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Abstract 

This thesis looks into how politics have been carried out in the Swedish unemployment insur-

ance since late 70´s. With help from theories is the ambition then to try to explain way this 

changes have not received more attention. According to existing theory is their a interdepend-

ence between politicians and their voters, but in times of changing economics has it become 

harder for politicians to satisfy all of their voters interests. Austerity and cutbacks has become 

more frequently common in modern welfare states, which forces the politicians to priorities 

between voters interest or try to hide cutbacks (f.ex. Pierson 1994, Korpi 1989).    

The question is therefore, if the way policy changes has been conducted can explain 

way changes in the lowest level of reimbursement and the conditions for being qualified for 

reimbursements have not received more attention. The study shows evidence for non-

decision, successive austerity and division of groups since the 90´s and from both leading par-

ties. The results are fitting with the characteristics for blame-avoidance politics and that the 

scant attention seems to be a result of insider –outsider related problems. The overall conclu-

sion is that the scant attention very well could be explained by political parties general desires 

to win elections.  
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Förord  

"Medan alla regeringar skulle föredra, allt annat lika, att fullfölja sina partipolitiska preferenser, 

kommer de bara att göra det om det inte påverkar deras utsikter för att bli omvalda"  

(Garret & Lange 1991, 543). Min översättning.   

 
Om än av stunden en något förstärkt liknelse är att skriva uppsats lite som jag förväntar mig 

att det känns att vara gravid. Först i början så känner man sig väldigt upprymd, nervös och lite 

spänd. De första månaderna rullar förbi ganska smärtfritt man kastats mellan olika föreställ-

ningar om hur slutresultatet ska bli och hur man ska förhålla sig till olika situationer och be-

slut. Efter ett par månader börjar det kunna märkas, andra har börjat notera att man går ige-

nom en lång process och helst bara vill tala om hur det känns och går. Man börjar känna av 

olika krämpor och tvivlet börjar infinna sig, kommer jag hinna färdigt med allt som ska ord-

nas till tiden, är jag tillräckligt förberedd? Känslan intensifieras i takt med att tiden går, men 

samtidigt börjar man tro mer på sig själv, man lär sig bättre hur man ska arbeta sig förbi tviv-

len och vilka trix som fungerar. Veckorna innan själva slutdatumet är alldeles för korta och 

samtidigt oändligt långa. Det är först när väntetiden till slut är över och resultatet är färdigt 

som man inser vad man gjort, man har själv eller med hjälp av andra lyckats skapa något, som 

kanske inte är avgörande för världen i övrigt, men som för en själv i alla fall i stunden är (och 

med ett barn antagligen förblir) de allra största.  

Tack för alla uppmuntrande ord och tack till alla som bidragit till att den här uppsatsen 

blivit färdig. Speciellt tack till handledare Håkan Magnusson, dekan Tapio Salonen, vännerna 

Dennys och Isabelle samt mamma Elisabeth. Utan er hade de nog inte blivit någon uppsats.
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1. Introduktion 

Det senaste 30 åren har inkomstskillnaderna i Sverige ökat mellan de som har mest och de 

som har minst. I Europeiska jämförelser av socialt skydd i förhållande till BNP har Sverige 

halkat ned från tidigare topplaceringar (SCB 2013). Samtidigt kan vi enligt Møller (2009, 51) 

se en utveckling i Sverige där redan marginaliserade grupper, som unga och invandrare, till 

följd av arbetsmarknadsomvandlingar och ökad strukturell arbetslöshet har fått det allt svårare 

att etablera sig på arbetsmarknaden. Det väl förankrade trygghetssystemen i Sverige baseras 

enligt direktiven på inkomstbortfallsprincipen. Att man vid stunder av sjukdom, arbetslöshet 

eller förhinder att arbeta ska kompenseras procentuellt i förhållande till sin inkomst upp till ett 

tak. Det betyder att de som uppfyller tröskelvillkoren för ersättningar enligt inkomstbortfalls-

principen (vanligtvis grundvillkor och arbetsvillkor) fortfarande har någorlunda skydd i stun-

der av oförmåga att arbeta eller vid förlust av arbete (Salonen, 2014, 17). Än mer problema-

tiskt är det för den grupp av oetablerade öppet arbetslösa som endast delvis eller inte alls når 

upp till tröskelvillkoren och därmed måste förlita sig på socialförsäkringarnas1 miniminivåer 

och/ eller försörjningsstöd (Salonen, 2009, 82).  

De svenska trygghetssystemen föddes och formades i en samhällskontext där stark 

ekonomisk tillväxt och full sysselsättning möjliggjorde expansiva välfärdsreformer och gene-

rösa ersättningsnivåer. Den ekonomiska utvecklingen de senaste 30 åren, inte bara i Sverige 

utan i stora delar av Europa, har dock gjort att man idag börjat skönja en ny trend. De turbu-

lenta åren kring 90-talskrisen öppnade upp för omfattande förändringar i de svenska social-

försäkringarna där både drastiska åtstramningar och succesiva nedskärningar banat väg för en 

ny typ av utveckling. I ett flertal socialförsäkringar har ersättningsnivåernas reala värde mins-

kat, samtidigt som tröskelvillkor stramats åt och blivit svårare att leva upp till (Johansson 

2009, 220; Sörensen 2009, 225-226; Korpi & Palme 2010, 55). Det är en utveckling som suc-

cesivt skapat ett mer dualt system där de som är etablerade på arbetsmarknaden premieras i 

socialförsäkringarna, samtidigt som stramare regler gradvis gjort det svårare för oetablerade 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
1 I strikt form ingår vanligtvis inte arbetslöshetsförsäkringen i socialförsäkringarna, men då dessa 
är tätt sammanlänkade när man talar om trygghetssystemet så kommer arbetslöshetsförsäkringen i 
denna uppsats att vara inkluderad i samlingsbegreppet socialförsäkringarna, om inte annat anges. I 
ISFs rapport 2014 och Korpi och Walter 2010 har man valt en likadan lösning.    
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arbetslösa att nå upp till tröskelvillkoren och kunna kvalificera sig till de inkomstbaserade er-

sättningarna (Salonen 2014, 18). Den senare tidens ökade fokus på arbetslinjen framför bi-

dragslinjen är ett tydligt exempel på den nya riktningen i socialförsäkringarna. Ledmotivet har 

varit att det alltid ska löna sig att ha ett arbete framför att emotta sociala ersättningar. Den 

som är oetablerat arbetslös ska motiveras till att ta jobb genom att miniminivåer i ersättning-

arna succesivt anpassats mot en nivå som motsvarar skälig levnadsstandard (tidigare exi-

stensminimum) (Johansson & Møller 2009, 15-17). Redan 1993 utkom boken Det sovande 

folket där den nya arbetslinjens förste förespråkare och vår nuvarande statsminister beskrev 

sin syn på skattefinansierade ersättningar vid arbetslöshet. 

 
De som arbetar måste veta att de kan tjäna pengar på sitt kunnande och att detta uppmuntras. De som 

lever på bidrag eller är ovilliga att acceptera erbjudna arbeten skall göra detta väl medvetna om att 

det kan leda till att ingen standard garanteras. Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men 

i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras. De hälsosamma riskerna är mycket mänskligare än 

den falska tryggheten (Reinfeldt 1993, 112).   

 

Den nya utvecklingen är dock inget som enkom kan tillskrivas en regering eller partifärg. 

Tvärtom visar forskning att det snarare är en kontinuerlig utveckling som kan spåras ända 

tillbaka till den samhällsekonomiska utvecklingen som skedde efter oljeprischockerna och 

inflationsproblematiken. På slutet av 70-talet (Korpi & Palme 2010, 55). Redan 1979 upp-

märksammade utredarna i Förnyelse genom omprövning (SOU:1979:61) att den politiska si-

tuationen förändrats som en följd av den ekonomiska utvecklingen. Möjligheten att bedriva 

expansiv politik skulle enligt utredarna drastiskt minska och automatiken i statens utgifter 

skulle stoppas så att kostnader i budgeten bättre kunna omprövas och vägas emot varandra 

(SOU:1979:61,13). Två år senare presenterar Socialdemokraterna ett krisprogram med lik-

nande formuleringar. En lösning på de sämre statsfinanserna var enligt arbetsgruppen att 

minska statens utgifter genom att dra ner ökningstakten i utgifterna, vilket förutsatte att in-

dexbindningar och andra automatiska utgiftsökningar togs bort (SAP, 1981, 51-55).  

Mer än 30 år senare uppmärksammar samhällsjournalisten Claus Lönegård i ny-

hetstidningen Fokus, politikernas ovilja att tala om vad han kallar ”Den dolda sparmaski-

nen” (Fokus, nr 35, 2013). Han menar med detta uttryck att medan skatter fastställs i pro-

centsatser så fastslås ersättningsbelopp och anslag ofta i kronor. Om dessa inte årligen räk-

nas upp enligt någon indexeringsprincip så minskar anslagens reala värden när ekonomin i 

övrigt växer. Enligt Konjunkturinstitutet (2013) kan det handla om årliga belopp i miljard-



3	  
	  

klassen i form av urholkade transfereringar till hushållen och devalverade statsbidrag till 

kommunerna. I enlighet med tankebanan i Förnyelse genom omprövning kan en sådan tek-

nisk lösning frigöra pengar i stadsbudgeten och öka politikernas möjligheter att väga kost-

nader mot varandra, vilket skapar ett ekonomiskt reformutrymme. Nyligen kritiserade Fi-

nanspolitiskarådet regeringen för att inte tydligt nog redogöra för var medlen för reformut-

rymmen kommit ifrån (Finanspolitiskarådet, 2011:4-5). Enligt Lönegård (2013) är dock 

politikernas ovilja att tala om pengarnas ursprung högst förståeligt.  

 
Tänk ett valmanifest med löften om att ta pengar från arbetslösa, gamla, sjuka, barnfamiljer, studen-

ter och flyktingar för att ge till alla andra. Ett valmanifest som säger att år efter år ska vi minska re-

surserna till vård, skola och omsorg så att den offentliga sektorn långsamt krymper. Det låter rätt 

osannolikt att några större skaror människor i Sverige skulle rösta på ett sådant inverterat Robin 

Hood-parti. Men faktum är att nästan alla väljare gör det. Det vet bara inte om det (Lönegård, Fokus, 

nr 35, 2013).  

 

Det är i ljuset av ovanstående som denna mastersuppsats tar avstamp. Folkvalda politiker 

har idag i jämförelse med efterkrigstiden onekligen en annan samhällskontext att förhålla 

sig till. Detta verkar ha föranlett en ny typ av politik där betydande nedskärningar och 

åtstramningar i socialförsäkringarna sker genom successiva icke-beslut eller rättfärdigas 

med klassiska insider-outsider resonemang. Detta är något som sällan uppmärksammats i 

den offentliga debatten.   

1.1  Problemformulering  

Sverige har idag ett komplext socialförsäkringssystem som vars fundamentala grund byggts 

upp under en period av stark ekonomisk tillväxt och hög sysselsättning, men som idag ska 

verka under andra samhällsförutsättningar. Andelen öppet arbetslösa är idag betydligt högre 

än tiden före 90-talskrisen och marginaliserade grupper som nyetablerade invandrare, unga 

vuxna och ensamstående mödrar har fått det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden (Sa-

lonen 2013, 8). Samtidigt har stramare tröskelvillkor gjort det svårare för oetablerade arbets-

lösa att uppfylla kraven för ersättningar både på miniminivå och de ersättningar som är base-

rade på inkomst, med andra ord har det skapats en ”främre parantes” i socialförsäkringarna. 

Vilket bland annat yttrat sig i arbetslöshetsförsäkringen där det idag endast är fyra av tio öp-

pet arbetslösa som har rätt till arbetslöshetsersättning (SSR 2014, 4). De oetablerade, de som 



4	  
	  

inte uppfyller tröskelvillkoren, får förlita sig på grund- och garantinivåer i socialförsäkringar-

na och/ eller ansöka om försörjningsstöd (Salonen 2009, 82). Samtidigt har flertalet garanti- 

och grundersättningsnivåer inte följt ekonomins utveckling, vilket urholkat deras reala värden 

(ISF 2014). Sålunda har vi skapat en samhällssituation där allt färre kan passera de främre pa-

renteserna och därmed tvingas leva av de allt mindre miniminivåerna eller försörjningsstöd.    

När politiska beslut som medfört stora och direkt synliga förändringar i socialförsäk-

ringarnas utformningar har de ofta uppmärksammats både i samhällsdebatten och inom forsk-

ningsfältet (se t.ex. Lindbom 2007; Korpi & Palme 2003; Møller 2009; Salonen 2014). Däre-

mot har succesiva nedskärningar och mer dolda åtstramningar vars effekter först blir synliga 

på längre sikt i betydligt mindre grad fått liknande uppmärksamhet (Lindbom 2010). Upp-

märksamheten om att socialförsäkringarna succesivt utvecklat främre parenteser har varit så 

sparsam att många inte ens är medvetna om inträdesproblematikens existens (Salonen 1999, 

4). Denna studie ämnar bidra till den existerande forskningen genom att belysa och försöka 

förklara denna utveckling. Genom att belysa hur miniminivåer och tröskelvillkor förändrats i 

en socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkringen, de senaste 30 åren är förhoppningen att rå-

dande teorier kan hjälpa oss att förklara utvecklingen och i förlängningen medverka till att vi 

kan förstå den rådande tystnaden. Studien är inte enbart intressant för djupgående förståelse 

av utvecklingen inom det enskilda policyområdet utan bör ses utifrån en större samhällskon-

text. Avsaknad av offentlig uppmärksamhet och därmed folkligt inflytande bör, om än i dess 

mest negativa form, också ses i förhållande till samhällets grundläggande demokratiska vär-

den och frågor om vad som hämmar och främjar landets demokratiska utveckling 

(SOU:1990:44,12). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

	  
Syftet med denna studie är att försöka förstå varför betydande försämringar av socialförsäk-

ringarnas tröskelvillkor och miniminivåer inte uppmärksammats mer. För att studera detta 

närmare ämnar jag göra en fallstudie av utvecklingen av berörda delar av arbetslöshetsförsäk-

ringen. Och utifrån rådande teori försöka förklara dessa förändringar och i förlängningen 

bättre kunna förstå avsaknaden av en större debatt. Den övergripande frågeställningen lyder 

därmed: 
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Hur kan man förklara att försämringar av Arbetslöshetsförsäkringens miniminivåer och trös-

kelvillkor under de senaste decennierna inte uppmärksammats mera?   

 

Tre delfrågor har skapats vars utfall ger de förutsättningar som behövs för att försöka besvara 

den övergripande frågeställningen. 

 

Hur har den ekonomiska- och politiska kontexten utvecklats under perioden för undersök-

ningen och vad har den haft för övergripande effekter på arbetsmarknadspolitiken?   

 

Hur har arbetslöshetsersättningens grundersättning och tröskelvillkor förändrats under peri-

oden för undersökningen?  

 

Vilka övergripande effekter på arbetslöshetsförsäkringen och personerna som berörs kan 

härledas från de identifierade förändringarna?  

1.3 Avgränsning 

	  
För att inom ramen för denna uppsats kunna genomföra en djupgående kvalitativ fallstudie 

över en längre tidsperiod begränsas denna studie till att innefatta studiet av en svensk social-

försäkring, arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsförsäkringens centralitet både i förhål-

lande till de övriga socialförsäkringarna och uppsatsens syfte förklarar valet av avgränsning i 

rum. Fallstudien begränsas vidare till att innefatta perioden efter 1980. Att avgränsa studien 

till denna period känns fruktbart då man brukar mäta att det var i slutet på 70-talet som eko-

nomin började förändras i Sverige. Slutligen avgränsas studien till att endast fokusera på ut-

vecklingen av arbetsvillkor samt grundvillkor och ersättningsnivån på grundbeloppet/Kontant 

arbetsmarknadsstöd (KAS). Det hade varit intressant att även ta med medlemsvillkor och 

andra ersättningsnivåer, men arbetsvillkor och grundvillkor är de villkor som ska vara upp-

fyllda för att berättiga till grundbeloppet och är därmed inom ramen för syftet en rimlig av-

gränsning.  

I fallstudien kunde det varit av intresse att ha fler jämförelsepunkter än över tid. Som 

redan nämnts skulle jämförelser mellan olika ersättningar inom försäkringen varit ett alterna-

tiv. Likaså hade det varit gynnsamt att kunna jämföra arbetslöshetsförsäkringen i Sverige med 

andra länder, då en sådan studie skulle kunnat ge uppsatsen mer omfattande räckvidd. Valet 
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att inte göra det är dock baserat på strävan efter att inte behöva begränsa fallstudiens detaljri-

kedom och att kunna följa utvecklingen över en längre period. En jämförande studie inom 

ramen för en masteruppsats omfång hade kunnat riskera att jag behövt göra avkall på båda 

dessa delar.  

Utifrån syfte och frågeställningar anser jag att ovanstående avgränsning av fallstudien 

dels är rimlig utifrån rådande omständigheter och dels är fruktbar för fallstudiens funktion, att 

bidra till att besvara uppsatsens frågeställningar.  

1.4 Teoretiska definitioner och operationaliseringar 

För att förenkla läsningen och säkra att läsaren har samma uppfattning av för uppsatsens be-

tydande nyckelbegrepp följer här en kort del med de teoretiska definitioner och operational-

iseringar som avses för uppsatsen. 

Etablerade och oetablerade arbetslösa är uttryck hämtade från Salonen (1999) och 

innebär att man skiljer mellan olika grupper av arbetslösa. Personer som är etablerat arbets-

lösa är personer som blivit arbetslösa efter en längre varande arbetsperiod i sådan omfattning 

att de är kvalificerade för ersättningar baserad på inkomstbortfall.  Oetablerat arbetslösa är å 

andra sidan dem som inte har en historia av säkra och långvariga anställningar och som därför 

inte hunnit kvalificera sig för ersättningar baserad på inkomstbortfall eller som inte kvalifice-

rar sig för ersättningar överhuvudtaget. Detta ska inte förväxlas med de insiders – outsiders 

som presenteras i teorikapitlet. Där karakteriserar man insiders som personer med långvariga 

anställningar och liten risk för arbetslöshet och outsiders som personer med mer osäkra eller 

inga anställningar.  

Inkomstbortfallsprincipen är den grund som de svenska socialförsäkringarna vilar på 

och innefattar att socialförsäkringarna vid stunder när en person inte kan eller får arbeta ska 

fungera som en inkomstförsäkring. Vilket betyder att ersättning lämnas som en enhetlig andel 

av inkomsten. I direktivet till den nu pågående parlamentariska socialförsäkringsutredningen 

befäster man att både arbetslöshetsersättningen och sjukförsäkringen i dess nuvarande ut-

formningar ska ha ersättningar som baseras på inkomstbortfallsprincipen (Dir.2010:48, 4,8). 

Reformutrymme definieras här utifrån finanspolitiska rådets definition (2011, 5) som 

den sammantagna summan av permanenta skattesänkningar och offentliga utgiftsökningar 

som riksdagen aktivt kan besluta om. Som dessutom är förenlig med rådande målsättningar 

om att den offentliga sektorn ska ha ett överskott på en procent av BNP över en konjunktur-

cykel. Ordet reformutrymme kan dock vara missvisande. En reform behöver inte alltid inne-
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fatta utgiftsökningar utan kan också förstärka statsbudgeten, medan andra reformer kan kosta 

mer än reformutrymmet beviljar. Reformer som kostar mer än budgeten beviljar måste då fi-

nansieras genom skattehöjningar eller genom att andra budgetutgifter minskas. Reformut-

rymme kan därför också utryckas som budgetutrymme, de utrymmen som finns i budgeten för 

förändringar (Ibid, 5). I uppsatsen tillämpas terminologin reformutrymme om inte speciella 

omständigheter kräver annat. 

Indexerade ersättningsbelopp/nivåer betyder egentligen att ersättningsbelopp eller er-

sättningsnivåer justeras så att en ersättningens reala värde hålls konstant i förhållande till eko-

nomins utveckling i övrigt. Anledningen till sådana justeringar är att priser och inkomster i 

ekonomin generellt stiger över tid (ISF 2014, 19). Valet av indexeringsmetod baseras ofta på 

vad ersättningarnas syfte är. Är syftet är att ersätta en inkomstförlust är inkomstindex vanlig-

ast förekommande. Är syftet istället att försäkra upprätthållandet av en viss konsumtionsnivå 

är det prisindex som används. Ersättningar som är indexerade kan öka i olika omfång bero-

ende på hur snabbt priserna eller inkomsterna stiger (SFI 2004, 20). I uppsatsen är det någon 

av ovanstående indexeringsprinciper som refereras till om inte annat nämns i sammanhanget.   

Makt begreppet är ett svårdefinierat begrepp som länge fascinerat forskare inom sam-

hällsvetenskapen. Trots omfattande studier om makt och maktanvändande saknas fortfarande 

en allomfattande och enhetlig definition av begreppet och tillvägagångsätt för att studera mak-

tanalyser (se b.la. Dahl 1961; Korpi, 1985; Lindbom 2010; Lukes, 1974). Likväl fängslar 

maktbegreppet forskare då dess centralitet är för omfattande för att negligeras. Utformningen 

av politik kan nämligen ses som ett maktspel där olika aktörer försöker att vinna röster genom 

sina politiska göranden och förslag (Lindbom 2007). Makt kan analyseras från olika dimens-

ioner där kontexten avgör om man analyserar makten över besluten, dagordningen eller tan-

ken (Tahvilzadeh 2005:38). I uppsatsens teoretiska utgångspunkter fördjupas maktbegreppet, 

men för förståelsen är det redan nu viktigt att betona att de är utifrån kontexten att politiker 

generellt försöker vinna röster på beslut och handlingar eller icke-beslut och icke-handlingar 

som makt bör förstås.  

Icke-beslut och icke-handlingar är abstrakta begrepp som när man studerar dem inne-

fattar de beslut eller handlingar som faktiskt inte behöver fattas för att få konsekvenser eller 

som aktivt sorterats bort från den politiska dagordningen av dem som föredrar status-quo 

(Friedrich 1963, 20). Oftast handlar det om beslut som om de uppmärksammades eller be-

handlades riskerar att skapa missnöje bland väljarna (Pierson 1994, 22).  Friedrich (1963) för-

klarar att makt ofta har en tendens att gömma sig och att om man därför endast studerar fak-

tiska beslut så riskerar man att endast se toppen av isberget och missa det som redan organise-
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rats bort från den dagordningen (Ibid, 20). Exempel på icke-handlingar och icke-beslut kan 

vara systematiska nedskärningar som pågått under en längre period, där effekterna fortfarande 

är synliga även om själva beslutet fattades långt tidigare (Pierson 1994, 22). Det är utifrån 

ovanstående som de komplexa begreppen icke-beslut och icke-handlingar bör förstås, som då 

i själva verket kan vara aktiva handlingar och beslut även om de innefattar att inte handla eller 

besluta om något.  

1.5 Disposition och upplägg 

Det här är sista delen av det inledande kapitlet som började med en introduktion till ämnet, en 

problemformulering, syfte och frågeställningar samt en del där för uppsatsen viktiga definit-

ioner och operationaliseringar förklarats. Avsikten med kapitlet har varit att introducera läsa-

ren till ämnet och skapa intresse. Nästföljande kapitel är de teoretiska utgångspunkter som är 

centrala för uppsatsen. Kapitlet börjar med att presentera den inom välfärdsforskning domine-

rade maktresursansatsen för efterföljande presentera ytterligare två teorier om politisk strategi 

som till vis del går i polemik med den tidigare. De teoretiska utgångspunkterna ska ligga till 

grund för själva undersökningen och förhoppningsvis kunna bidra med förklaringar i enlighet 

med uppsatsens syfte. Därefter följer ett kapitel med metod, material och avgränsning. Här 

tydliggörs studiens tillvägagångsätt, material och räckvidd. Efter att metoden presenterats 

kommer kapitlet där själva fallstudien genomförs. Förändringar och dess effekter på systemet 

belyses genom empirisk analys i syftet att finna svar på uppsatsens operationaliserade fråge-

ställningar. Kapitlet avslutas med den del där den empiriska analysens resultat i helhet analys-

eras utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Det är här som empiren och teorin möts för att 

tillsammans bidra med möjliga förklaringar till utfallet och i förlängningen till att besvara 

uppsatsens huvudsakliga frågeställning. Uppsatsen avslutas med ett kapitel där studiens slut-

satser sammanfattas och diskuteras.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Kapitlet inleds med en kort introduktion till den tidiga diskussionen om maktanalys. Därefter 

presenteras maktresursansatsen, vilken föddes ur den tidigare debatten och som länge varit 

dominerande inom välfärdsforskningen. Maktresursansatsens räckvidd har på senare år kom-

mit att ifrågasättas och därför presenteras ytterligare två teorier som båda helt eller delvis be-

strider maktresursansatsens förklaringspotential i modern välfärdspolitik. Löpande i teorierna 

presenteras tidigare studier som är relevanta eller kan förtydliga ett resonemang i teorin. För-

väntan är att teorierna enskilt eller tillsammans ska kunna bidra med tolkningar i den empi-

riska analysen och därmed till att besvara uppsatsens frågeställningar.  

2.1 Maktanalysen i begynnelsen 

Sedan maktstudiernas begynnelse har olika anhängare varit djupt oeniga om hur makt bäst 

kan förstås och analyseras. Den tidiga maktdebatten kan förklaras utifrån tre maktdimension-

er. Under 50-talet gjorde den pluralistiska endimensionella maktsynen stort genomslag inom 

forskningen. Här ansåg man att makt var när A kunde få B att göra något som denna annars 

inte skulle gjort och att detta bäst studeras politiskt genom att analyser av faktiska beslutssitu-

ationer (se t.ex. Dahl 1961, Polsby 1980). Den pluralistiska synen kritiserades kort därefter av 

forskare som ansåg att denna snäva syn på makt och analysens utformande inte tog hänsyn till 

att makt faktiskt verkar ha två ansikten, det som syns och det som inte syns (Bachrachs & 

Baratz 1962, Friedrich 1963). Enligt dessa kunde makt mycket väl innefatta att begränsa den 

politiska dagordning till endast säkra frågor eller att man genom att inte handla faktiskt utövat 

stor makt över den rådande politiken (Bachrachs & Baratz 1962). Friedrich (1963, 20) me-

nade att makt tenderar att gömma sig och att man genom att begränsa analysen till endast fak-

tiska beslut riskerar att bara se toppen av ett isberg. Även denna två dimensionella synen på 

makt fick utstå stark kritik, dels av pluralisterna som ansåg att en sådan analys inte var realist-

isk, men även av forskare som Lukes (1974) som ansåg att den inte var radikal nog. Makt 

skulle enligt den tredimensionella synen också förstås i förlängningen av att man även kan ha 

makt över tanken. Att politiker genom manipulation och indoktrinering kunde påverka med-

borgarna och andra politiker att anse något riktigt även om egentligen skulle varit av en annan 
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åsikt. Han menade att en maktanalys är ett sätt att försöka komma närmare sanningen och en 

sådan analys innefattar alltid olika riskfyllda handlingsalternativ (Ibid 1974, 10).  

De centrala skillnaderna i de olika dimensionerna av makt kan sammanfattas som en 

oenighet om vad man har makt över. I den första dimensionen är de makten över besluten 

som studeras, medan den andra fokuserar på makten över dagordningen och slutligen innefat-

tar den tredje dimensionen makten över tanken. Korpi (1985) skrev i en artikel att forskarnas 

oenighet och maktbegreppets många dimensioner och analysverktyg lett till att forskare under 

en efterföljande period helt verkade undvika att använda sig av det begreppet. Han menade att 

man istället för att fortsätta vidga maktbegreppet behövde förändra maktanalysen så att den 

bättre kunde tillämpas vetenskapligt (Korpi 1985, 31).  

2.2 Maktresursansatsen  

Ur den tidiga debatten om maktanalys föddes således maktresursansatsen som ett alternativ 

till de tidigare teorierna. Grundtanken vilar på samma som är gällande för den mesta av den 

vetenskapliga forskningen om makt i folkvalda demokratier, att politiska ledares handlingsal-

ternativ sträcker sig så långt som deras väljare att villiga att acceptera ett beslut (se t.ex. 

Downs 1957, Korpi 1985, Pierson 1994, Ruede 2007). I maktresursansatsen är själva kärnan 

att man i en analys av makt inte bör fokusera på själva utförandet av makt utan istället på 

själva basen för maktutövningen, resurserna för maktutövning. Genom att ha resurserna i fo-

kus kan man i motsatts till i de tidigare studierna, rationellt förklara både de synliga och dolda 

konsekvenserna av makt, vilket innan var ett återkommande problem (Korpi 1985, 59).   

Makt ses inte här som ett nollsummespel, utan som ett relationsbegrepp där aktörer 

har ett ömsesidigt beroende av varandra och har ett intresse i den andras egenskaper. Korpi 

(1981, 17) beskriver makt som de resurser, som kan tas i form av enskilda förmågor (human-

kapital) eller likvida medel (finanskapital), som en aktör innehar och som han kan använda 

för att belöna eller bestraffa andra personer och eller organisationer. En viktig poäng i makt-

resursansatsen är att resurserna inte alltid behöver användas för att få effekter, de andra aktö-

rernas vetskap om resursernas existens kan vara nog så tillräckligt för att de ska anpassa sig 

(Ibid, 18). 

Arbetsmarknaden ses som maktresursernas centrala arena, där en ständigt pågående 

fördelningskonflikt mellan arbetare och arbetsgivare pågår. Arbetare och arbetsgivare anses 

inte vara likadana, personer med liknande arbetssituation förutsätts ha liknade intressen och 

tillhör därför samma samhällsklass. Det som skiljer de olika samhällsklasserna åt är tillgången 
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på olika maktresurser på arbetsmarknaden. Marknaden kontrolleras vanligtvis av finanskap-

ital, vilket kännetecknas av att det vanligen är fördelat mellan ett mindre antal individer och 

organisationer. Fördelen med marknadskapital är att de innefattar resurser som ofta är lätta att 

tillgå och har låga mobiliseringskostnader. Arbetsgivaren och höginkomsttagaren förväntas 

därför ha marknaden som huvudsakliga instrument för fördelning av samhällets välstånd (Ibid 

1981, 19-20).  

Inom politiken är de största maktresurserna rätten att rösta och organisera sig kollek-

tivt. Humankapitalets verkningsgrad på politiken avgörs således av hur väl aktörer lyckas 

mobilisera sig på bred front (Ibid 19). Arbetstagare som vanligtvis har mer begränsade till-

gångar till marknadsresor, har däremot stora möjligheter att påverka arbetsmarknaden genom 

att mobilisera sig kollektivt och genom politiken påverka. Humankapital måste samlas kollek-

tivt och innebär därför höga mobiliseringskostnader, vilket förklarar att arbetstagarna gene-

rellt varit i underläge gentemot arbetsgivaren. Fördelningen av maktresurser är dock inte sta-

tisk utan kan förändras över tid därför blir fördelningen av maktresurser en av de viktigaste 

faktorerna som betingar samhällsförändring (Ibid, 19-21). 

2.2.1 Maktresursansatsen i välfärdsstater  

Det är klasskillnaderna som enligt teorin bildar basen för politiska motsättningar där sam-

hällsklassernas olika intressen kanaliseras genom valresultat och kontroll över regeringar. Po-

litiska partier och intresseorganisationer är därför organiserade uttryck för olika kollektiva 

gruppers handlande, vilket också gör att partierna därför förväntas ha skilda politiska stånd-

punkter när det gäller socialpolitik och välfärd (Ibid 9). Partiernas möjligheter att agera fritt, 

reduceras av att de inte kan styra över de grundläggande maktresurserna (Ibid, 10). I flera 

framgångsrika studier har maktresursanhängarna visat på maktresursernas betydelse för fram-

växten av starka välfärdssamhällen (se t.ex. Esping-Andersen 1990, Korpi 1983, Korpi 1985, 

Korpi 1988). Genom att arbetarklassen organiserat sig fackligt och politiskt har dessa organi-

sationer bättre kunnat samordna och tillvarata arbetarklassens intressen. Därmed kunde man 

begränsa marknadens inflytande över arbetarna genom att lagstifta om olika sociala välfärds-

program (Korpi 1988, 8). Välfärdsstatens framväxt förklaras således som resultatet av kon-

flikten mellan olika samhällsgruppers intressen där partipolitiken kommit att spela en stor roll 

(Korpi 1988, 8). 

Maktresursansatsens betydelse för att förklara välfärdssamhällenas framväxt har som 

redan nämnts haft stort genomslag inom den samhällsvetenskapliga forskningen. På senare år 
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har den också kommit att kritiseras för att inte vara lika tillämpningsbar i moderna välfärds-

stater som i högre utsträckning kommit att kännetecknas av besparingar och nedskärningar i 

välfärden (se t.ex. Lindbom 2007, Pierson 1994, Rueda 2007). Det man kritiserar är hur väl 

själva grundansatsen, att välfärdssamhällen med socialdemokratiska regeringar (vänsterrege-

ringar) och organiserad arbetarklass generellt är mer motståndskraftiga mot nedskärningar (se 

t.ex. Korpi & Palme 2003, 428), stämmer överens med hur modern välfärdspolitik ser ut.  

Kopri och Palme (2003) bemöter denna kritik i en artikel där de visar att maktresurs-

ansatsen fortfarande kan anses vara gällande även i tider av nedskärningar. Där visar de på att 

det är nivån av arbetslöshet i ett samhälle som är avgörande för om nedskärningar kommer 

ske. Högre arbetslöshet innefattar mer kostnader för staten vilket leder till högre risker för 

nedskärningar och åtstramningar av sociala rättigheter (Korpi & Palme 2003, 428). Att ned-

skärningar de senaste åren ökat kan enligt dem härledas till återkomsten av massarbetslöshet i 

flera välfärdssamhällen efter 1970. Detta har inneburit stora påfrestningar på staternas eko-

nomi och ökat behovet för besparingar under denna period. De motsäger dock samtidigt att 

detta skulle betyda att fackföreningarna som beskyddare för välfärden skulle ha spelat ut sin 

roll (Ibid, 430).  I studien jämför de nedskärningar i olika delar av välfärden och kommer 

fram till att utfallet fortfarande kan förklaras utifrån klass, de uppmärksammar att arbetslös-

hetsförsäkringen verkar ha varit mer utsatt för nedskärningar än andra socialförsäkringar och 

att grundnivåerna i socialförsäkringarna generellt varit mer utsatta (Ibid, 436). Deras slutsats 

är att detta är ett resultat av att arbetslöshet och fattigdom mest tenderar att drabba vissa delar 

av arbetskraften. På så vis har nedskärningar i dessa delar av socialförsäkringarna varit mer 

utsatta för nedskärningar eftersom att de inte funnits lika tydliga intresseorganisationer som 

värnat om dessa (Ibid, 436). De avslutar dock med att poängtera att ansatsens kärna fortfa-

rande är intakt; välfärdsstater med borgerliga regeringar hade under den studerade perioden 

varit mer utsatta för omfattande nedskärningar än dem med socialdemokratiska regeringar och 

en organiserad medelklass (Korpi & Palme, 440-441).  

2.3 Den nya välfärdspolitiken 

En av de teorier som ifrågasätter maktresursansatsen är Piersons (1994, 1996) teori om den 

nya välfärdsstaten. Pierson menar att den moderna välfärdspolitiken förändrats i grunden och 

därför inte längre kan förklaras utifrån tanken om klassamhällen och närvaron av socialdemo-

kratiska regeringar. Generellt försämrade ekonomier och högre nivåer av arbetslöshet ställer 

idag andra krav på de politiska ledarna än jämfört med tidigare. Han menar att välfärdspolitik 
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idag snarare kännetecknas av nedskärningar och åtstramningar än stora välfärdsexpansioner. 

Samtidigt har folket vant sig vid en viss typ av sociala rättigheter och ersättningar vilket gör 

att dem generellt kommer motsätta sig nedskärningar och åtstramningar som innebär person-

liga förluster (Pierson 1994 1-3). Välfärdsstaten har således låsts genom en spårbundenhet där 

folket förväntar sig en viss typ av levnadsstandard som gör att en nedmontering av välfärden i 

princip är omöjlig oavsett vilket parti som har regeringsmakt (Lindbom 2010, 22). Han befäs-

ter detta antagande med att varken Reagan eller Thatcher efter upprepade försök lyckades 

nedmontera välfärden under deras långa regeringsperioder (Pierson 1996, 143). Här går Pi-

ersons teori således i polemik med maktresursansatsen då den menar att moderna välfärdssta-

ter inte i samma utsträckning är beroende av starka fackföreningar för deras kvarlevande (Pi-

erson 1996, 144). Det är också denna kritik som Korpi och Palme försökt bemöta och som 

redogjorts för tidigare.  

I den nya välfärdspolitiken förutsätter man alltså att stora nedmonteringar av välfärden 

i princip är omöjliga och att små mindre förändringar och succesiva nedskärningar därför bli-

vit en förutsättning för att kunna bedriva modern välfärdspolitik. Den nya samhällskontexten 

förhindrar politiker att vinna popularitet genom expansionspolitik och skapar i stället ett be-

hov hos politikerna att undvika att hållas ansvariga för nödvändiga nedskärningar som medför 

negativa effekter för väljarna. Politiken har därmed förskjutits från expansionspolitik till ned-

skärningspolitik. Samtidigt har strategierna för att vinna val har gått ifrån att ta åt sig ära för 

generösa reformer till att undvika ansvarsutkrävande vid nedskärningar (Pierson 1996, 144-

145). 

Förluster tenderar att vara mer koncentrerade än vinster samtidigt som väljare tenderar 

att komma ihåg förluster mer än vinster, de har alltså ett negativt bias (Ibid, 145). I senare 

studier har de dessutom uppmärksammats att väljare inte bara ser till personliga förluster utan 

även kan påverkas av kontexten och effekterna på samhället i stort (Lindbom 2007, 35). För 

att lyckas med nedskärningar och samtidigt bibehålla popularitet måste politiker därför i 

högre utsträckning än tidigare bedriva skuldundvikande politik (Blame-avoidence) genom att 

försöka undvika att avgörande samhällsgrupper och institutioner uppmärksammar och eller 

motsäger nya reformer. 

 Pierson identifierar tre övergripande strategier att för att minska riskerna för höga po-

litiska kostnader vid nedskärningar; politiker kan genom splittring (division) fördela stora väl-

jargrupper till mindre, de kan kompensera (compensation) förluster med andra vinningar eller 
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så kan de försöka att undanhålla (obfuscation)2 negativa effekter av handlingar och politiskt 

ansvariga för väljarna (Pierson 1994, 22).  

2.3.1 Splittring som politisk strategi  

Väljare klumpas ofta ihop i övergripande stora grupper. Förändringar som påverkar grupperna 

negativt för med sig risken att stora samhällsgrupper upprörs av besluten. Genom att splittra 

större grupper till mindre undergrupper kan politiker bättre styra nedskärningar och åtstram-

ningar så att de endast innebär förluster för en mindre del av väljarna. Till exempel så kan 

sjukskrivna splittras mellan korttidssjukskrivna och långtidssjukskrivna och arbetskraften kan 

splittras mellan arbetare och arbetslösa. Splittringen skapar en klyfta mellan grupperna som 

gör att förluster i den ena gruppen inte nödvändigtvis medför missnöje i den andra (Ibid, 22). 

Pierson menar att en tacksam teknik för att lyckas med en sådan splittring är att strama åt vill-

kor och regler i stödberättigade program. Detta leder till att vissa personer fråntas en rätt som 

andra bibehåller, vilket gör att klyftan mellan grupperna förstärks ytterligare av ett insider – 

outsider arrangemang (Ibid, 22-23).  

2.3.2 Kompensation som politisk strategi  

Genom kompensationsstrategin kan politiker förse missgynnade grupper med någon form av 

permanent eller tillfällig kompensation för förluster och således reducera missnöjet för förlus-

ten (Ibid, 23). Att kompensera är enligt Pierson det mest effektiva sättet för att genomföra 

nedskärningar, problemet med strategin är dock att den på så vis också medför ökade utgifter 

som ofta kan äta upp delar av den tänkta besparingen (Ibid, 25).    

2.3.3 Undanhållande som politisk strategi 

Den undanhållandestrategin bygger på grundantagandet att väljare såväl som opposition be-

höver information om ett besluts effekter för att kunna bilda sig en uppfattning om beslutet. I 

den nya välfärdsteorin förutsätter man att väljare hanterar information i olika stadier. Effekter 

länkas till ett policybeslut som i sin tur knyts ihop med en ansvarig politiker eller ett parti. 

Genom olika metoder kan politikerna försöka att försvara dessa kopplingar och genomföra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
2	  I en tidigare svensk studie av Lindbom (2010) har han översatt strategierna till söndra och 
härska, kompensation och mörkläggning. Varken mina eller Lindboms översättningar är perfekta 
och därför har jag valt att även presentera original benämningarna på engelska för att förtydliga för 
läsaren.    
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nedskärningar utan att dessa kan kopplas till ett specifikt beslut eller en ansvarig, ju mer in-

transparent en reform är ju större är chanserna att en sådan reform inte uppmärksammas (Ibid 

20).   

Succesiva nedskärningar är en sådan metod. De minskar riskerna för uppmärksam-

het eftersom att effekterna vanligtvis först blir synliga efter en längre period och då är svå-

rare att koppla till en ansvarig. Det blir också svårare att identifiera denna typ av bespa-

ringar eftersom att de bara kräver att ett beslut fattas. Ett tydligt exempel här är att frysa 

ersättningsnivåer i stödberättigade program genom att dessa inte justeras upp med pris- och 

löneökningar. En annan form är implicit privatisering där minskade offentliga ersättningar 

blir mindre viktiga om de finns privata alternativ att tillgå som kompenserar för inkomst-

förlusten (Ibid, 20-21).  

Ökade utgifter kan också döljas om det sker mer indirekt, till exempel som en indi-

rekt skatt. En annan metod är att försöka styra den information som uppmärksammas kring 

ett beslut, kan man kontrollera informationen om en reform så att denna kan anpassas till 

ens fördel så reducerar man också risken för missnöje (Ibid, 20-23). Enligt det så kallade 

”Dan Rather testet” reduceras chansen för att en policyreform uppmärksammas i tv-

nyheter eller liknande ifall den tar mer än 15 sekunder att förklara (Pierson, 1994, 21). Pi-

erson påpekar att makten över informationen är en betydande resurs för politiker vars 

värde djupt underskattats i tidigare forskning (Pierson 1994, 21).  

Slutligen, för att undkomma ansvarsutkrävande för en opopulär reform kan politi-

ker antingen delegera ansvaret för reformen till en annan politiker, politisk nivå eller för-

skjuta implementering på framtiden (Ibid, 21-22).  

Vid studier av politiskt handlande utifrån teorin bör forskaren vara medveten om att 

var och en av ovanstående handlingsstrategier inte ger några garantier för hur väl politiker 

lyckas genomföra åtstramningar. Försök till användande av strategier kan därför ha pågått 

utan att de finns några synliga effekter att analysera. Vidare kan man inte förutsätta att använ-

dandet av en strategi utesluter användandet av en annan. Pierson poängtera därför att en studie 

av politiska strategier även måste belysa rådande omständigheter och politiska situationer som 

varit gällande när reformer skett (Ibid, 22-26). De undanhållande strategierna kan sammanfat-

tas i en tabell. 
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Tabell 1.1 – Process stadier och undanhållande strategier  

_____________________________________________________________________ 
Process stadier     Undanhållande strategier  

Identifierande av negativa effekter  Succesiva nedskärningar 

Länka negativa effekter till policy  Indirekt förekomst, komplexitet 

Länka policy till beslutsfattare  Förskjutande, automatik, fördröjning 

* Tabell Pierson, 1994, 22. Min översättning. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att kärnan i teorin om den nya välfärdspolitiken är att politiker 

helst vill undvika att nedskärningar och åtstramningar uppmärksammas då det ofta är förenat 

med höga politiska kostnader. För att undvika detta måste politikerna använda olika maktstra-

tegier för att bedriva skuldundvikande politik. Eftersom att samtliga partier utifrån den eko-

nomiska kontexten är bundna till att prioritera i statsbudgeten, så minskar också incitamenten 

att uppmärksamma nedskärningar beslutade av tidigare regeringar. Detta förutsatt att ned-

skärningarna kan fortlöpa mer eller mindre per automatik vid ett regeringsskifte (Pierson 

1994, 26-27).  

2.4 Insiders – Outsiders och det socialdemokratiska dilemmat 

På senare år har en för uppsatsen intressant teori uppmärksammats i samhällsvetenskapen. I 

en studie av Rueda (2007) presenteras empiriska belägg för att maktresursansatsen inte tar 

hänsyn till arbetarklassens dualitet och de effekter som denna får på socialdemokratiska rege-

ringars förmåga att bedriva välfärdspolitik.  

Precis som i de andra teorierna bygger den här på antagandet att olika partier eftersträ-

var att uppfylla olika politiska mål. Socialdemokratiska regeringar antas i högre utsträckning 

än andra partier att värna om intressena hos arbetarrörelsen, medan mer marknadsliberala par-

tier istället förväntas att värna om intressena hos mer höginkomsttagande aktörer (Ibid, 10). 

Kritiken mot maktresursansatsen ligger i att man sedan 70-talet mer kunnat skönja samvariat-

ion mellan hög arbetslöshet och socialdemokratiska regeringar, vilket han menar går emot 

maktresursansatsens grundantagande. Samtidigt har man kunnat observera att partipolitiken 

rört sig emot mitten och inte längre urskiljer sig i samma utsträckning som tidigare (Ibid, 12). 

Enligt Rueda återfinns förklaringen till detta i att de medborgare vars intressen socialdemo-

kraterna antas värna om inte längre är samma homogena grupp som tidigare, utan kan snarare 



17	  
	  

delas in i dem som är insiders och outsiders på arbetsmarknaden. Insiders karakteriseras av 

personer med långvariga och säkra anställningar och som därmed löper mindre risk för arbets-

löshet. Outsiders är istället personer utan arbete eller som arbetar i mer osäkra anställningar 

(Ibid, 12). Rudea menar att även om alla regeringar antagligen skulle föredra att fullfölja alla 

sina partipolitiska preferenser så kommer de bara göra det i den utsträckningen att de inte ris-

kerar att förlora vid omval (Ibid, 13). Här hamnar socialdemokraterna enligt teorin således i 

ett dilemma då skillnaderna mellan insiders och outsiders intressen ökat sedan 70-talet och 

därför gjort dem mindre intresserade av samma politiska mål, även om de kan förekomma.  

Rueda menar att partiers handlande under regeringsperioder och vid val situationer 

påverkar beteendet hos väljarna, vilket fått direkta konsekvenser för de socialdemokratiska 

partierna. Eftersom att politik endast kan omsättas till handling genom policys är det för att 

förstå partipolitik nödvändigt att fokusera på hur partipolitiken påverkar policys. Om de under 

regeringsperioden prioriterat policyområden som gynnat outsider mer än insiders så kommer 

detta få negativt utslag i val-sammanhang då insiders istället vänder sig till mer marknadslibe-

rala alternativ. Samma sak har visat sig vara gällande om socialdemokraterna i valkampanjen 

fokuserat på områden som mest tilltalar outsider (Ibid, 3). Hans studie visar att socialdemo-

kratiska regeringar både under regeringsperioden och vid val, om de inte går att kombinera 

intressena hos både outsiders och insiders, av två anledningar under nästan alla omständighet-

er kommer prioritera intressena hos insiders. För det första så förklarar han att även om outsi-

ders blivit en betydande del av arbetskraften så är det fortfarande underrepresenterade i för-

hållande till insiders, genom att inte tillvarata intressena hos insiders framför outsiders så 

kommer avgörande väljarröster gå till konkurrerande partier. För det andra så visar studien att 

samma sak inte gäller för outsiders. Outsiders vars intressen inte tillvaratas vänder sig endast i 

viss mån till andra politiska partier eller struntar helt i att gå och rösta (Ibid, 220-221). 

Detta betyder att de socialdemokratiska regeringarna i likhet med de mer marknadsliberala 

partierna i högre utsträckning kommit att fokusera på en aktiv arbetsmarknadspolitik framför 

passiva oavsett vad deras egentliga partipreferenser är. Det är en oundviklig förutsättning för 

att vinna val att majoriteten av deras väljares intressen tillvaratas. Studien visar också att soci-

aldemokratiska regeringar de senare åren har haft svårare att främja den typ av politik som 

utifrån deras ideologi förväntas av dem.  Samtidigt visar studien att fackförening i högre ut-

sträckning kommit att fokusera på insiders intressen genom att befästa säkra anställningar 

snarare än att prioritera högre ersättningsnivåer eller rätten till passiva arbetsmarknadsåtgär-

der (Ibid, 221).    
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Rueda avslutar sin studie med att belysa att förekomsten av insider och outsider i kapi-

talistiska samhällen visar på de svåra utmaningar som de mest marginaliserade grupperna av 

arbetsmarknaden står inför. Socialdemokratiska regeringar har ett ambivalent förhållande till 

dessa grupper som utifrån partideologin borde anses vara deras kärnväljare. Även om de uti-

från studien liknar att Socialdemokraterna allt mer verkar ha övergivet tidigare strategier om 

solidaritet och säkerhet till förmån för de starka incitamenten att prioritera insiders mer mark-

nadsliberala intressen så behöver detta inte betyda att de blivit mer osolidariska. Snarare ska 

resultaten tolkas som att Socialdemokraterna är fångade i en rävsax där mer inkluderande po-

litik under rådande förutsättningar endast kan prioriteras under rätt omständigheter (221- 

222).  

 Teorin har efterföljande prövats i en svensk kontext av Lindvall och Rueda (2014) på 

flera valkampanjer i Sverige efter 80-talet (Lindvall & Rueda 2014). Även denna studie finner 

starka empiriska belägg för att Socialdemokraternas valstrategier påverkat väljarna. Under 

valkampanjen 1998 fokuserade Socialdemokraterna uttryckligen på policyområden som 

främst tilltalade outsider, vilket fick effekten att Socialdemokraterna förlorade många röster 

till de borgerliga alternativen (Ibid 10). Samma effekt förekom inte under de andra valkam-

panjerna när Socialdemokraterna i högre utsträckning fokuserade på intressena hos insiders på 

bekostnaden outsiders (Ibid, 15). Studien befäster således teorins kärna, att Socialdemokrater-

na när de fokuserar på förbättringar som enkom gynnar de arbetslösa bestraffas av insiders vid 

val som då istället röstar på konkurrerande partier. Även de svenska Socialdemokraterna ver-

kar såldes ha hamnat i ett dilemma där delar av deras grundideologi inte på samma sätt som 

förr kan kanaliseras i verkligheten.    
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3. Metod och material 

Detta avsnitt ämnar presentera den metod som uppsatsens bygger på, det material som an-

vänts samt redogöra för uppsatsens tillförlitlighet.  

3.1 Vetenskaplig ansats och val av fall 

Enligt Teorell och Svensson (2007, 11) vilar den induktiva forskningen på att nya insikter ut-

vecklas ur mötet med empirin. En sådan förutsätter kvalitativa anspråk, där forskarens subjek-

tiva överväganden resulterar i en studie av få fall mer ingående. Den här studien fokuserar på 

ett enskilt fall för att kunna studera detta djupgående under en längre period. Således kan upp-

satsen anses vila på en mer induktiv grund. Valet av arbetslöshetsförsäkringen som analysen-

het är baserat på dess centralitet, tyngd och intressenivå. Arbetslöshetsförsäkringen är en av 

Sveriges största socialförsäkringar och var en av grundstenarna i den svenska välfärdens ex-

pansionsfas. Efter 90-talskrisen steg arbetslösheten i svenska mått mätt till helt nya nivåer, 

vilket rimligen fört med sig stora påfrestningar på dess elementära uppbyggnad och dess 

finansiering. Detta gör utvecklingen av grundbeloppet och arbetsvillkoret i arbetslöshetsför-

säkringen till ett intressant fall att belysa i allmänhet, men kanske än mer när utvecklingen ska 

analyseras i förhållande till politisk strategi och varför den inte uppmärksammats mer.  

3.2 Undersökningens design 

Valet av metod kan i viss mån liknas med det som ibland kallas processpårning eller mekan-

ismspårning. Att man genom att rikta all uppmärksamhet på ett enskilt fall gör en systematisk 

”inom-falls” analys där man genom att följa en process eller händelse över tid kan bedriva 

”detektivarbete” för att söka svar som är bortom de för ögat helt synliga (Ibid 248). En en-

skild fallstudie över tid tillåter mig således att undersöka såväl den politiska som policy ut-

vecklingen inom de berörda delarna i arbetslöshetsförsäkringen så som de utvecklats efter 70-

talet. Därmed kan jag försöka spåra de mekanismer som är av intresse för studien. Enligt Teo-

rell och Svensson (2007, 11) kan en närhet till materialet möjliggöra att mer hänsyn kan tas 

till dess komplexitet och egenart, detaljerade undersökningar kan ofta leda till mer nyanserade 

tolkningar av resultatet.  
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I en processpårning förutsätts vanligtvis att man har en relativt välutvecklad förkla-

ringsteori innan undersökningen genomförs, annars riskerar den empiriska undersökningen att 

mest famla i blindo (Ibid 249). Min empiriska analys utgår ifrån de teorier om politiskt age-

rande och policyprocesser i välfärdsstater som presenterats i teorikapitlet. Metoden är inte te-

oriprövande i bemärkelsen att jag i förväg utifrån teorierna ställt upp ett antal hypoteser som 

jag vill testa på ett fall. Förhoppningen är dock att de presenterade teorierna enskilt eller till-

sammans ska kunna ge en eller flera möjliga förklaringar till varför utvecklingen sett ut som 

den gjort och i förlängningen av detta varför den inte uppmärksammats mer. Om vi utifrån 

studien kan förstå denna utveckling i arbetslöshetsförsäkringen och varför den inte uppmärk-

sammats mer så kan det i sin tur ge indicier på hur vi kan förstå liknande utveckling i övriga 

socialförsäkringar, men mer generaliserande ambitioner än så har inte uppsatsen i nuvarande 

utformning.   

3.3 Empirisk analys av befintligt textmaterial   

I den empiriska analysen kartläggs först den övergripande ekonomiska och politiska kontex-

tens utveckling sedan början på 80-talet. Genom att ta del av tidigare studier och annat befint-

ligt material som SOU-utredningar och propositioner kan utvecklingen och dess effekter på 

arbetsmarknadspolitiken och i förlängningen på arbetslöshetsersättningen analyseras. I denna 

del är det främst de tidigare studierna som guidat i valet av ytterligare material. 

Efterföljande analyseras grundersättningens utveckling sedan början på 80-talet uti-

från främst aktuella regeringspropositioner, arbetsmarknadsutskottets betänkanden, motioner, 

riksdags protokoll och andra utredningar. Genom att se till både när grundbeloppet faktiskt 

ändrats och år när de inte ändras kan även succesiva förändringar lokaliseras och eventuella 

icke-beslut identifieras, vilka annars kan vara svåridentifierade. På så vis kan även analysen 

fånga hur vissa frågor eventuellt organiserats bort från propositionerna. Arbetsvillkorets ut-

veckling analyseras sedan på samma vis och utifrån samma typ av existerande material. En 

skillnad här i förhållande till ersättningsnivåerna är att inte lika mycket vikt har lagts vid att 

studera material för de år när villkoren inte förändrats. Den naturliga förklaringen till detta är 

att arbetsvillkor inte på samma sätt som ersättningsnivåer kan förändras årligen genom icke-

beslut. För att lokalisera vilket material som var intressant för båda dessa delar i analysen ut-

gick jag först ifrån de årliga budgetpropositionerna och propositioner som av namnet kunnat 

härledas till förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Utifrån dessa har efterföljande betän-

kanden, utredningar, beredningar och motioner kunnat identifieras och stundom kompletteras 
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med remissvar eller yttranden från fackföreningar. Till min hjälp har jag även haft Inspektion-

en för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som hjälpt till med att hitta delar i materialet som inte 

varit tillgängligt på internet.  

3.4 Kompletterande intervju  

Den textbaserade empiriska kartläggningen kompletteras med en intervju med den nationella 

riksdagspolitiken, Gunvor G. Ericson från Miljöpartiet. Gunvor G. Ericson är ledamot i soci-

alförsäkringsutskottet och i den nuvarande parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Syf-

tet med intervjun är främst att få en insatt politikers syn på utvecklingen i den politiska kon-

text som hon verkar i. På så sätt kan det existerande materialet kompletteras med synvinklar 

och tolkningar ”inifrån systemet”. Intervjun med Gunvor G. Ericson ägde rum på hennes kon-

tor i riksdagen och varade under en timme. Intervjuns upplägg var av semistrukturellt, vilket 

betyder att jag styrde samtalet med ett par frågor som formade ramen för intervjun, men att 

samtalet däremellan fick flyta mera fritt. Intervjun genomfördes efter att övrigt empiriskt 

material redan samlats in. Syftet med detta var att låta Gunvor ge sin tolkning och åsikt till 

delar av analysen. Under intervjun fördes löpande anteckningar som Gunvor efterföljande fått 

läsa och hon har haft möjlighet att komma med tillägg och rättelser. På så vis säkerhetsställde 

jag också att jag inte missuppfattat eller glömt delar av intervjun.  

Eftersom att Gunvor G. Ericson är delaktig i den pågående parlamentariska socialför-

säkringsutredningen och i socialförsäkringsutskottet kan intervjusvaren bidra med intressanta 

tolkningar på den empiriska analysen från en inom området väldigt insatt politiker. Samtidigt 

ska intervjusvaren inte ses som mer än just tolkningar från en enskild politiker. Intervjusvaren 

redogörs inte för i sin helhet, men citat och beskrivning presenteras löpande i den empiriska 

analysen där de är relevanta. 

3.5 Material  

	  
Materialet består till stor del av redan existerande material, med innebörden att jag själv inte 

samlat in primärdata i vidare utsträckning än intervjusvaren. För att materialet i så stor ut-

sträckning som möjligt ska ha en närhet till analysenheten i både tid och rum har jag primärt 

använt mig av offentliga tryck. I regeringspropositioner kan man få tydlig inblick i hur en re-

gering tänkt i en fråga eller om ett förslag. Arbetsmarknadsutskottets betänkanden kan sedan 
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efterföljande fördjupa aktuella resonemang och sätta in förslagen i tydliga kontexter, dessu-

tom kan de i betänkanden utveckla resonemang antingen på uppmaning av regering eller op-

position. Slutligen så kan frågor som inte tagits upp i regeringspropositioner tas upp i utskot-

tet på eget bevåg eller genom uppmaningar i motioner. Inkomna motioner ger därutöver en 

bild vad de övriga politiska partierna anser om hela eller delar av ett förslag. Olika statliga 

betänkanden och promemorior kan bidra med viktiga insikter om vad som styrt politiska be-

slut (eller icke-beslut) och mer ingående ge förklaringar på bakgrunder och motiv för olika 

beslut. Samtliga av dessa dokument bör ses som tillförlitliga källor då de uppfyller kraven för 

närhet i tid och rum, de har författas i samtid med olika skeenden av eller i nära anslutning till 

den politiska makten.    

Utöver offentliga tryck har jag i delar av empirin använt mig av tidigare studier eller 

forskningsrapporter för att kartlägga en historisk utveckling, här har källkritiskt tänkande på-

verkat materialet. Ytterligare material är medlemstidningar från olika fackförbund och själv-

biografier. Vid användandet av denna typ av empiri inte minst självbiografier måste man i 

analysen ta hänsyn till den höga risken för subjektivitet och avståndet mellan det beskrivna 

och själva skriften. Till sist har jag kompletterat det befintliga textmaterialet med primärdata i 

form av intervjusvar från en riksdagspolitiker. Intervjusvaren ska inte ses som objektiva san-

ningar utan som kompletterande tolkningar eller uttryck från en politiker som är väl insatt i 

ämnet.  

3.6 Studiens tillförlitlighet  

Genom att studien ingående och systematiskt analyserar många detaljer i den historiska pro-

cessen utifrån existerande material som har närhet i både tid och rum är förhoppningen att 

studien kan uppfylla sitt syfte. Eftersom att stor vikt har lagts på den empiriska analysen är 

förhoppningen dessutom att den förklarande delen av uppsatsen kan bygga på bred empiri. I 

de delar av empirin där andrahandskällor i form av tidigare studier, myndighetsrapporter och 

befintlig statistik använts har sedvanlig källkritik tillämpats.  

Även om min studie är kvalitativ finna risken att osystematiska mätfel förekommer, 

jag kan även ha missat detaljer som inte varit synliga i det befintliga materialet eller ha över-

tolkad respektive undervärderat olika uttalanden och händelser. Dessutom menar Teorell och 

Svensson (2007, 59) att de alltid finns risk i kvalitativa studier att ett visst mått av godtycke 

infinner sig under undersökningens gång. För att undvika sådana osystematiska mätfel har 

stor vikt lagts vid att försöka vara både systematik och tydlig. Genom hela analysen har jag 
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försökt ha i åtanke om andra förklaringsfaktorer än de presenterade kan ha spelat roll för de 

specifika utfallen. Utifrån ovanstående är förväntningen att studien i den mån möjligt ska 

präglas av hög validitet och reliabilitet.  

 Avslutningsvis är det dock viktigt att studien inte är frikopplad från värderingar. Syftet 

har fötts ur ett socialt sammanhang och subjektivitet har styrt både val av fall och analytiska 

begrepp. Likväl har jag i studien eftersträvat att arbeta så objektivt som möjligt. Genom att 

den historiska analysen beskriver den kontinuerliga utvecklingen under perioden har jag inte 

valt ut empiri som väger för någon speciell politisk färg eller ideologi, tvärtom har politiska 

ledare från både de borgerliga och socialdemokratiska partierna varit i centrum för analysen. 

En intervju förfrågan skickades till politiker från samtliga partier i den parlamentariska social-

försäkringsutredningen. Till slut var de dock endast Gunvor G. Ericson som hade tid att ses 

innan uppsatsens inlämningsdatum. När jag använt intervjumaterialet har jag haft i åtanke att 

en politisk ledare har subjektiva intressen och därför kan ha valt att framhäva vissa delar av 

ett svar mer än andra. Genom att jag ovan redogjort för undersökningens utformning, genom-

förande och för det använda materialet är förhoppningen dock att studien ska ha en hög nivå 

av intersubjektivitet och på så vis kompensera de mer subjektiva elementen.   
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4. Empirisk analys    

Det här kapitlet redogör för den empiriska analysen. Genom att kartlägga och analysera ut-

vecklingen av de olika delarna av arbetslöshetsförsäkringen samt hur den ekonomiska och 

politiska kontexten utvecklats besvaras uppsatsens tre operationaliserade frågeställningar. 

Varje del-analys börjar med en redogörelse för utvecklingen och avslutas med en del där ut-

vecklingen analyseras för att besvara de operationaliserade frågeställningarna. Den empiriska 

analysen avslutas med en övergripande analys där hela undersökningens utfall ska sättas i re-

lation till teorierna och tillsammans besvara uppsatsens huvudsakliga frågeställning.   

 Kapitlet börjar med en kort beskrivning av arbetslöshetsförsäkringens nuvarande ut-

formning sedan följer den empiriska analysens olika delar. Först kartläggs utvecklingen av 

den ekonomiska- och politiska kontexten i förhållande till arbetsmarknadspolitiken. Sedan 

behandlas förändringarna i grundbeloppet/ Kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) och därefter 

förändringarna i arbetsvillkor och grundvillkor som tillsammans utgör tröskelvillkoren för 

grundbeloppet.  

4.1 Arbetslöshetsförsäkringens mål och medel i korthet  

Den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen kan spåras ända tillbaka till 1934 då beslutet om att 

införa en enligt lagreglerad och statligt subventionerad arbetslöshetsförsäkring togs. Systemet 

byggde då som nu på upprättandet av arbetslöshetskassor som kontrollerades av fackliga or-

ganisationer. Själva utformningen är inspirerad av de belgiska Gentssystemet (Edebalk 1975). 

Arbetslöshetsförsäkringen regleras idag i lagen 1997:238 Lag om arbetslöshetsförsäkring och 

arbetslöshetskassorna i lagen 1997:239 Lag om arbetslöshetskassor. Försäkringens syfte är att 

kompensera ekonomisk förlust vid stunder av arbetslöshet. Kompensation kan antingen utgå 

från en frivillig arbetslöshetsförsäkring som baseras på tidigare inkomst eller som ett grund-

belopp (tidigare KAS). Den frivilliga försäkringen administreras av arbetslöshetskassorna (a-

kassor) och grundbeloppet primärt av den statliga Alfa-kassan (Florman 1996, 187). Försäk-

ringen kan enklast ses som en form av hybrid mellan att vara obligatorisk/ allmän och att vara 

frivillig. Alla som uppfyller arbetsvillkor samt ett grundvillkor är berättigade till ersättning 

enligt grundförsäkringen. För att få inkomstrelaterad ersättning krävs dock att man frivilligt 
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gått med i en a-kassa och uppfyller ett medlemsvillkor. Därför är det såldes arbetsvillkor och 

grundvillkor som utgör tröskelvärden och därmed reglerar hur många som kan inkluderas i 

försäkringen.  Medlemsavgiften till a-kassorna påverkar i sin tur hur många som väljer att 

vara medlemmar. Hur hög medlemsavgift man är villig att betala styrs i sin tur av faktorer 

som ersättningsnivå och risk för arbetslöshet (Holmlund m.fl 2014, 61).  

Arbetslöshetsersättning kan år 2014 antingen utgå med 320 kronor om dagen (grund-

beloppet) eller som 80 procent av den tidigare lönen upp till ett tak på 680 kronor per dag. Det 

är Riksdagen som fattar de formella besluten om lagar eller ändringar i lagar som berör ar-

betslöshetsförsäkringen. Det är också dem som beviljar anslag till försäkringens finansiering. 

Det är däremot regeringen som föreslår förordningar om hur lagarna ska utformas och ersätt-

ningars storlek. Sen är det a-kassorna som i det enskilda fallen beslutar om rätten till ersätt-

ning och arbetsförmedlingen (AMS) meddelar a-kassorna om den enskilde följer villkoren. 

Till sist är det Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som har i uppgift att granska 

a-kassorna och AMS handläggning av ärenden (www.iaf.se/fakta).  

4.3 Den ekonomiska och politiska kontextens utveckling och 
dess påverkan på arbetsmarknadspolitiken   

Den svenska arbetsmarknadspolitiken är ursprungen ur samhällskontexten vid efterkrigstiden. 

Den svenska ekonomin var på tillväxt och sysselsättningen hög. Politiskt prioriterade man 

fullsysselsättning och kvalitativa omställningsinsatser för de personer som stundtals var ar-

betslösa (Florman m.fl, 1996, 37-39). Genom att sysselsättningen var hög och arbetslösheten 

låg, omkring 1-3 procent, kunde man i Sverige ända fram till 90-talskrisen bedriva en kvalita-

tiv och aktiv arbetsmarknadspolitik med förmånliga ersättningsnivåer upp till 91,7 procent av 

den tidigare inkomsten (SOU 1979:61, 10-11). Den generellt goda ekonomin tillät högre ut-

gifter i statsbudgeten i takt med att välfärden expanderade.  

På slutet av 70-talet förändrades dock den ekonomiska situationen. Högre oljepriser 

och stigande reallöner drev upp inflationen och försämrade den svenska konkurrenskraften 

(Ibid, 12). För att försöka lugna ner ekonomin beslutade politikerna ett flertal gånger fram till 

1982 att devalvera kronan, vilket kan ses som upptakten till en ny ekonomisk och politisk 

kontext som skulle kännetecknas av inflationsbekämpande politik (Magnusson 2000, 3). 
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4.3.1 Förnyelse bör ske genom omprövning  

Vid samma tidpunkt kom den statligt tillsatta förvaltningsutredningen med betänkandet För-

nyelse genom omprövning (SOU:1979:61) där man framhöll att statens allt högre utgifter be-

hövde reduceras och att utgiftsposter bättre behövde kunna omprövas emot varandra. Man 

menade att så länge ekonomin varit på tillväxt så hade hög konsumtion och höga skatteintäk-

ter kunnat hålla budgetunderskottet nere, men i och med att man nu börjat se en annan eko-

nomisk trend hade ett budgetunderskott också börjat skönjas. Utredarna kommer därför fram 

till att den tidigare ekonomiska politiken med successivt höjda statsutgifter därför inte längre 

var försvarbar (SOU:1979:61, 11-12). Man ansåg framförallt att ett problem var att mer än 

hälften av de statliga utgifter gick per automatik, vilket drev upp utgifterna och omöjliggjorde 

att utgiftsposter kunde vägas emot varandra (Ibid, 12). Utredningens slutsats blev därför att 

politikerna i framtiden bättre behövde tänka igenom utformningen på politiska beslut så att de 

inte per automatik reducerade handlingsutrymmet för andra politiska beslut längre fram. I den 

mån det var möjligt skulle man därför undvika att indexera utgifter så att de räknades upp lö-

pande och reducera möjligheterna för att andra aktörer än staten skulle kunna besluta om an-

slags storlek (Ibid, 70).  

När Socialdemokraterna tillträde i regering 1984 konstaterade man att Sverige genom-

gått den största ekonomiska krisen sedan efterkrigstiden och att detta lett till att Sverige nu 

både hade lägre sysselsättning och högre inflation än andra stora delar av omvärlden. På bara 

sex år hade reallönerna minskat med över åtta procent (Prop. 1984/85:100, Bilaga 1, 1). Den 

socialdemokratiska regeringen fastslog därför att den enda vägen framåt var att ändra den rå-

dande politiken och i högre utsträckning bedriva stramare ekonomisk politik. Fokus skulle nu 

vara på att återgå i full sysselsättning och samtidigt hålla inflationen nere (Ibid, 3). Resultatet 

blev också att man i Sverige, till skillnad från flera andra länder, lyckades behålla hög syssel-

sättning ända fram till 90-talskrisen (Magnusson 2000:3).  Den nya politiken kom dock med 

ett pris, de upprepade devalveringarna hade lett till en ökad oro på arbetsmarknaden, vilket 

fortsatte att driva upp löne- och prisnivåerna, samtidigt som bankerna beviljade allt större lån 

till privatpersoner. Inflationen fortsatte därför att stiga, vilket gjorde att staten var tvungen att 

kompensera för transfereringars realvärde minskningar med ökade statliga utgifter. Den sam-

mantagna effekten blev att ekonomin under 80-talet överhettades (Lindbom 2010, 35-37). 

Med flera politiska åtgärder försökte man under 80-talet att återfå kontrollen över marknaden. 

Bland annat försökte man införa ett så kallat stoppaket som innebar lönestopp, prisstopp och 

hyresstopp, men förslaget röstades ner av riksdagen med resultatet att regeringen avgick 
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(Lindbom 2010, 37). Samtidigt drog en internationell lågkonjunktur in över Sverige, vilket 

återigen försvagade den svenska konkurrenskraften och försämrade sysselsättningen (Mag-

nusson, 2000, 4). Sverige hamnar här i en nedåtgående spiral där också byggsektorn drabba-

des och fastighetspriserna sjönk. Som en följd av detta hamnade bankerna i obalans och den 

privata utlåningen minskade. Planerade investeringar lades på is och ekonomin hamnade i de-

flation, vilket ytterligare försämrade sysselsättningsnivån (Lindbom 2001, 38).  

Ambitionen att kunna kombinera full sysselsättning med låg inflation som varit gäl-

lande under 80-talet kom nu att ifrågasättas. 1992 beslutade den dåvarande borgerliga rege-

ringen att överge målet om full sysselsättning för att kunna bekämpa inflationen (Magnusson 

2000, 3-5). I ett försök att rädda den fasta växelkursen försökte partierna tillsammans få till 

stånd en skuld uppgörelse som genom två krispaket medförde besparingar på 42 miljarder 

kronor, men kronans förtroende gick inte att rädda och den fasta växelkursen släpptes fri 

(Lindbom 2010, 38-39).  

 Den låga arbetslösheten som hade varit i politiskt fokus under 80-talet steg på bara ett 

par år från 1,6 procent 1990 till 8,2 procent 1993 (OECD, 2014). Den nya ekonomiska kon-

texten fick stora effekter på den politiska kontexten och på arbetsmarknadspolitiken.   

4.3.2 Förändrade politiska mål och en ny typ av arbetsmarknadspolitik 

Den förändrade ekonomiska och politiska kontexten fick stora effekter på arbetsmarknadspo-

litiken. Arbetsmarknaden drabbades av inlåsningseffekter, lönestelheter och en ökad match-

ningsproblematik. Många företag som slogs ut under krisåren ersattes inte i samma utsträck-

ning och den naturliga arbetslösheten försköts till omkring 6-7 procent av arbetskraften 

(Magnusson 2000, 4). Den tidigare förda arbetsmarknadspolitiken behövde nu anpassas till en 

ny kontext där fler skulle inkluderas, samtidigt som ekonomin inte tillät några utgiftsökning-

ar. Effekten blev att arbetsmarknadspolitiken förändrades från kvalitativa satsningar på den 

enskilda individen till mer kvantitativa gruppåtgärder och individuellt ansvar (Florman 1996, 

48).  

Under hela 90-talet fokuserade man på att sanera statsbudgeten och genomföra ge-

nomgripande nedskärningar som förutsatte att en utgiftsökning i en post kompenserades med 

lika stora utgiftsminskningar i en annan (Prop. 1994/1995:100, 40). Under 1994-1998 genom 

förde den socialdemokratiska regeringen genom ett konvergensprogram på nästan 126 miljar-

der kronor, 7,5 procent av BNP. Nästan hälften av detta var minskade ersättningar till de pri-

vata hushållen (SOU 2001:79).  
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När ekonomin återigen förbättrades i slutet på 90-talet hade politiska åtgärder sått för 

merparten av förändringarna (Prop. 1999/2000:139). Även om regeringen nu kunde återställa 

några av de nedskärningar som skett i ersättningar till de privata hushållen så hade både ar-

betsmarknadspolitiken och socialförsäkringarna kraftigt reducerats i kvalité och räckvidd un-

der krisen. Den högre arbetslösheten och längre sjukperioder är två effekter som bitit sig fast 

sedan 90-talskrisen och som skapat ett behov av att anpassa arbetsmarknadspolitiken och 

trygghetssystemen efter en förändrad ekonomisk och politisk kontext (Lindbom 2010, 43).  

Sedan dess har ett ökat fokus på arbetslinjen kunnat urskiljas i Sverige inte minst efter 

den borgerliga valsegern 2006. Redan till 2007 beslutade man om en rad regelförändringar 

som syftade till att stärka arbetslinjen och göra det mer tydligt att arbete ska betala sig framför 

att få ersättningar (Prop. 2006/2007:07:15). En debatt om att ersättningstagare kunde vara bi-

dragsfuskare blossade upp i Sverige och resulterade i en utredning som skulle se över möjlig-

heten att införa mer stringenta lagar för att förhindra bidragsfuskare (SOU 2009:6). Samtidigt 

har man under denna period ytterligare förstärkt vikten att arbetslösa själva måste ta mera an-

svar för att aktivt söka och ta alla jobberbjudanden som uppstår (Møller 2009, 13-16). 

När Sverige 2008 drabbades av den internationella finanskrisen hamnade ekonomin 

återigen i en låg konjunktur, de efterföljande åren fokuserade den borgerliga regeringen pri-

märt på sunda statsfinanser. Samtidigt har sedan 2008 ett flertal jobbskatteavdrag genomförts, 

som minskat skatten på arbete, genom att besparingar skett i andra delar av statsbudgeten 

(Prop. 2011/2012:1, 229). På uppmaning av Finanspolitiskarådet förtydligar den borgerliga 

regeringen i en budgetproposition att reformutrymmet för dessa jobbskatteavdrag bland annat 

kommit i från att andra statligautgifter inte varit indexerade fullt ut och således minskat när 

ekonomin växt (Prop. 2011/2012:100, 229).   

4.3.3 Hur har den ekonomiska- och politiska kontexten utvecklats efter 70-talet i 
förhållande till arbetsmarknadspolitiken?   

Den ovanstående kartläggningen har tydligt visat att Sverige sedan i slutet av 70-talet har ge-

nomgått stora ekonomiska och politiska förändringar. Arbetsmarknadspolitiken, som under 

tidigare år har kommit att kännetecknas av kvalitativa insatser som fokuserat på den enskildes 

möjligheter att återkomma i arbete, förändrades i takt med att ekonomin försämrades och ar-

betslöshetsnivån steg. Det blir också tydligt i kartläggningen att de ekonomiska förutsättning-

arna, främst under krisåren på 90-talet, men även innan med de rådande inflationsproblemen, 

förändrade de politiska möjligheterna att bedriva expansionspolitik. 90-talets beslut om att en 

utgiftsökning ska följas av en lika stor utgiftsminskning ställde bevisligen nya krav på de po-
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litiska ledarna och de fick även effekter på arbetsmarknadspolitiken. 

Samtidigt visar kartläggningen att det inte bara är de ekonomiska förutsättningarna 

som ändrat den politiska kontexten. När ekonomin vände i slutet av 90-talet fanns återigen 

möjligheter att återställa en del av de nedskärningar som skett under budgetsaneringen, men 

sedan år 2000 har också ett ökat fokus på ”arbetslinjen” varit rådande i Sverige. Där ansvar 

successivt förflyttats från kollektivet till individen. Speciellt tydligt blir det efter 2006 när den 

borgerliga regeringen öppet prioriterar arbete framför ersättning genom att lansera jobbskatte-

avdrag som enkom kan appliceras på arbete. I intervjun med Gunvor G. Ericson uttrycker hon 

att hon tolkar detta som ett tydligt ställningstagande där den politiska ledningen befäster att 

policys som premierar arbete prioriteras över passiva arbetsmarknadsåtgärder som ersättning-

ar (Intervju 2014-04-30).  

I förhållande till studien teoretiska utgångspunkter så stämmer denna utveckling väl 

överens med vad som där befästs i samtliga teorier. Att den ekonomiska kontexten efter 70-

talet ställt nya krav på politiken som i högre grad kommit att kännetecknas av besparingar, 

nedskärningar och prioriteringar i statsbudgeten. I nästa del av den empiriska analysen kart-

läggs hur dessa nya krav och prioriteringar kommit till uttryck och påverkat utvecklingen av 

grundbeloppet i arbetslösförsäkringen.     

4.4 Förändringar i KAS och grundförsäkringen efter 70-talet 

Grundförsäkringens i dess nuvarande utformning har varit gällande sedan införandet av den 

statliga Alfa-kassan 1998. Däremot har ett kompletterande arbetsmarknadsstöd för personer 

som saknar rätt till inkomstförsäkring funnits i en tidigare utformning ända sedan början på 

70-talet. Då hette det Kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) och reglerades i lagen 1973:371 

Lag om kontant arbetsmarknadsstöd och uppgick till 35 kronor per ersättningsdag, vilket var 

fem kronor mindre än lägsta a-kassenivån, och finansierades till stor del av statsbidrag (SOU 

1978:45). Under åren 1974 till 1980 höjdes KAS ett flertal gånger i samband med att man 

höjde taket i arbetslöshetsförsäkringen (ALF), vilket gjorde att KAS 1980 uppgick till 75 kro-

nor per dag. Motivet för att höja ersättningsnivåerna var att kompensera för generellt ökade 

levnadsomkostnader (Bet. 1980/81:AU13, 5).  

4.4.1 Från manuell uppskrivning till beslut om inkomstindexering  

Den stigande inflationen i början av 80-talet med ökande löner och priser ställde krav på poli-

tikerna att löpande höja ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen. Samtidigt var det vid 
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denna period man först började uppmärksamma de påfrestningar som ökade utgifter hade på 

statsbudgeten.  Man började här tala om att målet för politiken mer behövde bli bibehållen 

standard och försiktighet i utgiftsökningarna (SAP 1981, SOU 1979:61). Sedan KAS till-

komst och fram till 1983 hade dess ersättningsnivå med några undantag skrivit upp nästan år-

ligen i samband med att man höjde högsta dagpenningbeloppet. Besluten att höja beloppen 

motiverats med att ersättningarna annars riskerat att halka efter den ekonomiska utvecklingen 

i övrigt och urholkas i värde (se t.ex Prop. 1980/81:85; Prop. 1981/82:139, Ds A 1981:17).  

När Socialdemokraterna sedan återtog regeringsposten 1982 och lanserade Den tredje 

vägens politik, som innefattade mer ekonomiska besparingar, skrev man inte upp ersättnings-

nivån i KAS under de tre följande åren. Regeringen ansåg att det försämrade ekonomiska lä-

get och det faktum att KAS proportionellt höjts mer än högsta dagpenning beloppet sedan 

dess tillkomst kunde rättfärdiga handlingen.  Under denna period höjde man också ålders-

gränsen i KAS till 20 år (Bet. 1984/85:AU11, 52). Under dessa år inkom ett flertal motioner 

(främst från Vänsterpartiet) med uppmaningar om att KAS först och främst borde höjas, men 

även utformas annorlunda (se t.ex. Motion 1984/85:A780). I arbetsmarknadsutskottet (utskot-

tet) slår man dock fast att någon alternativ utformning av KAS inte är aktuell och att man 

istället ska invänta en tillsatt utredning, i a-kassekommitténs, betänkande (Bet. 

1984/85:AU11, 79). Till 1986 höjde man återigen KAS med motiveringen att ersättningsni-

vån de senaste åren urholkats i värde (Prop. 1985/86:150). Efterföljande år kom A-

kassekommittén med ett delbetänkande där man föreslog att ersättningsnivåerna från 1987 

skulle indexeras enligt löneutvecklingen för en industriarbetare, utifrån SAFs och LOs ge-

mensamma lönestatistik (DS A 1987:4). Förslaget byggde på att man ansåg att det nuvarande 

systemet med manuella uppskrivningar var för oförutsägbart och hattigt. Genom att indexera 

ersättningsnivåerna skulle systemet istället bli mer förutsägbart och bättre säkerhetsställa att 

ersättningar inte urholkades i realt värde (Ds A 1987:4). Samma år utvecklade man förslaget 

ytterligare i slutbetänkandet, men här varnar också arbetsgivarnas representant för risken med 

ökade utgifter i samband med en sådan indexering (SOU 1987:56).  

Året där på konstaterar regeringen i en proposition (Prop. 1987/88:114) att man i lik-

het med utredningen anser att systemet i dess nuvarande utformning inte fungerat som avsett. 

Ersättningsnivåerna har tidvis under 80-talet urholkats till följd av att man inte beslutat om att 

höja dem och att detta i sin tur lett till ett osäkert system som slagit ut ojämnt för de arbets-

lösa. Man föreslår därför här att ersättningsbeloppen från 1989 bör indexeras utifrån en in-

dustriarbetares löneutveckling precis som utredningen föreslagit. (Prop. 1987/88:114, 4). In-
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dexeringen skulle baseras på högsta dagpenningnivå och KAS från värdet 1989 som fastställ-

des till 450 respektive 158 kronor (Bet. 1987/88:AU18).   

4.4.2 En indexering som inte varar länge  

När den ekonomiska krisen drabbar Sverige i början på 90-talet får den stora effekter på er-

sättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen. Den borgerliga regeringen försökte upprepade 

gånger i början på 90-talet få igenom ett beslut om att avskaffa indexeringsprincipen (se t.ex. 

Prop. 1991/19:150). I utskottet ansåg man däremot att ett sådant beslut ytterligare skulle för-

sämra situationen för den allt större andelen medborgare som till följd av den ekonomiska kri-

sen blivit arbetslösa. Man förklarade att arbetslöshetsersättning i förväg inte kunde väga upp 

tidigare löneinkomst och att ett avskaffande av indexering skulle kunna medföra än mer för-

sämringar (Bet.  1992/93:AU11, Bet. 1992/93:AU19). Bara en kortperiod efter togs indexe-

ringsfrågan dock upp i Riksdagen som röstade för att stoppa indexeringen. KAS fastställdes 

därmed till 198 kronor, i stället för planerade 210 om indexeringen hade fortlöpt. Att beslutet 

bifölls i Riksdagen, men avslogs i utskottet har delvis förklarats med att Ny Demokrati som 

var stödparti till regeringen inte deltagit när utskottet behandlat frågan (Prot. 1992/93:258). 

Att KAS fastställdes till 198 kronor istället för 210 kronor var en del av ett planerat sparpaket, 

men bara strax efter föreslog regeringen en höjning av beloppet till 227 kronor. Att man näst-

an direkt efter att ha beslutat om att inte höja KAS föreslår en höjning av beloppet handlar om 

att den borgerliga regeringen under 1993 kämpade för att få igenom en allmän och obligato-

risk arbetslöshetsförsäkring. Något som Socialdemokraterna starkt emotsatte sig. Det skulle 

rasera fackföreningarnas inflytande över a-kassorna avsevärt. Den borgerliga regeringens för-

slag om höjt KAS-beloppet hade föreslagits i samband med ett förslag om en inkomstrelate-

rad KAS-ersättning som var ett led att införa en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäk-

ring3 (Prop. 1993/94:80; förslaget baserades på SOU 1993:52 Ersättning vid arbetslöshet som 

kom 1993 och remissbehandlades under sommaren). Ny Demokrati var bara villiga att anta ett 

sådant förslag om man höjde KAS till 245 kronor, vilket också blev utfallet (Bet. 

1993/94:AU6).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
3	  Utifrån studiens syfte har en ytterligare fördjupning i turerna kring en allmän och obligatorisk 
arbetslöshetsförsäkring lämnats därhän. Den intresserade kan dock få en inblick genom att läsa 
SOU 1993:52 Ersättning vid arbetslöshet.  
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4.4.3 Budgetsaneringen som succesivt urholkade KAS/grundbeloppet 

Vid regeringsskiftet 1994 var förväntningarna stora på att regeringen skulle återställa ersätt-

ningsbeloppen och återigen knyta dem till löneutvecklingen (se b.la. TCO-tidningen 1995:9; 

TCO-tidningen 1995:11; Industrifacket 1995:9). Istället presenterar regeringen ett förslag på 

de största budgetnedskärningarna som någonsin föreslagits för riksdagen (Prop. 1994/95:100, 

1). Finansministerns primära fokus var nu att reducera budgetunderskottet och som ett led i 

detta föreslogs tvärtemot de förväntade, sänkta ersättningsbelopp vid arbetslöshet (Prop. 

1994/95:100). Det tydliga brottet som nu skedde mellan fackföreningarna och regeringen har 

Ingvar Carlsson efterföljande förklarat med att de till stor del berodde på att man inte involve-

rat eller informerat LO i förväg om beslutet (Carlsson 2003, 179). Även om Vänsterpartiet 

yrkar avslag på propositionen och förordar ett återinförande av någon följsamhetsregel ska 

införas så går utskottet på regeringens linje. Man tillägger dock att regeringen i en komplette-

rande proposition borde förtydliga hur statens besparingar och nedskärningar inom området 

kommit till uttryck (Bet. 1994/95:AU11). Efterföljande år försonas man med LO och återstäl-

ler KAS till 240 kronor, vilket fortfarande var mindre än innan sänkningen (Bet. 

1996/97:AU13). De kommande fyra åren förändras inte dem faktiska ersättningsbeloppen, 

men KAS upphör att gälla och ersätts av en grundförsäkring som blir en del av arbetslöshets-

försäkringen (Prop. 1996/97:107, Bet. 1996/97:AU13,  Prot. 1996/97:236).  

1996 presenterade utredningen (SOU 1996:150) om ersättning vid arbetslöshet och 

omställning (ARBOM) sitt slutbetänkande. Här belyser utredarna de risker det medför att 

ålägga enskilda regeringar uppgiften att manuellt se över ersättningsnivåer. Lockelsen att 

spara genom att inte höja ersättningar kunde medföra att systemet urholkades och man före-

slog därför att en indexering återigen skulle övervägas. Utifrån utredningen tillsattes 1998 en 

internutredningsgrupp i näringsdepartementet, indexgruppen, med uppgift att redogöra för 

möjligheterna för en ny indexering (Bet. 1996/97:AU13). Utredningsgruppen konstaterar att 

ersättningsnivåernas reala värden urholkats succesivt sedan 1993. Följden hade blivit att er-

sättningarnas reala värden nu var lägre än när man frångick indexeringen.  Samtidigt som de 

skett en ökning av både pris- och lönenivåer (Prop. 1999/2000: 139, bilaga 5, s 112). Utred-

ningsgruppen påpekade därför vikten av att ersättningarna borde räknas upp i takt med eko-

nomin, men att det vid dåvarande tidpunkt inte kunde finna någon lösning på hur en sådan 

indexering skulle finansiera (Ds 1999:10). 

Problemet var det beslut som här förelåg om att alla statliga utgiftsökningar skulle fi-

nansieras med lika delar utgiftsminskningar och att man inte kunnat någon sådan långtgående 
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besparingsåtgärd. Indexgruppens föreslag blev därför att man intill att de ekonomiska förut-

sättningarna blev bättre varje år i samband med budgetarbetet skulle ompröva ersättningsbe-

loppen manuellt och skriva upp dessa i enlighet med löneutvecklingen, om ekonomin tillät 

detta (Ds 1999:10).  

Regeringen stämde in i indexgruppens redogörelse för beloppens utveckling sedan 

slopandet av indexeringen, man medgav vidare att besluten att inte räkna upp ersättningarna 

och endast marginellt höja beloppen urholkat inte bara ersättningarnas värden utan även för-

säkringens trovärdighet. Man förtydligade också att detta varken av välfärds- eller rättviseskäl 

var en önskvärd utveckling (Prop. 1999/2000:139). Dessutom såg man ett problem med att 

flera av arbetsmarknadens parter börjat införa privata kompensationslösningar som ett resultat 

av urholkningen. En sådan lösning kunde på sikt minska incitamenten för medlemskap i a-

kassa. Regeringen fastslog därför att det nu var angeläget att återställa arbetslöshetsförsäk-

ringens värde och motverka den rådande utvecklingen. Därmed föreslog man att ersättnings-

beloppen skulle höjas i två steg under 2001 och 2002. KAS skulle först höjas till 270 kronor 

och sedan till 320, den högsta dagpenningen skulle dessutom få ett förhöjt värde de 100 första 

ersättningsdagarna (Prop. 1999/2000:139,72-73). Ersättningsbeloppen skulle sedan omprövas 

årligen i förhållande till Medlingsinstitutets löneutveckling och anpassas utifrån vad som var 

statsfinansiellt möjligt (Ibid, 72 - 75). Både AMS och Arbetslöshetskassornas samorganisat-

ion (SO) påpekade i remissvar att en lagstadgad indexering av beloppen var önskvärt, men 

föreslaget fick stöd av LO (Ibid, 73).  

De efterföljande åren kan dock inga förslag om förändrade ersättningsnivåer återfin-

nas, varken i budgetpropositionen 2002/03:01, utgiftsområde 13 eller i utskottets betänkande 

2003/03:AU04 och det samma gäller för de närmaste åren som följer. I och med 2005 års 

budgetförslag uppmärksammar folkpartiet i en kommittémotion (Motion 2003/2004:A310, 

yrk 3)  risken för att allt fler arbetslösa behövde ansöka om kompletterande socialbidrag vid 

arbetslöshet. Man föreslår därför att en utredning snarast ska undersöka möjligheten att säker-

hetsställa att ingen arbetsför ska behöva leva på socialbidrag. I utskottet avslår man dock mot-

ionen för att man anser den vara för schematiskt skisserad och för att de på dåvarande tid-

punkt inte ansåg att de fanns någon grund att ge vidare tillkännagivande i frågan (Bet. 

2003/04:AU01, 23, 45). Inga inkomna motioner berör någon höjning av ersättningsnivåerna 

(Ibid.)  

Under 2004 behandlas en proposition där man föreslår att en administrationsavgift ska 

tas för alla personer som erhåller grundersättning av Alfa-kassan, men som inte är medlem-

mar (Prop. 2003/04:62). Förslaget grundar sig på en promemoria från Näringsdepartementet 
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(Ds 2003:39), där man motiverat avgiften med att den ökar likabehandlingen mellan med-

lemmar och icke medlemmar. Moderaterna uppmärksammar i en kommittémotion (Motion 

2003/04:A305, yrk 17) det tveksamma i att låta arbetslösa betala avgift två gånger för samma 

ersättning då de redan bidragit till finansieringen genom att betala skatt. Inte heller Krisdemo-

kraterna anser att en avgift på grundförsäkring kan rättfärdigas, då avgiften drabbar dem som 

redan är mest utsatta i förväg och som inte kommit in i trygghetssystemen. Man tillägger 

också att alla arbetslösa bör vara berättigade till minst ett grundbelopp (Motion 2003/04:A6, 

yrk 1,2). I utskottet går man dock på regeringens linje och förtydligar att avgift för personer 

som inte är medlemmar av a-kassa ska utgöras av ett fastbelopp per berättigad ersättningsdag 

enligt grundförsäkringen (Bet. 2003/04:AU03).  

Under 2004 och 2005 förespår man ökade utgifter i sambandet med att arbetslösheten 

förväntas stiga, man menar därför att det inte är aktuellt att höja ersättningarna. Vänsterpartiet 

kommer med flera motioner om att ersättningarna nu måste höjas och indexeras (se t.ex. Mot-

ion 2005/06:A270, yrk 3). I utskottet menar man förvisso att de kan vara tid att se över ersätt-

ningsnivåerna, men att indexering en gång tidigare undersökts och då visat att de inte var 

möjligt (Bet. 2004/05:AU04, Bet. 2005/06:AU05). Det man hänvisar till här är det betän-

kande som redogjorts för ovan och som var resultat av indexgruppens betänkande.   

4.4.4 Grundbeloppet försvinner helt från regeringens propositioner   

Vid regeringsskiftet 2006 föreslogs en rad förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som bland 

annat innefattade att den högsta dagpenningen succesivt skulle sänkas i takt med längden för 

ersättningsperioden. Samtidigt skulle rätten till den förhöjda dagpenningen de första 100 da-

garna slopas (Prop. 2006/07:15). I ett flertal motioner från Vänsterpartiet (se t.ex. Motion 

2006/07:A18, Motion 2006/07:FI245) föreslår man höjda ersättningsnivåer och ett följsam-

hetsindex. Utskottet förtydligar nu att man delar regerings grundsyn, att för höga ersättnings-

nivåer riskerar att driva upp arbetslösheten. Vidare hänvisar man återigen till indexgruppens 

slutsats att kostnader för att upprätthålla en inkomstbortfallsprincip måste kunna vägas emot 

andra utgiftåtaganden. Därmed fastslår utskottet att man inte anser att frågan om indexeringar 

ska utredas igen (Bet. 2006/07:AU4, 19). Efter 2006 återfinns inga avsnitt i budgetproposit-

ionerna som behandlar nivån på ersättningarna i arbetslöshetsförsäkringen. Man får istället 

utläsa regeringens syn på höjda ersättningsnivåer indirekt löpnade i andra delar av proposit-

ionerna (se t.ex. Prop 2008/09:1; 2009/10:1; Prop 2011/12:100, s 120). 
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 När den internationella finanskrisen 2008 drabbar Sverige gör man tydligt i utskottet 

att det nu inte finns plats för den typ av utgiftsökningar som höjda ersättningsbelopp skulle 

medföra. Dessutom fasthåller utskottet resonemanget om att höga ersättningsnivåer inte bidrar 

till att få fler personer i arbete (Bet. 2008/2009:AU10; Bet. 2009/2010:AU2).  I motioner från 

båda de rödgröna partierna föreslår man nu antingen generellt höjda ersättningsnivåer eller 

förslag på faktiska belopp från partiernas skuggbudgetar (Ibid.) Dock är det endast i vänster-

partiets motion som det går att återfinna ett konkret förslag på förhöjt grundbelopp med 100 

kronor per dag (Motion 2009/2010:A394, yrk 1, 8). 

Regeringen tillsätter 2010 en parlamentarisk socialförsäkringsutredning som ska se 

över den framtida utformningen av socialförsäkringarna och arbetslöshetsförsäkringen. Ut-

redningens primära uppdrag var enligt direktivet att se över möjligheten att införa en obligato-

risk arbetslöshetsförsäkring som bättre kunde harmonisera med övriga socialförsäkringar. I 

direktivet återfinns inga krav på att ersättningsnivåerna ska ses över, däremot står det att man 

utgår ifrån att nuvarande form för ersättning skall bestå (Dir. 2010:48).4 Till betänkandet för 

budgeten 2012 har motioner från samtliga rödgröna partier och Sverigedemokraterna inkom-

mit om behovet av höjda ersättningsbelopp i arbetslöshetsförsäkringen. Utskottet ställer sig 

ännu en gång bakom regeringens förändrade vägval gällande försäkringen och påminner om 

riskerna vid höga ersättningsnivåer (Bet. 2011/12:AU8). I budgetpropositionen för 2014 för-

slås inga höjningar av ersättningsnivåerna och i arbetsmarknadsutskottets betänkande bifaller 

man regeringens budgetförslag rörande utgifter för arbetsmarknaden, samtidigt avstyrker man 

alla motioner som innefattar förslag på höjda ersättningsbelopp (Bet. 2013/14:AU2). Den 

enda motion som behandlas av utskottet som berör höjt grundbelopp, till 410 kronor per dag 

och efterföljande en indexering i förhållande till löneutvecklingen, är från vänsterpartiet (Mot-

ion 2013/14:A331, yrk, 2,3,6). Ersättningsnivåernas årliga belopp har sammanställts i en 

sammanfattande tabell nedan. 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
4	  Utredningen förlängdes 2013 till januari 2015 för att det ska finnas möjlighet att bättre kunna 
presentera förslag på hur hållbara och välfungerande socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäk-
ringar i framtiden bör vara utformade.	  
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Tabell 1.2 – Ersättningsbelopp i arbetslöshetsförsäkringen sedan 1980, högsta dagpenning 

och KAS/grundbelopp 

År 

Ersättningsnivå in-
komstrelaterad ersätt-
ning 

Högsta dag-
penning 

Kas / 
Grundbe-
lopp 

KAS/ Grundbelopp i pro-
cent i förhållande till 
Högsta dagpenning 

1980 91,7% 195 75 38% 
1981 91,7% 210 75 36% 
1982 91,7% 230 80 35% 
1983 91,7% 280 100 36% 
1984 91,7% 300 100 33% 
1985 91,7% 315 100 32% 
1986 91,7% 360 120 33% 
1987 91,7% 400 140 35% 
1988 90,0% 425 149 35% 
1989 90,0% 450 158 35% 
1990 90,0% 495 174 35% 
1991 90,0% 543 191 35% 
1992 90,0% 564 198 35% 
1993 80,0% 564 198 35% 
1994 80,0% 564 245 43% 
1995 80,0% 564 245 43% 
1996 75,0% 564 230 41% 
1997 80,0% 580 240 41% 
1998 80,0% 580 240 41% 
1999 80,0% 580 240 41% 
2000 80,0% 580 240 41% 
2001 80%  580 1) 270 47% 
2002 80%  680 2) 320 47% 
2003 80%  680 2) 320 47% 
2004 80%  680 2) 320 47% 
2005 80%   680 2) 320 47% 
2006 80%  680 2) 320 47% 
2007 80,0%, 70,0% 65 % 680 3) 320 47% 
2008 80,0%, 70,0% 65 % 680 3) 320 47% 
2009 80,0%, 70,0% 65 % 680 3) 320 47% 
Källa: ursprunglig tabell hämtad ifrån IAF statistikdatabas.  
*Egna beräkningar ** Uppgifterna om ersättningsnivå, högsta dagpenning och kas/grundbelopp avser den 31/12 
resp. år 
1) 680 kr under de första 100 ersättningsdagarna fr.o.m. 1/7 2001 (förhöjt belopp) 
2) 730 kr under de första 100 ersättningsdagarna fr.o.m.1/7 2002 (förhöjt belopp).  
3) Möjligheten till förhöjd dagpenning togs bort 1/1 2007. Fr.o.m. 5 mars 2007 är ersättningsnivån 70 procent 
fr.o.m. dag 201 och 65 procent fr.o.m. dag 301. Fr.o.m. 2 juli 2007 är ersättningsnivåerna med vissa undantag: 
80% fr.o.m. dag 1 och 70 % fr.o.m. dag 201.  Möjligheten att efter en ersättningsperiods slut få förlängning med 
ytterligare 300 ersättningsdagar togs bort fr.o.m. den 2 juli 2007. Den som fått en förlängning beviljad före 2 juli 
2007 får enligt övergångsbestämmelser 65 procent fr.o.m. dag 301 (alt. 65 procent fr.o.m. dag 451 för förälder 
till barn under 18 år.) 
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4.4.5 Hur har grundersättning förändrats och vilka effekter har det medfört?  

Genomgången propositioner, utredningar, betänkanden, motioner och övrigt material har visat 

att grundersättningen, alltså KAS och efterföljande grundbelopp, förändrats många gånger. 

Under 80-talet var politikerna, med undantag för åren 1983-1985, bra på att nästan årligen 

räkna upp grundersättningens värde i takt med att inflationen steg så att den bättre skulle följa 

den ekonomiska utvecklingen. I slutet av 80-talet försökte man också göra systemet mer för-

utsägbart med att besluta om en indexeringsprincip för att ersättningarna skulle följa löneut-

vecklingen. Kartläggningen visar att det är först när ekonomin drastiskt försämras och arbets-

lösheten stiger i början på 90-talet som grundersättningen succesivt börjar urholkas i värde 

och försämras. När indexeringsprincipen stoppas av den borgerliga regeringen med moti-

veringen att den medförde förstora påfrestningar är det början på ett dalande ersättningsvärde. 

Medan ersättningsbeloppet explicit bara sänkts en gång, 1996 av den då Socialdemokratiska 

regeringen, så har man istället låtit inflationen äta upp dess värde. På så vis har ersättningens 

frysta belopp skapat en besparing i statsbudgeten när ekonomin fortsatt att växa.  

Undersökningen har visat att detta var en effektiv metod för Socialdemokraterna under 

åren 1994-1998 när de genomförde den stora budgetsaneringen i konvergensprogrammet, då 

mer än hälften av besparingarna var minskade transfereringar till hushållen. Grundersättning-

ens reala värde har dock inte återställs efter den störa krisen, tvärtom har de fortsatta att 

minska i realt värde och urholkats löpande sedan 2002.  Redan 1996 varnade man i ARBOM 

utredningen för den politiska lockelsen att genomföra besparingar genom att succesivt skära 

ner värdet i transfereringar. Indexgruppen visade också att värdet på grundersättningen 1999 i 

nominellt värde var mindre än innan man frångick indexeringsprincipen 1993. Det gjorde 

också att man där höjde grundersättningen under två år. Uppmaningen att efterföljande se 

över ersättningarnas värde varje år har inte efterföljts varken av den då Socialdemokratiska 

regeringen eller den efterföljande borgerliga regeringen. Sedan 2002 har grundersättningens 

ersättningsbelopp inte höjts en enda gång. Enligt en rapport av Inspektionen för socialförsäk-

ringar (ISF) skulle grundersättningen om den varit inkomstindexerade sedan den sist höjdes 

2002 ha varit 432 kronor år 2014. 

 Att grundersättningen fortsatt att succesivt urholkas även efter ekonomin vänt tyder på 

att de inte bara är de ekonomiska förutsättningarna som förorsakat dess försämrade ersätt-

ningsvärde. Det har också handlat om politiska prioriteringar från regeringarna. I intervjun 

med Gunvor G. Ericson menar hon att ersättningens försämrade värde måste förstås efter re-

geringarnas sug efter reformutrymme. 
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Genom att indexeringen försvann vid krisen, så möjliggjorde man att ett reformutrymme i budgeten 

kunde skapas. Varje regering vill ju ha budgetutrymme för nya reformer, om ekonomin då växer 

medan utgifterna minskar så skapas ett reformutrymme utan att man behöver fatta något beslut om 

nedskärningar. En politisks strategi alltså (Intervju med Gunvor G. Ericson 2014-05-14). 

  

  Sedan 2006 har de två efterföljande borgerliga regeringarna explicit uttryckt att de inte 

anser att ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen ska vara höga. Man har dessutom mer 

eller mindre organiserat bort frågan om höjda ersättningar i arbetslöshetsförsäkringen genom 

att ta bort den del i budgetpropositionerna som tidigare explicit handlat om ersättningarnas 

värde. Samma sak har varit gällande under 2003 och 2004 i de socialdemokratiska budgetpro-

positionerna.  

 Att grundersättningen nästan konstant sedan börja på 90-talet succesivt minskat i realt 

värde har stora effekter på alla som är beroende av denna ersättning. Ersättningarnas reala 

värdeminskning betyder att de får mindre pengar i månaden att röra sig med när ekonomin 

växer. Kartläggningen har också visat att man redan 2005 i en motion uppmärksammat pro-

blem som de låga ersättningarna kunde medföra på personer som var beroende av ersättning-

en. Man skrev att de låga ersättningarna riskerade att medföra att personer som mottog arbets-

löshetsersättning behövde ansöka om kompletterande försörjningsstöd för att klara sitt uppe-

hälle.    

 I förhållande till de teoretiska utgångspunkterna stämmer denna succesiva nedskärning 

av grundersättningen väl överens med det Pierson (1994, 1996) kallade en strategi för skuld-

unvikande politik genom undanhållande strategier. Ersättningens långsamma värdeminskning 

skapar en löpande besparingsåtgärd som regeringarna inte behöver besluta om för att denna 

ska kunna fortlöpa, ett icke-beslut. Vidare så stämmer den succesiva utvecklingen väl överens 

med vad samtliga tre teorier uttryckt. I försämrade ekonomiska situationer och vid ökad ar-

betslöshet måste regeringar genomföra besparingar och nedskärningar. Utifrån Pierson kan 

man förklara nedskärningarna i grundersättningen med att de, dels varit nödvändiga i enlighet 

den nya kontexten och dels varit tacksamma eftersom att de kunnat utformas så att de är 

svårupptäckta. Enligt maktresursansatsen borde nedskärningar i grundersättningen skett i 

mindre utsträckning under de Socialdemokratiska regeringsåren, vilket kartläggningen visat 

inte varit fallet. Förvisso menar i teorin att den ekonomiska situationen efter 1990-talet med-

förde att nedskärningar varit nödvändiga, även för Socialdemokratiska regeringar. Utifrån 

denna teori skulle nedskärningarna i grundersättningen kunna förklaras med att inga starka 
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intresseorganisationer skyddat de berördas intressen. Teorin förklarar dock inte varför Social-

demokraterna efter att ekonomin blev bättre igen vid slutet på 1990-talet fortsatte att realt 

sänka ersättningens värde från 2002 och fram till regeringsskiftet 2006. Här kan dock Ruedas 

(2007) insider-outsider teori komma med en möjlig förklaring; att både den socialdemokra-

tiska och borgerliga regeringen inte prioriterat grundersättningen även efter ekonomin förbätt-

rats skulle enligt teorin kunna förklarats med att förbättringar i detta policyområde inte tillta-

lat majoriteten av deras kärnväljare och därför inte prioriterats i en avvägning mot andra poli-

cyområden.  I nästföljande del av den empiriska analysen kartläggs tröskelvillkoren till grun-

dersättningens utveckling. Denna ger ytterligare möjlighet att se om de möjliga förklaringarna 

som framkommit här till nedskärningar i grundersättningen kan befästas ytterliggare i ut-

vecklingen där.    

4.5 Förändringar i tröskelvillkoren till grundförsäkringen/KAS 

Redan i lag 1973:370, lagen om arbetslöshetsförsäkring och i lag 1973:371, lagen om kontant 

arbetsmarknadsstöd fanns grundvillkor för rätten ersättning utformat. För att få ersättning en-

ligt någon av lagarna krävdes att den sökande var arbetsför och i övrigt oförhindrad att ta ett 

arbete. Den sökande skulle vidare vara beredd att ett jobberbjudande om det var ett lämpligt 

arbete, vara anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen samt inte kunnat erhålla lämpligt 

arbete (§4Lag 1973:370; §41973:371). För att få ersättning enligt KAS eller arbetslöshetsför-

säkringen skulle den sökande dessutom uppfylla ett arbetsvillkor som innefattade arbete i 

minst fem månader inom en ramtid på tolv månader (Ibid, §4). Som arbete kunde även andra 

former av sysselsättning räknas in, så kallad jämställd tid. Detta kunde vara all tid av ledighet 

med lön, fullgjord värnplikt, deltagande i arbetsmarknadsutbildning, uppbärande av föräldra-

penning. För KAS kunde även vård av äldre eller funktionsnedsatt person räknas som jäm-

ställd tid (Prop. 1973:56, s 3). Dessutom kunde den som varit arbetslös i tre månader efter att 

ha deltagit i viss kvalificerad utbildning under minst fem månader ha rätt till arbetslöshetser-

sättning (Ibid). Arbetsvillkoret för arbetslöshetsersättningen mjukades 1976 upp till att inne-

fatta 75 dagars arbete fördelat på fem månader. 

I mitten av 80-talet ändrade den då socialdemokratiska regeringen arbetsvillkoret för 

KAS till att innefatta arbete i minst fem månader inom en ramtid på 12 månader och minst 75 

arbetade timmar per månad (Lag 1984:514). Även den som deltagit i minst ett år heltidsstu-

dier eller fem månaders arbetsmarknads politiskutbildning och som varit arbetssökande eller 

arbetat under minst 90 dagar inom en ramtid på 10 månader kunde vara berättigad till ersätt-
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ning. Tanken var att ändringarna skulle underlätta handläggningen av enskilda ärenden och ta 

bort otydligheten i tidigare lagstiftning (Prop 1983/84:126, s 1, 6). Under mitten av 80-talet 

uppmärksammande fack- och arbetsgivarorganisationerna att de inte borde gå att bedriva hel-

tidsstudier och samtidigt erhålla ersättning från KAS. Regeringen beslutade därför att förtyd-

liga grundvillkoret att ersättningen normalt inte skulle utgå till personer som deltog i studier 

på heltid (Prop. 1987/788:114). Utskottet ansåg i likhet med regering att ersättning inte skulle 

ses som studiestöd utan som kompensation vid arbetslöshet. I en motion av vänsterpartiet 

uppmärksammade man att ett sådant beslut kunde minska incitamenten för personer att vida-

reutbilda sig (Motion 1987/88:A46), men utskottet avslog motionen. Samtidigt stramade man 

åt arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen till att innefatta 75 dagars arbete fördelat på 

minst fyra månader (Bet.1987/88:AU18).  

	  4.5.1 Upprepade förändringar av tröskelvillkoren   

I efterdyningarna av 90-talskrisen som slagit hårt mot arbetsmarknaden ville den borgerliga 

regeringen nu strama upp i arbetsvillkoren. Möjligheten att i arbetslöshetsförsäkringen upp-

fylla arbetsvillkor genom antal räknade dagar slopades och möjligheten tillgodoräkna sig jäm-

ställd tid begränsades till att inte gälla den första sök-omgången. Därmed beslutades arbets-

villkoret till minst fem månaders arbete inom en ramtid på 12 månader och minst 75 timmars 

arbete per månad. Första gången man sökte om ersättning skulle ett så kallat allmänt villkor 

uppfyllas och där fick såldes ej jämställd tid tillgodoräknas (Lag 1994:929; Lag 1994:930). 

Dessutom föreslog regeringen att införa ett alternativt till arbetsvillkoret som innebar att ar-

bete skulle ha utförts minst 65 timmar per månad, under minst tio månader inom en ramtid på 

12 månader (Prop. 1993/94:209). Förslaget bifölls i riksdagen, men i ett flertal motioner på-

pekades att de nya arbetsvillkoren skulle försvåra för deltidsanställda och unga att bli berätti-

gade ersättning (Prot. 1993/94:459).  

Vid regeringsskiftet 1994 föreslog Socialdemokraterna att man skulle riva upp och 

återställa de ändringar som gjorts i arbetslöshetsförsäkringen och KAS året innan (Prop. 

1994/95:150). För arbetsvillkoret i ALF skulle detta innebära en tillbakagång till arbete minst 

75 dagar under fyra månader, men utskottet föreslår minst 80 dagar under fem månader.  Det 

alternativa arbetsvillkoret slopades med hänvisning till att flera arbetsvillkor var onödigt 

krångligt. Dessutom bifaller man ett förslag om att tillsätta en utredning om hur en samman-

hållen och allmän arbetslöshetsförsäkring bör se ut (Bet.1994/95:AU5).   
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 Bara två år senare ändrades dock reglerna om arbetsvillkor igen och denna gång be-

slutade man likhet med 1994 att jämställd tid inte fick räknas med i arbetsvillkor vid en första 

sök omgång. Syftet ändringen var att förstärka de försäkringsmässiga inslagen i försäkringen 

(SOU 1996:150, 110). I ARBOM utredningen (SOU 1996:150) föreslog man att arbetsvillko-

ret borde förlängas till att innefatta nio månader och dessutom utvecklade man vad som borde 

kvalificeras som arbete, exempelvis subventionerade arbetsställningar (Ibid, 110-111). Utred-

ningen ansåg också att beräkningen av arbetsvillkor skulle harmonisera mellan de båda för-

säkringarna och utgå ifrån arbetade timmar i båda lagarna. Utifrån detta föreslog man att 

minst arbetade timmar skulle motsvara en vanlig halvtidstjänst. Eftersom att arbetsveckors 

längd kunde variera i olika kollektivavtal ansåg man att gränsen skulle gå vid minst 75 tim-

mar per månad (Ibid, 112-113).  I ARBOM efterfrågade man dessutom en fördjupad utred-

ning om innebörden av att vara aktivt arbetssökande i grundvillkoret (Ibid, s. 98-99).  

I en promemoria av arbetsmarknadsdepartementet (Ds 1998:58) förtydligas att inne-

börden av att vara aktiv arbetssökande inte enkom bör tolkas efter antal sökta jobb, utan att 

hänsyn skulle tas utifrån de förutsättningar som var rådande på arbetsmarknaden.  Med ut-

gångspunkt i ARBOM föreslår regeringen (Prop. 1996/07:107) att ett arbetsvillkor som är 

mer förankrat på arbetsmarknaden borde införas. Den sökande skulle under minst sex måna-

der under en ramtid på 12 månader ha arbetat minst 70 timmar i månaden. Man föreslog även 

ett alternativt arbetsvillkor som efter modifiering av utskottet innefattade arbete minst 45 

timmar per månad under sex månader där totalt antal arbetade timmar uppgick till minst 450. 

Dessa skulle gälla för både KAS och arbetslöshetsförsäkringen (Prop 1996/97:107, 98-99, 

Bet. 1996/97:AU13, 30-31).  

I samband med att den nya lagen om arbetslöshetsförsäkring (Lag 1997:238) trädde i 

kraft reformerades studentervillkoret som tidigare funnits i KAS till att passa in i den nya la-

gen. Det nya studerandevillkoret innebar att sökande som bedrivit studiestödsberättigade hel-

tidsstudierunder minst ett läsår och som efterföljande stått till arbetsmarknadensförfogande 

eller arbetat under minst 90 dagar, inom en ramtid på tio månader efter avslutade studier, var 

berättigade att ansöka om ersättning på grundnivå (§ 19 Lag 1997:238). Ramtiden för perso-

ner under 20 år som genomgått minst treårig gymnasieutbildning förlängdes 2001 fram tills 

den 20:e födelsedagen.   

Regeringen föreslog i en proposition (Prop. 1999/2000:139) att man skulle ändra ar-

betsvillkoret så att endast reguljärt arbete skulle kvalificera till arbetsvillkor (studentervillko-

ret är dock kvar) det betydde att jämställd tid försvann. Till reguljärt arbete innefattades även 

anställning med lönebidrag, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare, arbete inom samhall 
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AB samt högst två månader av totalförsvarsplikt eller uppburen föräldraledighet. I utskottet 

går man på regeringens linje, men tillför att även anställningar som arbetsgivaren finansierat 

med anställningsstöd bör räknas som reguljärt arbete (Bet. 2000/01:AU5). I samma proposit-

ion föreslår regeringen också att grundvillkoret ska ändras så att den sökande tillsammans 

med AMS skulle ansvara för att inom en tre månaders period medverka till att upprätta en in-

dividuell handlingsplan. Det skulle även fastställa vad som ansågs som lämpligt arbete (Prop. 

1999/2000:139, s 50-51, Bet. 2000/01:AU5, s 23). I samband med detta ber man också In-

spektionen för Arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 2004 att ansvara för ett tydliggörande av vad 

som menas med lämpligt arbete i grundvillkoret. I en föreskrift av IAF (2005) tydliggörs där-

för att den sökande aktivt måste arbeta för att tillsammans med AMS och socialtjänst undan-

röja barriärer som hindrar denna från att acceptera ett annars lämpligt arbete (Ibid, 11). Att 

vara förhindrad att ta ett arbete på grund av lokal bundenhet såg IAF som ett otydligt begrepp, 

man förtydligade därför att lokal bundenhet istället skulle ses som geografiskt begränsat om-

råde. Ett geografiskt begränsat område skulle innefattade 12 timmars total bortavarande från 

hemmet om dagen (Ibid, 12).  

4.5.3 Regeringsskifte innebar stora åtstramningar  

Regeringsskiftet 2006 innebar stora förändringar gällande arbetsvillkoret. I regeringens bud-

getproposition för 2007 föreslog man att möjligheten att kvalificera sig till arbetslöshetser-

sättning genom heltidsstudier helt skulle slopas. Därmed försvann alla möjligheter att kvalifi-

cera sig till ersättning som inte innefattades av begreppet reguljärt arbete enligt lagen. Samti-

digt föreslog man ändringar av reglerna kring hur de två månaderna av uppburen föräldrapen-

ning eller totalvärnplikt skulle räknas. Vidare föreslog man ett stramare arbetsvillkor på minst 

80 timmars arbete per månad under sex månader inom en ramtid på 12 månader. Det alterna-

tiva arbetsvillkoret skulle nu innefatta minst 480 timmars arbete under en sammanhängande 

period om sex månader och minst 50 timmar per månad (Prop 2006/07:07:15). LO och TCO 

vänder sig emot förslagen, men både Arbetsgivarverket och Svenskt Näringsliv välkomnar de 

stramare villkoren (Ibid, 18). Det inkommer nästan 20 motioner där avslag på propositionen 

yrkas, utskottet vidhåller att de står bakom regeringen och att de nya villkoren ska ses som en 

del av ett bredare program för att göra arbete mera lönsamt (Bet. 2006/07:AU04, 12, 18).  

Efter 2007 har en del mindre ändringar av arbets- och grundvillkoret implementerats. 

Bland annat har möjligheten att räkna in period i arbete som arbetsgivaren finansierat med 

särskilt anställningsstöd eller som bedrivits med stöd till start av näringsverksamhet inom ra-
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men för ett arbetsmarknadspolitiskt program avskaffats (Lag 2012:413). År 2012 uppmärk-

sammades i en promemoria från arbetsmarknadsdepartementet (DS 2012:3, 93) att förutsäg-

barheten i försäkringen skulle förbättras om grundvillkoren endast innefattade villkor som den 

sökande kunde uppfylla från första arbetslösa dag. Med utgångspunkt i promemorian föreslog 

regeringen 2012 att grundvillkoret skulle ändras i enlighet med förslaget och att villkoret som 

innefattade utarbetande av individuell handlingsplan skulle flyttas från grundvillkoret till en 

annan del av lagen. (Prop. 2012/13:12, s 93; Lag 2013:152).  

4.5.1 Hur har tröskelvillkoren förändrats och vilka effekter har det medfört?   

Kartläggningen har visat att arbetsvillkoren och grundvillkoren ändrats ett flertal gånger se-

dan 80-talets början. Fram till 1996 var reglerna olika för hur man beräknade arbetsvillkor 

olika i KAS och arbetslöshetsförsäkringen. Medan man räknade KAS per timme så räknade 

man i arbetslöshetsförsäkringen dagar. Under sviterna av den ekonomiska krisen försöker den 

då borgerliga regeringen strama åt arbetsvillkoren och harmonisera dessa. När Socialdemo-

kraterna övertog regeringsmakten 1994 riv man upp besluten, vilket betyder att arbetsvillko-

ren återställdes. Men inom ett par år hade man återinfört flera av ändringarna igen. När AR-

BOM-utredningen kom med sitt betänkande om arbetsvillkoren så valde den socialdemokra-

tiska regeringen att föreslå mildare arbetsvillkor än vad ARBOM rekommenderat. I stället för 

minst 75 timmars arbete föreslår man minst 70 timmar, men samtidigt förlänger man ramtiden 

som sedan 1984 varit fem månader till sex månader. Detta betyder att i förhållande till KAS 

sjönk antalet arbetade timmar per månad sjönk med fem timmar, men ramtiden förlängdes 

med en månad. Vid regeringsskiftet 2006 höjde den borgerliga regeringen minsta antal arbe-

tade timmar till 80, vilket betyder att man tillskillnad från tidigare inte tog hänsyn till de ris-

ker som utpekats i ARBOM utredningen. I ARBOM så varnade utredarna för att krav på mer 

än 75 timmars arbete kunde betyda att halvtidsanställda med kortare arbetsveckor skulle ris-

kera att inte kunna uppnå villkoren vid arbetslöshet. Dessutom höjde man minsta antal arbe-

tade timmar i det alternativa arbetsvillkoret.  

 I kartläggningen visar det sig också att möjligheterna att kvalificera sig till ersätt-

ning genom jämställd tid eller studier stramats åt betydande sedan 1980. I KAS kunde man 

under 80-talet jämställa arbetstid med utöver värnplikt, arbetsmarknadsutbildning och föräld-

rapenning, vård av äldre eller funktionshindrad person. Denna möjlighet reduceras under pe-

rioden efter 80-talet ett flertal gånger till att efter år 2000 endast innefatta vissa former för re-

guljärt arbete och totalvärnplikt eller uppburen föräldrapenning under högst två månader. 



44	  
	  

Speciellt tydligt blir det under 2007 när studentervillkoret helt avskaffas. Det betyder att man 

efter 80-talet tagit bort de flesta av de tidigare möjligheterna att kvalificera till ersättning på 

andra sätt än reguljärt arbete. Dessutom har grundvillkoret genomgått förändringar sedan 80-

talet. Man har skarpare formulerat vad som kan anses som hinder för att ta ett arbete, men 

även individens egna ansvar att aktivt undanröja hinder för att kunna acceptera lämpligt ar-

bete har ökat.  

 Sammanfattningsvis har de visat sig att arbetsvillkoret för KAS och för arbetslös-

hetsersättningen stramats åt ett flertal gånger efter 80-talet. Ramperioden har blivit längre, 

minsta antal arbetade timmar har ökat och möjligheten att kvalificera sig genom jämställd tid 

eller studier har kraftigt reducerats. Både borgerliga och socialdemokratiska regeringar har 

genomfört åtstramande beslut, men de tydligaste åtstramningar skedde under 2007 när den 

dåvarande borgerliga regeringen övertog regeringspositionen.    

 Att tröskelvillkoren stramats åt de senaste decennierna har givet stora effekter på 

systemet och medfört att personer med svag anknytning till arbetsmarknaden fått det allt svå-

rare att uppfylla arbetsvillkor och bli berättigade till ersättning. I en rapport från Arbetskas-

sornas samorganisation (SO 2012) uppmärksammas att andelen unga, ny anlända invandrare 

och deltids arbetare som varit inskrivna på arbetsförmedlingen med rätt till ersättning sjunkit 

drastiskt sedan 2006. Då var mellan 70 - 80 procent av de inskrivna berättigade till arbetslös-

hetsersättning, 2010 var samma siffra mellan 30-40 procent. Värst är det för utlandsfödda där 

endast 30 procent av de inskrivna var berättigade arbetslöshetsersättning (SO 2012, s 16). 

Dessutom uppmärksammar man i samma rapport att det stramare arbetsvillkoret är problema-

tiskt ur ett jämställdhetsperspektiv. Fler kvinnor än män tenderar att arbeta halvtid, om deras 

normal vecka då baseras på 37,5 timmars arbetsvecka så riskerar de att inte vara berättigade 

till ersättning (SO 2012, 15). I intervjun med Gunvor G. Ericson sa hon att detta också är nå-

got som den parlamentariska socialförsäkringen nu börjat uppmärksamma (Intervju 2014-05-

15). 

En tydlig effekt av att fler står utan någon ersättning vid arbetslöshet är att dessa per-

soner måste vända sig till alternativa inkomstkällor som familj eller kommunalt försörjnings-

stöd, vilket Salonen uppmärksammade redan 1999. Detta får stora effekter både på personerna 

som berörs och på de enskilda kommunerna. Försörjningsstöd är baserat på familjeinkomst 

och betyder att den arbetslöses hela familjeinkomst avgör rätten till ersättning. Samtidigt är 

försörjningsstöd dyrare att administrera än arbetslöshetsersättning och innebär ökade påfrest-

ningar på kommunernas budgetar (Salonen 2013, 12). En effekt av detta är att många kom-
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muner byggt vad som kan liknas som parallella jobbförmedlingar och arbetsmarknadspoli-

tiska åtgärdsprogram.  

I förhållande till teorierna stämmer denna utevckling väl överens med vad Pierson 

(1994, 1996) beskrev som skuldundviknade politik genom splittring. Tröskelvillkorens 

åtstramning här kan som en politisk strategi för att genomföra besparingar genom att splittra 

gruppen arbetslösa mellan de som är berättigade till ersättning och dem som inte är. På så vis 

minskar andelen som är berättigade till ersättning, vilket minskar budgetposten. Samtidigt 

förskjuter man ansvaret för vissa personer och kostnaderna för dessa till kommunerna eller 

individens själv. Enligt teorin är även detta en metod för politiker att undvika att hållas ansva-

riga för beslut som påverkar denna grupp. Tillskillnad från i den tidigare analysen av ersätt-

ningsnivån kan man här inte lika tydligt hålla både de socialdemokratiska och borgerliga re-

geringarna ansvariga för förändringarna i policyområdet. Förvisso har både de socialdemokra-

tiska och moderata regeringarna genomfört åt stramningar, men mest tydliga var åtstramning-

arna 2007. Socialdemokraterna valde 1996 att gå på en mjukare linje än vad ARBOM utred-

ningen hade föreslagit. Detta skulle således kunna tala för maktresursansatsens kärna att soci-

aldemokratiska regeringar i högre utsträckning än borgerliga försvarar intressena hos arbetar-

klassen. Att Socialdemokraterna likväl varit delaktiga i att genomföra reformer som stramar åt 

tröskelvillkoren, även om de inte varit lika radikala, skulle även här kunna förklaras av 

Ruedas teori. Att policyreformer som tilltalar insiders prioriterats högre än de som primärt 

endast medfört förbättringar för outsiders och att höjda tröskelvillkoren är således ett pris man 

behövt betala för att upprätthålla den typen av politik.       

4.6  Avslutande analys – kan tystnaden förklaras?   

Den empiriska analysen ger starka belägg för att en ny ekonomisk situation utvecklats i Sve-

rige efter 70-talet och medfört andra krav på politiken och de politiska ledarna. Högre krav på 

stramare finanspolitik har medfört att besparingar i större utsträckning än under efterkrigsti-

den varit en förutsättning för att klara av de ekonomiska påfrestningarna. Undersökningen har 

visat att dessa besparingar i stor utsträckning inneburit nedskärningar i arbetslöshetsersätt-

ningens främre marginaler. Detta blir speciellt tydligt efter 90-talskrisen. Undersökningen vi-

sar dock också att det inte bara är för att spara pengar som arbetslöshetsersättningens främre 

marginaler försämrats, utan att det också varit politiska prioriteringar som inte innefattat att 

upprätthålla grundersättningens reala värde eller att generösa tröskelvillkor. Effekterna av ut-

vecklingen är tydliga, grundersättningen har urholkats i värde och fler, speciellt unga, invand-
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rare och kvinnor, har exkluderats från arbetslöshetsersättningen. Det som därför nu blir intres-

sant är att se om de teoretiska utgångspunkterna kan bidra med möjliga förklaringar till varför 

dessa försämringar inte uppmärksammats mer.  

Den empiriska analysen ger klara indikationer på att de nedskärningar och åtstram-

ningar som skett i grundersättningen och tröskelvillkoren till stor del stämmer överens med 

karaktärsdragen hos skuldundvikande politik. Enligt ”den nya välfärdsteorin” är detta en för-

utsättning för att kunna bedriva välfärdspolitik i en modern välfärdsstat utan att förlora väljar-

röster. Genom att grundersättningen inte varit indexerad, med undantag för 1990–1993, har 

politikerna här kunnat genomföra besparingar utan att behöva fatta något formellt beslut om 

nedskärning. Med undantag för åren 2001 och 2002 har grundersättningen konstant urholkats 

sedan 2007. Liknande skedde också under åren 1983–1986. Både utifrån ”den nya välfärds-

teorin” och de förtydliganden som den nuvarande borgerliga regeringen gjorde i budgetpropo-

sitionen 2012 har detta icke-handlande möjliggjort att man kunnat spara pengar i statsbudge-

ten och/ eller kunnat prioritera andra utgiftsposter. Detta framkom också i intervjun med 

Gunvor G. Ericson när hon beskrev frysta ersättningsbelopp som en tacksam metod för alla 

regeringar att skapa reform kapacitet i budgeten. Enligt ”den nya välfärdsteorin” skulle denna 

succesiva nedskärning kunna förklaras utifrån att man haft en önskan om att det inte ska upp-

täckas. Icke–besluten och att effekterna för privatpersonen först blir synliga efter en längre 

period när grundersättningens värde redan urholkats betydande ger tydliga indicier på att teo-

rin väl skulle kunna bidra till förklaringen varför grundersättningens urholkande inte upp-

märksammats mer av befolkningen. Nedskärningen verkar medvetet har varit utformad så att 

den ska vara svår att upptäcka.  

Den empiriska analysen har även visat att tröskelvillkoren förändrats på sätt som 

skulle kunna beskrivas som skuldundviknade politik. Jämställd tid och reguljärt arbete har vid 

upprepade tillfällen efter 80-talet formats om och förändrats så att begreppet inkluderar färre 

alternativ än vanligt lönearbete. Detta har skett succesivt där mindre justeringar av begreppen 

ändrats dess innebörd vid varje beslut, men där den fulla effekten blir tydlig först när man ser 

på den över längre tid. Även denna förändring kan således anses i sin utformning vara 

svårupptäckt av allmänheten. En annan typ av skuldunvikande politik verkar kunna bidra till 

att förklara varför allmänheten inte mer uppmärksammat förändringarna av tröskelvillkoren. 

Genom att tröskelvillkoren stramats åt har vissa arbetslösa exkluderats från rätten till arbets-

löshetsersättning. Detta skapar enligt teorin en splittring mellan de som inkluderats och de 

som exkluderats så att de som inkluderats inte längre upplever att de har samma intressen som 

de exkluderade. Om de inkluderade inte känner av effekterna av åtstramade tröskelvillkor så 
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blir gruppen som exkluderats en marginaliserad minoritet i förhållande till hela arbetskraften. 

Teorin om ”den nya välfärds politiken” kan utifrån ovanstående bidra med troliga förklaringar 

till varför allmänheten inte uppmärksammat förändringarna mer. Den kan dessutom bidra med 

troliga förklaringar till varför de politiska ledarna som fattat besluten inte velat uppmärk-

samma dem. De ligger i hela teorins kärna att politiska ledare inte gynnas vid val av att bli 

sammankopplade med olika nedskärningar som innebär förluster för väljare. 

 
”Jag tror inte att de här är några valfrågor för att politikerna är livrädda för att ta i frågan och på så vis att 

de ska behöva bekänna färg.” (Intervju Gunvor G. Ericson, 2014-05-15). 

 

Vad teorin om den ”den nya välfärdspolitiken” däremot inte lika tydligt kan bidra med är att 

förklara varför de två olika ledande politiska partierna inte uppmärksammat varandras ned-

skärningar. I den empiriska analysen framkom att nedskärningarna varken kan tillskrivas en 

enskild regering eller ett parti, tvärtom har förändringar skett både under socialdemokratiska- 

och borgerliga regeringar. Med utgångspunkt från detta skulle man därför kunna ha förväntat 

sig att det parti som varit i opposition vid valperioder eller i andra politiska debatter borde ha 

uppmärksammat nedskärningar som regeringen gjort, eftersom att nedskärningar ofta motta-

ges negativt. Här verkar däremot en av de andra teorierna bättre kunna bidra med en möjlig 

förklaring. Som framkom i de teoretiska utgångspunkterna så har socialdemokrater och mer 

marknadsliberala regeringar olika politiska intressen och mål med politiken. Dessa baseras på 

hur deras väljargrupper ser ut, beter sig och vilka intressen de önskar att politikerna ska värna 

om. Utifrån Socialdemokraternas grundideologi och maktresursansatsens kärna borde dessa 

haft ett stort intresse i att värna om att arbetslöshetsförsäkringen bevarades intakt så att den 

kan fungera som en garant för arbetarklassen vid arbetslöshet. Att så inte skett skulle däremot 

kunna förklaras av Ruede och Lindvalls (2014) resultat nämligen att Socialdemokraternas ti-

digare mer homogena väljargrupp förändrats sedan 70-talet. Nu finns det tydliga intresseskill-

nader mellan insiders, dem med säkra jobb, och outsider, dem med osäkra eller inga jobb. 

Detta skulle då i hög grad bidra med en trolig förklaring till varför Socialdemokraterna inte 

mer uppmärksammat nedskärningarna som den borgerliga regeringen gjort i försäkringens 

främre marginaler. I följe teorin så skulle de ha varit direkt ogynnsamt för den Socialdemo-

kratiska regeringen att fokusera valkampanjer på passiva arbetsmarknadsåtgärder som främst 

bara tilltalar outsiders. I den empiriska analysen har de framkommit att försämringar i den 

främre marginalen främst påverkar inte bara outsiders utan oetablerade outsiders, de som är 

alla längst ner i systemet. Eftersom att socialdemokraterna enligt teorin inte tjänar på att för-
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bättra situationen för dessa grupper eller på att fokusera valkampanjen på denna typ av politik 

så borde tystnaden kunna förklaras med att de riskerat att förlora på att uppmärksamma för-

ändringarna mer. Genom att fokusera valkampanjerna på passiva arbetsmarknadsåtgärder för 

att förbättra arbetslöshetsförsäkringens främre marginal skulle de riskera att förlora röster till 

de borgerliga alternativen. Dessutom skulle ett uppmärksammande av försämringarna högst 

troligen följas av en förväntan på förslag på förbättringar och eftersom att Socialdemokraterna 

enligt teorin inte kan fokusera på outsiders intressen om de vill vinna omval så skulle sådana 

reformer inte kunna förverkligas. Den ideologiska vinsten av ett ökat fokus på den främre 

marginalen och de oetablerades situation i samhället verkar således ha ätits upp av de poli-

tiska kostnader ett sådant fokus skulle medföra. En mycket marginaliserad grupp av Social-

demokraternas kärnväljare skulle ha gynnats av att detta uppmärksammats mer, medan de 

stora delarna av kärnväljarna skulle ha misstyckt ett sådant fokus.  

För att kort summera visar den empiriska analysen att försämringarna i arbetslöshets-

försäkringens främre marginaler till stor del verkar kunna beskrivas som resultat av de som 

Pierson kallar skuldundvikande politik. Att förändringarna är utformade så att de ska vara 

svåra att upptäcka och där effekterna först verkligt blir synliga efter en längre period. Detta 

verkar kunna förklara varför allmänheten inte uppmärksammat förändringarna mer. Samtidigt 

visar analysen att inget av de ledande partierna verkar ha velat uppmärksamma förändringarna 

mer då de inte gynnat deras politiska intresse i att vinna val. Givet att vi kan acceptera de teo-

retiska antaganden som utvecklats så kan försämringarna ses som ett resultat av att policyom-

rådet nedprioriterats av såväl de socialdemokratiska som borgerliga ledarna, då förbättringar 

här inte skulle genererat flera röster vid val. Att försämringarna sedan inte uppmärksammats 

mer kan förklaras av att de i dess själva konstruktion varit svåra att upptäcka allmänheten 

själva, samtidigt som att ingen av de ledande partierna har haft något incitament att uppmärk-

samma utvecklingen som skett. Resterande del av denna uppsats ägnas åt att diskutera dessa 

resultat.   
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5. Slutsatser och diskussion 

I den här uppsatsen har jag visat att betydande försämringar har skett i arbetslöshetsförsäk-

ringens främre marginal sedan den ekonomiska kontexten förändrats drastiskt i och med den 

stora 90-tals krisen. Studien har också visat att en ökande medvetenheten om behovet av be-

sparingar varit närvarande i den politiska debatten, på båda sidor av partiblocken, enda sedan 

oljeprischockerna och de tidiga devalveringarna i Sverige på 80-talet. Den huvudsakliga slut-

satsen är att dessa försämringar inte verkar ha uppmärksammats mer för att de genom dess 

själva utformning har varit svåra att upptäcka av allmänheten och av att inget av de politiska 

partierna (undantaget möjligtvis Vänsterpartiet) verkar ha haft något att vinna på att uppmärk-

samma dessa försämringar. Detta gäller särskilt de två partierna som varit i regeringsposition, 

där bägge partierna varit ansvariga för ett flertal av försämringarna.    

 Studien sluter sig således till liknande resonemang som Ruede (2007) och senare till-

sammans med Lindvall (2014) kommit fram till i tidigare studier. Att de borgerliga partiernas 

kärnväljare vanligtvis inte återfinns bland en marginaliserad grupp arbetslösa och deras gene-

rella partipolitiska kompass är snarare riktad åt motsatt håll. Rent ideologiskt har de således 

inte haft några incitament att beskydda denna grupp från försämringar och tvärtom har de bi-

dragit till en stor del av dem. Det är å andra sidan inte samma sak som att de skulle tjänat på 

att uppmärksamma försämringarna. Att de borgerliga partierna därför skulle velat uppmärk-

samma att man urholkat grundersättningens värde och befäst en inträdesproblematik i arbets-

löshetsförsäkringen håller jag därför utifrån ovanstående för osannolikt.   

 För att kunna ge en möjlig förklaring till studiens mer förvånande resultat, att även 

Socialdemokraterna inte bara varit med och befäst försämringar som de borgerliga initierat, 

utan också själva varit aktiva i att besluta om dem. Här har jag återigen slutit mig till Ruede 

och Lindvalls (2014) resonemang, att den socialdemokratiska väljarkåren idag inte är, som 

man i maktresursansatsen förutsätter, en homogen arbetarklass med samma intressen, utan att 

den är tydligt splittrad mellan de som är i säkert arbete och de som är arbetslösa eller i osäkra 

jobb. Därtill har jag i uppsatsen utifrån Salonen (1999) dragit denna parallell ytterligare och 

visat på att man dessutom kan dela upp arbetslösa mellan de som är etablerade arbetslösa och 

de som är oetablerade arbetslösa. Utifrån detta har jag tolkat Socialdemokraternas handlande i 

och tystnad kring de försämringar som skett i arbetslöshetens främre marginaler som ett 
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oundvikligt resultat av deras naturliga önskan att få så många röster som möjligt vid val. 

Ruede och Lindvalls studie (2014) visade att det varit direkt ogynnsamt för Socialdemokra-

terna att prioritera policys som mest tilltalat outsiders och att i valkampanjer ens uppmärk-

samma frågor som berör aktiv och passiv arbetsmarknadspolitik. Min tolkning är att detta 

torde vara än mer gällande när de kommit till policys som främst tilltalat än mer marginali-

serade delar av väljargruppen, oetablerade arbetslösa. Eftersom att Socialdemokraterna, oav-

sett grundideologi eller egentliga preferenser, inte prioriterat intressena hos de oetablerade 

(utan tvärtom) är också en trolig förklaring till varför försämringarna inte uppmärksammat 

mer att de varit delaktiga i dem och ändå inte haft möjlighet att föreslå några alternativ till 

förbättringar.    

 Till sist är frågan huruvida man utifrån den här studiens resultat bättre kan förstå var-

för liknande nedskärningar i flera andra socialförsäkringar inte heller uppmärksammats mer. I 

fallstudien så har nedskärningar i arbetslöshetsförsäkringens främre marginaler förklarats med 

att de i hög utsträckning kunnat ske succesivt och under lång tid för att inget av de ledande 

partierna tjänat på att prioritera policyområdet eller uppmärksamma försämringarna. Givet att 

man accepterar denna slutsats så borde man kunna förutsätta att de båda ledande partier har 

haft än mer incitament att inte uppmärksammas som ansvariga för nedskärningar i de andra 

socialförsäkringarna. Grunden till detta antagande är att de andra socialförsäkringarna inte 

lika tydligt tilltalar specifika intressegrupper. Såväl höginkomsttagare som arbetarklassens 

insiders och outsiders kan alla riskera att bli sjuka, att skada sig på arbetet eller bli föräldrar. 

De politiska kostnaderna för att förknippas med nedskärningar i dessa borde således vara 

större för samtliga partier.  

 Däremot borde partierna då ha större incitament att uppmärksamma försämringar som 

de själva inte förorsakat, även om de gäller på grund eller garantinivå, eftersom att dessa kan 

innebära förluster för större intressegrupper. Att detta inte skett i större omfång tyder på att en 

utvidgad studie över samtliga socialförsäkringar skulle visa på att partier från båda parti-

blocken varit inblandande i besluten eller icke-besluten.   
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6. Avslutande reflektioner  

Syftet med den här uppsatsen har inte varit att undersöka eller argumentera för hur arbetslös-

hetsförsäkringen eller för den delen socialförsäkringarna i framtiden borde vara utformade, 

vilket för en mastersuppsats skulle varit en mycket svår frågeställning.  Däremot hänger den 

frågan likväl ihop med syftet för den här uppsatsen. Sverige har det senaste 30 åren genom-

gått stora förändringar, definitivt kontextuellt, men kanske också ideologiskt. Denna utveckl-

ing har också påverkat politiken i allmänhet och välfärdsfrågorna i synnerhet. Vi har gått från 

ett inkluderande universellt trygghetssystem, baserad på omfördelning och omställning till ett 

system där allt fler personer som under perioder livet inte kan eller får arbeta, exkluderas från 

de trygghetssystem som skapats i syfte att bistå dem. Att detta oftast slår mot personer som 

redan är samhällets mest marginaliserade gör fallet ännu hårdare.   

Samtidigt har jag de senaste månaderna kunna skymta en ny trend i Sverige. Vi har så 

smått börjat prata om utvecklingen i välfärden i allmänhet och i arbetslöshetsförsäkringen i 

synnerhet, om än på en mycket sparsam nivå. När jag började skriva den här uppsatsen hade 

jag aldrig hört någon i radio eller TV diskutera effekten av att socialförsäkringarnas reala vär-

den släpat efter till följd av att de inte varit indexerade. De tre senaste månaderna har det ut-

kommit två rapporter om detta, som förvisso mest fokuserar på effekterna av att taken i för-

säkringarna släpat efter, men likväl. Samtidigt kunde man för inte så länge sedan läsa i en li-

beral marknadstidning att en liberal chefredaktör ansåg att nu var det nog. Han ville inte ha 

mera pengar i plånboken utan en fungerande välfärd. Och i en av de många partidebatterna 

kunde man, även om ämnet igen städas av ganska snabbt, höra att merparten av alla partier 

ville höja taket i arbetslöshetsförsäkringen. Även om de fortfarande är långt kvar till att pas-

siva arbetsmarknadsreformer i allmänhet och de delar som påverkar de mest utsatta medbor-

garna i synnerhet blir den avgörande valfrågan, skulle ändå de rätta omständigheterna (som 

Rueda talade om i sin studie) för ett ökat fokus på socialförsäkringarnas framtid kunna vara 

nu. Huruvida denna iakttagelse förefaller sig vara riktig eller inte lämnar jag upp till framtiden 

att utvisa och framtida forskning att undersöka.  
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