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handledare genom denna uppsats. Till sist vill jag passa på att tacka de kloka kurskamrater som 

stöttat, gett feedback och agerat som bollplank för idéer samt funderingar under denna resa. 

Tack för dessa tre år.  
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SAMMANDRAG 
Socialt medborgarskap har en särskilt stark koppling till sociala rättigheter och möjliggörandet 

att inkludera allt fler i samhällets gemenskaper. Uppsatsen undersöker hur olika 

medborgarskapsideal tar sig uttryck i en kommunal arbetsmarknadsåtgärd benämnd 

”Resursjobb i Västerås stad”. Det är relationen mellan individ-samhälle-stat; rättigheter och 

skyldighet; samt frihet och jämlikhet som är de huvudsakliga medborgarskapsvärden som 

undersöks och det är nyliberalism, socialliberalism och socialdemokrati som får definiera och 

sortera hur dessa kommer till uttryck i en modell för resursjobb framtagen av Västerås stad. 

Genom idealtypsanalys har dessa värden kunnat identifieras och gestaltas i ett analysschema. 

Detta har sedan använts som analysverktyg i undersökningen. Resultaten visar att det främst är 

socialliberala och socialdemokratiska värderingar som kommer till uttryck i modellen för 

resursjobben; dock finns det spår av nyliberalism i vissa utsagor som varit intressant att kunna 

lyfta fram. 
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1. INLEDNING 
Medborgarskapet har sedan länge haft en viktig funktion i samhället. Det har makten att 

definiera, inkludera och exkludera oss från andra och varandra. I takt med en värld i ständig 

förändring, förändras också vår syn på medborgarskap; det som definierar oss, om och hur vi 

känner oss inkluderade och exkluderade. Det sociala medborgarskapet har fått en allt större 

betydande roll och det syns runt om i samhället genom välfärdspolitik, förändrade mänskliga 

rättigheter och en växande globalisering. Att inneha arbete skapar självkänsla, en ekonomi och 

mest väsentligt: frihet; en av de absolut mest grundläggande medborgerliga rättigheterna inom 

samtliga åskådningar. Framförallt representerar inträde på arbetsmarknaden ofta också inträde 

och det sociala medborgarskapet. Eva Sjögren (2019, 12 april), SIUS-konsult på 

Arbetsförmedlingen skriver i en debattartikel om vad som befaras hända om olika typer av 

anställningsstöd dras in. Hon menar att de är viktiga för att de hjälper individer att ta sig in på 

arbetsmarknaden och att stanna där: 

Att komma ut i jobb ger många ringar på vattnet för en människa. Självkänsla. 

Självförtroende. Pengar. Sjukpenning. Semester. Pension. En vardag med struktur. 

Fikapauser. Gemensamma luncher med arbetskamrater från vitt skilda håll man kanske inte 

skulle ha träffat annars. En tillhörighet. (Sjögren, Eva 2019).  

Sverige har en relativt låg långtidsarbetslöshet jämfört med många andra EU-länder 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Däremot så är långtidsarbetslösheten i Västerås högre än 

genomsnittet i Sverige (Kolada, 2019). Samtidigt visar forskning att segregationen inom 

Västerås ökar och att samhällsklyftorna inom olika bostadsområden fortsätter att öka (Shanthi 

Säll, 2018; Fell et al. 2019). En förklaring till detta är att särskilda grupper har det allt svårare 

att ta sig in på arbetsmarknaden och att arbetslösheten bland dessa även således ökar. 

Framförallt gäller det unga individer som saknar gymnasiekompetens och invandrare 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Detta innebär att grupper som redan är exkluderade från 

samhället hamnar i ett fördjupat utanförskap. Vad har Västerås stad som kommun för roll och 

ansvar i detta?  

1.1 Bakgrund 
Regeringen beskriver att arbetsmarknadspolitiken har till syfte att tillgodose möjligheter för 

alla människor att delta på arbetsmarknaden (Regeringen 2018a). Att människor försätts i arbete 

ses här inte bara som en ekonomisk fråga för individen, utan även en samhällsekonomisk fråga 

och en mänsklig rättighet. Regeringen lyfter i informationsbladet “Alla som kan ska jobba” 

fram olika satsningar där flertalet har ett tydligt fokus på utbildning. Bland några exempel så 

har antalet platser utökats på högskolor, yrkeshögskolor samt Komvux i det så kallade 
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kunskapslyftet. Dessutom har regeringen utökat studiestödet för de som väljer att studera 

(Regeringen 2018b). 

Kommunalt självstyre är en grundläggande princip i svensk politik, men staten sätter ramarna 

och stiftar de lagar som en kommun måste förhålla sig till. Bland annat är det regeringsformen, 

kommunallagen socialtjänstlagen och skollagen som aktivt delegerar ansvar eller begränsar 

ansvar till kommunerna. Enligt Regeringsformen (SFS 2018:1903), 14 kap. 2 § står det: 

”Kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den 

kommunala självstyrelsen grund.” samt 3 §: ”En inskränkning i den kommunala självstyrelsen 

bör inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den”. 

Kommunerna har även enligt regeringsformen beskattningsrätt, som medför skyldigheter och 

möjligheter att förvalta skattemedel för att utveckla eller göra satsningar inom verksamheten 

utifrån invånarnas bästa.  

Arbetsmarknadsåtgärder kan diskuteras från flera olika aspekter och principer, Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) framhåller bland annat den arbetsmarknadspolitiska 

kopplingen till att människor ska ha rätt att kunna skapa sig ett meningsfullt liv. Därav kan det 

ha ett visst mervärde och vinning utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv att arbeta eftersom 

människor kommer ut i arbete. Utöver det är den ekonomiska aspekten viktig. Ett livskraftigt 

företagsklimat är viktigt för kommunens tillväxt och utvecklingsmöjligheter samtidigt som det 

lägger en god bas för betydande skatteintäkter. Det är kostsamt för kommuner att ha en större 

del arbetslösa. Om inte kommunerna vidtar särskilda åtgärder för att motverka arbetslöshet 

belastas vård- och omsorgsverksamheter. Dels på grund av ett växande utanförskap och ökat 

användande av försörjningsstöd; och dels på grund av minskade resurser och intäkter för att 

kunna finansiera välfärden. Med resurser menas även kompetensförsörjning och faktiskt att ha 

personal som kan arbeta inom denna sektor (Sveriges Kommuner och Landsting 2017:32).  

Förutom kommunens egna motiv kring arbetsmarknadsåtgärder finns det även lagar, principer 

och styrdokument som kommunen på ett eller annat sätt måste förhålla sig till. Några utav dessa 

som har en direkt koppling till arbetsmarknaden är bland annat regeringsformen (SFS 

2018:1903) 1 kap, 2§ som tydligt beskriver att den offentliga maktens ansvar: ”[…] ska utövas 

med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet 

[…] Särskilt ska den allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för 

social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.”. Andra lagar som direkt har 

en inverkan på kommunens ansvar, möjligheter och skyldigheter inom arbetsmarknadsåtgärder 

är bland annat finansieringsprincipen (Prop. 1993/94:150). Den innebär att när eller om staten 
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ålägger kommunerna en skyldighet skall staten också finansiera resurserna till kommunen för 

att de skall kunna klara av det givna uppdraget. Enligt lagen om arbetslöshetsnämnd (SFS 

1944:475) ska kommuner ha en nämnd med uppdraget, alternativt ge kommunstyrelsen 

uppdraget att motarbeta konsekvenser av arbetslöshet. Socialtjänstlagen är även det ett viktigt 

verktyg för kommunernas handlingskraft inom arbetsmarknadsåtgärder. Enligt 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 3 kap. 2 § andra stycket ska socialnämnden i sin verksamhet 

främja den enskildes rätt till arbete.  

Kommunallagen (SFS 2017:725) är en av de lagar som direkt reglerar kommunens ansvar, 

möjligheter och skyldigheter. Utifrån denna finns även likställighetsprincipen, som innebär att 

kommunen inte har rättigheter att ge särskilt understöd till kommunmedlemmar om inte det 

görs för alla. Därav formulerades och antogs texten i lagen om vissa kommunala befogenheter 

(SFS 2009:47) 6 kap 2 § “Kommuner får, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, 

anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regeringen meddelar 

föreskrifter om under vilka förutsättningar Arbetsförmedlingen får ingå sådana 

överenskommelser samt om innehållet i överenskommelserna.”, så kommunen har möjlighet 

att medverka i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Enligt kommunallagen får även kommunen 

bedriva egna verksamheter utifrån det allmänna intresset samt om det bedrivs utan vinstintresse.  

Ungefär 85 procent av Sveriges kommuner arbetar (2017) med någon form av 

arbetsmarknadsverksamhet. Detta innefattar ungefär totalt 4 400 medarbetare. De kommunala 

arbetsmarknadsverksamheterna organiserar i regel sitt arbete utifrån de utmaningar, problem 

och resurser som finns i respektive kommun. Det finns inte heller någon enhetlighet i 

organiseringen utan de sker lokalt i varje kommun. Kommuner bildar avtal med 

arbetsförmedlingen om uppgiftsåtagande inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, 

men självständigt handlar arbetet ofta om det ekonomiska bistånd för invånare i kommunen 

som inte, av olika orsaker, är berättigade det från annat håll (Sveriges Kommuner och Landsting 

2017:31).  

1.1.1 Västerås stad, AMA och resursjobben 

Västerås stad har sedan en tid tillbaka haft problem med ett stort antal långtidsarbetslösa. 

Formuleringen ”ett stort problem” är ett relativt uttryck, men viktigt att påpeka är att man ligger 

över genomssnittet som gäller för hela riket. Det betyder alltså att kommunen sticker ut inom 

det området; Västerås tillhörde de 25% av kommunerna som hade högst långtidsarbetslöshet år 

2018. Västerås stad hade 2018 en långtidsarbetslöshet på 5 procent medan samma siffra i 

Sverige motsvarade 3,9. Andelen långtidsarbetslösa har sedan 2015 också ökat för varje år. År 
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2019 skönk andelen dock till 4,8. Detta är dock fortfarande över riksnittet som 2019 var 3,6%. 

Långtidsarbetslösa i den undersökning som refereas till definieras som öppet arbetslösa 

individer eller de som deltagit i något program med aktivitetstöd i minst sex månader och är 

mellan åldrarna 25-64 år (Kolada, 2019).  

Västerås stad styrs av en koalition1 mellan socialdemokraterna, liberalerna, centerpartiet och 

miljöpartiet. Ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder ligger idag främst på AMA – som står för 

Arbetsmarknadsavdelningen. Det uppdrag som AMA fått baseras på en årlig beställning från 

arbetsmarknads- och utbildningsnämnden, som i sin tur är en politisk verksamhet (AMA 

Västerås 2018). Koalitionen, som går under namnet Tillsammans för Västerås, har tillsammans 

tagit fram ett samarbetsprogram med 140 punkter som beskriver olika mål och idéer för 

politiken som är tänkt att vilja bedrivas mellan 2018–2022. Under rubriken ”Kommunen som 

arbetsgivare” står en generell beskrivning över politiken inom detta område:  

Västerås stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. Jämlika arbetsvillkor är en 

grundförutsättning för att klara framtidens kompetensförsörjning i välfärden. Arbetsmiljön 

måste bli bättre och sjuktalen ner. (Utveckling Västerås 2018, samarbetsprogram). 

Punkt 136 i programmet belyser en särskild åtgärd för att uppnå denna gemensamma målbild: 

136. Kommunen ska ha fler anställda med funktionsvariationer. Genom att införa 

Resursjobb införs en modell där subventionerade anställningar samlas. Kommunen ska 

erbjuda tillsvidareanställningar i första hand. (Utveckling Västerås 2018, 

samarbetsprogram).  

Resursjobben definieras av kommunen som ett samlingsbegrepp för en typ av anställning som 

riktar sig till deltagare av arbetsmarknadspolitiska program och innefattar arbetsuppgifter som 

är anpassade utifrån sådant som normalt inte ingår i kärnuppdragen hos de anställda – men ändå 

behövs göras. Resursjobben ska delvis möjliggöra för dessa individer att komma in på 

arbetsmarknaden och delvis för de kommunala förvaltningarna att enklare ta emot och anställa 

individerna. I början av 2018 var 416 personer anställda av kommunen genom någon form av 

arbetsmarknadspolitiskt statligt stöd, varav majoriteten (340 stycken) var anställda av AMA, 

resterande på olika förvaltningar inom kommunen (Västerås stad, Resursjobb U.Å.b).  

1.2 Tidigare forskning 
I denna uppsats kommer en viss argumentation föras kring arbetsmarknad och medborgarskap 

och vad de har för kopplingar till varandra. Detta avsnitt är till för att bevisa relevansen i detta 

argument och kontextualisera för hur social inkludering och ett socialt medborgarskap hänger 

                                                           
1 Mandatfördelning: Socialdemokraterna 18, liberalerna, 7 centerpartiet 4 och miljöpartiet 2 mandat. Totalt: 31 

av 61 mandat (Västerås stad, Valresultat, mandatfördelning, U.Å.a) 
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ihop med arbetsmarknadsinsatser och anställningsbarhet; framförallt att påvisa hur idéerna 

kring detta förändrats ur ett mer närliggande tidsperspektiv. Under rubrik 3. Teori och avsnitt 

3.1 Teoretisk utgångspunkt kommer begreppet medborgarskap och framförallt socialt 

medborgarskap fördjupas och redas ut. 

I och med det ökade flyktingmottagandet i Sverige har en kunnat se hur nyanlända haft problem 

att ta sig in och bli en del av samhället, eller medborgare i den bemärkelsen. Dahlstedt & 

Vesterberg (2017) beskriver en Foucauld-inspirerad teorisyn på medborgarskap. De menar att 

medborgarskapet är en process som ständigt skapas och formas. Denna analys synliggör hur 

medborgare bildas som rättighetsbärande subjekt och även är en del av samhället. I kontrast 

med andra subjekt har de inte samma rättigheter eller skyldigheter eller ses som att naturligt 

tillhöra samhället som medborgare. Det finns i och med detta bildande en konstant spänning 

mellan inkludering och exkludering, vad som anses normalt och inte, ”vi-och-dom”.  

Författarna lyckas synliggöra bildandet av medborgarskap genom att kontextualisera den i den 

övergripande frågan kring hur arbetslösa människor med ”utländskbakgrund” kan ingå i 

samhället som medborgare genom åtgärder av ökad anställningsbarhet. Slutsatsen de drar är att 

arbetsmarknadsprojekt specifika för människor med utländsk bakgrund synliggör arbetslösa 

migranters exkludering från nuvarande medborgarskapsideal. Det rör sig om bland annat villkor 

för likhet och skillnad på grundval av etnokulturell bakgrund, religion och språkkunskaper.  

Staten har, med tanke på majoriteten av definitioner av medborgarskap innefattar tillhörandet 

av en stat, en betydande möjlighet att inkludera eller exkludera individer. Välfärdsstaten ses 

ofta som en skapare av stratifiering av människor i och med erbjudandet och skapandet av olika 

sociala rättigheter. Invandrare är framförallt utsatta för denna typen av reproduktion av 

ojämlikheter, till exempel visar en artikel på ämnet av Söhn (2013) statistik på att barn till 

fattiga föräldrar med invandrarbakgrund har det svårare i skolan eftersom skolsystemet erbjuder 

ofta mindre till socioekonomiskt utsatta. Ett tecken på detta är även att människor med utländskt 

påbrå som grupp lider av högre arbetslöshet än många andra. I en metodisk och empirisk 

undersökning av LeFranc (2010) presenterades ett liknande resultat i Frankrike. Utrikesfödda 

hade lägre inkomst, var i större utsträckning arbetslösa och hade generellt sett en lägre 

utbildningsnivå än andra grupper. Detta gällde även bland andra generationens invandrare och 

särskilt utsatt var gruppen med nordafrikanskt ursprung.  

Synen på medborgarskap har kanske framförallt sedan 2000-talet allt mer reformerats till att bli 

någonting utöver de klassiska definitionerna. Det är en viktig aspekt att lyfta fram, Honohan 
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(2016) menar att trots en ökad migration, globalisering och utvidgande samt erkännande av 

universella mänskliga rättigheter är ett statligt medborgarskap av större vikt på grund av flera 

orsaker. Idag ses inte etnisk tillhörighet bära en större roll i att förvärva medborgarskap, istället 

anses kulturell integration eller assimilering att göra det. Värdlandet skapar då normativa sätt 

att vara, kunna och bete sig; till och med normativa skyldigheter och rättigheter för medborgare. 

Detta bär i sin tur med sig en annan typ av ”aktivt medborgarskap” och ställer andra krav på 

den blivande individen genom att på olika sätt kunna etablera sig i samhället. Till exempel 

genom att lära sig landets språk och komma in på arbetsmarknaden.  

Hibbert (2007) gör kopplingar i sin artikel mellan medborgarskap och arbetsmarknaden. Han 

lyfter fram begreppet ”workfare” som på svenska bäst skulle beskrivas som ersättning en får i 

utbyte mot att delta aktivt i program eller åtgärder i syfte för att komma in på arbetsmarknaden. 

Hibbert menar att det finns en koppling mellan arbetsmarknad och det sociala medborgarskapet 

genom att inträde på arbetsmarknaden garanterar vissa sociala rättigheter som till exempel 

möjligheten till självuppfyllande och självrespekt; att individen känner en slags stolthet och 

bidragande genom att åstadkomma någonting genom en anställning. Hibbert riktar viss kritik 

mot att sådana statliga insatser på arbetsmarknaden skulle ha samma effekt. Han menar att det 

uppstår en viss dualitet mellan att ”någon förtjänar” kontra att ”någon blir given” och det sociala 

kontrakt mellan stat och individ som det stabila välfärdssamhället i viss mån kräver. Hibbert 

lyfter även fram aspekten om ”rättvis ömsesidighet”, att om en anser sig ha rätten till sociala 

rättigheter som bekostas av andra genom exempelvis att betala skatt, ska en också vara beredd 

att bidra med någonting tillbaka; som en medborglig skyldighet. 

Därav finns det, liksom tidigare avsnitt redogör för, en typ av makt som staten besitter som 

möjliggöra inkluderande eller exkluderande av det sociala medborgarskapet. Därför är det av 

intresse att undersöka vilka värden, dels utifrån det ”sociala medborgarskapet” och dels hur 

dessa värden kan komma till uttryck på olika sätt. Ett fokus läggs på de ideologier som jag anser 

har stark koppling till ekonomisk politik liksom medborgarskap. I denna uppsats kommer fallet 

Västerås Stad att studeras utifrån denna premiss. 

1.3 Syfte och problemformulering 
Modell för resursjobb utgör ett fall för hur Västerås stad väljer att hantera medborgarskapsideal 

satt i ett arbetsmarknadsperspektiv. Syftet med uppsatsen är således tudelad och detta illustreras 

tydligare i frågeställningarna nedan (se avsnitt 1.4). Eftersom synen på medborgarskap och de 

olika kopplingar till arbetsmarknadsåtgärder varierar beroende på den ideologiska syn som kan 

tänkas prägla utformandet av insatser kommer delvis ett konstruerande av ett analysverktyg 
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utgöra första delen av uppsatsens syfte. Den andra delen kommer innefatta att undersöka hur 

detta analysverktyg fungerar för att undersöka en kommunal verksamhets 

arbetsmarknadsinsatser. Ett sammanfattat syfte är att på sätt och vis kartlägga hur 

medborgarskapsidealen kan ta form i arbetsmarknadsåtgärder inom Västerås stad; detta kan i 

sin tur ge en bild av hur prioriteringar och motiveringar av kommunens insatser praktiseras.  

Västerås stad utgör dels ett intressant objekt att studera i frågan om arbetsmarknadsåtgärder på 

grund av att de har problem med långtidsarbetslöshet i kommunen; och dels att det egentligen 

inte finns någon övergripande beskrivning kring kommunernas faktiska ansvar över 

arbetsmarknadsåtgärder. Dessutom har synen på medborgarskap, framförallt det sociala 

medborgarskapet, förändrats vilket i sin tur lett till inkludering eller exkludering av individer 

och grupper. Att därför undersöka och kartlägga, samt lyfta fram olika ideal och tankar som 

kommer till uttryck i ett av dokumenten som styr och/eller påverkar hur staden tänkt arbeta med 

arbetsmarknadsinsatser är intressant dels ur ett statsvetenskapligt perspektiv; och dels för 

framtida forskningar eller utredningar inom liknande fall.   

1.4 Frågeställningar 
- Hur kan ett analysverktyg grundat på olika medborgarskapsideal konstrueras och 

tillämpas? 

- På vilket sätt kommer dessa medborgarskapsideal till uttryck i ”Modellen för 

resursjobb” som tagits fram av Västerås stad?  

- Hur kan resultaten av den föregående analysen utvecklas i fortsatt forskning och 

tillämpning? 

1.5 Disposition 
Inledningen av uppsatsen har i syfte att återge en överblick om vad som komma skall; samt 

presentera och problematisera frågeställningar och syfte. I kommande del 2. Metod och material 

ges en redovisning för den metod och det material som används i uppsatsen. Metoden 

presenteras innan teoriavsnittet eftersom konstruerandet av analysschemat påbörjas redan i del 

tre. Den största delen av uppsatsen dediceras till teoriavsnittet: 3. Teori. En stor del av 

teoriavsnittet tillägnas åt att besvara den första frågeställningen i och med konstruerandet och 

sammanställningen av idealtyperna och analysschemat. På så vis fyller även teoridelen en viss 

undersökande, eller utredande om en så vill, funktion över de olika ideal som identifieras. Del 

4. Undersökning har i syfte att delvis tillämpa det idealtypsschemat som tagits fram och delvis 

besvara den andra frågeställningen. Detta sammanfattas och illustreras sedan med hjälp av text 
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och tabeller i avsnitt 5. Slutsatser. Teori, undersökning och slutsatser har en likande disposition 

med samma rubriker för att kunna synliggöra hur de hänger ihop med varandra genom 

uppsatsen. I del 6. Avslutande diskussion diskuteras undersökning och slutsatser och den sista 

frågeställningen besvaras. I slutet av uppsatsen återges en referenslista för samtliga använda 

källor.  

2. METOD OCH MATERIAL 
I avsnittet 2.1 Metod kommer en redogörelse för vilken typ av metod som kommer att användas 

i uppsatsen. Denna har avslöjats tidigare att vara en idealtypsanalys. Idealtypsanalysen kommer 

att presenteras som koncept och diskuteras utifrån sitt forskningsmässiga samt metodteoretiska 

sammanhang. Därefter kommer den att sättas i kontext till uppsatsens forskningsfråga, 

problemformulering och teoretiska utgångspunkt. Metoden kommer därefter att tillämpas på 

den empiri som erhållits i syfte att undersökas för att i sin tur kunna besvara frågeställningarna.  

2.1 Metod 
För att kunna utveckla en god och träffsäker metod till en uppsats är det viktigt att avgöra vad 

för forskningsproblem en faktiskt vill arbeta med. Att formulera detta väl, kan enligt min åsikt, 

utgöra det absolut viktigaste när forskning sker. Det är forskningsproblemet som utgör hela 

karaktären av metoden en kommer att använda vilket i sin tur banar vägen för resterande del av 

undersökningen och kan avgöra hur relevant teorin verkligen är. Badersten & Gustavsson 

(2015) belyser tre olika forskningsteoretiska perspektiv inom statsvetenskapen, varav: 

empirisk, normativ och konstruktiv statsvetenskap. (Badersten & Gustavsson 2015:18–21). 

Problemformuleringen i denna uppsats är av en empirisk karaktär, eftersom den syftar till att 

förklara eller förstå hur någonting är. Forskare utgår från empiriskt material så som 

observationer, tryckt material och olika typer av statistik som sedan används för att besvara 

frågeställningen (Badersten & Gustavsson, 2015:18–19). Metod för denna undersökning 

kommer att utgöras av en typ av kvalitativ textanalys. Betecknande för en textanalys är arbetet 

med att identifiera samt studera olika ansatser av texter i syfte att försöka förstå och förklara 

olika företeelser. Till exempel utifrån en särskild teoretisk ståndpunkt (Bergström & Boréus 

2018:24). Den kvalitativa textanalysen kommer mer specifikt utgöras av en idealtypsanalys. 

Idealtypsanalysen har starka kopplingar med idé- och ideologianalyser eftersom den kartlägger 

och kategoriserar utsagor utifrån olika värden och tankestrukturer. Inom empirisk forskning är 

det inte ovanligt att göra detta utifrån förutbestämda idealtyper.   
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2.1.1 Kvalitativ textanalys: Idealtypsanalys 

Idealtyp som term och idé härstammar från den tyske sociologen Max Weber. Den innebär en 

analytisk konstruktion som forskare kan använda för att studera och mäta empiriska fenomen. 

Forskaren samlar ett antal kännetecknande egenskaper som beskriver ett visst fenomen som 

konstruerar en (eller flera) idealtyp(er). Den används sedan som måttstock gentemot empiriska 

observationer som i sin tur syftar till att belysa och sortera olika aspekter av dessa observationer 

som kan anses ha relevans utifrån forskningsproblemet. En idealtyp behöver inte motsvara en 

verklighet eller att den bör tolkas som sanning av ett ideal. Det ideala handlar snarare om en 

analytisk tankebild som kan generalisera särskilda egenskaper (Bergström & Boréus 2018:147–

148).  

Kvalitativ textanalys har ofta en tolkande karaktär. Inom metodvetenskapen kallas detta 

begrepp ofta hermeneutik. Detta beskriver läran om att läsa och tolka i syfte att förstå och 

begripa en text utifrån en särskild frågeställning (Esaiasson, et al. 2017:226–228). I detta fall, 

vad texten säger oss om till exempel medborgliga rättigheter och skyldigheter i 

arbetsmarknadsåtgärder och att kunna kartlägga eller förklara utifrån empirin. Möjligheten att 

förstå och tolka en specifik text kan variera beroende på flera faktorer. Bland annat vem som 

skrivit texten och vem den riktar sig till (Ibid.). Utifrån den idealtypiska metoden kommer ett 

analysschema konstrueras som kan aktualisera de hermeneutiska antaganden som 

genomgående görs så att argumentationen och sorterande görs teoretiskt försvarbart och med 

transparens.  

Idealtypsanalysen är uttolkningsorienterad. Det vill säga att texten är beroende utav vad 

analytikern läser in i den. Det innebär i sin tur att tolkningen av en text är beroende av 

analytikerns (eller läsarens) sociala sammanhang, kunskap eller historiska kontext: ”Vi möter 

aldrig en text förutsättningslöst.” (Bergström & Boréus 2018:32).  En variant av denna 

tolkningsstrategi är den när analytikern använder sig utav särskilda verktyg eller med uttalade 

syften när hen tolkar en text. En ny läsning kan således göra med hjälp av nya verktyg och så 

vidare (Bergström & Boréus 2018:31–35).  

2.1.2 Forskningsteoretiskt sammanhang 
Forskare som använder idealtypsanalys förkastar idéer om att kunskap är positivistisk, att 

kunskap enbart kan erhålla genom naturvetenskapliga metoder och alltid utövas objektivt och 

neutralt; att värden och normen ligger utanför kunskapen (Bergström & Boréus 2018:30–31). 

En idealtyp har en särskild vetenskaplig ståndpunkt att förhålla sig till som kan uppfattas som 

en verklighet och att viss kunskap är oberoende av sociala händelser och strukturer. Om detta 
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antagande inte görs blir idealtypernas funktion icke-existerande. Däremot bör inte idealtyperna 

uppfattas som en verklighet eller en sanning, men den bör har en viss funktion som en objektiv 

fast punkt inom en undersökning. Idealtyper kan starkt kopplas med den vetenskapsteoretiska 

synen kritisk realism.  

Kritiska realister hävdar att forskares uppfattningar enbart är ett eller flera sätt att tolka eller 

känna till verkligheten. Det finns en naturlig verklighet som representerar det som är och vad 

en ser och samtidigt en social verklighet som utgörs av strukturer och diskurser. (Kritiska) 

Realister menar att dessa strukturer inte kan identifieras utan samhällsvetenskapen 

forskningsmetoder (Bryman 2011: 30–32). Forskare som genomför kvalitativa textanalyser av 

olika slag förespråkar inte allt för sällan en konstruktivistisk syn på verkligheten, vilket innebär 

tron att verkligheten ständigt reproduceras och att det är en i princip omöjlig uppgift att skapa 

ett objektivt språk som kan förklara världen/verkligheten. Detta gör en inte inom 

idealtypsanalys eftersom idealtypen kan anses som en fast objektiv punkt i undersökningen 

(Bergström & Boréus 2018:26–28).  

Inom idealtypsanalys kan vetenskapliga antagande variera, men den hermeneutiska insikten är 

ett dominerande antagande som på ett eller annat sätt får uttryck inom metoden; människor är 

meningsskapande varelser och diskursen används utifrån denna tes att skapa denna mening 

samt att kommunicera eller samarbeta. Det råder inte konsensus inom metodanalysen om det 

ens är möjligt att studera någonting så abstrakt som idéer. Diskurser som får uttryck i texter 

eller tal kan dock representera materiella spår som går att observera, således går åsikter, idéer 

och argument att studera indirekt eftersom de tar sig uttryck i verkligheten genom människors 

kommunikativa handlande: ”Grundtanken är att människors idéer kan lämna materiella spår 

efter sig som möjliggör empiriska undersökningar.” (Bergström & Boréus 2018:139). 

Följaktligen är det observerbara spår vilket det går att bilda sig en vetenskapliguppfattning 

kring. 

I denna uppsats kommer även detta metodteoretiska perspektiv att utövas. Utifrån denna tes, 

kan ett slags antagande tas kring den bakomliggande idévärld som producerar olika 

kommunikativa yttranden. Idealtypsanalytikerns uppgift blir därav att redogöra för hur denna 

idévärld ser ut och hur idéerna är konstruerade eller hänger ihop för att kunna ge mening åt det 

observerade materialet. Praktiskt sätt innebär det en typ av prövande metod som bollas mellan 

text och analytiker; ett fram och tillbaka mellan antaganden och föreställningar för att producera 

en övertygande tolkning om ämnet. Denna forskningsstrategi kallas för reproduktiv och har 
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tillskillnad från den deduktiva eller induktiva strategin ingen klar början, slut eller definition 

mellan teori och hypotes (Bergström & Boréus 2018:139–140).  

2.1.3 Analysschema  
Enligt metoden som utgörs av idealtypsanalys kommer ett verktyg konstrueras för att kunna 

undersöka materialet och besvara de olika frågeställningar som utgör grunden för denna 

uppsats. Nedan följer den grund som utgjort tanken för det analysschema som tar form under 

teoriavsnittet: 

 Ideologi 1 Ideologi 2  Ideologi 3 

Socialt medborgarskaps-

/arbetsmarknadsvärde/Ideal 1 

   

Socialt medborgarskaps-

/arbetsmarknadsvärde/Ideal 2 

   

Socialt medborgarskaps-

/arbetsmarknadsvärde/Ideal 3 

   

Tabell 1: Ett tidigt koncept över analysschemat som ska utgöra grunden för att undersöka det empiriska 

materialet. 

2.1.4 Diskussion och tillämpning av metod 

Första steget i idealtypsanalysen är att forskaren identifierar de olika idéer, ideal eller ideologier 

som skall analyseras (Bergström & Boréus 2018:149). I denna uppsats gjordes detta först 

genom att identifiera socialt medborgarskap med hjälp av en teoretisk utredande text; varpå 

klassisk litteratur samt tidigare forskning utgjorde det huvudsakliga materialet som förlitades 

på. Det valdes ut tre olika ideal som på ett eller annat vis var återkommande eller kunde 

bestyrkas särskilt genom flera olika texter eller författare. Sedan utgjort en slags skala varpå 

dessa ideal fick symbolisera värden kunde nyansera och synliggöra de olika perspektiv av 

socialt medborgarskap som uttryckts inom tre dominerande ideologier i en renodlad form. 

Valet av ideologier kan i sin tur motiveras genom den retorik som förts på svensk 

arbetsmarknad och synen på staten och individen, samt de olika ideologier som ger till uttryck 

i den teoretiska utgångspunkten. Det var av vikt att synliggöra en skala och inte enbart en 

dualitet eftersom de politiska idéerna sällan är antingen det ena eller det andra. Valet landade 

därför att använda nyliberalismen, som en slags representant för en högervriden syn på 

arbetsmarknaden kontra socialdemokratin som fick utgöra den vänstervridna synen. 

Socialliberalismen är i sin tur en kompromiss av de två perspektiven och den har gemensamma 

drag från både höger och vänster. Att använda flera typer är inte ovanligt inom 

idealtypsanalyser. Det används ofta för att synliggöra skillnader, likheter samt övergångar 

mellan olika till exempel ideologier (Bergström & Boréus 2018:149).  
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Valet av fall är motiverat utifrån intensivanalys. Målet med denna typ av fallstudie är att 

fokusera på ett enda fall och det är inte relevant om det går att generalisera resultaten eller inte; 

snarare läggs ett fokus på om forskaren kan generera teoretiska påståenden (Bryman, 2011:77–

79). Syftet i denna uppsats var aldrig att undersöka utifrån partipolitik och detta har därför 

undvikits. En kombination av nyliberalism, socialliberalism samt socialdemokratin utgjorde 

därför i min mening en nyanserad skala av idealtyper som trots ”idealtyp” – inte beskriver en 

verklig beskrivning av de idéer som gör uttryck – faktiskt ger mycket utrymme till att diskutera 

samt argumentera på ett nyanserat sätt. Särskilt utifrån de olika medborgarskapliga idealen som 

synliggjorts.  

Idealen och ideologierna matchades sedan genom bland annat klassiska politiska och filosofiska 

texter och argument för att synliggöra de olika ståndpunkterna för respektive ideal. Det är 

viktigt att återigen påpeka att analysschemat som konstruerats inte ensamt återspeglar en 

sanning eller en neutral representation. Idealtyperna konstrueras med hjälp av forskarens 

tolkningar och representerar således en bild av konstruktörens heuristik och intressen 

(Bergström & Boréus 2018:148–150). Det finns redogjort (se avsnitt 3.2) för vad som legat 

grund för de beskrivningar och slutsatser som gjorts i konstruerandet av analysschemat för att 

läsaren ska kunna följa med i den tankegång som förs genom hela uppsatsen. En tabell (tabell 

2) som illustrerar det färdiga analysschemat återfinns under avsnitt 3.2.4 Resultat och slutgiltig 

analysmodell. 

Valet att använda mig utav en kvalitativ textanalys istället för att till exempel använda mig utav 

en kvantitativ analys eller samtalsintervjuer var för att jag ansåg att det var av intresse att tolka 

skrivna utsagor. Det dokument jag valt att undersöka har utformats på beställning av politiska 

beslut och flera tjänstemän i samarbete med flera andra involverade aktörer har arbetat för att 

plocka fram delar som är av stor vikt för mig i och med mitt uttryckta syfte; risker, analys, 

kontext och målbild. Det ger mig dessutom större utrymme att som forskare ta utrymme och 

tolka meningar hermeneutiskt än vad som skulle vara möjligt genom till exempel 

samtalsintervjuer. Jag anser också att dokumentet ger en god helhetsbild av Västerås stads 

ambitioner; något som hade krävt många långa samtalsintervjuer och därmed även krävt många 

resurser samt mycket tid.  

2.2 Material 
Materialet utgörs av en blandning av olika källor. En del vetenskapliga artiklar och kurslitteratur 

som beskriver den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen samt hur analyserandet av empirin är 

tänkt att gå till. Det huvudsakligen materialet består av ett 48 sidor dokument som beskriver en 
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särskild satsning på arbetsmarknadsåtgärder av Västerås stad och AMA. Under avsnitt ”2.2.1 

Modell för resursjobb i Västerås stad 2018” följer en beskrivning av hur detta material har 

kommit i mina ägor och vad det huvudsakligen består av. ”2.2.2 Övrigt material” förklarar 

avvägandet i valet och användandet av materialet och källor som förekommer i uppsatsen.  

2.2.1 Modell för resursjobb i Västerås stad 2018 

Efter mejlkontakt med flera nämndsekreterare och registratorer med en förfrågan om material 

till Västerås stad delgavs en större rapport till mig som sammanfattar kommunens satsning på 

arbetsmarknadsåtgärder, mer specifikt för satsningen som så kallat ”resursjobb”. Dokumentet 

publicerades 2018-05-18 och är skriven av Service partner (en förvaltning inom kommunen 

som arbetar med konsultuppdrag som utvärdering och utredningar). Ansvarig utgivare och 

författare är Hannah Lindström som arbetar på Service partner. Innehållet kan sammanfattas 

som följande: En mer generell beskrivning av projektet återfinns under rubrikerna 

sammanfattning och inledning; där bland annat syftet och uppdraget framgår. Följer gör en 

redovisning av metodiken som används för framtagning av resursjobbsmodellen i Västerås stad. 

Efter det har man mycket transparent beskrivit hur betänkandet i framtagningen gått till med 

bland annat en nulägesbeskrivning, omvärldsanalys över liknande insatser från andra 

kommuner, synpunkter från involverade chefer, konsekvens- och riskanalys samt en mer 

djupgående redovisning för modellen som tagits fram. En något kortare text finns även som 

återger för implementeringen samt en utvärderingsplan som beskriver hur följande steg i 

processen kommer att gå till (Västerås stad 2018:1–3).  

Resursjobben är en insats som sker på initiativ av kommunstyrelsen. Den 12 juni 2017 

beslutades det att låta stadsledningskontoret utforma en kommunövergripande modell för 

resursjobben. Initiativet är ett som bottnar i att försätta fler västeråsare som står långt från 

arbetsmarknaden i arbete och på så vis minska andelen människor beroende av försörjningsstöd, 

minska kommunens kostnader, minska utanförskap och förbättra hälsa samt ekonomisk 

situation för deltagarna. Resursjobben motiveras således att få både samhällsekonomiska 

fördelar som individuella fördelar (Västerås stad, 2018:4–5). Resursjobben är en socialpolitisk 

och arbetsmarknadspolitisk åtgärd som kan sägas påverka det sociala medborgarskapet för 

långtidsarbetslösa i Västerås stad; en grupp som genom olika definitioner anses riskera att 

försättas i/är i olika typer av utanförskap.  

I enlighet med syftet, att med ett medborgarperspektiv undersöka vilka ideologiska idéer som 

ligger bakom arbetsmarknadsåtgärder anses dokumentet kunna vara relevant som empiri. Det 

är dels kommunen själva som delgivet det vilket i sin tur indikerar på att de tycker att den 
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beskriver en del av de större satsningarna som Västerås stad driver väl. Utöver det är det också 

en indikator på att den på något vis har en stark koppling med kommunen. Den är i sig inte 

partibaserad eftersom det inte ett parti- eller principprogram som undersöks. Det är istället 

observationer i texter som kan tolkas och beskriva bakomliggande idéer från kommunens 

perspektiv.  

2.2.2 Övrigt material 

Den mest materialkonsumerande delen av uppsatsen är teoridelen. Detta material har främst 

används i syfte att definiera medborgarskapet och konstruera idealtyperna. Materialet har noga 

valts ut genom statsvetenskaplig relevans. Inledningsvis så började sökandet av material från 

kurslitteratur vilket ledde mig vidare till att fördjupa mig mer i olika ideologier och 

huvudsakliga idéer en kunde utvinna från det. Tanken har varit att variera olika typer av 

material; till exempel kurslitteratur, vetenskapliga artiklar och andra vetenskapliga texter för att 

kunna ge en god sammanfattning över de olika ideologiska ståndpunkterna. Utöver det så har 

lagar samt internetbaserade källor från organisationer som Västerås stad egna hemsida och SKL 

(Sveriges kommuner och landsting) för att ge en övergripande bild över hur kommunernas 

handlingsutrymme, makt och ansvar ser ut i arbetsmarknadspolitiska frågor. En fulltalig 

referenslista återges i slutet av uppsatsen.  

3. TEORI 
I avsnittet 3.1 Teoretisk utgångspunkt följer en diskussion av kopplingarna mellan socialt 

medborgarskap, arbetsmarknad och social exkludering och inkludering. Syftet är att redogöra 

för den koppling jag argumenterar för inte bara existerar utan även är central i min analys för 

arbetsmarknadsåtgärderna i Västerås stad. Denna logik vilar på att kännetecken för det sociala 

medborgarskapet har möjlighet att utgöra olika typer av idealvärden som varpå representeras 

inom samtliga ideologiska idéer. Dessa värden presenteras och paras ihop med sammanhörande 

ideologisk idé. Detta stycke kommer sedan att bilda min analysram, mitt idealtypiska 

analysschema, varpå min empiri kommer filtreras genom. 

Avsnitt 3.2 Teoretisk analysmodell aktualiseras de sociala medborgarskapsvärdena som 

presenteras i tidigare avsnitt. Dessa utgår utifrån tre ideologiska perspektiv vilket jag valt för 

att nyansera redogörandet av medborgarskapsidealen. Dessa ideologier är inte i uppsatsen 

presenterade som att vara representerande för särskilda partier eller partipolitik. Dock existerar 

dessa ideologier i stor grad i olika instanser i samhället samt svenska partier; men i denna 

uppsats kommer dessa inte kopplas samman mer än inom analysschemat. Detta eftersom det 

utifrån syftet är irrelevant. Syftet är snarare att lyfta hur dessa klassiska perspektiv inom socialt 
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medborgarskap och arbetsmarknadspolitik kommer till uttryck och representeras i 

arbetsmarknadsinsatser i Västerås stad; där Västerås snarare utgör ett fallstudieexempel för hur 

det kan se ut i svenska kommuner.  

3.1 Teoretisk utgångspunkt 
Medborgarskap som teoretiskt begrepp inom statsvetenskapen är komplext och 

flerdimensionellt. Framförallt så är det centralt inom diskussionen om inkludering och kan 

kopplas till den politiska, sociologiska samt juridiska skolan. Den kanske mest samspelta 

tolkningen av begreppet är att den innefattar ett medlemskap i ett samhällsmässigt 

sammanhang, oftast som medborgare i staten, likt T.H. Marshall uttryckte det: 

Citizenship is a status bestowed on those who are full members of a community. All who 

possess the status are equal with respect to the rights and duties with the status is endowed 

(Marshall 1950: 28-29). 

Marshalls (1950) definition av medborgarskap gör en särskild distinktion mellan det civila, det 

politiska och det sociala medborgarskapet. Det civila är kopplat till rättigheterna till individuell 

frihet, den politiska möjligheten att påverka med sitt politiska inflytande och det sociala att 

kunna ta del av samtliga av privilegium och levnadsvillkoren tillgängliga i det specifika 

samhället (framförallt välfärd och utbildning). Marshall förklarar hur man har kunnat använda 

sitt sociala medborgarskap som medel för att kunna utnyttja sina civila och politiska rättigheter 

och på så vis erhålla ett fulltaligt medborgarskap. Det blev framförallt kritiskt för de som befann 

sig i de lägre socioekonomiska klasserna.  

Flertalet forskare börjar ofta sin definition av medborgarskap hos Marshall. Kershaw (1997) 

låter utredandet av det sociala medborgarskapet i Kanada börja även där, men han nämner även 

hur Rawls teori om rättvisa är relevant för hans studier. Kershaw menar att formandet av 

välfärdsstaten influerats mycket utifrån Rawls teorier och delvis format den grundpelaren 

välfärdsliberalismens värderingarna vilar på. Författaren lyfter fram ett citat av King och 

Waldron:  

[…] Rawls’s work can be understood as a discussion of what it is to be a citizen or a 

member of a given society (King & Waldron, 1988:439;Kershaw, 1997:44).  

Rawls kanske inte hade tänkt att hans verk skulle bli en förlängning av Marshalls sociala 

medborgarskap. Däremot, det samarbete där medborgare ingick ”sociala kontrakt” som utgår 

från att vara en del av ett samhälle, grundat på jämlikhet kan kopplas till ett socialt 

medborgarskap. Därav kan även de sociala, politiska, civila rättigheterna och skyldigheterna 

säkerställas. Rawls rättviseteori om jämlikhet grundar sig på autonoma individer som själva 

avgör att delta i och upprätthålla ett samhälle som genomsyras av de värderingarna.  
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Listers (1997) analys av medborgarskap tar vid där Marshalls slutar. Hon lyfter fram två 

huvudsakliga argument för legitimiteten av sociala rättigheter i samband med medborgarskap. 

För det första menar Lister att sociala rättigheter stärker det civila och politiska 

medborgarskapet i och med att det skapar förutsättningar för en större skala att bli en del av 

den. För det andra att de är grundläggande för autonomi, eller självständighet, som dessutom är 

ett grundläggande behov vilket behöver tillgodoses hos människor för att kunna nå andra högre 

uppskattade mål.  

Utöver medborgliga rättigheter är även skyldigheter där det främst är skyldigheten att inneha 

ett betalt arbete som lyfts fram. Detta i relation till att få ta del och låta sin familj ta del av 

välfärden. Att medborgarskap innefattar flertalet rättigheter och skyldigheter av varierande 

karaktär är det knappast något tvivel om och de kan variera beroende på vilken typ av 

medborgarskap man talar om. Den relevanta diskussionen som Lister vill synliggöra är hur 

balansen mellan de två ska praktiseras. Rent akademiskt så råder det delade uppfattningar kring 

detta. Lister lyfter fram begreppet ”aktivt medborgarskap” som i princip innebär att 

rättigheterna är beroende av hur mycket av skyldigheterna du bidragit med. För att göra det 

lönsamt att vara en aktiv medborgare och att kunna ställas krav på och bidra till samhället en är 

en del av. 

Medborgarskap som begrepp, eller fenomen snarare, har i och med sin möjlighet att tilldela 

rättigheter, möjligheter och skyldigheter även egenskapen att skapa inkludering och 

exkludering. Dessa kan ske på flera sätt. Både inom och utom medborgarskapet. Marshall 

beskrev utifrån ett klassperspektiv hur medborgarskapet blivit allt mer inkluderande 

allteftersom det sociala medborgarskapet stärkt och de civila samt politiska rättigheterna getts 

utrymme för att utvidgats. Lister (2007) beskrev vikten av, samt hur, det sociala 

medborgarskapet stärker de andra två och vice versa. Diskussionen om ett inkluderande 

medborgarskap sträcker sig något längre. Lister listar fyra värden som uppstått ”underifrån”, 

det vill säga från de grupper som upplever sig vara exkluderade från medborgarskapet.  

- Rättvisa: När det är rättvist att bli behandlad på ett likvärdigt sätt och när det är rättvist 

att bli behandlad annorlunda. 

- Erkännande: Erkännande av det grundläggande värdet som människa samt erkännande 

och respekt för sina olikheter. 

- Självbestämmande: Att ha möjlighet till självförverkligande och självbestämmande, 

främst som funktionsvarierad.  
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- Solidaritet: Möjligheten att känna tillhörighet och agera i enighet med människor i deras 

kamp för rättvisa, självbestämmande och erkännande.  

Dessa önskvärda kriterier eller värden kommer främst från marginaliserade grupper som 

upplever sig som exkluderade i medborgarskapet. 

Joppke (2007) argumenterar att i en allt mer globaliserad värld bör huvudfokuset och 

diskussionen kring medborgarskapet riktas tillbaka till den mer originella definitionen att 

medborgarskapet är direkt kopplat till en stat snarare än en gemenskap. Han förklarar hur 

medborgarskaps begreppet utvecklats genom tre dimensioner, som alla tre är beroende av 

komponenter från de respektive. Distinktionen görs mellan status, rättigheter och identitet. 

Medborgarskap som status argumenterar han är den mest signifikanta delen, och har präglats 

av det senaste århundrades utvidgandet av medborgarskap. Detta bidrog i sin tur att de sociala 

rättigheterna hamnade i undanskym för antidiskriminering och erkännande. Till sist talar han 

om medborgarskap som identitet, som påverkats av utvecklingen inom de andra dimensionerna 

av medborgarskap. Idag utformas den med hjälp av ord som ”enighet” och ”integration” 

(Joppke 2007).  

Medan Joppke har en viss poäng i sin analys om hur medborgarskapet utvecklats finns det, vill 

jag i alla fall argumentera för fortfarande spår av hur socioekonomisk status (eller social status 

som Marshall menade) spelar roll och präglar vissa dimensioner av vårt medborgarskap. Joppke 

argumenterar i början av sin artikel över att idag frågar man inte om arbetarna är medborgare 

utan istället om invandrare är det (Joppke 2007:37–38). Denna diskussion är helt klart ytterst 

väsentlig, men jag skulle idag snarare hävda att frågan om klass till viss del ändå är relevant. 

Genom att byta ut arbetare till om den arbetslöse, deltidsarbetaren eller sjukskrivna är en 

medborgare. Marginaliserade grupper som nyanlända eller funktionsvarierade kan däremot 

anses vara särskilt representerade även inom denna samhällsklass.  

Genom att återkoppla till de mer grundläggande teorierna tidigare presenterade kring 

medborgarskap och undersöka vart vi måste börja för att vidare kunna identifiera inkludering 

av medborgarskapet vill jag återgå till Lister ännu en gång. I artikeln “Citizenship: towards a 

feminist synthesis” nämner hon hur en måste börja med att tillgodose människors 

grundläggande behov; detta genom Doyal och Goughs teori om mänskliga behov. Teorin menar 

i stora drag att för att kunna åstadkomma förändring, oavsett kultur eller samhälle, måste de 

mänskliga grundläggande behoven tillgodoses:  
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[…] most basic human needs – those which can be satisfied to some degree before actors 

can effectively participate in their form of life to achieve any other valued goal (Doyal & 

Gough, 1991:4).  

Lister (1997) lyfter fram en människas självständighet som en av dessa behov, och för att nå 

självständighet är ekonomisk försörjning en viktig faktor. 

Social exkludering – som begrepp – beskrivs ha fått större betydelse i den internationella arenan 

under de senaste decennierna. Bland annat inom EU som ett paraplybegrepp för fenomen som 

arbetslöshet, låg inkomst, hemlöshet, missbruk, funktionsvariation, invandrad och låg 

utbildningsnivå. EU:s gemensamma policys har således varit olika försök att minska effekterna 

av social exkludering, bland annat genom fokus på sociala rättigheter och ekonomisk 

omfördelning. I en snarare nutid nämns att de ”exkluderade” lider av bristfällig integrering av 

lönearbete (Davidsson och Petersson 2016:18–19). Den brittiske sociologen John Veit-Wilson 

(1998) gör en distinktion mellan stark och svag begreppsanvändning av social exkludering. Den 

svaga åsyftar att förändrar de som exkluderas livssituation genom att förbättra deras chanser att 

på olika vis kunna inkluderas i samhället; individriktade insatser kan en säga. Den svaga 

används istället mot de exkluderande strukturer som råder och aktörer som verkar i samhället; 

här kan en omfördelning av resurser för samtliga i samhället kunna råda som ett bra exempel 

på en åtgärd.  

Det sociala utanförskapet och exkluderingen har därför blivit något av en synonym till 

arbetslöshet i den politiska diskursen; inte enbart inom institutioner som EU utan det är även 

förekommande i den svenska diskursen. Därav att den självklara lösningen blev att den 

exkluderade arbetslöse istället blev en inkluderad löntagare.  Den svenska arbetslinjen – den 

riksdagspolitiska diskursen – är ett direkt bevis av detta fenomen, vilket författaren Davidsson 

lyfter fram väl genom att exemplifiera dåvarande borgliga samarbetet alliansens retorik inför 

riksdagsvalet 2006. Den politiska poängen gick ut på att ”det skulle löna sig att arbeta” och att 

minska det ”bidragsberoende” som man påstod rådde med den socialdemokratiska politiken 

(Davidsson och Petersson 2016:59–64).  

För att vidare reda ut inkludering och exkludering ur medborgarskapet kan en viktig aspekt vara 

att se vidare på vad som faktiskt innefattar ett icke-medborgarskap. Hannah Arendt (1968) 

beskrev medborgarskap som rätten att ha rättigheter och menade att utan medborgaskap saknar 

människor både skydd, rättigheter och en offentligt erkänd identitet. Icke-medborgarskap väljer 

Tambakaki (2015) att definiera som avsaknaden av eller osäker tillgång till politiska och 

grundläggande rättigheter. Författaren hävdar dock att en distinktion görs från de basala 
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mänskliga rättigheter som alla skall vara berättigade till, utan detta är grundläggande rättigheter 

utöver det som oftast efterkommer ett medborgarskap. På så vis kan begreppet icke-medborgare 

uppsamla utanförskap, exkludering, ojämlikheter och utmaningar som de medför i jämförelse 

med medborgarskap.  

Arendt (1968) och Tambakaki (2015) drar därav slutsatsen att innefattas som medborgare 

kräver att en viss social status, socialt medborgarskap eller socialt inkluderande existerar hos 

individen. Annars utelämnas den från sina grundläggande medborgliga rättigheter; rätten att 

inneha rättigheter. Att direkt koppla den arbetslöse som socialt exkluderad, likt den rådande 

politiska diskursen ofta gör, kan därav härledas enligt dessa teorier att en de facto inte kan 

innefattas som en medborgare. Lister (1997 & 2007), Marshall (1950) och Joppke (2007) 

argumenterar alla för att det krävs en viss typ av basala sociala rättigheter eller en status för att 

kunna erhålla andra rättigheter (politiska och civila).   

3.2 Teoretisk analysmodell 
De essentiella värdena som kan utvinnas ur den teoretiska utgångspunkten tidigare presenterat 

går att sammanfatta som följande: Relationen mellan individ-samhälle-stat, rättigheter och 

skyldigheter och Frihet och jämlikhet. I detta avsnitt kommer den första frågeställningen i 

uppsatsen att besvaras genom att konstruerande av det analytiska verktyg tas fram. 

Tillämpningen sker i undersökningsdelen av uppsatsen: 4. Undersökning. Konstruerandet 

kommer ske genom ett teoretiskt redovisande av filosofiska och ideologiska idéer från litteratur 

och vetenskapliga artiklar som redogör för nyliberala, socialliberala och socialdemokratiska 

värderingar inom de tre utvunna medborgliga värdena. En förklaring till analysmodellens 

innehåll går att återfinna under rubrik 2.1 Metod där processen och förhållningssättet som antas 

förklaras djupgående.  

3.2.1 Relationen mellan individ-samhälle-stat 

Ett centralt tema i tidigare forskning som har varit av relevans för denna uppsats är relationen 

mellan individ, samhälle och stat, inte minst när det gäller hur en individ kan socialt exkluderas 

eller kopplas till ett särskilt ”utanförskap” i och med arbetslöshet. Att medborgarskap i viss 

diskurs enbart kopplas till staten samtidigt som den i andra sammanhang är kopplad till 

samhällsmässiga grupper gör detta ideal ett värt att lyfta fram.  

Inom nyliberalismen finns ett grundantagande om människan som en fri individ, fullt kapabel 

att fatta egna beslut och tänka fritt själv. Denna tanke är egentligen genomgående inom 

liberalismen överlag (Hoffman & Graham, 2015:123–124). Frihetsperspektivet är inom den 

liberala ideologin i olika bemärkelser central. Det finns en särskilt stark tro till detta inom 
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nyliberalismen, framförallt inom den ekonomiska arenan. Begreppet individualism beskriver 

denna typ av frihet särskilt bra. Det finns en stark distinktion mellan individ och stat: 

’Individualism’ has, in this sense, been widely used to mean the ab- sence or minimum of 

state intervention in the economic and other spheres, and has usually been associated, both 

by its adherents and its opponents, with classical, or negative liberalism (Lukes, 1971:66). 

Individualismen och synen på den fria marknaden utgör en grundläggande syn på individens 

roll i samhället. Individen är det mest betydelsefulla, och individer kan ses som entreprenörer 

som gynnas av den öppna fria marknaden eftersom den möjliggör agerandet av fri vilja och 

egna beslut (Hoffman & Graham, 2015:123). Den fria marknaden har en betydelse för 

demokratin i samhället och människors fri- och rättigheter menar många nyliberala tänkare, 

som i denna bemärkelse också ofta kan anses vara anhängare av libertarianismen. Att staten 

skulle inskränka på dessa och utöka sin makt på den ekonomiska arenan skulle bidra till ett 

statligt makttyranni och ett överlag odemokratiskt samhälle menar libertarianerna (Kymlicka, 

1995:100–101).   

Liksom nyliberalismen har socialliberalismen den typiskt liberala synen på människan som en 

fri rationell varelse med möjligheten att fatta egna beslut över sitt liv. Socialliberalerna har även 

de en stark tilltro till frihet dock förespråkas inte individualism i samma utsträckning (Hoffman 

& Graham, 2015:123–124). Att beskriva socialliberalismens syn på relationen mellan individ-

samhälle-stat är kanske inom det ideal som ideologins kompromiss mellan de andra två syns 

tydligast. Det går med socialliberala argument att försvara visst statligt ingripande och 

maktförskjutning, däremot bör det ske med varsamhet; just på grund av frihetsperspektivet. Det 

finns dock en tro på att människor har gott förnuft och är rationella i grunden, men av olika 

anledningar kan det vara nödvändigt att genom statliga medel förhindra utanförskap genom att 

gynna det som har det sämst ställt inom samhället.  

Den stora skillnaden från nyliberalismen är att socialliberalismen erkänner sociala orättvisor i 

en helt annan utsträckning än både den först nämnda och den klassiska liberalismen. Mest 

utmärkningsvärt är att den fria marknaden ibland bär med sig negativa följder för enskilda 

individer som kunde innebära orättvisor. Socialliberalismen argumenterar alltså för att det finns 

ett nödvändigt behov för sociala reformer som gynna de som ansågs särskilt utsatta i samhället; 

till exempel sjuka, arbetslösa och pensionärer. Staten skulle kunna utöka sin makt för att 

garantera vissa grundläggande säkerhetssystem för dessa individer som sjukvård, en grundlig 

pensionsersättning och a-kassa. Dessutom att det krävs viss statlig kontroll eller insyn över den 
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fria marknaden för att motarbeta eventuella större negativa följder; men detta görs enligt 

socialliberalismen med stor aktsamhet (Oorschot, et al. 2008:32–36).  

Paternalism, som kan förklaras som att staten ingriper genom till exempel lagar eller skatter för 

att förbjuda eller bestraffa beteende som kan anses som särskilt skadligt för individer, kan även 

det härledas till relationen mellan stat och medborgare (Hoffman & Graham, 2015:44–45). 

Liberalister anses ofta vara anti-paternalistiska just på grund av att individens fria vilja samt 

möjlighet att själv styra över sina möjligheter. Socialliberalismen kan dock acceptera viss 

paternalism om det anses det bästa för individen, dock utifrån ett visst liberalt ramverk (Hibbert, 

2007).  

Socialdemokrater beskriver sig ha en positiv syn på människor och deras möjlighet att 

genomföra förändringar. Individer innehar naturligt en förutsättning att samarbeta med 

varandra för att åstadkomma detta. Framförallt förändringar som leder till ”det gemensamma 

goda”. Socialister och socialdemokrater ser dock kapitalismen och den fria marknaden som ett 

hot mot detta. I motsättning till nyliberalismen förespråkar socialdemokratin att kapitalismen 

och den fria marknadens makt bör minska eftersom ekonomisk konkurrens mellan individer 

förhindrar deras möjlighet att se det gemensamma goda samt samarbeta för att nå det. Dock 

accepteras marknaden som ekonomiskt fundament (Hoffman & Graham, 2015:215). 

Paternalism anses till skillnad från liberalismen mer accepterat inom socialdemokratin eftersom 

det finns en logik att genomföra förändringar som kan anses ha positiva följder för samhället 

överlag. Utöver detta argumenterar ofta socialister för utökad statlig makt framförallt över 

ägande. Detta utgår främst utifrån två argument: demokratiargumentet och styrargumentet. 

Socialdemokrater anser i och med demokratiargumentet att privata företag på den fria 

marknaden i och med sitt ägande kan ha ett allt för stort inflytande över ekonomin och 

samhällsutvecklingen, medan staten som tillkommer och formas genom allmänna val, det vill 

säga demokrati, där varje människas röst får bli hörd; detta blir då en bättre representant för 

samhällsenliga intressen. Styrargumentet tar fasta på de sociala och politiska konsekvenserna 

som riskerar att uppstå på den fria marknaden. Om staten har ett större inflytande över den kan 

således de negativa följderna motarbetas eller styras om så vill, i annan utsträckning eller 

riktning (Wingborg, 2001: 22–23).   

3.2.2 Rättigheter och skyldigheter  
Den generella synen på medborgarskap är den att individen erhåller särskilda rättigheter och 

skyldigheter gentemot staten. Den teoretiska utgångspunkten samt tidigare forskning belyser 
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detta genom att framförallt betona de rättigheter som medborgare erhåller samt behöver erhålla 

för att inte exkluderas. Lister lyfter dock fram att det inte är ovanligt med någon form av 

ekonomiskt bidragande inom medborgarskapet. Det anses även vara essentiellt med ekonomisk 

försörjning i flera argument för att kunna besitta grundläggande rättigheter.   

Inom nyliberalismen och libertarianismen anses rätten till sin egen inkomst och sina egna ägor 

värderas högt. Rättigheter som är kopplade till kapitalismen och individens makt att handla och 

agera enligt den värderas högt eftersom den kan härledas till att förhindra statens ”makttyranni” 

som därmed skapar en demokratisk balans mellan individ och stat (Kymlicka, 1995:100–101). 

Dessutom menar en extrem tolkning av nyliberalismen att all beskattning på sina olika ägor 

anses odemokratisk. En kan inte sägas ha rätten över sin egen begåvning eller ägor om alla 

(genom skatten) kan göra anspråk på den. Att själv bestämma att ingå samarbeten eller erbjuda 

hjälp ska lämnas till individen och kan anses legitim eftersom den inte inskränker på 

rättigheterna (Kymlicka, 1995:110–112).  

Den liberala filosofen John Locke skrev om ”the law of nature” vilket ligger i grunden för 

liberalismen överlag. Den menar att individen naturligt har rätten till vissa grundläggande 

rättigheter och genom sitt medlemskap i samhället ska dessa skyddas och upprätthållas. Den 

enda skyldighet individen erhåller är att inte inskränka på någon annans rättighet och respektera 

dessa. Staten ska inte kunna tvinga individer att ge upp dessa rättigheter eller friheter, utan 

inskränkningar utav dessa ska enbart kunna ske genom individens fria vilja; staten existerar 

enbart för att kunna skydda individens rättigheter. Alla andra skyldigheter är baserade på den 

fria viljan (Lister & Pia, 2008:9–11). Målet för en medborgare är därav inte ett deltagande som 

sker med tvång, eventuellt enbart de skyldigheter som möjliggör statens möjlighet att upprätta 

individens rättig- och friheter. Nozick, nyliberal och libertarianist, förespråkar en minimal stat 

vars enda uppgift egentligen är att skydda medborgarnas rättigheter och att tillgodo se de lagar 

som råder på den fria marknaden, till exempel rätten till ägande och fri handel (Lister & Pia, 

2008:12).  

Centralt för liberalismen är de grundläggande rättigheterna som erhålls i samband med ett 

medborgarskap. Framförallt ses medborgarskapet som en legal status som innebär rättigheter 

och skyldigheter gentemot andra men även mot staten. Detta innebär generellt inom båda 

grenarna av liberalismen till exempel skyldigheten att lyda lagar och betala viss skatt. 

Liberalismen lyfter även vikten av en viss ”moralplikt” att till exempel delta politiskt eller att 

utöva de ”liberala dygderna”; tolerans, acceptans och rationalitet (Honohan, 2016). Inom 

nyliberalismen skulle detta innebära minimal kostnad så att statens yttersta funktioner; att 
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skydda individens rättigheter samt friheter, samtidigt som det inom socialliberalismen skulle 

det kunna röra sig om andra skattemedel som kan vara motiverade som en skyldighet att betala.  

Socialliberalismen ser liksom nyliberalismen att äganderätten är en central rättighet och därför 

av stor vikt. Ett erkännande om dess eventuellt ojämlika följder existerar dock inom ideologin. 

Marshall förespråkade till exempel en viss omfördelning av materiella ägor bland medborgarna. 

Han hävdade att friheten för alla att delta i samhället kräver en bas inom materiell äga, till 

exempel inkomst och bostad. På så vis menar även Marshall att detta argument kan motiveras 

som liberalt eftersom det ökar friheten för alla medborgare. Han förklarade bland annat det som 

att ge upp en del av sina fri- och rättigheter för att säkerställa ett så kallat socialt medborgarskap; 

ett mer jämlikt samhälle. Argumentet han använde var till exempel att yttrandefriheten fick liten 

om inte obefintlig betydelse för dem som inte har någonting att säga om anledningen beror på 

avsaknaden av utbildning (Lister & Pia, 2008:11–14). Huvudpoängen i detta argument är att 

rättigheter och friheter inte alltid kommer först, även inom en liberal åskådning.  

Det sociala perspektiv som inom liksom socialliberalismen som socialdemokratin kan inom 

detta medborgliga ideal (naturligtvis i olika utsträckning) på tre grundläggande värden: 

ömsesidighet, jämlika möjligheter samt autonomi. Ömsesidigheten inom denna aspekt syftar på 

att medborgare har utökade skyldigheter gentemot staten i utbyte mot de sociala rättigheter som 

de kan anses erhålla i syfte att öka möjligheterna för individer att leva gott. Till exempel inkomst 

och hälsa. En kan se det som ett utökat socialt kontrakt mellan stat och individ. Framförallt är 

detta nödvändigt inom en välfungerad välfärdsstat. Det finns en stark tro på att medborgaren 

ska bidra med att arbeta och betala skatt för att kunna ha en god kvalité på de sociala rättigheter 

som staten då hjälper till att bistå med. Inom den ekonomiska sfären skulle detta till exempel 

kunna motsvara högre skatt och en skyldighet att arbeta samt betala skatt för att kunna bidra till 

samhället på ett annat sätt än vad kanske nyliberalismen förväntar sig; där lägger man istället 

ett större ansvar på individen eftersom grundidén att alla redan på ett grundläggande plan är 

jämlika existerar (White, 1999). 

Skillnaden mellan socialliberalismen och socialdemokratin skulle således kunna kopplas i 

vilken utsträckning denna filosofi skall ta. Inom socialliberalismen finns det trotsallt en stark 

medvetenhet om friheten och vikten av autonomin hos individen. Där en själv ansvarar för sin 

egen lycka och sitt eget presterande och begåvning ska spela roll. Statens ingripande eller 

auktoritet är därför mer försvagad inom socialliberalismen än motsvarande för 

socialdemokratin. Socialdemokratin har enklare att ideologisk försvara statligt ingripande och 

närvaro i särskilda situationer eller lagförslag än vad socialliberalismen har. Det finns till 
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exempel inom socialdemokratin en idé att se rätten till arbete som en grundläggande rättighet. 

För att detta ska fungera åt båda hållen måste staten kunna se till att individen har ett arbete så 

hen kan upprätta sina skyldigheter att bidra till välfärden (White, 1999): 

[…] the community must ensure that all those with obligations under the reciprocity 

principle have access to the work necessary to satisfy these obligations in a meaningful 

way. This may imply some form of `right to work', with the state acting as employer of last 

resort for the long-term unemployed. (White, 1999:171)  

Därför skulle en kunna hävda att ja, skyldigheten att arbeta och bidra mer med till exempel skatt 

för välfärdspolicyers samt sociala rättigheter finns närvarande inom både socialliberalismen 

och socialdemokratin i helt annan utsträckning än inom nyliberalismen; den stora skillnaden 

mellan de två förstnämnda är hur mycket makt delges staten och vilken hänsyn som görs för 

individen.     

3.2.3 Frihet och jämlikhet 

Olika definitioner av jämlikhet är ett återkommande ideal inom social rättvisa och socialt 

medborgarskap. Det kan anses grundläggande för hur medborgare undviker social exkludering. 

Någon form av självbestämmande, eller frihet, kan säkert argumenteras för att utgöra en 

rättighet snarare än ett eget ideal. Hur en ideologiskt ser på individer och medborgare 

återkommer ofta frihet och fria som ett av det mest väsentliga idealen. Det finns dock inom 

politiskfilosofi argument för att dessa i viss mån kan ha svårt att samexistera eller att det uppstår 

en viss dualitet mellan dem. Det är därför av intresse att lyfta fram dem under en gemensam 

kategori.  

Frihet är inom samtliga grenar av liberalismen en grundläggande och fundamental värdering 

(Hoffman & Graham, 2015:171). Det som en framförallt hänvisar till är de grundläggande 

friheterna; till exempel yttrandefrihet och rättigheten att röra sig fritt (Kymlicka, 1995:61). Det 

förespråkas en så kallad negativ frihet inom nyliberalismen. Denna grundar sig i Berlins 

influensrika koncept kring två typer av frihet. Den negativa förespråkar total frihet från 

(framförallt) staten och andra människor. Negativ frihet menar att en kan anses vara fri när det 

helt saknas hinder när en genomför beslut; att en kan utan förhinder använda sin fria vilja 

(Hoffman & Graham, 2015:36–37). Friheten att själv välja sitt öde och med sin egen 

uppfattning om vad som kan anses gott. Detta anses inom nyliberalismen viktigare än till 

exempel samhällsenliga ideal som lika karriärmöjligheter (Kymlicka, 1995:119) vilket påvisar 

den genomgående logik som ideologiskt förs; friheten går före jämlikheten.  

Liberalismens generella syn är att människor till naturen är fria och jämlika. Det finns även 

inom liberalismen, främst inom högerliberalismen, en konflikt mellan frihet och jämlikhet 



25 

 

(Hoffman & Graham, 2015:57). Nyliberalismen menar att människor naturligt skiljer sig åt i 

aspekter som i samspel med värnandet av frihetsidealet strider emot jämlikhet. Till exempel 

menar nyliberaler att människor är olika kapabla och drivna samtidigt som statens ingripande 

för social jämlikhet eller ”social rättvisa” i bekostnad av den fria marknaden och fria valen är 

direkt skadligt (Hoffman & Graham, 2015:123).  

Jämlik frihet är däremot en aspekt där det inte råder särskilda nyliberala invändningar för statens 

ingripande. Ett medborgarskap förutsätter i viss teori ett slags medlemskap inom en 

samhällsmässig konstellation, till exempel staten. Därav tilldelas medborgare av detta slag sina 

friheter även genom staten, och detta gör oss jämlika. Staten kan inte tilldela oss utövandet av 

val men den kan skydda rättigheten att utöva våra friheter och förhindra andra för att förhindra 

oss att utöva våra rättigheter (Hoffman & Graham, 2015:57). En annan central jämlikhet inom 

nyliberalismen är de rättigheter som tillskrivs samtliga, och ingen (varken staten eller andra 

individer) saknar möjligheten att inskränka på den. Eftersom detta gäller för alla i samma 

utsträckning är det enligt denna logik således jämlikt (Kymlicka, 1995:112).  

Inom socialliberalismen finns, liksom in nyliberalismen, det grundläggande ideal att människor 

är fria. Skillnaden mellan de två är att socialliberalister förespråkar den andra av Berlins två 

frihets koncept; positiv frihet. Positiv frihet hävdar att en individ är fri så länge den har 

möjligheten att agera för att möjliggöra sin egen vilja och sin egen potential; att en kan ha 

förhinder men dessa existerar av legitim anledning (Hoffman & Graham, 2015:36–37). Utöver 

det menar socialliberalister också att jämlikhet och frihet kan samexistera, tillskillnad från 

nyliberalister. John Rawls, en amerikansk politisk filosof, skrev 1972 boken A theory of justice 

som influerat socialliberalismens utveckling. Teorin menar att det kan vara rationellt av 

individer att ge upp en del av sina rättigheter i förmån till staten; att ingå i ett så kallat socialt 

kontrakt (Hoffman & Graham, 2015:78–82).  

I den teoretiska utgångspunkten görs kopplingen mellan det sociala kontraktet och Marshalls 

sociala medborgarskap. Rättviseteorin utgörs dock av två principer: differensprincipen och 

frihetsprincipen. Differensprincipen menar att så länge alla de som har det sämre ställt gynnas 

av en förändring bör den kunna genomföras, oavsett om till exempel följden blir större 

inkomstskillnader. Inkomstskillnader kan i vissa fall till och med motiveras som någonting bra, 

som incitament och driv, för individer i staten. Frihetsprincipen är dock den viktigaste eftersom 

denna står över den föregående. Frihetsprincipen innebär att jämlik frihet och jämlik möjlighet; 

alla ska ha samma möjlighet till tjänster och jobb och alla är lika inför lagen. Detta ska alltid 

kunna säkerställas, oavsett om differensprincipen gäller (Hoffman & Graham, 2015:82–84).  
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Rawls rättviseteori förespråkar kanske mest tydligast jämlika möjligheter. Med ett 

förtydligande anses detta främst beröras av de grundläggande nyttigheterna: inkomst, 

karriärmöjligheter och egendom. Rättviseteorin tar inte hänsyn till naturliga ojämlikheter. Till 

exempel menar han att två människor kan anses ha det lika bra om de besitter samma 

grundläggande nyttigheter, oavsett om den ena är funktionshindrad. Differensprincipen 

tillgodoser dock att inte ytterligare förluster sker (Kymlicka, 1995:79–81). Den kan anses 

ojämlik eftersom den i sig inte pratar om skillnader i de grundläggande nyttigheterna som kan 

bero på människors livsval. Rawls lyfte dock fram, i flertalet uttalanden, att man själv ska 

ansvara för sina val. Han hävdade även att rättviseteorin syftar till att motverka ojämlikheter 

som påverkar livsmöjligheter, inte ojämlikheter som beror på människors livsval eller egna 

ansvar (Kymlicka, 1995:82–84).  

Socialdemokratin har likt socialliberalismen en positiv frihetssyn. Däremot benämns det inom 

denna att frihet erkänns samhällsstrukturella kontext som en måste ta hänsyn till. En frihet anses 

inte legitim om inte alla medborgare kan ta del av den. Till exempel friheten/rättigheten att 

studera kräver jämlik möjlighet för alla att göra detta, skolan bör vara tillgänglig för alla på 

samma villkor oavsett socioekonomisk status (Hoffman & Graham, 2015:215). Synen på frihet 

skiljer sig därav till viss del från de två liberala ideologierna. Individuell frihet anses inte särskilt 

mycket värd om den inte är jämlik. Jämlikhet anses å andra sidan som den absolut mest 

grundläggande värderingen inom socialdemokratin (Ibid.). Detta återspeglas även i de 

ideologiska argumenten kring socialdemokratiska skyldigheter och rättigheter, framförallt de 

sociala rättigheterna och vad som kan anses rimligt att i och med det sociala kontraktet ”ge upp” 

i form av skyldigheter gentemot staten; högre skatter till exempel.  

Socialdemokrater värderar alltså jämlikhet högst och i viss mån över frihet. Den förespråkar 

dock samtliga tidigare nämnda jämlikhetsbegrepp inom de tidigare ideologierna också. Den 

stora skillnaden är att den inte reserverar sig i samma utsträckning som liberalismen. Snarare 

motiveras utkomsten av jämlikhet högre. Till exempel att policyer och statligt ingripande sker 

på grund av att uppnå ett mer jämlikt samhälle, istället för att individer ska anses jämlika från 

start. Socialdemokrater menar att det finns många aspekter som påverkar individer genom livet 

vilket i sin tur resulterar i ojämlikhet. Detta beroende på variabler som sitt kön, etnicitet eller 

klasstillhörighet (Hoffman & Graham, 2015:69–73).  

3.2.4 Resultat och slutgiltig analysmodell 

Nu har den inledande frågeställningen besvarats och därmed också lett fram till konstruerandet 

av analysmodellen. Den har tagits fram genom de argument som fångar tre idealtyper av synen 
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på medborgarskap härledd ur de tre valda ideologierna. Analysmodellen blir hädanefter det 

verktyg varpå empirin kommer undersökas utifrån; och kommer därför att ha återkommande 

betydelse för resterande frågeställningar och uppsatsens syfte överlag. Nedan presenteras det 

slutgiltiga resultatet samt analysmodellen:  

Medborgarideal/ 

Ideologi 

Nyliberalism Socialliberalism  Socialdemokrati 

Relationen mellan  

individ-samhälle-stat 

Individer är fria. 

Individualism. 

Individer som 

entreprenörer på fria 

marknaden.   

Minska statens makt, 

öka kapitalets makt. 

Individer är fria och 

jämlika.  

Värna om individuell 

frihet och den fria 

marknaden. Viss statlig 

kontroll/insyn på fria 

marknaden.  

Individer är fria och 

jämlika men behöver 

samhället & statens 

stöd. 

Individer & samhället är 

förändringsbara. Öka 

statens makt, minska 

kapitalismens makt dock 

acceptans av marknaden 

som ekonomiskt 

fundament.  

Rättigheter och 

Skyldigheter 

Grundläggande fri- och 

rättigheter. 

Äganderätt. Skyldighet 

att lyda lagen. Moralisk 

skyldighet att 

respektera.  

Grundläggande fri- och 

rättigheter. Äganderätt. 

Vissa sociala 

rättigheter. Skyldighet 

att lyda lagen och bidra 

med skattemedel (viss 

omfördelning).  

Grundläggande fri- och 

rättigheter. Starkt fokus 

på sociala rättigheter. 

Skyldighet att bidra med 

skattemedel (jämlik 

omfördelning). 

Frihet och Jämlikhet Negativ frihet. 

Jämlik frihet & 

rättigheter. 

Frihet över jämlikhet 

 

Positiv frihet. Jämlik 

frihet, jämlikhet inför 

lagen. Jämlika 

möjligheter.  

Positiv frihet med 

samhällsstrukturer. 

Jämlikhet som utfall 

av fördelningspolitik.   

Tabell 2: Det färdigställda analysschemat som kommer att utgöra det huvudsakliga analysverktyget för att 

undersöka och analysera det empiriska materialet som presenteras senare i uppsatsen. De fetstilta orden 

representerar särskilt grundläggande värden. 

4. UNDERSÖKNING 
I detta avsnitt kommer analysschemat konstruerat i 3. Teori att tillämpas på det empiriska 

materialet Modell för resursjobb i Västerås stad. Dessutom kommer andra frågeställningen ”På 

vilket sätt kommer dessa medborgarskapsideal till uttryck i ’Modellen för resursjobb’ som 

tagits fram av Västerås stad?” kommer att besvaras. Analysschemat kommer att agera som 

analytiskt verktyg för att tolka de utsagor som kommer till uttryck i dokumentet.  

4.1 Relationen mellan Individ-samhälle-stat 
Utifrån analysmodellen ger detta ideal en övergripande syn på hur relationen mellan individ 

och stat och vice versa argumenteras att se ut i ett slags idealsamhälle. Enligt ideologin 
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nyliberalism är individens frihet en central tanke. Den anser att det är mer demokratiskt att låta 

individer själva värna samt tillhandahålla sina ägor eller kunskap på fria-eller arbetsmarknaden. 

Det finns i Modellen för resursjobb uttryck som går att koppla till nyliberala tankar, framförallt 

att organisationen och chefen ställer sig negativa till att ta emot resursjobbare med motiveringen 

att det inte finns tid, möjlighet eller resurser för att göra det helt enkelt; till exempel den ökning 

av administrativa uppgifter och den handledning som skulle krävas inte går att prioritera inom 

förvaltningen (Västerås stad, 2018:18–25). En tolkning är att en ser resursjobben som någonting 

som kan förhindra effektiviseringen på arbetsplatsen. Utifrån ett fri-marknads-perspektiv blir 

detta såklart en viktigt poäng att lyfta fram.  

Följande citat lyfter fram en grundläggande nyliberal tanke, nämligen att statliga insatser eller 

inskränkning av individens rätt att välja själv bara får ske om den sker med samtycke som 

grund: 

Den generella uppfattningen är att det inte ska vara obligatoriskt att ta emot resursjobbare. 

Man menar att det behöver tas hänsyn till arbetsplatsens förutsättningar. (Västerås stad, 

2018:21) 

Vad detta innebär är att Västerås stad inte kan tvinga chefer att ta emot resursjobbare om de 

skulle anse att det inte fungerade. Däremot jobbar staden på att visa de fördelar med 

resursjobben och det så kallade ”samhällsnyttan” det bär med sig; men det spelar ingen roll så 

länge cheferna själv får välja bär detta i nyliberal mening ett viktigt värde. Viktigt med citatet 

är dock att man skall ta hänsyn till arbetsplatsens förutsättningar, det framkommer egentligen 

inte om chefens icke-intresse eller ovilja räcker som tillräcklig anledning för att motverka 

resursjobb. Överlag är det dock värt att poängtera tydligt att nyliberalismen ställer sig kritisk 

till sådana statliga insatser som påverkar den ekonomiska marknaden. De anser att statens makt 

inom denna arena inte är legitim och att staten inte heller ska få allt för stort inflytande att 

kontrollera samhällsutvecklingen.  

Socialliberalismen kan å andra sidan finna skäl till att statliga insatser ibland kan vara legitima, 

framförallt på grund av att den erkänner negativa följder som den fria marknaden utan reglering 

kan ha för enskilda individer och samhällsutvecklingen. Därför är det som socialliberal legitimt 

att vara förespråkare av statliga insatser som stöttar och hjälper särskilt utsatta individer eller 

grupper. Däremot ska detta alltid ske med stor aktsamhet gentemot individuell frihet och fri 

vilja. Det kan vara legitimt att inskränka på den, men för att detta ska kunna ske bör en även 

vara väl medveten och försiktig.  
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Många av följderna som lyfts fram under rubrikerna i dokumentet 6. Konsekvensanalys och 7. 

Riskanalys tar individens perspektiv i akt. Detta kan kopplas till att en ändå prioriterar 

individualismen, åtminstone i samband med framtagandet och utformningen av resursjobben. 

Rollerna man tar hänsyn till är arbetsplatsen, chefens, handledarens, medarbetarens och 

resursjobbarens. En synliggör eventuella problem som involverade själva har farhågor kring. 

Till exempel:  

Chefen har redan många medarbetare och en hög arbetsbelastning och kan därför inte ta 

hand om fler personer. (Västerås stad, 2018:31) 

Resursjobbaren ses som en belastning av chef och medarbetare. (Ibid.) 

Det finns dock ett synliggörande av konsekvenser för samhället och staten (i detta fall 

kommunen) i samband med införandet av resursjobben. Å ena sida kan man säga att minskade 

sjukfall inom kommunen gynnar individen, å andra sidan lyfts riskerna fram även gentemot 

samhället. Men det finns även ett visst samspel här. Resursjobben är inte bara för individerna: 

[…] Individen känner utanförskap gentemot samhället. (Västerås stad, 2018:9) 

Västerås stad lyfter också fram konsekvenser för staden ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Framförallt genom att visa hur mycket skattepengar som sparas in genom att man både minskar 

sjukantalet, det vill säga antalet sjukskrivningar, och att man minskar andelen 

människor/familjer som är beroende av försörjningsstöd. Bland annat har man kommit fram till 

att genom att minska sjukfrånvaron med 1% kan staden spara in 16,8 miljoner kronor per år 

(Västerås stad, 2018:28). Dessutom genom att tappa 25 hushåll i behov av försörjningsstöd kan 

man spara in ungefär 3,45 miljoner kronor om året (Västerås stad, 2018:29).  

Om man från ett socialliberalt perspektiv kan acceptera resursjobben utifrån de premisser som 

anses legitima är det av vikt att se särskilt hur samhället gynnas i helhet, hur individer i utsatt 

situation gynnas samt hur staten (kommunen) kan gynnas. Detta gäller utan tvivel rent 

socialdemokratiskt också eftersom man anser starkt att alla förändringar som sker ska ske för 

det gemensamma goda. Om Västerås stad kan motivera sina initiativ genom en sådan retorik 

som presenteras ovan blir det svårt för en socialdemokrat att motsätta sig insatserna. 

4.2 Rättigheter och Skyldigheter 
Under rubriken 1. Sammanfattning erkänns kommunens huvudsakliga motivering av 

resursjobben. I tredje stycket skrivs det:  

[…] Västerås stad har många som behöver komma in på arbetsmarknaden och står inför 

liknande utmaningar när det gäller till intern kompetensförsörjning är det många som 

genomför stora satsningar för att erbjuda anställningar till dem som står långt ifrån 

arbetsmarknaden. […] kommunala satsningar är lyckade och har gett goda resultat 
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avseende hälsan och ekonomi för de som fått anställningarna, och även påverkat 

arbetsmiljöer till det bättre. Likväl har kostnader för försörjningsstöd minskat i och med att 

fler kommer i arbete. (Västerås stad, 2018:4).  

Det finns i detta stycke spår av hur kommunen dels ser på arbete som en skyldighet för sina 

medborgare eller som någonting normativt. Skyldigheten att arbeta uttrycks som att många 

behöver komma in på arbetsmarknaden. Däremot så står det uttryckligen inte att staden för krav 

på individerna att arbeta; man menar istället att det finns fördelaktiga konsekvenser för samtliga 

inom kommunen att flera arbetar. Speciellt genom satsningen resursjobben menar Västerås stad 

att hälsan för samtliga medborgare förbättras: 

Studier visar att det finns en koppling mellan arbetslöshet och individens välbefinnande. 

Arbetslöshet påverkar individens arbetsförhållanden och hälsa, och resulterar i en högre 

sjukskrivningsrisk och psykisk ohälsa. (Västerås stad, 2018:8–9).  

Detta citat, utifrån ett konkret rättighets- och skyldighetsperspektiv, går att koppla till vad 

kommunen själv refererar till under rubriken 2.1. Nationella och kommunala utgångspunkter. 

Svensk grundlag styr kommunal och offentlig verksamhet: 

I regeringsformen (1974:152) kap 1, §2 finns några utgångspunkter för all offentlig 

verksamhet: ’Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara 

grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska den allmänna trygga 

rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för 

goda förutsättningar för hälsa. […]’ (Västerås stad, 2018:7). 

Att således inte enbart lyfta fram rätten till arbete, utan även rätten till goda förutsättningar för 

hälsa, kan Västerås stad också använda detta argument för att kunna försvara genomförandet 

modellen för resursjobben oavsett ideologiskt medborgarskapsideal. Eftersom en grundlag kan 

ses som en grundläggande rättighet kan denna således också tolkas olika utifrån olika 

ideologier. Man kan dessutom motivera införandet utifrån flera aspekter än rätten till arbete. 

Till exempel, skall vi räkna med att rätten till god hälsa, bostad och utbildning räknas som en 

grundläggande fri- samt rättighet bör också införandet av resursjobben kunna argumenteras 

utifrån alla tre ideologiska perspektiv, eftersom de alla i någon utsträckning föredrar 

grundläggande fri- och rättigheter jämlikt.  

Socialdemokratin anser i samma anda att det nästintill är en skyldighet, både som individ och i 

viss mån att staten kan ha en skyldighet att tillgodose att individen sätts i arbete. Genom att 

erbjuda anställning inom statlig sektor som en slags ”sista utväg” för personer som kan ha svårt 

att ta sig in på arbetsmarknaden. Det ska dock tilläggas, liksom det nämns i empirin, att rätten 

till arbete benämns i regeringsformen. Därav skulle en kunna argumentera för att i detta fall 

spelar analysverktyget ingen roll då våra grundlagar kan anses stå över ideologiska inriktningar. 

En notering kan dock göras att regeringsformen inte i sig uttryckligen förespråkar att 
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kommunen skall tillgodogöra detta behov genom att erbjuda individer anställning; det är till 

viss del upp att tolka vad rätten till arbete kan tänkas innebära.  Socialdemokratin kan hävda att 

det är legitimt för staten att tillhandahålla arbetsmöjligheter eftersom det finns en värdering 

kring individers rätt- samt skyldighet att arbeta för att alla ska kunna bidra till en god välfärd. 

Samtidigt som social- och nyliberalism skulle hävda att de enda skyldigheterna individen har 

är att lyda lagar och betala viss skatt. Socialliberalister kan i viss mån dock anse att 

välfärdssamhället behöver upprättas och på de viset närma sig den socialdemokratiska 

åskådningen. 

Västerås stad lyfter även fram resursjobben som ett sätt att stärka välfärden i flera aspekter. 

Bland annat genom hälsan förbättras, det går att säkerställa individers rätt till bostad och 

inkomst samt utbildning. Västerås stad har således inte heller en agenda som enbart skulle 

gynna individerna som resursjobbsinsatsen riktar sig till, utan även för kommunens ekonomiska 

ställning överlag: 

En ökning av resursjobb förväntas även att minska antal personer som är beroende av 

försörjningsstöd. […] Exempelvis skulle en minskning av 50 hushåll med försörjningsstöd 

motsvara en besparing för staden om närmare 7 miljoner kronor. En ytterligare förväntad 

effekt är bättre arbetsmiljö och på sikt en minskad sjukfrånvaro bland stadens medarbetare. 

En minskning av sjukfrånvaro med 1 procentenhet skulle minska stadens kostnader med 

runt 17 miljoner kronor. (Västerås stad, 2018:6) 

Enligt analysmodellens nyliberala eller socialliberala perspektiv skulle detta anses vara en för 

stor inskränkning på individers rättigheter och friheter. Det kan argumenteras att med initiativ 

som detta att det inte är lönsamt att vara drivande; eftersom staten ändå är med och säkrar upp 

med anställning eller bidrag, eller att det förhindrar den fria marknaden och individers rätt som 

entreprenader. Lite som den borgliga argumentationen från 2006 som presenterades ovan i 

teorin att ”det skall löna sig att arbeta”. Dessutom belyste Hibbert (2007) ett liknande relevant 

argument. Det vill säga att det inte leder samma utkomst eftersom det är en skillnad mellan ”att 

bli given” ett arbete och ”att förtjäna” ett arbete. Det finns även en uttryckt oro från kommunens 

sida att utökandet av denna typ av rättighet till arbete bär konsekvenser för dem som har en 

”vanlig” anställning inom kommunen redan. Därav kan en hävda att denna typ av utökande av 

”rättighet” inskränker på andras, speciellt utifrån ett nyliberalt perspektiv. Å andra sidan kan 

det ses orättvist att vissa skall arbeta och bidra medan andra inte gör det. Det blir i sin tur även 

en fråga om jämlikhet, vilket kommer återkopplas till senare i undersökningen (Se avsnitt 4.3).  

Däremot anser nyliberalismen att ingen form av ofrivillig beskattning på en individs ägor får 

ske eftersom det inskränker på individens rätt över sin egen begåvning om alla kan göra anspråk 
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på avkastningen av den. Nyliberalismen menar att skatter enbart ska betalas för att bekosta 

statens möjligheter och resurser för att skydda individens rättigheter. Därav skulle 

arbetsmarknadsinsatsen i viss mån kunna ses som ett omotiverat användande av skattepengar 

och utöver vad man önskar att statens behov bör involvera. De liberala skyldigheterna gentemot 

staten är enligt vissa argument enbart att lyda lagar och betala viss skatt, gentemot andra 

individer är det snarare respekt och tolerans som förespråkas. Socialliberalismen kan dock göra 

undantag från denna filosofi och därmed betala mer skatt om det anses motiverat. Enligt denna 

argumentation skulle statens ingripande för att öka anställningsbarheten för dem som står långt 

från arbetsmarknaden även öka deras frihet och sociala rättigheter; och på så vis kunna 

rättfärdigas. Detta argument är gemensamt inom både socialdemokratin och socialliberalismen.  

4.3 Frihet och Jämlikhet 
Syftet med resursjobben är att möjliggöra för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden 

att få en anställning som resursjobbare, samt att förenkla för stadens förvaltningar att ta 

emot dessa individer i resursjobb. (Västerås stad, 2018:39).  

Det finns i texten en tilltro till kommunens möjlighet att skapa arbetstillfällen. Detta riktas 

särskilt till de som står långt ifrån arbetsmarknaden. På sida 40 i dokumentet definieras dessa 

individer huvudsakligen som funktionsvarierade (både fysiskt och psykiskt), språkförhindrade 

eller unga som saknar till exempel gymnasiekompetens (Västerås stad, 2018:40). Västerås stad 

påvisar en vilja att skapa möjligheter, varpå de själva aldrig riktigt motiverar som jämlikt, för 

dessa grupper. Däremot under rubriken 2.1. Nationella och kommunala utgångspunkter lyfts 

olika styrdokument fram vilket i sin tur beskriver hur kommunen som offentlig verksamhet ska 

förhålla sig till de lagar som styr och kontrollerar Sverige. I ”Program för personer med 

funktionsnedsättning” nämns det att Västerås stads verksamheter ska sträva efter att öka 

tillgängligheten samt: 

[…] arbeta för att öka mångfalden bland medarbetare, samt att fler initiativ för att anställa 

personer med funktionsnedsättning ska utvecklas. (Västerås stad, 2018:8).  

”Strategiska utvecklingsområden” beskriver att staden ska bidra till att flera ska kunna försörja 

sig själva och individers olika sociala sammanhållningar i samhället. Kommunens 

”Integrationsprogram” har som mål att staden som största arbetsgivare ska föregå med gott 

exempel i integrationsarbetet. Dessutom ska de individer som av olika anledningar står långt 

ifrån arbetsmarknaden uppmärksammas särskilt (Västerås stad, 2018:8). Trots att det inte 

uttrycks med exakta ord att det är just jämlika möjligheter eller förutsättningar som förespråkas 

i kommunens arbete går det på sätt och vis att utläsa det i de delar av texten som lyfts fram. Det 

ska läggas ett särskilt fokus på olika individer som kanske inte har de bästa förhållandena att 
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klara sig utan stöd, varpå detta stöd skall delges som en slags möjlighet för individen; att kunna 

ta sig in på arbetsmarknaden.  

Jämlikhet som jämlika möjligheter är något som på ett eller annat sätt förekommer i viss mån 

inom alla ideologier förutom nyliberalismen. Det finns inom nyliberalismen inte en uttryckt 

princip att ge särskilt utsatta speciellt stöd, eftersom man menar att människor är olika 

begränsade och begåvande av naturen. Därav bör inte heller staten inskränka på den fria 

marknadens möjliggörande för dessa individer (i detta fall som ett idealtyps exempel) skulle 

detta även kunna syfta på speciella statliga insatser riktade till specifika målgrupper. Som 

förespråkande av en negativ frihet skulle det även gå emot den nyliberala principen att låta 

staten bli för involverad i att bestämma hur människor ska leva sina liv och vad som kan anses 

gott eller ont. Detta är upp till individen själv att avgöra. 

Däremot inom socialliberalismen finns det ideologiska skäl att motivera en insats som 

resursjobb; att statliga insatser kan ske för att de sämst ställt får det bättre. Västerås kommun 

pekar ut riktar denna insats till samhällsgrupper som kan anses ha det illa ställt. Rättviseteorin 

har dock inget uttryckt stöd för dem med naturliga ojämlikheter. Den skall däremot kunna 

legitimeras att tillgodose att ojämlik behandling inte sker. Det är således svårtolkat att anta att 

denna insats har helt rena socialliberala motiveringar. Det kan långsiktigt ses som fördelaktigt 

utifrån att stärka de utsattas samhällsställning (bland annat genom integrationsinitiativet och 

möjliggörandet av funktionsförhindrandes tillträde på arbetsmarknaden) över tid och på så vis 

motivera att ojämlikhet behandling eventuellt upphör.  

Ett problem med insatsen är dock vilken form detta incitament tar för individen. Finns det ett 

fritt val eller är det i princip att ”tvinga in” individen att delta i statliga insatser? Rör det sig om 

det sistnämnda kan det argumenteras att strida mot frihetsprincipen; denna värderas över den 

så kallade differensprincipen. Utöver det kan också ett erkännande av samhällsstrukturer 

inverkan på individens ”fria val” behövas för att legitimera insatserna från första början. Detta 

strider i viss mån mot den positiva frihetssyn som socialliberalister är anhängare av. Eftersom 

de rådande förhinder för individen att agera utifrån sin fria vilja anses som legitima.  

Samtidigt pekas det flertalet gånger ut att undanträngningseffekter finns i och med införandet 

av resursjobb. Att denna typ av ”särbehandling” av de som befinner sig långt ifrån 

arbetsmarknaden kan drabba de som redan finns där. Specifikt kommer denna oro riktad från 

ett fackligt perspektiv (representanter från kommunal, vårdförbundet och lärarnas riksförbund) 
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och man menar att arbetsgivare kan av ekonomiska skäl vilja satsa mer på resursjobbare på 

grund av att de är billigare att anställa:  

[…] Generellt finns farhågor att resursjobb ska leda till undanträngningseffekter om 

arbetsgivaren hellre anställer en resursjobbare till en låg egenkostnad än att anställa 

ordinarie medarbetare. (Västerås stad, 2018:23) 

Varpå detta kan anses som jämlika möjligheter eller inte råder det därav skilda meningar om. 

Jämlika möjligheter för en nyliberal innebär erkännande och försvarande av individens 

grundläggande rättigheter och friheter. Socialliberaler anser dock i viss mån att det kan finnas 

legitima och ideologiskt försvarbara skäl för individer att ge upp en del av sina ägor i syfte att 

skapa ett mer jämlikt samhälle. Till exempel lyfts Marshall fram som förespråkare av viss 

omfördelning av resurser för att utöka de sociala rättigheterna. En kan argumentera att denna 

insats skulle stärka medborgarnas sociala rättigheter och säkra det sociala medborgarskapet. 

Vissa socialliberalister skulle säkert på denna grund kunna acceptera en sådan insats; trots 

eventuella undanträngningsrisker.  

Under rubrik 5.5 Rekryteringsväg för resursjobbare diskuteras olika konsekvenser av att 

anställningen av resursjobbare görs på särskilda AB-avtal2. Syftet är att kunna erbjuda trygga 

anställningar till individer som av de olika anledningar som lyfts fram tidigare står långt utanför 

arbetsmarknaden, och därför erbjuda alternativa vägar in på arbetsmarknaden. Tanken är att 

resursjobbarna efter två år ska bli erbjudna en tillsvidareanställning, liksom standarden uttrycks 

vara inom staden. I texten berörs återigen ämnet jämlika förutsättningar och det finns en uttryckt 

oro att resursjobben leder till en typ av positiv särbehandling: 

Det finns en risk att det ses som att en resursjobbare får en tillsvidareanställning och 

’kommer in på ett bananskal’ utan att hen motsvarar de krav som normalt sätt ställs vid 

rekryteringar. Det är viktigt att vara mycket tydlig med att det är olika typer av 

arbetsuppgifter som det handlar om. De personer som anställs som resursjobbare ska ha 

mycket avgränsande arbetsuppgifter, uppgifter som inte ingår i de ordinarie medarbetarnas 

kärnuppdrag. (Västerås stad, 2018:24).  

Friheten och rättigheten som både socialliberalismen och nyliberalismen förespråkar; att 

individen själv kan välja att tillhandahålla sin arbetskraft, begåvning samt sin kunskap på den 

fria marknaden, kan på sätt och vis kopplas till den risk eller kritik som lyfts fram mot modellen 

för resursjobben. Till exempel kan denna idé att utan att inskränka på andra individers lika 

möjlighet liknas med uttrycket inom nyliberalismens ideologiska värdegrund ”individer som 

entreprenörer”. Att erbjuda andra vägar in på arbetsmarknaden för vissa individer kan 

                                                           
2 Allmänna bestämmelser-avtal: Ett av Sveriges största kollektivavtal inom offentlig sektor (Västerås stad, 

2018:12) 
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inskränka denna frihet. En liberal tolkning av ”rätten till arbete” skulle därav enligt 

analysmodellens argument kunna tolkas som ”rätten att tillhandahålla sin kompetens på 

arbetsmarknaden och den fria marknaden.”; snarare än en socialdemokratisk tolkning som mer 

skulle kunna vara att alla bör få möjlighet att arbeta, eftersom det anses jämlikt. Däremot 

värderas statens möjlighet att säkerställa god arbetsmiljö som ett av de starkaste argumenten 

för statlig kontroll på fria marknaden. Om denna insats skulle drabba de som redan är anställda 

i större utsträckning skulle argumentet kring jämlikhet inom socialdemokratin också kunna 

revideras.  

Det skulle i sin tur också kunna argumenteras utifrån socialliberala argument att den motivering 

som kan råda enligt differensprincipen inskränker på frihetsprincipen vilket i sin tur anses icke-

legitim utifrån en liberal syn, oavsett ny- eller social-; enda skillnaden är i hur stor utsträckning 

det anses som fel. Återigen är det svårt att avgöra om det går att motivera eller inte utifrån 

socialliberala ideal. Att det är möjligt skulle jag hävda med tanke på de öppningar för sociala 

insatser som faktiskt uttrycks för att åstadkomma jämlikhet. Den kopplingen är dock inte lika 

klar som inom socialdemokratin.  

5. SLUTSATSER 
Jag kommer nu att sammanfatta och reflektera kring de resultat som framkommit genom 

undersökningen. Syftet var att kartlägga en specifik arbetsmarknadsinsats utifrån medborgliga 

ideal och ideologiska ståndpunkter. För att besvara frågeställningen ”På vilket sätt kommer 

dessa medborgarskapsideal till uttryck i den modell resursjobb som tagits fram av Västerås 

stad?” presenteras nya tabeller kopplad till respektive rubrik som visar i vilken utsträckning 

och från vilken ideologi medborgarskapsidealen kommer till uttryck i det analyserade 

materialet.  

5.1 Relationen mellan individ-samhälle-stat 
Undersökningen landade i en någon form av generalisering mellan hur förhållandet fungerat 

dessa tre instanser varit. Jag vill ju påstå att alla dessa ideal på ett eller annat sätt går att koppla 

till det första i någon mån, just på grund av att den är väldigt grundläggande. Det finns en klar 

likhet mellan samtliga ideologier; att individer är fria. I vilken utsträckning och hur man inom 

respektive ideologi identifierar frihet varierar dock. Detta synliggörs tydligare under rubrikerna 

som berör just frihet och jämlikhet.  

För att återgå till relationen mellan individ-samhälle-stat så finns det inom nyliberalismen en 

initial motsättning till detta initiativ eftersom det tillhandahåller staten makt som de anser att 
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staten inte behöver ha. Det blir därför svårt för en nyliberalism att erkänna resursjobben som en 

bra satsning. Däremot så lyfts det fram exempel på hur Västerås stad har tagit individen och 

den fria viljan i betänkandet genom att lyfta fram att till exempel cheferna kan säga ifrån att ta 

emot resursjobbare; samt att detta inte är obligatorisk för förvaltningar att göra. En slutsats jag 

dragit är därför att statliga insatser på arbetsmarknaden inte anses önskvärt. Det är en 

inskränkning på den fria marknaden och går generellt sätt att inte försvara statens utökade makt. 

Däremot tas ändå individens fria vilja med i beräkningarna och det är enligt analysmodellen ett 

nyliberalt drag.  

Liksom nyliberalismen så anser socialliberalismen att individens egen vilja är någonting som 

bör ta hänsyn till när beslut tas och statliga insatser implementeras i samhället. Liksom de 

argument som framförts kan vi även här dra slutsatsen att det finns socialliberala drag i 

dokumentet i och med att en tar i chefernas och arbetsplatsens möjligheter att ta emot 

resursjobbare. Dessutom om vi antar att detta är en insats i syfte att göra det bättre för de som 

kan tänkas utsättas för negativa följder i och med den fira marknaden går det definitivt att 

motivera dessa insatser utifrån ett socialliberalt perspektiv. En sammanfattning av det 

socialliberala argumentet är att det kan vara legitimt med viss statlig involvering som sker med 

försiktighet. På grund av detta så argumenterar jag för att det finns starka spår av socialliberal 

ideologi i utformningen i modellen av resursjobben. Man har vägt fördelar och hanterat risker 

utifrån flera perspektiv. Det finns en klar medvetenhet och förståelse kring vilka konsekvenser 

och följder införandet av resursjobben kan ha; en bra medvetenhet kring riskerna.  

Socialdemokratin kan ses som att vara för samhällsförändringar som leder till förbättring. Detta 

är såklart ett väldigt relativt uttryck, men man anser även att staten bör få mer makt inom 

arbetsmarknad och den fria handeln för att påverka samhället ”i rätt riktning” och motverka 

orättvisor samt ojämlikheter. På så vis kan det anses helt legitimt.  
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Medborgarideal/ 

Ideologi 

Nyliberalism Socialliberalism  Socialdemokrati 

Relationen mellan  

individ-samhälle-stat 

Individer är fria. 

Individualism. 

Individer som 

entreprenörer på fria 

marknaden.   

Minska statens makt, 

öka kapitalets makt. 

Individer är fria och 

jämlika.  

Värna om individuell 

frihet och den fria 

marknaden. Viss statlig 

kontroll/insyn på fria 

marknaden. 

Individer är fria och 

jämlika men behöver 

samhället & statens 

stöd. 

Individer & samhället är 

förändringsbara. Öka 

statens makt, minska 

kapitalismens makt 

dock acceptans av 

marknaden som 

ekonomiskt fundament. 

Tabell 3 Illustrerad fördelning av hur träffsäker ideologin anses utifrån slutsatser av undersökningsresultat av 

idealet ”Relationen mellan individ-samhälle-stat”. Mörkare anses mer relevant, ljusare mindre.  

5.2 Rättigheter och skyldigheter  
Återigen finns det vissa medborgarskapsideal som är förekommande inom samtliga ideologier; 

grundläggande fri- och rättigheter för medborgarna. Den huvudsakliga slutsatsen att ”rätten till 

arbete” uttrycks som en grundlag bör i sin tur kunna tolkas som en grundläggande rättighet. 

Däremot kan det säkert variera från ideologi till ideologi om man anser att rätten att arbeta är 

en sådan, men i denna kontext anser jag att en kan anta det eftersom det ändå är en grundlag i 

Sverige. I vilken utsträckning och vilket mån staten har i skyldighet att upprätta att denna 

rättighet uppfylls kan det också råda skilda åsikter om.  

Själva insatsen resursjobb kan i sig ifrågasättas utifrån ett socialliberalt och nyliberalt 

perspektiv eftersom de båda värderar individens rättighet att själv bestämma och tillhandahålla 

sina ägor och kunskaper på den fria marknaden. Det finns därför en argumentation att 

resursjobben inskränker på den rättigheter. Socialliberalismen erkänner dock att det kan vara 

legitimt att staten erhåller vissa sociala rättigheter; vilket resursjobben kan reduceras till att 

vara. Socialdemokratin förespråkar statens skyldighet att tillhandahålla sociala rättigheter 

gentemot medborgarna. Dessutom finns det en skyldighet som medborgare att arbeta och bidra 

med skattemedel till välfärdssamhället. Att då genom resursjobben kunna nå det målet, rätten 

och skyldigheten, anses som motiverat utifrån socialdemokrater. Västerås stad uttrycker också 

arbete som en norm, vilket har starka liknelser med socialdemokratin. 
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Medborgarideal/ 

Ideologi 

Nyliberalism Socialliberalism  Socialdemokrati 

Rättigheter och 

Skyldigheter 

Grundläggande fri- och 

rättigheter. 

Äganderätt. Skyldighet 

att lyda lagen. Moralisk 

skyldighet att 

respektera.  

Grundläggande fri- och 

rättigheter. Äganderätt. 

Vissa sociala 

rättigheter. Skyldighet 

att lyda lagen och bidra 

med skattemedel (viss 

omfördelning).  

Grundläggande fri- och 

rättigheter. Starkt fokus 

på sociala rättigheter. 

Skyldighet att bidra med 

skattemedel (jämlik 

omfördelning). 

Tabell 4 Illustrerad fördelning av hur träffsäker ideologin anses utifrån slutsatser av undersökningsresultat av 

idealet ”Rättigheter och skyldigheter”. Mörkare anses mer relevant, ljusare mindre.  

5.3 Frihet och jämlikhet 
Jämlika möjligheter är vad Västerås stad själva lyfter fram som huvudsaklig anledning till att 

denna insats behövs. Det kommunen menar är att särskilt utsatta grupper är överrepresenterade 

bland långtidsarbetslösa och således behöver dessa specifika insatser för att kunna komma in i 

arbete. Socialdemokrater är tydligast inom detta ideal. Det förespråkas tydligt jämlikhet och en 

önskan om jämlik utkomst. Det erkänns också att det finns samhällsstrukturer som kan påverka 

individernas egen möjlighet, därav är det också legitimt med resursjobb. Ur ett 

socialdemokratiskt perspektiv finns inte heller några motsättningar ur synen på frihet. Ett visst 

frågasättande som kan uppstå är dock om insatsen får negativ inverkan på de redan anställdas 

arbetsvillkor, vilket ett av orosmomenten som lyfts fram är.  

Den stora skillnaden är dock hur man ideologiskt ser på individer. Nyliberalismen menar att 

denna typ av insats dels ur ett frihetsperspektiv är fel eftersom den inskränker på den fria vilja 

och fria marknaden; och dels att kan det anses vara en särbehandling i och med att man inte ser 

funktionsvariation som någonting som påverkar jämlikheten. Utifrån rättviseteorin kan en 

argumentera för att socialliberalismen både kan vara för och emot insatsen. Den kan anses 

gynna de som har det sämst ställt vilket gör det legitimt enligt differensprincipen; samtidigt 

som den kan anses inskränka på friheten och på grund av det strida emot frihetsprincipen. 

Nämnvärt är dock att socialliberalismen anser att det kan finnas, utifrån ett socialt rättvis- eller 

jämlikhetsperspektiv, anledning att överväga omfördelning av resurser som gynnar de som har 

det sämre ställt. Framförallt kan en säga att utifrån jämlikhet och frihets ”inskränkningen” är 

det tydligast en insats med starka socialdemokratiska drag.  
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Medborgarideal/ 

Ideologi 

Nyliberalism Socialliberalism  Socialdemokrati 

Frihet och Jämlikhet Negativ frihet. 

Jämlik frihet & 

rättigheter. 

Frihet över jämlikhet 

 

Positiv frihet. Jämlik 

frihet, jämlikhet inför 

lagen. Jämlika 

möjligheter.  

Positiv frihet med 

samhällsstrukturer. 

Jämlikhet som utfall 

av fördelningspolitik.   

Tabell 5 Illustrerad fördelning av hur träffsäker ideologin anses utifrån slutsatser av undersökningsresultat av 

idealet ”Frihet och jämlikhet”. Mörkare anses mer relevant, ljusare mindre  

6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
I detta avsnitt följer några reflektioner till uppsatsen tredje och sista frågeställning: Hur kan 

resultaten av den föregående analysen utvecklas i fortsatt forskning och tillämpning?  

Resultatet visar att socialliberala och – framförallt - socialdemokratiska 

medborgarskapsvärderingar genomsyrar Modellen för resursjobb. Däremot är de nyliberala 

värderingarna inte helt frånvarande. Framförallt kommer sådan åskådning till uttryck genom 

olika risker som lyfts fram i analyserade texten, varpå jag redovisat några exempel av i min 

undersökning. Resultatet i sig reflekterar på sätt och vis det politiska styret i Västerås stad; som 

består av liberalerna, centerpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet. Dessa partier går att 

koppla till just dessa två ideologier som dominerar över de nyliberala tankarna i den analyserade 

texten.  

Utöver det är inte resultatet särskilt anmärkningsvärt i och med att resursjobben är utformade 

för att gynna människor som befinner sig i en socialt utsatt situation. De definieras som 

funktionsvarierade individer, språkförhindrade eller saknar gymnasieutbildning; de står långt 

ifrån arbetsmarknaden och kan på så vis också anses befinna sig i ett utanförskap. Eftersom 

insatsen är riktad mot dessa individer är det inte heller särskilt konstigt att den ger större 

utrymme för sociala rättigheter och jämlikhet vilket är typiskt socialliberala och 

socialdemokratiska värderingar. Dessutom är det en statlig insats som undersöks. Att den ens 

genomförs kan argumentera att strida emot vissa nyliberala värderingar om statens makt och 

inflytande. Framförallt skulle en nyliberal kunna argumentera för att privata aktörer skulle 

kunna sköta den uppgift som staten nu påtagit sig och dessutom kunna göra det bättre; detta 

eftersom man anser den fria marknaden och ekonomiska incitament medför en bättre kvalité på 

varor och tjänster.  
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Jag vill också framhålla att metoden överlag har fungerat väl. Det gick att tillämpa samt dra 

slutsatser med hjälp av analysmodellen och dessutom har den en god teoretisk förankring och 

relevans. Analysmodellen är konstruerad med hjälp av generaliserbara definitioner av idealen 

och kan således tillämpas på andra typer av material. Resultaten i sig kan relateras till en bredare 

diskussion om ideologiernas olika betydelser inom svensk politik. I detta specifika fall resultera 

det tydligt i att resursjobben inte kan komprimeras till en enda ideologi. En slutsats är därav 

också att verkligheten inte alltid är så simpel och ensidig; och i detta fall återspeglade den väl 

den allians som utgör den politiska majoriteten i Västerås stadsfullmäktige.  

Jag visste inte innan undersökningen om det skulle gå att dra de poänger jag föreställt mig eller 

om modellen skulle fungera. Jag har medvetet försökt att konstruera analysmodellen utifrån 

väldigt generaliserbara definitioner av idealen av två skäl. Delvis så ger det upphov till större 

tolkningar och delvis så var syftet med uppsatsen att undersöka vilken utsträckning idéerna 

kommer till uttryck. Slutsatsen var aldrig tänkt att besvara att resursjobben kan komprimeras 

till en enda ideologi utan snarare måla upp en bild, om en så vill, över hur dessa idéer återspeglas 

i material som påvisar arbetsmarknadsåtgärder i Västerås stad.  

En annan reflektion jag haft utifrån mitt resultat är också kopplad till att socialdemokrati och 

socialliberalism är överrepresenterade i undersökningen i jämförelse med nyliberalism. Skulle 

en undersöka ett annat ämnesområde och tillämpa analysschemat på annat sätt kanske den 

skulle förskjutas en aning; det vill säga nyliberala uttryck kanske är mer representerade inom 

företagsverksamhet eller näringslivsfrågor. Det är någonting som framtida eventuell 

undersökningar kan få avgöra.  

6.1 Förslag på vidare forskning 
En intressant aspekt som skulle kunna vara ett förslag på fortsatt forskning är att återanvända 

analysmodellen som konstruerats men med ett annat empiriskt material. Till exempel intervjuer 

med inblandade politiker, tjänstemän och utförare hur de ser på resursjobbssatsningen och om 

de uttrycker liknande åskådningar som denna undersökning påvisat; med andra ord en 

komparativ undersökning relaterad till resultatet i denna uppsats. Det kunde också vara av 

intresse att jämföra arbetsmarknadssatsningar inom andra kommuner för att se om motsvarande 

medborgarskapsideal framträder på ett liknande sätt som beskrivs i denna uppsats.   
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