkapitalistiska samhället. Kriserna är, enligt honom, på 
flera sätt inbyggda i det senkapitalistiska samhällets sätt att fungera och jag 
beskriver hur Habermas tänker sig detta. Kapitlet avslutas med en kort beskrivn-
ing av hur Ulrich Beck och David Held på ett liknande sätt som Habermas skriv-
it om globaliseringen och dess konsekvenser för den enskilda statens legitimitet. 

 Jag använder begreppen senmodernt och senkapitalistiskt samhälle som synonymer i denna 10

text.
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Jag ger även några summerande kommentarer och belyser även en del av den 
kritik som riktats mot Habermas teorier. 

3.1 Introduktion – kritiken av det moderna projektet 
En grundläggande utgångspunkt för Habermas arbete och hans teorier om 
samhället är den kritiska hållning som han intar mot det så kallade moderna pro-
jektet och den specifika form som det moderna, enligt honom, antagit (Ander-
sen, 2003, s. 429f; Carleheden, 1996, s. 154). Enligt Habermas är det moderna 
projektet ofullbordat. Habermas kritik mot hur samhället i det moderna förän-
drats har emellertid ett konstruktivt innehåll; att det moderna är ett ofullbordat 
projekt syftar på potentialer och löften som ännu inte realiserats – detta till stor 
del beroende av inbyggda defekter och motsättningar i det moderna samhället  11

(Andersen, 2003; Pusey, 1987). Med hjälp av sin teoretiska ram – i vilken 
Habermas bygger på en mängd olika teorier och teman från flera olika veten-
skapliga traditioner (som sociologi, filosofi, språk- och rättsvetenskap) – syftar 
han till att såväl kritiskt granska och belysa olika sociala processer som till att 
förändra samhället i, som han ser det, en positiv riktning (Andersen, 2003; 
Pusey, 1987; Sandberg & Andersson, 2014). Enligt sociologiprofessorn Michael 
Pusey (1987) tar Habermas teorier avstamp i såväl socialantropologi, ekonomi 
som social- och kulturell historisk utveckling i Europa – en slags historisk 
återblick i vilken han kombinerar en normativ, politisk teori med en analytisk, 
social teori. Habermas har, enligt samma författare, en förståelseinriktad metod 
och tillvägagångssätt – detta som en grund för egna beskrivningar och teorier av 
en så kallad senkapitalism och ett senkapitalistiskt samhälle (ibid., s. 40). Bak-
grunden till Habermas sociologi och hans betoning på både kritik och förändring 
av samhället finns inom den så kallade kritiska teorin som brukar förknippas 

 Enligt Michael Pusey (1987), bör bakgrunden till Habermas kritik av det moderna förstås 11

som en influens av av Marx och Webers teorier om det moderna samhället. Pusey menar att 
Habermas influerats av Marx syn på relationen mellan marknadskrafter (kapitalägarna) och 
arbetskraften (lönearbetarna) i samhället – och spänningen dem emellan avseende vad Marx 
beskrev som ett exploaterande förhållande (s. 27ff). Bidraget från Weber består framför allt i 
Webers teorier om den rationaliseringsprocess som han menar karaktäriserar framväxten av 
det moderna samhället (ibid., se Weber, 1986). Enligt sociologiprofessor Heine Andersen 
(2003) beskriver Habermas det moderna samhälles defekter som en [process av] försvagad 
tilltro till samhällets institutioner, som försvagad solidaritet i samhället och som identitetskris-
er hos individen. Detta som en konsekvens av att det moderna samhället förändrat och 
försämrat villkoren för mänsklig samvaro, kommunikation etc. (ibid.).
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med Frankfurtskolan (Andersen, 2003; Eriksen & Weigård, 2000; Pusey, 1987; 
Sandberg & Andersson, 2014).   12

Habermas menar att det moderna samhällets utveckling har att göra med upp-
komsten och utveckligen av en offentlig, politisk sfär för åsiktsbildning (ibid., se 
även Habermas, 1975, 1996, 2003). Det här är en större historisk förändring som 
pågått från 1700-talet fram till våra dagar och som inneburit en rad större struk-
turella förändringar vilka, enligt Habermas, i grunden förändrat förutsättningar-
na för människor i deras vardag (individens livsvärld) och för vad det innebär att 
vara människa (ibid.). Ett grundläggande drag i det moderna samhället är att det 
har inneburit en sekularisering, d.v.s. en distansering från religion och frågor av 
metafysisk karaktär (Sandberg & Andersson, 2014). Makt och pengar har istället 
blivit allt mer styrande för upprätthållandet av mänskliga relationer (ibid. jfr. 
Weber, 1986). Denna förändring innebär i sin tur att olika byråkratiska system 
som rätts- och välfärdssystem blivit allt mer maktfullkomliga (Eriksen & 
Weigård, 2000, s. 226ff). 

3.2 Habermas om språkets betydelse för människan 
Habermas fäster stor vikt vid språket som han betraktar som mycket centralt för 
individen, både för hennes förståelse av den tid och det sammanhang som hon 
befinner sig i och för hennes möjligheter att hantera olika praktiska och sociala 
sammanhang (Eriksen & Weigård, 2000, Sandberg & Andersson, 2014). Med 
hjälp av språket kan människan komma bort från olika former av förtryck. Detta 
synsätt är en grund för två ytterligare nyckelbegrepp hos Habermas: kommunika-
tion och kommunikativt handlande, som enligt Habermas utgör ett fundament 
för socialt liv och samhället i stort (ibid.). Förändringen från ett traditionellt till 
ett modernt samhället, och den tillhörande förändringen av en offentlig och poli-
tisk sfär som ovan beskrivits, har emellertid inneburit att människors målra-
tionella handlande ökat radikalt (Andersen, 2003; Eriksen & Weigård, 2000; 
Habermas, 1975, 1996, 2003; Pusey, 1987; Sandberg & Andersson, 2014). Den-

 Frankfurtskolan var ett (ny-)marxistiskt orienterat forskningsinstitut som upprättades i 12

Frankfurt år 1923 (Brante, Andersen & Korsnes, 2001, s. 110, 166; Habermas, 1996, s. 3-22). 
Den kritiska teorin som var grundläggande för Frankfurtskolan byggde på en tanke om att 
forskningen skulle bidra till förbättringar i samhället genom samhällskritik och genom att kri-
tiskt belysa sådant som kunde vara problematiskt. Av betydelse för den forskningstradition 
som utvecklades var också den nazistiska rörelsen i Tyskland under trettio- och fyrtiotalet, 
inte bara genom att verksamheten tvingades flytta till USA under ett antal år utan också för att 
samhällsutvecklingen i Tyskland kom att prägla de samhällskritiska analyser som gjordes av 
några av skolans förgrundsgestalter. Habermas, som tillhörde en yngre generation inom grup-
pen, har trots sin samhällskritik beskrivits som präglad av en förhållandevis positiv inställning 
till det moderna samhället i jämförelse med andra kända företrädare för Frankfurtskolans kri-
tiska teori. Från mitten av sextiotalet var Habermas den mest framstående forskaren (ibid.). 
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na ökning är kopplad till nya former av makt och till pengar har skett på bekost-
nad av en mer förståelseinriktad kommunikation (ibid.).  

Det centrala problem som Habermas är kritisk mot i detta avseende är vad denna 
förändring inneburit för människors möjlighet till en fri demokratisk dialog. Han 
är även kritisk mot samhällsförändringens konsekvenser för livsvärlden. Det 
moderna samhällets sekularisering har fört med sig att nya typer av värdesfärer 
etablerats, inte minst av experter på olika områden, och ersatt tidigare sfärer där 
särskilt religionen varit vägledande som svar på existentiella frågor (Andersen, 
2003; Eriksen & Weigård, 2000; Habermas, 1975, 1996; Pusey, 1987; Sandberg 
& Andersson, 2014). Dessa nya sfärer har grundlagt nya typer av expertkun-
skaper – kunskaper som sedan skall föras ut till samhället och berika det (Sand-
berg & Andersson, 2014). Att experter skall föra ut kunskap till samhället är 
emellertid ett ideal som har krackelerat, hävdar Habermas. Han menar att ex-
perterna istället tenderar att göra det motsatta genom att förflytta sig och sina 
kunskaper allt längre bort från människors vardag. Konsekvensen av detta är att 
det uppstår ett glapp mellan olika typer av expertkunskaper och det övriga 
samhället (Sandberg & Andersson, 2014, s. 212). Detta glapp är en del av den 
problematiska relationen mellan system och livsvärld. 

3.3 Uppdelningen mellan system och livsvärld 
Enligt Habermas kan samhälle och socialt liv betraktas utifrån två skilda per-
spektiv, vardera med sin egen organiserings-, rationaliserings- och handling-
sprincip (Andersen, 2003, 433ff; Habermas, 1975). Begreppsparet livsvärld och 
system är centralt i Habermas arbete (Andersen, 2003; Eriksen & Weigård, 2000; 
Habermas, 1975, 1996; Pusey, 1987; Sandberg & Andersson, 2014). Denna rela-
tion utgör en grundläggande dualism i Habermas sätt att se på det moderna 
samhället och relationen mellan individ och struktur, eller individen och den 
politiska makten (ibid.). Systemvärlden är driven och präglad av en strategisk 
rationalitet som utgår från systemets egna principer. Detta står som en motpol 
till livsvärlden, som är driven av en kommunikativ rationalitet som utgår från 
individer (ibid.).  

Tanken om en uppdelning mellan system- och livsvärld hämtar inspiration från 
såväl en förståelseinriktad ansats som från sociologiska teorier om sociala sys-
tem – systemteori – särskilt från den amerikanske sociologen Talcott Parsons 
och den tyske sociologen Niklas Luhmann (Eriksen & Weigård, 2000, s. 112ff, 
Pusey, 1987). Den senare förde Habermas en vetenskaplig diskussion med under 
flera år (se exempelvis Bausch, 1997). Genom att göra uppdelningen mellan sys-
tem och livsvärld avser Habermas att visa hur mänsklig handling är ett uttryck 
för såväl aktör som struktur (Pusey, 1987). Individen kan å ena sidan förstås som 
en initiativtagande aktör men hon är samtidigt en del av traditioner och andra 
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mer strukturella krafter. Habermas avser härmed att belysa dynamiken mellan 
såväl ett ini- som ett utifrånperspektiv på handling (Pusey, 1987). 

I sin redogörelse för systemvärlden delar Habermas in den i tre mer specifika i 
delar; det ekonomiska (kapitalet), det politiskt-administrativa (staten) och det 
socio-kulturella systemet (delade traditioner, normer och förväntningar) 
(Habermas, 1975, s. 1ff; Pusey, 1987, s. 94ff).  Det ekonomiska systemet utgörs 13

av privat ägda, kapitalistiska, storföretag vilka skapar varor och tjänster i profit-
syfte. Det ekonomiska systemet är beroende av att staten (det politiskt-adminis-
trativa) styr det ekonomiska på ett sätt som skapar gynnsamma förhållanden för 
ekonomisk avkastning och tillväxt. Det politiskt-administrativa syftar till att 
kontrollera och övervaka och till att undvika kriser i något av de tre delsystemen 
(ibid.). Jag ska återkomma till hur Habermas mer specifikt skriver om kriser och 
om relationen mellan de tre delsystemen.  

I livsvärlden finns individens vardagsliv med familj och vänner, det är här män-
niskor samtalar möts och interagerar med varandra (Sandberg & Andersson, 
2014). I livsvärlden skapar människan sin kulturella identitet och sina politiska 
uppfattningar (Eriksen & Weigård, 2000). Enligt Pusey (1987, s. 58) kan 
livsvärlden hos Habermas förstås som ett slags sociala och ekonomiska struktur-
er som både samspelar med och påbörjar (sätter igång) människors handlande 
och deras olika intentioner. Livsvärlden ger på så vis mening till människors 
förståelse av det vardagliga livet. Habermas delar livsvärlden i tre centrala 
beståndsdelar: kultur, samhälle och personlighet (Eriksen & Weigård, 2000, s. 
113ff). Eriksen och Weigård beskriver dessa som tre övergripande (struk-
turerande) komponenter och som i sin tur reproducerar ett samhälles kultur, so-
ciala integration och socialisation. Livsvärlden kan med andra ord ses en sfär 
som innehåller såväl objektiva, subjektiva som sociala värden som den enskilde 
individen förhåller sig till i interaktionen med andra människor (ibid.; Pusey, 
1987).  

3.3.1 Systemets kolonisering av livsvärlden 
Som framgått i föregående avsnitt lägger uppdelningen mellan system- och 
livsvärld grunden för Habermas kritik mot vad han menar är systemets (sys-
temvärldens) kolonisering av livsvärlden. Habermas menar att koloniseringen 

 Habermas hämtar systembegreppet från Talcott Parsons och Niklas Luhmann (Andersen, 13

2003, s. 434; Pusey, 1987). Enligt Pusey delar Habermas Luhmanns analys av hur det moder-
na samhället präglas av många, och relativt självständiga delsystem. Trots det kritiserar 
Habermas systemteorin för att reducera allt mänskligt och socialt handlande till anonyma sys-
tem, underkastade olika styrningsmedier. Människan, menar Habermas, kan inte förminskas 
till att enbart vara ett slags systemroller. Människor handlar även utifrån situationstolkningar, 
moral och självförståelse (ibid).
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uppstår genom att systemet (systemvärlden) – på grund av inbyggda funktions-
brister och av olika kristendenser – ständigt tvingas försöka utvidga sina in-
neboende målrationella styrningsformer på bekostnad av livsvärldens kommu-
nikativa, rationalitet (Andersen, 2003; Eriksen & Weigård, 2000; Habermas, 
1975, 1996). Habermas belyser exempelvis hur olika former av konkurrens tvin-
gar företag att genom intensifierad marknadsföring och reklam försöka påverka 
människors (upplevda) behov av konsumtionsvaror (Andersen, 2003). På ett lik-
nande sätt tvingas staten ständigt kompensera för marknadens brister genom oli-
ka former av utvidgade statliga styrsystem (Pusey, 1987). Ett gemensamt drag 
hos de olika styrningslogikerna är att de fungerar enligt en strategisk, målra-
tionell rationalitet och därmed upphäver de, alternativt kraftigt försvagar, den 
kommunikativa rationaliteten (ibid.).  

Konsekvensen av försvagad kommunikativ rationalitet kommer, enligt Haber-
mas (1975), till uttryck som människors upplevelser av meningslöshet eller som 
brist på tilltro till legitimiteten hos de politiska, samhälleliga, institutionerna. 
Habermas menar att framväxten av en kapitalistisk marknadsekonomi kommit 
att strukturera hela det moderna samhället (Andersen, 2003; Eriksen & Weigård, 
2000, Sandberg & Andersson, 2014). Livsvärlden ges därmed en allt mindre vikt 
samtidigt som ekonomin får ett allt större utrymme. Sammantaget är detta en 
förändring som, enligt Habermas, riskerar att frånta människor deras unika för-
måga att kommunicera och därigenom nå en gemensam förståelse. Förändringen 
bör i sin tur förstås som en konsekvens av att allt fler och mer självreglerande 
system tränger in i – koloniserar – människors vardag (ibid.). Koloniseringsbe-
greppet kan i denna mening anses åsyfta systemvärldens intrång i livsvärlden, 
och de begränsningar av livsvärlden som detta intrång medför. I förlängningen 
riskerar detta att leda till en rad negativa konsekvenser i form av upplevelser av 
förlorad mening i tillvaron och som ett utbrett ifrågasättande av samhälleliga 
normer, värden och värderingar (ibid.).  

Sammanfattningsvis är det, enligt Habermas, mycket problematiskt att ett målra-
tionellt förhållningssätt tränger in i livsvärlden för påverka människors vardagli-
ga relationer (Eriksen & Weigård, 2000, Sandberg & Andersson, 2014). En kon-
sekvens av att ett målrationellt förhållningssätt tränger in i livsvärlden, hävdar 
han, är att de moraliska och normativa bindningar som existerar mellan män-
niskor i hög grad ersätts av andra, mer resultatinriktade, bindningar. Processen 
kan liknas vid en slags instrumentalisering som förtingligar individen och gör 
henne till en utbytbar, anonym klient (ibid.). Att makt och pengar i en allt högre 
grad fungerar som ett medium för att koordinera mänskliga handlingar riskerar 
att göra den kommunikativa integreringen, d.v.s. samspelet människor emellan, 
meningslös (Sandberg & Andersson, 2014, s. 216ff). Det mest ödesdigra resul-
tatet enligt Habermas är de reducerade mänskliga möjligheterna att uppnå 
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gemensam förståelse och samförstånd, vilket i förlängningen riskerar att ha all-
varliga demokratiska implikationer (Eriksen & Weigård, 2000). 

3.4 Habermas om offentlighetens förfall 
Habermas utvecklade de teoretiska begreppen om livsvärld, system, koloniser-
ing under sjuttiotalet. Redan innan det, under sextiotalet, genomförde han sitt 
arbete om den borgerliga offentlighetens omvandling (Andersen, 2003; Haber-
mas, 1996, s. 25ff). Denna teori innehåller också en dualism, nämligen uppdel-
ningen mellan privat och offentligt. I boken Borgerlig offentlighet (2003) under-
söker han vilken roll som det offentliga har i samhället som helhet och hur den-
na roll förändrats över tid (Andersen 2003 s. 429f; Eriksen & Weigård, 2000, s. 
226ff; Habermas, 1996, s. 25ff, 2003).  

Habermas är kritisk till hur det offentliga och den offentliga sfären under arton- 
och nittonhundratalet omvandlas från att vara ett utrymme för en offentlig kritisk 
diskussion till att snarare vara ett utrymme för publicitet i en mer modern 
mening. Det offentliga blir en slags masspublik under kommersiella krafter och 
politiska intressegrupper (ibid.). Problematiken med den ovan beskrivna pro-
cessen – av Habermas (1996, 2003) kallad för en refeodaliseringsprocess – är, 
enligt honom, att den sociala makten i samhället neutraliseras. Mer specifikt in-
nebär detta att förutsättningarna för det offentliga samtalet förändras och att 
politiskt beslutsfattande i en allt högre grad flyttas bort från det offentliga och in 
i slutna rum, församlingar och kommittéer (Habermas, 1996, s. 30 jfr. Eriksen & 
Weigård, 2000, s. 226ff). 

Habermas följande arbete kring systemsfärens (se ovan) undanträngande av den 
sociala sfären (livsvärlden) i det moderna samhället uppvisar tydliga kopplingar 
till hans beskrivning av offentlighetens förfall. Den refeodaliseringsprocess som 
Habermas menar har ägt rum beskrivs på ett liknande sätt av Niklas Luhmann 
(Eriksen & Weigård, 2000, s. 240). Enligt Luhmann har den politiska makten 
blivit ett allt mer autonomt och självrefererande system där allmänheten hålls 
allt längre bort från möjligheterna att utöva [social] kontroll och inflytande. Det-
ta innebär, menar Luhmann, att allt fler beslut sker – och kan ske – oberoende 
och utan medborgarnas samtycke. Processen kan liknas vid ett inofficiellt kret-
slopp där förvaltningen – den politiska makten – själv finner de motiveringar 
som behövs för att fatta ändamålsenliga beslut [som gagnar makten själv] 
(ibid.).   

Jag har hittills behandlat den kritik som Habermas riktar mot det moderna pro-
jektet och mot systemets kolonisering av livsvärlden. Även Habermas teorier om 
offentlighetens förfall har behandlats. Hur relaterar dessa teorier till begreppet 
legitimitet som är centralt i föreliggande uppsats? Som beskrivits ovan anlägger 
Habermas ett historiskt perspektiv på hur västerländska samhällen förändrats 
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och han pekar härmed ut ett antal viktiga kärnpunkter vilka han menar karak-
täriserar det senmoderna (det samtida) samhället. Han belyser framför allt den 
problematik och de inneboende spänningar som tar sig uttryck i relationen mel-
lan system och livsvärld och som han menar utmärker det dagens samhälle. På 
något sätt måste dessa spänningar hanteras – och det är här legitimitetsbegreppet 
blir centralt. Kritiken av det (ofullbordade) moderna projektet, av systemets 
kolonisering av livsvärlden och teorierna om offentlighetens förfall blir med an-
dra ord viktiga för förståelsen av Habermas teorier om legitimitet och legit-
imitetskriser i det senmoderna samhället.  

Det kan tolkas som att teorierna om legitimitet och legitimitetskriser sammanflä-
tar en större, sammantagen, kritik av det moderna hos Habermas – teorierna om 
legitimitet blir ett sätt att påvisa de andra begreppens praktiska relevans. En så-
dan tolkning stöds av Pusey (1987, s. 40) som menar att Habermas med hjälp av 
begreppen legitimitet och legitimitetskriser undersöker och vill påvisa hur 
samhällen rationaliserats och hur olika samhällsprocesser kan relateras till be-
grepp som makt och ekonomi (jfr. inspiration från Marx). Med legitimitetsbe-
greppet, skriver Pusey (s. 87ff), vill Habermas belysa spänningen mellan 
ekonomi, politik och den sociala sfären; han vill belysa samspelet och dy-
namiken dessa sfärer emellan. Habermas avser även – med legitimitetsbegreppet 
– belysa begränsningarna i statliga interventioner, politiskt handlande och auk-
toritet liksom hos det ekonomiska, kapitalistiska systemet i sig (ibid., s. 97). 
Större delen av hans arbete präglas av influenser från olika håll, vilket tyder på 
en strävan att inte reducera samhällets komplexitet. Enligt Habermas kan ett 
samhälles dynamik varken begränsas till social-strukturella faktorer eller till en 
fråga om ekonomiska skiktning (som i marxistisk teori) (ibid., s. 88). Inte heller 
kan det reduceras till att enbart vara en fråga om vilken mening som samhälleligt 
liv och interaktion tillskrivs av den enskilde (likt inom ett idealistiskt och kultur-
alistiskt synsätt). Det är med andra ord, hävdar Pusey (s. 88), samspelet mellan 
olika samhälleliga faktorer som Habermas vill belysa. 

I nästkommande avsnitt ges en mer detaljerad redogörelse av Habermas legit-
imitetsbegrepp och för hur han beskriver legitimitetskriser i det senmoderna 
samhället. 

3.5 Begreppet legitimitet 
Som beskrivits i föregående kapitel står dagens välfärdssamhälle inför en rad 
olika utmaningar; exempelvis en hög arbetslöshet och krav på mer effektivt 
fungerande offentliga trygghetssystem. Sociala investeringar tycks vara ett nytt 
(och ett förändrat sätt) att hantera välfärdsstatens olika utmaningar, men kanske 
också ett sätt att hantera och upprätthålla förtroendet för välfärdsstaten och dess 
sätt att hantera problematiska frågor som hög arbetslöshet. Habermas legit-
imitetsbegrepp är mot denna bakgrund intressant och relevant eftersom det be-
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handlar olika utmaningar och ofta motstridiga intressen som en välfärdsstat 
måste hantera. 

Enligt Habermas (1996, s. 248ff) kan legitimitet och legitimering likställas med 
att en viss politisk ordning uppfattas som berättigad och/eller rättvis. Legitimitet, 
menar Habermas, innebär just en politisk ordnings värdighet till erkännande och 
legitimitet bör därför förstås som en process som måste underhållas och som 
ständigt omförhandlas. Mot bakgrund av detta kan en politisk ordning såväl ha 
kvar som förlora sin legitimitet – men den är alltid beroende av legitimitet an-
nars uppstår en kris – en legitimitetskris. Sammantaget kan legitimeringspro-
cessen förstås som en kamp och som spänningar inbyggda i det politiska sys-
temet och i dess institutioner (ibid.). 

Historiskt sett har grunderna för hur och varför ett samhälle med en viss politisk 
ordning erhållit legitimitet varierat (Habermas, 1975, 1996, 2003; Pusey, 1987). 
Begreppet legitimitet har historiskt förknippats med makt i relation till legal 
maktanvändning (Habermas, 1996, s. 249). I tidiga civilisationer var myter och 
religiös övertygelse viktiga för att ge tilltro. I och med det moderna samhällets 
sekularisering och utveckling blev istället vetenskap och nya former av ratio-
nalitet legitimerande för det moderna politiska systemet och dess tillhörande 
byråkrati. I ett mer modernt samhälle relateras legitimitet snarare till en politisk 
process och till rättvisa procedurer (ibid.). Att ha goda grunder för sättet på vilka 
ett samhälles existerande institutioner är ordnade är, menar Habermas, 
avgörande för legitimitet; motiven är viktiga för möjligheten till själva legit-
imeringen.  På ett liknande sätt som grunderna för legitimitet varierat har idéer 14

om vad som behöver legitimeras skiftat historiskt. Vikten av att legitimera sättet 
på vilken makt erkänns (exempelvis genom Gud eller genom vetenskap eller 
rättvisa procedurer) är emellertid något som alltid funnits och som varit 
avgörande för en stat och för de styrande. Habermas belyser hur lika rösträtt var-
it viktigt för legitimeringen av det moderna samhället – d.v.s. legitimering som 
en process och som ett utslag av rättvisa procedurer (ibid.). 

3.5.1 Legitimitetskriser 
För en förståelse av Habermas teorier om legitimitet och den vikt han fäster vid 
begreppet är hans beskrivningar av samhällskriser centrala. I boken Legitimation 

 Habermas (1996, s. 261) poängterar emellertid att legitimitet till stor del även handlar om 14

tilltro till olika sätt att organisera, styra och till att olika frågor hanteras på ”rätt” sätt (d.v.s. att 
man känner tilltro till ett visst sätt att styra och organisera även om detta i realiteten inte 
stämmer och kanske mest kan liknas vid en fasad för att upprätthålla just legitimiteten) (jfr. 
krav i dagens samhälle på att organisera olika välfärdssystem på ett kostnadseffektivt sätt).
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crisis (1975) utvecklar Habermas sitt resonemang om kriser, kristendenser och 
hur de hänger samman med legitimitet.  15

En första viktig utgångspunkt för Habermas resonemang är att alla samhällen 
innehåller olika typer av motsättningar (kriser) (Habermas, 1975, s. 1ff). 
Beroende på ett samhälles sociala struktur uppstår kriser mot olika bakgrund och 
får olika konsekvenser, men kriserna liknar ändå varandra i det att de uppstår när 
ett samhälles sociala struktur tillåter eller medger färre möjligheter till problem-
lösning än vad som är nödvändigt för ett systems fortlevnad (ibid. s. 2). Kriser är 
med andra ord inte några tillfälligheter utan finns inbyggt i samhällssystemet. 
Toleransen gentemot ett system (ett samhälle) kan emellertid variera men det är 
först när ett samhälles medlemmar – dess medborgare – upplever sin identitet 
hotad som vi på allvar kan tala om kriser (Habermas, 1975, s. 4).    16

En andra utgångspunkt i Habermas teorier om kriser och legitimitet är Karl 
Marx teorier om samhället.  Habermas beskriver mot denna bakgrund vad han 17

menar är tre viktiga egenskaper i samhället; nämligen, för det första, produktion, 
socialisation och normer; för det andra, vilka mål som ett samhälle satt upp att 

 Enligt Pusey (1987, s. 92ff) skall Legitimation crisis tolkas som ett tydligt marxistisk verk – 15

mer marxistiskt än andra verk av Habermas. I första hand är det, enligt Pusey, ett försök av 
Habermas att på ett systematiskt sätt redogöra för centrala drag och begränsningar i sättet på 
vilket det moderna samhällets rationaliserats. I andra hand skall det förstås som ett bidrag till 
hans teorier om den moderna och kapitalistiska staten. I tredje hand bör det förstås som ett sätt 
för Habermas att positionera sig i förhållande till andra mer radikala marxistiska verk och 
teorier (ibid., s. 94). Sammantaget, hävdar Pusey, vill Habermas relatera begrepp som revolu-
tion och alienation till en mer samtida kontext.

 Habermas (1975) beskriver hur uppfattningen om en hotad identitet i förlängningen riskerar 16

att leda till att hela samhället ifrågasätts (d.v.s. hur det är organiserat, dess institutioner men 
framför allt individens egen roll i samhället). Han poängterar återkommande (ex. s. 75ff) vik-
ten av att människor känner motivation inför det sociala sammanhang som de befinner sig i. 
Vad menar Habermas med detta? Enligt Pusey (1987, s. 93-94) avser Habermas i Legitimation 
Crisis belysa vad begrepp som alienation kan innebära i en mer modern och samtida kontext. 
Genom att göra det relaterar han alienations-begreppet till legitimitetskriser – ett begrepp som 
åsyftar hur minskad legitimitet och förtroende (motivation) för ett samhälles organisering kan 
förstås som konsekvenser av förändrade maktrelationer (exempelvis systemets inträngande i 
livsvärlden) som luckrar upp det sociala kittet av interaktion, solidaritet, identitet och kom-
munikation i samhället.

 Enligt Pusey (1987, s. 40) inspireras Habermas av Marx samtidigt som han driver en egen 17

linje om att kultur, moral och kollektiv identitet (av Habermas kallat för normativa strukturer) 
följer sin egen logik och därför inte utan vidare kan ses som en konsekvens av ett ekonomiskt 
system. Samtidigt vidhåller Habermas, menar Pusey (i likhet med Marx), att mycket av dy-
namiken i ett samhälles så kallade normativa struktur kan återföras till en ekonomiskt grundad 
problematik.
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eftersträva, och för det tredje, vikten av ett samhälles organisering. Dessa tre 
egenskaper eller förhållanden samspelar, enligt Habermas, med varandra och är 
avgörande för vilka typer av konflikter och sedermera kriser som kan uppstå i 
olika typer av samhällen. För att belysa hur dessa tre förhållanden återkommer 
beskriver Habermas (1975, s. 18ff) fyra idealtypiska samhällen; det primitiva, 
det traditionella, det liberal-kapitalistiska och det sen-kapitalistiska. Habermas 
menar att dessa samhällen är olika uppbyggda och har olika motsättningar vilket 
i sin tur kräver olika grunder för legitimering.  

I primitiva samhällen står exempelvis familjen för en viktig del av den sociala 
integrationen, familjen har en viktig social roll. I det traditionella samhället har 
familjens sociala funktion en mindre vikt. Det traditonella samhället karaktäris-
eras av att det är ett klassamhälle (klass som beroende av ställning i produktio-
nen och som ägande av produktionskrafter eller ej). I klassamhället finns inbyg-
gda motsättningar mellan olika klasser som, enligt Habermas, är latenta. Legit-
imiteten i det traditionella samhället upprätthålls av auktoritet och kriser är en 
konsekvens av interna konflikter som kommer upp till ytan (Habermas, 1975, s. 
20). I det traditionella samhället är det med andra ord, enligt Habermas, 
klasskonflikter som hotar den sociala integrationen i samhället. I det som 
Habermas kallar det liberal-kapitalistiska samhället är inte klassmotsättningar 
det centrala utan istället staten gentemot oreglerade marknads-krafter.  Vikten 18

av en stat som håller samman och reglerar kommersiella krafter blir här 
avgörande för legitimiteten (ibid., s. 21).  

I det senmoderna samhället har tillgången till sociala skyddsnät en avgörande 
betydelse för legitimiteten. Att uppfylla olika typer av (förväntade) välfärdsåta-
ganden är, enligt Habermas (1975, 1996, s. 258), ett slags minimum och ett nöd-
vändigt åtagande för den senmoderna statens erhållande av legitimitet. Det finns 
emellertid, menar Habermas (1996, s. 257), en rad historiska exempel på när 
staten misslyckats med att upprätthålla en lägsta nivå i de sociala skyddsnäten 
och som resulterat i arbetaruppror, revolter etc. Välfärdsstaten upprättas, menar 
Habermas, sedermera som en slags konfliktlösande åtgärd och som ett sätt att 
hantera olika former av sociala kriser. Om den misslyckas med detta grundläg-
gande syfte, eller till följd av olika sidoeffekter, kan välfärdsstaten och dess or-
ganisering de-legitimeras. De-legitimerande sidoeffekter kan exempelvis vara 
olika ekonomiska processer som inverkar negativt på den enskilde [jfr. den 
ekonomiska krisen år 2008]. 

 Här menar Habermas emellertid inte marknadskrafter i bemärkelsen multinationella företag 18

etc. utan relaterar detta till en mer småskalig nivå, men likväl med konsekvenser för män-
niskors möjligheter till inflytande (Habermas, 2003; Pusey, 1987). Habermas beskrivning av 
en rationell, modern stat kan, menar Pusey (1987), vidare relateras till den tyske sociologen 
Max Webers teorier om den moderna statens framväxt. 
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3.5.2 Olika typer av kriser i det senmoderna samhället 
Så här långt har jag beskrivit hur Habermas redogör för hur olika samhällen 
karaktäriserats av olika sociala strukturer och av olika typer av konflikter. Sam-
tidigt är legitimitet viktigt att upprätthålla, men vad som ska legitimeras (exem-
pelvis möjligheten att reglera marknadskrafter) eller inte tillåtas komma upp till 
ytan (exempelvis klasskonflikter) varierar. Det är emellertid i Habermas 
beskrivningar av kristendenser i det senkapitalistiska samhället som han närmar 
sig de frågor som denna uppsats behandlar avseende problematiken för dagens 
välfärdsstater av hög arbetslöshet, multinationella företag etc. 

För att beskriva den problematik som stater i det senkapitalistiska samhället står 
inför gör Habermas (1975, s. 33ff) en uppdelning i tre olika, delsystem som till-
sammans utgör ett slags övergripande system (samhället om man så vill) (jfr. 
beskrivningen av systemvärlden, ovan); det ekonomiska, det administrativa och 
det legitimerande systemet. Det ekonomiska karaktäriseras av uppdelningen 
mellan privat och offentlig sektor. Det administrativa (staten) kan förstås som 
ansvarigt för planering och reglering av det ekonomiska systemet. Det adminis-
trativa systemet ansvar även för att få kapital och investeringar att växa genom 
att exempelvis sörja för ett samhälles arbetskraft och för möjligheter till utbild-
ning. Det legitimerande systemet behandlas av Habermas (1975) i relation till 
hur stater allt mer kommit att sammanblandas med och vara en del av mark-
naden, ett förhållande som enligt honom kräver legitimitet (och att legitimiteten 
i t. ex. statens sätt att hantera och organisera välfärdsfrågor och reglera mark-
nadskrafter kan upprätthållas).  

Staters möjligheter att upprätthålla legitimitet är emellertid inte enkla och i takt 
med den senkapitalistiska ekonomins utbredning i samhället blir statens möj-
ligheter att upprätthålla legitimitet än mer komplicerade (Habermas, 1975, s. 38; 
Pusey, 1987, s. 94ff). Detta beror delvis på att staten pressas från två olika håll; 
att å ena sidan öka produktiviteten i samhället och å andra sidan att värna och 
förbättra den sociala situationen för medborgarna. Detta kan jämföras med att 
statens uppgift historiskt sett varit mer förknippad med att i första hand att borga 
för ett beskydd av nationens medborgare. Det handlade inte så mycket om so-
ciala frågor i bemärkelsen social integration eller grundläggande ekonomisk 
trygghet (ibid.). I statens dubbla uppdrag ligger, menar Habermas en risk för 
permanenta och återkommande kriser; en form av latent risk för kriser som beror 
på hur samhället är uppbyggt och organiserat (Habermas, 1975, s. 40; Pusey, 
1987, s. 97f).  

Problematiken med statens dubbla uppdrag förtydligas i Puseys tolkning av 
Habermas. Pusey (s. 94ff) menar att staten gör sig beroende av skatteintäkter 
från sina medborgare, däribland småföretagarna. Men för möjligheten att ta in 
skatt är staten å andra sidan tvungen att upprätthålla olika välfärdstjänster på en 
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rimlig nivå (ibid.). Konsekvensen av att staten gör sig mer beroende av skattein-
täkter är att olika sidoeffekter (ett slags strukturella risker, inbyggda i det 
senkapitalistiska systemet) blir allt svårare att frånkoppla från ett statligt ansvar 
eftersom förväntningarna på staten att hantera dessa stiger (jfr. Habermas, 1996, 
s. 258-59). Till denna utveckling hör också att det senkapitalistiska samhällets 
rationalisering medfört att uppgifter som traditionellt sett hanterades inom famil-
jen allt mer övertagits av staten, som t.ex. försörjningsansvar, omsorg om barn 
och äldre. Angelägenheter som tidigare ansågs vara privata uppfattas i en allt 
högre grad vara statliga och politiska angelägenheter. 

Sammanfattningsvis är det dubbla uppdraget för staten i det senkapitalistiska 
samhället potentiellt problematiskt eftersom det innebär en kombination av ökat 
socialt ansvar och begränsade handlingsmöjligheter. Riskerna för en slags 
”överhettning” är enligt Pusey (s. 96), överhängande. Jag ska återkomma till det-
ta nedan i avsnittet som behandlar legitimitetsproblem i dagens samhälle. Först 
ska jag emellertid säga något om hur Habermas gör en åtskillnad mellan olika 
typer av kriser i det senmoderna samhället.  

I sina beskrivningarna av olika typer av kriser i det senmoderna samhället gör 
Habermas (1975, s. 45ff) en åtskillnad mellan ekonomiska, politiska och socio-
kulturella kristendenser och denna indelning kan sättas i relation till förvänt-
ningar som riktas mot det ekonomiska, administrativa, legitimerande systemen 
från omvärlden. Förväntningarna på det ekonomiska systemet kan, något fören-
klat, handla om att tillhandahålla en balans mellan arbete och kapital (ex. arbet-
slöshetsnivåer). Det ekonomiska systemet skall med andra ord se till att dessa 
skillnader – i nivåer – inte blir för stora. Mot denna bakgrund menar Habermas 
(ibid., s. 46) att ekonomiska kriser inte sällan tenderar att leda till sociala kriser 
om förhållandet mellan arbete och arbetslöshet inte kan upprätthållas i linje med 
samhällets – medborgarnas – förväntningar.  

Politiska kristendenser handlar om hur det politiska systemet är beroende av 
medborgarnas lojalitet, förtroende och tillit. Kriser uppkommer då staten (det 
administrativa systemet) inte lyckas upprätthålla medborgarnas förtroende – det-
ta exempelvis om det ekonomiska systemets krav och värderingar uppfattats fått 
ett allt för stort inflytande över statens mål och värderingar eller om marknadens 
intressen uppfattats ha blivit också statens primära intressen på bekostnad av 
medborgarnas. Samtidigt återkommer här statens dubbla uppdrag, att å ena sidan 
ta hänsyn till marknadskrafternas (företagens) intressen och å andra sidan den 
enskilda individens privata intressen, i form av en viss nivå i offentliga sky-
ddsnät och välfärdssystem.  

Socio-kulturella kristendenser handlar, enligt Habermas (1975, s. 48) om att 
staten förväntas upprätthålla en viss nivå av social service och säkerhet i ett 
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samhälle. Det socio-kulturella systemet, menar han, legitimerar det politiska. De 
tre systemen – eller kristendenserna om man så vill – samspelar härmed. Om ar-
betstillfällena är för få och arbetslösheten alltför hög riskeras bristande motiva-
tion inför samhället – det sociala och socio-kulturella systemet – i sig. Enligt 
Habermas (ibid., s. 51) finns det med andra ord vissa uppdrag som staten måste 
göra, följa upp, reglera och klara av. Samtidigt innebär det kapitalistiska sys-
temet i sig ett skapande av behov som inte går att tillfredsställa. Kriser är mot 
denna bakgrund ofrånkomliga, något näst intill kroniskt (ibid., s. 52). Statens 
uppdrag kan därför beskrivas som ett slags köpslående och som ett ständigt 
kompromissande där staten, gentemot medborgarna, tvingas upprätthålla en 
fasad. Legitimitet handlar därför, menar Habermas (ibid., s. 68ff) om att klara av 
att hantera olika typer av kriser som uppstår. Om detta inte klaras av, om inte 
förväntningarna kan tillgodoses, är ”straffet” en minskad legitimitet och tilltro 
(ibid., s. 73). 

Hur kan de beskrivna kristendenserna relateras till dagens västerländska 
samhällen? Avslutningsvis ska jag kort beröra Habermas redogörelser för olika 
typer av legitimitetsproblem i dagens samhälle. I avsnittet behandlas även två 
andra sociologers (Ulrich Beck och David Helds) liknande beskrivningar av den 
ökade press som den samtida välfärdsstaten, enligt dem, står inför. 

3.6 Legitimitetsproblem i dagens samhälle 
Enligt Habermas karaktäriseras det senkapitalistiska samhället av två huvudsak-
liga tendenser: å ena sidan av en ekonomisk koncentration i multinationella före-
tag samt dessa företags sätt att organisera marknader för varor, kapital och arbet-
skraft och å andra sidan av hur stater tvingas gripa in och hantera olika sidoef-
fekter av detta förhållande (s. 33).  

Dagens samhälle står, enligt Habermas (1996), inför en grundläggande motsät-
tning som är nära kopplad till den globala marknadsekonomin och dess sidoef-
fekter. Å ena sidan finns kraven på ekonomisk tillväxt. Å andra sidan finns prob-
lematiken med social ojämlikhet och krav på en grundläggande social välfärd. 
Problematiken ligger, hävdar han, i att staten har att hantera båda dessa sidor 
samtidigt, d.v.s. å ena sidan att uppnå kollektiva, ekonomiska, mål och å den an-
dra hantera olika typer av integrationsproblem för att minska växande sociala 
och ekonomiska klyftor. Detta utgör en motsättning som riskerar att sätta 
välfärdsstatens legitimitet på spel. Det politiska systemet är ömtåligt och har att 
hantera såväl effektivitet (att uppnå gemensamt uppsatta politiska mål till en viss 
kostnad) och legitimitet i fråga om att underbygga vad som görs och på vilket 
sätt detta görs (ibid.).  

Utöver denna dubbla problematik – som Habermas beskriver som en spänning 
mellan ekonomisk tillväxt och social ojämlikhet – har dagens samhälle även en 
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annan (relaterad) problematik att hantera; nämligen internationaliseringen. En-
ligt Habermas (1996, s. 259) sätter den allt snabbare rörligheten av arbetskraft 
och kapital gränser för den enskilda nationens kapacitet. Problematiken kan till 
viss del lösas på en överstatlig nivå men även dessa typer av lösningar är prob-
lematiska. Den enskilda nationen, hävdar Habermas, måste fortfarande legit-
imera sig själv (sitt sätt att styra etc.) samtidigt som dess handlingsutrymme prä-
glas av ett allt större internationellt beroende som en följd av globaliseringen (jfr 
Held, 2012). I en global värld är det allt svårare att hänvisa till nationen som en 
auktoritär kraft och att – som tidigare – skapa legitimitet genom exempelvis na-
tionell samhörighet. Trots detta kvarstår kraven på (en nationellt baserad) legit-
imitet för att inte riskera en de-legitimering av staten (ibid.).  

På ett liknande sätt som Habermas skriver om välfärdsstatens svårigheter med 
att pressas från två olika håll (att å ena sidan öka produktiviteten i samhället och 
å andra sidan att värna och förbättra den sociala situationen för medborgarna i 
samhället) skriver Beck (1998) och Held (2012) om globaliseringens kon-
sekvenser för enskilda staters möjligheter att upprätthålla tilltron (legitimiteten) 
till sättet att hantera och organisera välfärd.  

I boken Vad innebär globaliseringen? (1998) betonar Beck nödvändigheten av 
att förstå globaliseringen som en slags övergripande ram gentemot vilken såväl 
nationer, organisationer som individer måste förhålla sig till, reagera och svara 
på. Enligt Beck är globaliseringen en process som innefattar såväl välfärdsstat-
en, pensionssystemet, socialbidragen, fackföreningarna, kommunalpolitiken 
samt föreställningar om vad som är en rättvis beskattning. Globaliseringen in-
nebär, hävdar Beck, att politikens huvudsakliga uppgifter (måste) förändras och 
anpassas i takt med globaliseringens fortskridande. Globaliseringen, menar han, 
innebär såväl ökade ekonomiska klyftor mellan fattiga och rika som som en 
ökad individualisering i samhället. Därutöver innebär ett mer globalt samhälle 
dessutom ökade möjligheter för företag att flytta produktionen till platser där 
lönerna och beskattningen är som lägst som (ibid., s. 20-21). Becks 
beskrivningar av globaliseringens konsekvenser uppvisar med andra ord tydliga 
likheter med vad det Habermas beskriver som ett spänningsförhållande mellan 
det ekonomiska, det administrativa och det legitimerande systemet. 

David Held behandlar i boken Kosmopolitism: ideal och verklighet (2012) glob-
alisering i relation till kapitalets ökade rörlighet och till vad han beskriver som 
globala finansmarknader. Enligt Held handlar globalisering till stor del om 
makt(o)balanser mellan stater och marknader. Med en allt mer globaliserad värld 
har trycket på nationalstaten ökat i fråga om att skapa förutsättningar för en 
marknadsvänlig, liberal politik avseende exempelvis sänkta skatter för företag 
eller som utökade möjligheter till privatisering och avreglering.  
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En konsekvens av globaliseringen är enligt Held att nationalstaternas autonomi 
har begränsats. Det har med andra ord blivit allt svårare för stater att vara 
självstyrande och att föra en egen inrikespolitik utan att också samarbeta med 
andra aktörer som exempelvis företag och andra typer av organisationer. Som en 
konsekvens av dessa förändringar drivs många traditionellt statliga verk-
samheter, exempelvis hälso- och sjukvård, i en större utsträckning än tidigare av 
multilaterala organisationer. Detta samtidigt som kraven på staten och den of-
fentliga välfärden har ökat under efterkrigstiden och framåt. Den offentliga 
välfärden ställs inför nya problem som den inte klarar av att lösa utan att vara 
beroende av andra, icke statliga aktörer. Den moderna staten är allt mer inbe-
gripen i regionala och globala nätverk och har därmed blivit starkt påverkad av 
och beroende av mellan- och överstatliga, transnationella krafter, menar Held.  

Den här utvecklingen utmanar, enligt Held, såväl staters suveränitet som deras 
legitimitet. Suveräniteten utmanas i och med att den politiska (nationella) auk-
toriteten rubbas av regionala och globala maktsystem. Legitimiteten utmanas i 
fråga om att den enskilda staten – mot bakgrund av det regionala och globala 
beroendet – inte kan tillhandahålla viktiga nyttigheter åt sina medborgare utan 
internationellt samarbete (även om också sådana samarbeten, enligt Held, kan 
vara otillräckliga). Legitimiteten ifrågasätts med andra ord när staten inte längre 
klarar av att ”leverera” till sina medborgare vad de förväntar sig och kräver av 
de olika skattefinansierade systemen.  

Held pekar sammantaget på – och i likhet med både Habermas och Beck – att 
nationalstatens makt håller på att förvandlas och försvagas. Det blir allt svårare 
att handla självständigt och att utforma och förverkliga den egna in- och utrike-
spolitiken (ibid., s. 37), något som på det hela taget håller på att omgestalta den 
politiska makten. Helds liknelse av politiska och samhälleliga institutioner vid 
zombies syftar på att politiska och samhälleliga institutioner gör politiska gester 
men inte lyckas genomdriva konkreta välfärdshöjande nyttigheter. Staten har 
inte längre möjlighet, menar Held, att motsätta sig de krav och förutsättning som 
följt på de globala ekonomiska förändringarna. Stater måste därför i allt större 
utsträckning hjälpa medborgarna att själva ta sig dit de önskar genom att tillhan-
dahålla olika sociala, kulturella och utbildningsinriktade insatser. Medborgarna, 
beskriver Held, måste utrustas med olika former av kulturellt- och kun-
skapsmässigt kapital för att få möjligheten att möta nya utmaningar i form av en 
allt hårdare, global konkurrens. Statens roll som omfördelare av resurser är 
härmed, enligt Held, på nedåtgående. 

3.7 Några summerande kommentarer 
I kapitlet har jag redogjort för hur Habermas menar att legitimitet bör förstås 
som en historisk process som varit viktig i alla samhällen men att grunderna för 
legitimiteten skiljt sig åt. Jag har redogjort för hur Habermas skriver om orsak-

!39



erna bakom legitimitetsproblem och hur han menar att olika typer av legitimitet-
skriser uppstår, hur de varierat över tid och att vad som uppfattats vara ett krav 
för legitimitet, enligt honom, ständigt omförhandlas. Jag har vidare behandlat 
några av de motsättningar som Habermas menar riskerar att hota välfärdsstatens 
legitimitet i det senmoderna samhället. Ett särskilt fokus ägnades åt Habermas 
redogörelser av vad han menar är ett spänningsförhållande mellan ekonomisk 
tillväxt å ena sidan och växande sociala och ekonomiska klyftor å den andra. 
Kapitel har syftat till att ge en övergripande beskrivning av Habermas teorier 
och av hans samhällskritik men även att ge en fördjupad förståelse av begreppen 
legitimitet och legitimitetskriser. 

Avslutningsvis vill jag säga något kort om den kritik som riktats mot Habermas 
teorier. Jag skall återkomma till kritiken i min analys som följer efter detta kapi-
tel. Kritik har riktats mot att hans teorier om samhällets utveckling och om kris-
tendenser uppvisar en slags determinism och att teorierna på ett liknande sätt 
som evolutionär teori förutspår vad som kan uppfattas som redan sedan innan 
fastlagda utvecklingslinjer eller mönster (Pusey, 1987, s. 101ff). En annan vanlig 
kritik mot Habermas teorier är, enligt Pusey, att uppfattningen om att samhällen 
präglas av en mängd, olika intressegrupper och individer och att det därför inte 
är möjligt att föra in alla dessa grupper och individer under en gemensam teori 
eller förklaringsgrund (ibid.; jfr. Scheuerman, 1999). Andra forskare menar att 
Habermas i sina teorier tar en liten eller ingen hänsyn till kulturella skillnader 
mellan olika länder (Pensky, 1999). Den vanligaste kritiken är dock, skriver 
Pusey, den som framförts av Niklas Luhmann och andra anhängare av ett s.k. 
systemteoretiskt sätt att resonera (vars innerbörd till viss del har behandlats 
ovan). Luhmann menar att senkapitalistiska (senmoderna) samhällen varken kan 
förstås som en produkt av eller som ”styrda” av människor. Den här typen av 
samhällen är, hävdar Luhmann, alltför komplext sammansatta och kan inte 
förstås eller beskrivas på något annat sätt än som just ett system (ibid., s. 101ff). 

I följande kapitel analyseras de beskrivningar och sätt att tala om välfärdsstatens 
förändringar, utmaningar, strategier och förhållningssätt som behandlades i kapi-
tel två utifrån Habermas teoretiska ramverk i det tredje kapitlet.  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4 ANALYS 
Föreliggande kapitel utgör min analys av beskrivningarna i uppsatsens em-
piriska kapitel (kapitel två) med hjälp av Habermas teoretiska ramverk som jag 
redogjort för i kapitel tre. Kapitlet är strukturerat utifrån de forskningsfrågor 
som presenterades i kapitel ett. Som belysts i introduktionskapitlet har jag i 
analysen inspirerats av den kritiska teorin. Den kritiska teorins teoretiska ut-
gångspunkter har format analysen framför allt med avseende på att framställnin-
gen är hållen på en systemteoretisk makronivå snarare än en individnivå. Att 
framställningen är hållen på en makronivå innebär mer specifikt att jag ibland 
beskriver det som att staten hanterar problematik av arbetslöshet och bristande 
tilltro. I vissa fall refererar jag även till ”den enskilde arbetslöse”. Vem är då 
staten och den enskilde i detta kan man fråga sig? Kan inte den enskilde vara på 
många olika sätt? Kan det inte verka som att jag gestaltar staten som en slags 
”medveten aktör” som hanterar olika typer av problem? I likhet med den kritik 
som riktats mot Habermas är min uppfattning att ”den enskilde” kan vara på 
många olika sätt. Jag menar emellertid att framställningen av texten på en 
makronivå varit nödvändig för att visa på en problematik – den är ett sätt att kri-
tiskt belysa och granska de olika typer problematik och motsägelser i samhället 
som Habermas beskriver. Att framställa texten på en systemteoretisk nivå är ett 
sätt att signalera att det inte i första hand är enskilda individer som står i fokus 
utan att det snarare är samhällsstrukturer jag avser belysa och analysera.  19

4.1 Arbetslöshet och oinfriade förväntningar – en potentiell kris? 
I uppsatsens inledning ställde jag frågan om i vilken utsträckning som Habermas 
teorier om legitimitet och legitimitetskriser i det senkapitalistiska samhället kan 
användas för att förstå och analysera även de problem som flera forskare 
beskriver och menar att välfärdsstaten står inför idag. En centralt sådant problem 
enligt många kritiska välfärdsforskare är den ökade arbetslösheten, som jag 
beskrev i kapitel två. 

Hos Habermas är legitimitet centralt i alla samhällen, samtidigt menar han att 
det ett begrepp under ständig omförhandling. Vad som behöver legitimeras har 
varierat mellan olika samhällen och tidsepoker. I det senmoderna samhället 
handlar legitimitet framförallt om tilltro och erkännande i förhållande till sättet 

 Sättet att skriva fram analysen har även varit nödvändigt i förhållande till att också Haber19 -
mas teoretiska resonemang befinner sig på en s.k. makronivå. Detta ska dock inte betraktas 
som att jag anser att individen är ett offer för samhällets utveckling eller som ett utryck för 
strukturell determinism (jfr. hur Pusey, ovan, skriver om kritiken mot Habermas). Uppsatsens 
specifika syfte och forskningsfrågor har emellertid inneburit att Habermas resonemang om 
människans möjligheter till förändring – som ju Habermas värderar högt och som också är en 
viktig del av hans kritik mot systemteorin (jfr. Pusey, 1987, s. 101ff) – fått en mer perifer po-
sition.
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att organisera välfärdens institutioner. Fungerande sociala skyddsnät har, enligt 
Habermas, en avgörande betydelse för att legitimiteten ska kunna upprätthållas. 
Utan tilltro är risken för anomi, d.v.s. ett utbrett ifrågasättande av samhälleliga 
normer, värden och värderingar (och i nästa steg att dessa sätts ur spel) överhän-
gande. I förlängningen riskerar känslan av meningslöshet att leda till en socio-
kulturell kris, hävdar Habermas. 

Habermas beskrivningar om legitimitet som tilltro ligger därför nära till hands 
att relatera till beskrivningarna av hur den svenska välfärdsstaten förändrats un-
der nittiotalet. Till stora delar handlar sätten att beskriva och tala om den svens-
ka välfärdsstaten under den här perioden just om en bristande tilltro till sättet att 
organisera välfärd. Välfärdsstatens åtaganden i frågor om arbete och arbetslöshet 
beskrivs av flera forskare som icke infriade och flera belyser den starka kritik 
som riktades mot vad som uppfattades som en misslyckad arbetsmarknadspolitik 
under nittiotalet. Denna kritik kan betraktas som ett uttryck för en bristande till-
tro till välfärdsstaten och dess kapacitet att bidra till en fungerande arbetsmark-
nad. Det kan tolkas som att välfärdsstaten under denna period förlorat en del av 
sin legitimitet.  

En närliggande fråga är om kritiken mot den svenska arbetsmarknadspolitiken 
under nittiotalet och framåt kan ses som början på en potentiell kris (i Habermas 
bemärkelse). Habermas menar att förhållandet mellan statliga interventioner och 
det ekonomiska delsystemet är avgörande för legitimiteten. Det ekonomiska sys-
temet skall bland annat se till att arbetslöshetsnivåerna inte uppfattas vara för 
höga. Statliga interventioner (det politiskt-administrativa systemet) ska parera 
eventuella sidoeffekter som det ekonomiska systemet ger upphov till.  

En första tolkning av kritiken som ett uttryck för bristande legitimitet kan alltså 
vara att det här förhållandet inte fungerade under nittiotalets stora arbetsmark-
nadskris (och förstås inte åren innan den bröt ut). Dynamiken mellan systemen 
var dysfunktionell vilket jag tolkar som den bakgrund till ifrågasättandet av den 
svenska välfärdsstatens sätt att organisera och hantera välfärdsfrågan som 
beskrivits av flera forskare. Blir ifrågasättandet tillräckligt stort kan det, hävdar 
Habermas, i förlängningen leda till kriser.  

En andra tolkning om att risken för legitimitetskris var verklig relaterar jag till 
vad Habermas skriver om sidoeffekter och statligt ansvar. Bakgrunden till arbet-
slösheten beskrivs av många forskare som följderna av en större strukturell om-
vandling där Sverige inte klarat av att möta konkurrensen från låglöneländer. På 
så vis kan situationen i Sverige tolkas som en sidoeffekt i ett större system (där 
Sverige ingår), ett slags globalt kapitalistiskt system med Habermas terminologi 
där företagens krav på avkastning kan resultera i sidoeffekter i länder med högre 
lönenivåer, som Sverige. Utvecklingen är med andra ord svår att värja sig emot 
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men bör även förstås som en del av det senkapitalistiska samhällets sätt att 
fungera. Möjligheterna att frånkoppla staten ansvar för frågor som exempelvis 
arbetslöshet beskrivs av Habermas som allt svårare i det senkapitalistiska 
samhället. Sidoeffekterna orsakas enligt honom egentligen av det ekonomiska, 
kapitalistiska systemets sätt att fungera men relateras, i det senkapitalistiska 
samhället, emellertid alltmer till ett statligt ansvar.  

Det finns, menar Habermas, förväntningar på att staten skall klara av att hantera 
och parera sidoeffekter och om detta misslyckas blir priset sviktande tilltro och 
förlorad legitimitet, eventuellt en kris, som i första hand rör staten (inte det 
ekonomiska systemet i sig). Förväntningarna på staten att hantera sidoeffekterna 
verkar helt enkelt kvarstå under nittiotalet vilket jag menar kan öka risken för en 
legitimitetskris. En sådan tolkning stöds av hur Habermas menar att det poli-
tiskt-administrativa systemets (statens) legitimitet grundas just i sättet på vilket 
det hanterar och reglerar det ekonomiska systemets sätt att fungera men framför 
allt dess konsekvenser avseende exempelvis arbetslöshet. Det är med andra ord 
lätt att tänka sig att det uppstår ett glapp mellan å ena sidan uppfattningar om 
vad som görs (eller inte görs) och å andra sidan vad som förväntas göras av en 
enskild stat i fråga om att parera en global konkurrens eller en stigande arbet-
slöshet. En sådan risk framstår som överhängande mot bakgrund av 
beskrivningarna om sidoeffekter. Att människor riktar kritik mot statens 
agerande eller brist på agerande, som jag beskrivit i kapitel två, är därför inte 
förvånande men det är något som måste hanteras för att inte riskera en kris i 
Habermas mening. Att något görs och att det sker en förändring i arbetsmark-
nadspolitiken är mot denna bakgrund högst rimligt och jag menar att det är i det-
ta ljus som den aktiverande politiken bör förstås, vilket jag skall behandla när-
mare i följande avsnitt.  

4.2 Aktivering och sociala investeringar – en krishantering? 
Hur kan man förstå framväxten av en aktiverande politik under slutet av åttio-
talet och vidare in på nittiotalet med hjälp av Habermas teorier? Beskrivningarna 
av den aktiverande politiken beskrivs av några författare som disciplinerande 
sociala policys och som en ansvarsförskjutning från stat till individ (Bengtsson 
& Berglund, 2012; Berglund & Esser, 2014; jfr. Cantillon et al., 2013). Hur 
förhåller sig denna utveckling till kritiken mot arbetsmarknadspolitiken sedd 
som en potentiell legitimitetskris? Jag menar att de kan förstås som ett sätt att 
hantera och avvärja en potentiell kris, bl.a. genom att dämpa förväntningarna på 
vilket ansvar staten ska ta.  

I relation till vad Habermas beskriver blir framväxten av aktiveringspolitiken en-
ligt min mening förståelig. Ur detta perspektiv kan utvecklingen tolkas som en 
uttryck för brist på (statliga) handlingsalternativ – att den risk för kris som jag 
ovan beskrev medgav få (eller inte några andra) sätt än en förändrad social poli-
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cy i förhållande till arbetslöshet och de arbetslösas situation. Aktiveringspoli-
tiken kan med andra ord förstås som ett sätt att hantera spänningen och konflik-
terna mellan stigande arbetslöshetstal och förväntningar på statligt agerande. Jag 
menar att aktiveringspolitiken – med dess riktade insatser mot den enskilde ar-
betslöse, innebärande bland annat ett ökat eget ansvar för arbete och arbetslöshet 
– i detta ljus kan förstås som ett sätt att från statens sida hantera och korrigera 
samhälleliga förväntningar på vilket statens ansvar bör vara. Detta i syfte att 
minska det glapp mellan förväntningar och reellt agerande som ger upphov till 
misstro.  

Oavsett hur man ser på aktiveringspolitikens konsekvenser för den enskilde upp-
fattar jag den med andra ord som ett sätt att försöka styra eller korrigera förvänt-
ningar som staten har svårt att leva upp till. Politiken och de aktiverande re-
formerna blir så att säga ett sätt att hantera risken för en sviktande legitimitet, 
och i förlängningen en möjlig kris. Detta görs genom att staten implicit avsäger 
sig en del av ansvaret för arbetslösheten genom att skjuta över det till individen. 
Aktiveringspolitiken verkar i en riktning som leder till att förväntningarna på 
staten att ta ansvar för arbetslösheten sänks, medan förväntningarna på individen 
att ta ansvar för att ha ett arbete höjs. Förväntningarna är grundläggande för le-
gitimiteten. 

En sammantagen tolkning av varför aktiveringspolitiken växte fram just under 
nittiotalet kan med andra ord vara svårigheterna för den nationella välfärdsstaten 
att hantera sidoeffekterna av det globala ekonomiska systemet på andra sätt. Den 
förändrade politiken uppfattar jag härmed som en direkt följd av den höga arbet-
slösheten under nittiotalet och det ifrågasättande av den svenska välfärdsstatens 
agerande som följde under denna period.  

Samtidigt riktades även kritik mot den aktiverande politiken. En särskild kritik 
riktades mot dess konsekvenser för utsatta grupper i samhället (Cantillon, 2011; 
Cantillon et al., 2013). Min uppfattning är att den här kritiken nyanserar och 
problematiserar bilden av aktiveringspolitiken som ett tillräckligt sätt hantera 
problematiken med arbetslöshet och inte minst den kritik som uppstod. Kritiken 
mot aktiveringspolitiken kan alltså tolkas som att inte heller den var ett tillräck-
ligt “svar” på eller sätt att hantera den tilltagande arbetslösheten. Med Habermas 
begrepp gäller detta frågan om hur effektiv aktiveringspolitiken egentligen var 
som en form av krishantering. 

Jag har ovan med stöd av tidigare studier hävdat att sociala investeringar kan be-
traktas som ett ytterligare led i utvecklingen av aktiveringspolitiken. Och möjli-
gen är det i ett sådant ljus som framväxten av de sociala investeringarna ska ses, 
d.v.s. att de sociala investeringarna är en naturlig följd av en aktiverande politik 
som inte lyckats stävja den sviktande tilltron och den tilltagande kritiken gente-
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mot välfärdsstaten. Samtidigt verkar sociala investeringar även kunna vara ett 
sätt att hantera och bemöta en del av den kritik som riktades mot aktiver-
ingspolitiken, särskilt avseende hur den aktiverande politiken riskerade att lämna 
vissa grupper i samhället utanför som en konsekvens av ett större eget ansvar för 
arbete och arbetslöshet. I de sociala investeringarna betonas, som beskrivits 
ovan, betydelsen av förberedande och förebyggande insatser riktade mot just 
särskilt utsatta grupper i samhället (Ahn & Kim, 2014; Lunt, 2009; Morel, Palier 
& Palme, 2012; Pintelon et al., 2013). 

De sociala investeringarna kan därmed förstås som ett sätt att hantera en del av 
den kritik som riktades mot aktiveringspolitikens följder, och även vara ett sätt 
att bättre bemöta en problematik som traditionella och tidigare välfärdslösningar 
inte klarat av. Men de är inte något egentligt brott i förhållande till aktiver-
ingspolitiken utan kan snarare ses som en vidareutveckling eller modifiering av 
den. De sociala investeringarna blir med andra ord ett sätt komma tillrätta med 
en arbetslöshetsproblematik på samma linje som den aktiverande politiken – 
d.v.s. förstått som ett fortsatt fokus på individen – men kanske med en lägre risk 
för insatserna kritiseras i jämförelse med aktiveringspolitiken. Hur detta utveck-
las i Sverige och andra länder återstår dock fortfarande att se. 

En mer kritisk tolkning är att det aktiverande kravet (som är en grundläggande 
beståndsdel av aktiveringspolitiken) finns kvar även i det sociala invester-
ingsperspektivet men att det kommuniceras på ett nytt sätt, under parollen av 
minskade sociala utgifter och förberedande insatser. Med en sådan tolkning blir 
sociala investeringar mer ett sätt att kommunicera ett förändrat förhållningssätt 
gentemot sociala frågor men där många av de tidigare (kritiserade) förhåll-
ningssätten, eller utgångspunkterna, i den aktiverande politiken kvarstår. Att 
skapa en uppfattning om att något görs blir här avgörande (jfr. hur Habermas, 
1996, skriver om tilltro och legitimitet). Den reella skillnaden mellan de två sät-
ten att organisera, hantera och bemöta välfärdsfrågor som arbete och arbet-
slöshet blir mindre viktig. 

En ytterligare tolkning är att de sociala investeringarna, liksom förändringarna 
mot mer aktiverande insatser under nittiotalet (och in i tjugohundratalet), är en 
del av vad Giddens med flera (ovan) beskrivit som nödvändiga delar av vad det 
innebär att vara en modern välfärdsstat. Enligt Giddens kan den tredje vägens 
politik förstås som just ett svar på en traditionell politik som inte fungerat och 
som inte klarat av att bemöta en tilltagande global konkurrens. Sociala in-
vesteringar blir härmed, hävdar han, ett nödvändigt sätt att bättre rusta 
välfärdsstaten inför förändrade villkor i omvärlden.  

Sammantaget verkar de sociala investeringarna kunna förstås som ett sätt att 
hantera en kritik mot välfärdsstaten och som ytterligare ett steg (efter aktiver-
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ingspolitiken) i ansträngningarna för att vidmakthålla legitimiteten. Men kan 
utvecklingen av sociala investeringar också säga något om åt vilket håll 
välfärdssamhället är på väg? Vilka risker finns med sociala investeringar vad 
gäller frågor om den enskildes ansvar i fråga om synen på arbetslöshet och ar-
betslösas situation? Innan jag avslutar den analytiska delen av detta kapitel och 
övergår till den avslutande diskussionen ska jag säga något kort om detta.  

4.3 Framtidsutsikter – risk för en ökad polarisering i samhället? 
Som visats i det andra kapitlet och som jag även berört ovan menar flera 
forskare att den moderna välfärdsstaten, framväxten av aktiveringspolitiken och 
de sociala investeringarna inte sällan förknippas med sociala policys som bet-
onar ett ökat individuellt ansvarstagande och där ett allt större ansvar i fråga om 
arbete och arbetslöshet skjutits över från staten till den enskilde. Cantillon 
(ovan) hävdar exempelvis att framväxten av sociala investeringar gjort det 
möjligt att tala om ett nytt socialt kontrakt där ett (ensidigt) fokus på in-
vesteringar skjutit undan andra former av ekonomiskt stöd och där jämlikhet i 
möjligheter, enligt henne, satts framför jämlikhet i utfall. Till detta kommer 
kraven på minskade sociala utgifter. Samtidigt pressas välfärdsstaten av en tillt-
agande global konkurrens, något som bland annat Held (2012) hävdat medfört 
att traditionella välfärdsinstitutioner alltmer kommit att likna “zombies” och där 
dessa institutioner saknar reell politisk makt eller kraft att värja sig mot villkor 
som i allt större utsträckning dikteras av globala företag. Min uppfattning är att 
det finns risker med en sådan utveckling, bl.a. att den leder till en ökad polaris-
ering i samhället.  

Risken för en ökad polarisering i samhället består enligt min mening i att indi-
viduellt ansvarstagande å ena sidan uppfattas som nödvändigt i så väl aktiver-
ingspolitiken som i de sociala investeringarna. Det är mer eller mindre är under-
förstått att den enskilde ska klara av att vara ansvarstagande men, å andra sidan, 
är förutsättningarna för att vara ansvarstagande rimligtvis inte är jämnt fördelat 
mellan olika grupper i samhället (jfr. Cantillon et al., 2013).  

Det kan förvisso hävdas att en bärande del i sociala investeringar är just de rik-
tade och förberedande insatserna mot särskilt utsatta grupper i samhället. I linje 
med detta kan det alltså tolkas som att insatserna ska “hjälpa” individen att ta 
den aktiva och ansvarstagande rollen och att insatserna härmed är ett uttryck för 
att individen inte behöver bära hela ansvaret för arbete och arbetslöshet på egen 
hand. Jag frågar mig emellertid, i motsats till ett sådant resonemang, om inte 
också att ansvaret, förväntningarna och trycket på den enskilde att faktiskt inte 
vara arbetslös även kan antas bli större, detta i ljuset av att individen mottagit 
särskilt stödjande insatser och skattefinansierade resurser som dessutom kan 
uppfattas vara kraftigt begränsade. Betoningen på det ökade enskilda ansvaret 
kan enligt min mening tala för en sådan tolkning och här finns, hävdar jag, en 
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reell risk för att det sker en polarisering mellan dem som har förutsättningar att 
vara ansvarstagande och de som inte har det. Denna problematik relaterar till 
beskrivningarna om välfärdsinstitutioner som delvis satta ur spel, bland annat av 
dem globala konkurrensen. Sådana tendenser har exempelvis belysts av den 
spanske sociologen Manuel Castells i boken Nätverkssamhällets  framväxt 
(1999) och av den brittiske ekonomiprofessorn, Guy Standing i dennes bok 
Prekariatet: den nya farliga klassen (2013). Den globala pressen från marknad-
sekonomin på enskilda stater verkar helt enkelt resultera i en ökad betoning på 
ansvarstagande som bortser ifrån människors olika förutsättningar.  

Sammantaget, mot bakgrund av den forskning som jag studerat, ger välfärdsstat-
en intryck av att inte längre kunna leva upp till sitt forna ansvar i fråga om ar-
bete och arbetslöshet. Det är detta som gör att någon slags omförhandling eller 
förskjutning av ansvaret måste ske, om legitimiteten ska kunna behållas. Efter-
som ansvaret (en viss relation mellan medborgare och stat) ligger till grund för 
legitimiteten hos staten och dess institutioner tvingar riskerna för en potentiell 
kris (en stigande arbetslöshet där ansvaret traditionellt sett uppfattats vara 
statens) fram en omförhandling av ansvarsfrågan. 

Det verkar med andra ord vara två samtidiga tendenser som var för sig kan vara 
problematiska, men som i kombination kan bli än mer bekymmersamma i sina 
konsekvenser. En förändrad syn på och behandling av arbetslösa i samhället ska 
inte uppfattas som något gjort av ondo eller som något slags uttalat mål i sig. 
Men att utvecklingen saknar onda intentioner betyder å andra sidan inte, vill jag 
hävda, att det går att bortse från risken för en tilltagande polarisering som en 
(oönskad) effekt av förändrade synsätt på arbetslösa och arbetslösas situation i 
kombination med försvagade sociala institutioner (skyddsnät, fackföreningar ex-
empelvis). Uppfattat som en del av ett aktiverande perspektiv verkar alltså so-
ciala investeringar också, paradoxalt nog, kunna verka som en negativ kraft för 
redan utsatta grupper i samhället. Samtidigt förutsätter de tolkningar som jag 
presenterar här en kritisk läsning av vad sociala investeringar innebär – liksom 
vad gäller välfärdssamhällets utveckling och aktiveringspolitiken existerar både 
kritiska och mer positivt inställda vetenskapliga analyser av sociala in-
vesteringar. En invändning mot ovanstående påstående skulle kunna vara att det 
är just ojämlika konsekvenser som de sociala investeringarna syftar till att 
motverka.  

Kanske överskuggas riskerna med eventuella konsekvenser av sociala in-
vesteringar av hur det verkar ha blivit allt viktigare att kommunicera att något 
görs och där aktiverande insatser möjligen uppfattas som nödvändiga för att up-
prätthålla legitimiteten för välfärdsstaten. Och kanske är en ökad uppdelning i 
samhället ett slags legitimitetens pris, inte av ondo, utan av nödvändighet? Hur 
eventuella konsekvenser bedöms beror rimligen på det sammantagna, samhäl-
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leliga utfallet av insatserna. Kanske spelar det då inte någon roll vad som görs 
eller vilka konsekvenser som olika insatser riskerar att medföra för olika grupper 
i samhället så länge en viss lägstanivå kan upprätthållas i de sociala sky-
ddsnäten. Konsekvenserna underminerar därmed inte legitimiteten så länge inte 
kritiken mot dem blir för stor. Med denna bakgrund blir omförhandlingen av 
ansvar rimlig trots risker för en ökande polarisering i samhället. Antingen om-
förhandlas relationen/ansvaret/förväntningarna till något som staten/systemet 
kan leva upp till eller så blir det kris. Aktivering och sociala investeringar menar 
jag därmed kan förstås som en förskjutning med potential att undvika en kris, 
d.v.s. en form av krishantering. 

Hur ska man då, avslutningsvis, på ett mer övergripande sätt förstå aktiver-
ingspolitiken och de sociala investeringarna? Mot bakgrund av ovanstående 
resonemang är min uppfattning att aktiveringspolitiken och sociala investeringar 
ska förstås som fenomen i tiden och som delsystem eller delar av ett större 
samhälleligt system och samhällelig omvandling. Liknande tolkningar har ar-
tikulerats av Giddens (1999) och Stepney (2006a,b) i relation till exempelvis 
utvecklingen av den tredje vägens politik. Som en avslutande kommentar vill jag 
nämna hur den franske filosofen Gérard Raulet (2011) skriver om dagens väster-
ländska samhälle som alltmer globalt. Som ett led i denna utveckling menar 
Raulet att det tidigare kontraktet om medborgarskap håller på att luckras upp. 
Det vi erfar i samhället är, hävdar han, en slags de-kollektivisering och en varu-
fiering inom vilken staten de-legitimerar samhällelig problematik som arbet-
slöshet och gör den till ett personligt problem (ibid.). Konsekvensen av detta är, 
menar Raulet, att vi i samhället blir mer och mer var och en för sig. Förändrin-
gen är en nedmontering av staten under parollen att inga andra alternativ finns 
(ibid.).  

Raulet är hård i sin kritik. Samtidigt tycks det mig som att det är just ett 
samhälles inneboende komplexitet, inre spänningar och dynamik som Habermas 
i sina teoretiska arbeten avser att belysa. Vad händer när olika system krockar 
och vilka olika avvägningar måste staten då göra för att upprätthålla ett 
samhälles legitimitet? Vilket handlingsutrymme finns egentligen? Hur mycket är 
strukturellt ”betingat” som en konsekvens av det senmoderna samhällets struktur 
och inneboende dynamik? Vad ryms inom begreppet välfärdssamhälle och hur 
förändras dess innerbörd? Kanske är det den här typen av frågor som Habermas 
med sina arbeten om legitimitet och kriser framförallt vill få oss att kritiskt fun-
dera kring. I omförhandlingen av välfärdsstatens ansvar aktualiseras den 
grundläggande frågan om vem eller vilka grupper som välfärdssamhället främst 
är till för. 
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5 AVSLUTANDE DISKUSSION  
I detta avslutande avsnitt sammanfattas arbetet och mina slutsatser. Jag diskuter-
ar dessa slutsatser och vad som kunde gjorts annorlunda, samt resonerar kort 
kring vilken betydelse mina val kan ha haft för resultatet. Till sist ges några upp-
slag kring vidare studier. 

5.1 Sammanfattning av arbetet 
I det första kapitlet introducerades uppsatsens syfte, frågor, avgränsningar och 
centrala begrepp. I uppsatsens andra kapitel redogjorde jag för flera forskares 
beskrivningar av en välfärdsstat under press de senaste decennierna. Dessa 
studier skildrade en missriktad arbetsmarknadspolitik, som delvis beskrevs som 
misslyckad. Den globala konkurrensen på arbetsmarknaden uppfattades vara en 
stor del av den sammantagna problematiken. Flera forskare belyste hur staten 
emellertid inte var passiv och hur en rad strategier för att hantera den problema-
tiska situationen växte fram under åttio- och nittiotalen, detta gällde framförallt 
en så kallad aktiverande politik och de senare sociala investeringarna. Jag visade 
hur flera forskare var kritiska mot denna ansvarsförskjutning. Andra menade att 
förändringen var en del av vad det innebar att vara en modern välfärdsstat och 
såg den mer som en nödvändig utveckling.  

I det tredje kapitlet som behandlade Habermas teoretiska arbeten redogjorde jag 
för hans teorier om det senmoderna samhällets inbyggda defekter och för vad 
Habermas beskriver som en dynamik och ett spänningsförhållande mellan olika 
samhälleliga delsystem (det politiskt-administrativa, det ekonomiska och det so-
cio-kulturella). I ett längre avsnitt belystes Habermas teorier om legitimitet och 
legitimitetskriser och hur han menar att legitimitet är ett begrepp som ständigt är 
under omvandling och som kontinuerligt omförhandlas. I det senmoderna 
samhället kan vikten av sociala skyddsnät inte underskattas, enligt Habermas. Så 
kallade sidoeffekter har blivit allt svårare att frånkoppla ett statligt ansvar. 

Detta fjärde kapitel består huvudsakligen av en analys, vilken följs av denna 
avslutande diskussion. I analysen sammanfördes de vetenskapliga 
beskrivningarna av välfärdsstatens utmaningar, framväxten av aktiveringspoli-
tiken och de sociala investeringarna med uppsatsens teoretiska ramverk. Jag ar-
gumenterade för hur framväxten av sociala investeringar kan förstås i ljuset av 
att välfärdsstaten ifrågasatts under nittio- och tjugohundratalet. Den minskande 
tilltron beskrev jag som en konsekvens av den ökade arbetslösheten och den 
missriktade arbetsmarknadspolitiken (som jag redogjort för i kapitel två). Jag 
belyste och diskuterade även en del av de risker som kan skönjas i linje med 
förändrade sätt att se på ansvar i relationen mellan välfärdsstat och individ.  
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5.2 Slutsatser 
Mitt ärende i detta arbete har varit att visa hur man med hjälp av Habermas 
teorier om det senkapitalistiska samhällets utveckling, legitimitet och legit-
imitetskriser kan förstå beskrivningarna av en välfärdsstat under press och av 
framväxten av en aktiveringspolitik. Arbetet syftade även till att analysera och 
undersöka huruvida sociala investeringar, som ett socialt fenomen, kan förstås 
som en naturlig följd av en pressad välfärdsstat och en framväxande aktiver-
ingspolitik.  

Följande frågeställningar har väglett arbetet:  

1. Har den välfärdsproblematik som Habermas belyst i sina arbeten bäring 
också i dagens samhälle? Kan Habermas teorier om legitimitet, legitimitet-
skriser i det senkapitalistiska samhället användas för att förstå och analysera 
även de problem som flera forskare beskriver och menar att välfärdsstaten 
står inför idag?  

2. Hur kan man med hjälp av Habermas teorier förstå framväxten av en ak-
tiverande politik och sättet att tala om och beskriva välfärd i termer av so-
ciala investeringar? Vad är investeringarna ett tecken på?  

3. Var är välfärdssamhället på väg framöver? 

I relation till ovanstående arbete drar jag följande slutsatser. För det första är le-
gitimitetsproblem (som de beskrivits av Habermas) återkommande och kvar-
varande även i dagens samhälle. Sätten att tala om och beskriva välfärdsstatens 
problem och bristande förmåga att hantera välfärdsuppdrag som exempelvis ar-
betslöshet uppvisar likheter med vad Habermas i sina tidigare arbeten beskrivit 
som inneboende konflikter mellan det politiskt-administrativa och det 
ekonomiska systemet. Den kritik som riktas mot välfärdsstaten kan med Haber-
mas terminologi förstås som en kritik riktad från samhällets sociala system. Kri-
tiken behöver hanteras för att inte riskera en legitimitetskris. Spänningen mellan 
de olika systemen verkar sammantaget kvarstå men skiljer sig något mot 
Habermas beskrivningar i det att det inte tycks handla så mycket om ett tryck 
från ett inhemskt ekonomiskt system idag, som från en global press.  

För det andra är det tydligt att aktiveringspolitikens och de sociala in-
vesteringarnas framväxt kan förstås som en slags legitimerande insatser och som 
ett sätt att försöka hantera och stävja en problematik av minskande tilltro till 
välfärdsstatens förmåga att hantera en tilltagande arbetslöshet som präglade 
slutet av nittiotalet och som är fortsatt hög även idag. Särskilt viktigt är hur ak-
tiveringspolitiken innebär en omförhandling av statens ansvar i relation till in-
dividens, vilket påverkar förväntningarna på staten och i förlängningen legit-
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imiteten. Samtidigt vilar denna form av “krishantering” på att inte kritiken mot 
aktiveringspolitiken blir för stor. 

En tredje slutsats är att välfärdsstatens uppdrag förändras i relation till att grun-
derna för legitimitet förändras. Vilken väg som välfärdsstaten tar kan därför sä-
gas vara delvis öppet. I linje med aktiveringspolitikens och de sociala in-
vesteringarnas betoning på det egna ansvaret i frågor som arbetslöshet och sys-
selsättning finns risken för en tilltagande polarisering i samhället mellan indi-
vider som har förutsättningar att möta krav på detta ökade ansvar och de som 
inte har det. 

5.3 Metodreflektion  
Jag ska i detta avsnitt behandla två frågor. Den ena rör studiens avgränsningar 
och den andra valet av empiriskt material. Jag beskrev i introduktionen till detta 
arbete att valet av Habermas arbete kan förstås som en teoretisk avgränsning. 
Välfärdssamhällets förändringar och utmaningar hade kunnat analyseras utifrån 
andra teoretiska perspektiv. En relevant fråga blir härmed hur den teoretiska av-
gränsningen påverkat arbetet med uppsatsen och den analys och de slutsatser 
som dragits. 

Vad gäller den teoretiska avgränsningen kan det invändas att den har uteslutit 
andra vetenskapliga röster som hade kunnat fördjupa och nyansera arbetet teo-
retiskt. Min uppfattning är att legitimitetsbegreppet möjligen hade kunnat 
belysas och problematiserats ur fler perspektiv, förslagsvis i relation till senare 
forskning med inriktning på det specifika begreppet. Jag menar dock att avgrän-
sningen varit nödvändigt, med hänsyn till att Habermas teoretiska produktion är 
omfattande och till den tid som funnits till förfogande. Av samma anledning 
finns det delar av teoriramen i kapitel tre som inte behandlats på ett lika in-
gående sätt som andra, men som inte desto mindre fyller en funktion genom att 
bidra till en inramning och förståelse för de i uppsatsen mer centrala begreppen 
legitimitet och legitimitetskriser.  

Valet av Habermas teoretiska perspektiv innebär, slutligen, att mina tolkningar 
av välfärdssamhällets senare utveckling och de sociala investeringarna präglas 
av perspektivets utgångspunkter, t.ex. Habermas bakgrund inom den kritiska 
teorin. Som Michael Pusey påpekat är Habermas bok Legitimation Crisis (som 
varit en bärande del i uppsatsen) ett tydligt nymarxistiskt verk. Till viss del har 
jag försökt att nyansera tolkningarna, exempelvis med avseende på hur jag 
belyste att sociala investeringar också kan förstås som en nödvändigt del av vad 
det innebär att vara en modern välfärdsstat (jfr. Giddens beskrivningar av den 
tredje vägens politik). Mitt syfte har dock varit att i första hand studera dessa 
fenomen ur det valda teoretiska ramverkets perspektiv. 
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När det gäller den andra frågan om uppsatsens empiriska material och det veten-
skapliga underlag om aktiveringspolitik och sociala investeringar som behand-
lats i kapitel två så har valet av studier rimligen färgat beskrivningarna och sättet 
att tala om välfärdsstatens problematik och utmaningar. Jag ska här ta upp två 
reflektioner angående detta. För det första vill jag tydliggöra att de vetenskapliga 
beskrivningarna har varit en grund för min analys av hur aktiveringspolitiken 
och sociala investeringar kan förstås som ett slags legitimerande insatser, strate-
gier och förhållningssätt. Annan forskning, som givit andra beskrivningar med 
mindre inslag av kritik hade rimligen inneburit att legitimitet varit mindre an-
vändbart som analytiskt verktyg för förståelsen av sociala investeringar som ett 
samhälleligt fenomen. Detta eftersom verklighetsbeskrivningen varit delvis an-
norlunda. Detta leder mig till min andra reflektion, nämligen att andra 
beskrivningar och sätt att tala om välfärdsstaten, arbetsmarknadspolitik, arbete 
och arbetslöshet hade kunnat bidra med fler och rikare nyanser i analysen. Även 
detta val har dock varit nödvändigt i relation till arbetets omfattning. 

En viktig del av det vetenskapliga arbetet är att göra etiska överväganden. Det 
här arbetet har varit en teoretisk uppsats vilket innebär att risken för att någon 
person ska påverkas negativt av forskningen får anses minimal eller obefintlig. 

5.4 Studiens inom- och utomvetenskapliga relevans 
Begreppet legitimitet som varit centralt i arbetet har på olika sätt och av olika 
teoretiker (utöver Habermas, bl. a. av Durkheim och Weber) tidigare diskuterats 
i relation till frågan om vad som håller samman ett samhälle. I detta arbete har 
legitimitetsbegreppet använts som en teoretisk utgångspunkt för förståelsen av 
sociala investeringar som en aktuell förändring i samhället. Uppsatsen är sociol-
ogiskt relevant eftersom den behandlar ett samtida socialt fenomen som också 
knyter an till typiska sociologiska intresseområden som arbete, arbetslöshet och 
välfärd. Jag har inte kunnat hitta någon tidigare svensk avhandling eller uppsats 
som analyserat sociala investeringar med hjälp av det sociologiska begreppet le-
gitimitet. Uppsatsen kan sägas ha en teoretisk relevans eftersom en viktig slut-
sats varit att Habermas tidiga teoretiska arbeten om det senkapitalistiska samhäl-
let är tydligt aktuella och användbara också vid en analys av samhälleliga förän-
dringar i dagens samtida samhälle. 

Som framgått i detta arbete är sociala investeringar ett relativt nytt fenomen i 
Sverige. Inga större vetenskapliga studier har genomförts. De tidigare rapporter 
om sociala investeringar som gjorts i Sverige har dessutom haft en något annor-
lunda inriktning än vad som varit fallet i den här studien och de har heller inte 
bedrivits ur en, i första hand, sociologisk synvinkel. Tidigare rapporter om har 
snarare inriktats mot att vara s.k. utvärderingsstudier med frågor om hur väl so-
ciala investeringar fungerar i praktiken och vad som kan sägas om effekterna av 
sociala investeringar. Den här studien har med andra ord haft en annan ingång 
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och i högre grad syftat till att (kritiskt) belysa sociala investeringar som en del 
av ett större, samhälleligt sammanhang. Jag har visat hur sociala investeringar 
kan förstås som en slags legitimerande praktik och som ett sätt att hantera en 
ifrågasatt välfärds- och arbetsmarknadspolitik. Studien kan härmed sägas ha en 
utomvetenskaplig relevans och bidra med en fördjupad förståelse (genom det 
sociologiska, kritiska perspektivet) av varför insatser som sociala investeringar 
genomförs. 

5.5 Uppslag till vidare studier 
Innan jag avslutar ska jag, mot bakgrund av den här studien, ge några uppslag 
till vidare studier. I metoddiskussionen ovan påtalades hur redogörelserna som 
givits i kapitel två i viss mån liknat varandra med sin betoning på kritik. Det 
skulle i en vidare studie vara intressant att nyansera beskrivningarna och sätten 
att tala om välfärdsstat och arbetsmarknadspolitik genom att även inkludera an-
nan forskning med delvis andra utgångspunkter. Min uppfattning är att sådana 
vetenskapliga beskrivningar skulle kunna bidra till en mer mångfacetterad 
förståelse för de frågor som jag med den här studien undersökt. Intressant vore 
även att göra en liknande studie som den här men med utgångspunkt i en annan 
teoretikers arbeten, exempelvis Luhmann. Ett ytterligare uppslag till studie är att 
utgå från Habermas teorier om offentlighetens förfall, system och livsvärld och 
undersöka ett fenomen som sociala investeringar men i förhållande till över-
statliga samarbeten som EU-samarbetet. En sådan studie skulle kunna inriktas 
mot frågor om maktförflyttning och hur detta kan tänkas påverka möjligheterna 
till inflytande (d.v.s. vad Habermas benämner som demokratiskt, medborgerligt 
inflytande och som han värderar som grundläggande i ett demokratiskt 
samhälle). 
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