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Sammanfattning 

Uppsatsen söker svar på frågan vad begreppet utanförskap innebär. För att få fram dess 

innebörd sker en analys av vad dess motsats innebär och hur urskiljandet sker. Den 

metod som används är en komparativ textanalys.  

Slutsatserna är att utanförskap innebär att individen inte finns på den marknad som 

övervakas och kontrolleras av statens administrativa lagstiftning. Lagstiftningen 

uttrycker inte någon moral utan är ett redskap för social kontroll och makt. Den 

integrerande funktionen utförs av en strävan mot att bli jämlik med dem som är högst 

värderade på arbetsdelningens statushierarki och som även torde vara i vart fall till viss 

del överensstämmande med det styrande skiktet. Utanförskap i förhållande till 

jämlikhetssträvandena är tvåfaldig. En sida av utanförskap i förhållande till jämlikhet är 

att individen inte får vara sig själv eller ha makt över sig själv i förhållande till den 

administrativa lagstiftningen.  Den andra sidan innebär att individen inte tillåts eller kan 

imitera det styrande skiktet, eller bli en del därav. Rättstillämpningen utför 

uppdelningen och kategoriseringen av vem som är i utanförskap.  

Nyckelord 

Ett antal ord som är viktiga i uppsatsen och som kort visar vad den innehåller. 

Utanförskap, Marknad, Jämlikhet, Solidaritet, Arbetsdelning, Status, Makt  

 

 



 

  

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning .................................................................. 3 

Inledning ................................................................................. 1 

Tidigare forskning ...................................................................... 3 

Metod och data ......................................................................... 4 

Makt och rätt ............................................................................ 6 

Biomakt ................................................................................................... 6 

Social kontroll ......................................................................................... 9 

Broderskap ............................................................................. 11 

Integration och reproduktion av solidaritet i rätten .............................. 11 

Korporatism .......................................................................................... 13 

Marknad ................................................................................ 14 

Frihet och lika möjligheter .................................................................... 14 

Ingrepp i den fria marknaden ............................................................... 16 

Jämlikhet ............................................................................... 18 

Ojämlikhet och omfördelning ................................................................ 18 

Imitation och integration ...................................................................... 20 

Slutsatser och diskussion .......................................................... 22 

Utanförskap .......................................................................................... 22 

En urskiljande maktteknik ................................................................. 22 

Biomakt och marknad ........................................................................ 24 

Jämlikhet och integration .................................................................. 27 

Litteraturlista .......................................................................... 30 



 

 1 

Inledning 

Det sociologiska begreppet utanförskap (social exclusion) har enligt Littlewood m.fl (2007) 

uppstått under den senare tredjedelen av 1900-talet och kanske främst i Frankrike under sent 

80-tal eller tidigt 90-tal. Begreppet är inte enhetligt men behandlar många gånger fattigdom. 

Att begreppet uppstår kan enligt min mening vara relaterat till att välfärdsstaten med sin 

ekonomiska omfördelning trots allt inte visade sig vara lösningen på ojämlikheten. Denna 

tanke delar jag med Littlewood m.fl. (2007).  

För att ett utanförskap ska kunna finnas, måste detta förhålla sig till något som är en tänkt 

helhet, t.ex. ett helintegrerat samhälle. Välfärdsstaten har via administrativ lagstiftning trott 

sig kunna skapa ett solidariskt och jämlikt samhälle (Korpi 1981; Esping-Andersen 1990). 

Men trots detta vällovliga syfte sägs utanförskap alltjämt existera i förhållande till 

välfärdsstaten.  

Uppsatsens syfte är därför att undersöka vad begreppet utanförskap innebär i förhållande till 

den svenska välfärdsstaten. Frågeställningar är dels vad utanförskapet förhåller sig till eller 

med andra ord vad som är utanförskapets motsats, dels hur utskiljandet till utanförskap sker.  

Ett tydliggörande av utanförskapets innebörd är viktigt för den allmänna politiska debatten, 

dels för den teoretiska debatten. I den allmänna politiska debatten är utanförskap är ett aktuellt 

ämne men definitionen av begreppet är vag.  Såväl invandrare som arbetslösa sägs vara i 

utanförskap trots att deras respektive vardag kan skilja sig från varandra och utanförskapet 

beskrivs som ett tillstånd som döljer processen som skapat det (Davidsson, 2010). Vad gäller 

den teoretiska debatten, har utanförskap som begrepp har sällan använts i tidigare teoretisk 

debatt även om begreppet som sådant funnits i det outtalade eller under förklädnad. Denna 

uppsats ska förhoppningsvis kunna fylla en funktion som ett första steg på vägen mot en 

definition av utanförskap och därmed också på en acceptabel lösning på företeelsen som 

sådan. 

Uppsatsen avgränsas på så vis att den inte behandlar politiska rättigheter eller demokratins 

legitimerande verkan. Politik är ett sätt att påverka sin samtid och demokrati per se kan sägas 

legitimera den sociala ordningen såsom den tar sig uttryck i den administrativa lagstiftningen. 

En person utan rösträtt har visserligen mindre möjlighet att påverka och kan därmed sägas 
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hamna i en viss form av utanförskap men detta lämnas utanför frågeställningen. Ytterligare en 

avgränsning är mot kriminalitet. Eftersom kriminalitet regleras av strafflag, kunde man tänka 

sig att brott förhåller sig till något såsom utanförskap förhåller sig något. Kriminalitet är dock 

utförligt behandlat inom kriminologin.  

Besvarandet av frågorna vad utanförskapet förhåller sig till, eller vad som är ”innanförskap”, 

samt hur urskiljandet till utanförskap sker, görs enligt följande disposition.  

Det inledande kapitlet behandlar tidigare forskning på området. Det påföljande avsnittet berör 

metod och data.  

I avsnittet ”Makt och rätt” definieras inledningsvis biomakt som den typ av makt som verkar 

genom disciplinering av individer och reglering av befolkning (Lindgren, 2007:261) och 

välfärdsstaten utifrån den förvaltningsrättliga (statens administrativa) lagstiftning. Vidare 

utvecklas rättens funktion som formell social kontroll dvs. upprätthållande av samhällelig 

ordning samt skapande av förutsättningar för ett förutsägbart beteende.  

Under rubriken ”Broderskap” undersöks utanförskap i förhållande till att vara eller inte vara 

del av en integrerad helhet. Enligt Durkheim (1983) reproducerar lagen den moral som håller 

samman ett arbetsdelat organiskt samhälle. Avsnittet behandlar frågan om moralisk solidaritet 

i statens administrativa lagstiftning respektive den moraliska solidaritetens korporativistiska 

drag.  

Därefter följer ett avsnitt benämnt ”Marknad” i vilket utanförskapet undersöks i förhållande 

till en idealtyp av marknad innefattande perfekt konkurrens där jämvikt mellan utbud och 

efterfrågan nås via prismekanismen. Vidare analyseras vad som sker med utanförskapet för 

det fall ingrepp görs i marknaden genom den administrativa lagstiftningen.  

Slutligen undersöks under rubriken ”Jämlikhet” om utanförskap kan uppkomma dels om 

individen inte får vara jämlik, dels om individen tvingas vara jämlik. I samband därmed 

prövas om jämlikhetssträvandena innebär en imitation av de grupperingar som värderas högst 

och/eller har mest makt inom samhället och därmed har en integrerande funktion.  

Uppsatsen avslutas med ett avsnitt innefattande slutsatser och diskussion avseende 

utanförskapets innebörd. 
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Tidigare forskning  

En genomgång av tidigare forskning avseende begreppet utanförskap (social exclusion) 

återfinns hos Littlewood m.fl (2007). Av genomgången framgår att begreppet är mycket 

elastiskt och kan ses ur många olika perspektiv. Med anledning av denna uppsats begränsade 

natur, ges nedan en kortfattad översikt av Littlewoods genomgång
1
.  

Den dominerande tanken avseende utanförskap (social exclusion) är att detta förhåller sig till 

integration som den andra sidan av ett begreppspar. Enligt Littlewood förefaller synen på 

samhället som en tvingande integrerad helhet, där dysfunktion försöker åtgärdas med hjälp av 

moral för att åstadkomma integration och social ordning, att dominera.  

Enligt diskursen anses enighet föreligga om att de underliggande orsakerna till ökande 

utanförskap (social exclusion) är de senaste årtiondenas ekonomiska förändringar och 

efterföljande omstrukturering av sociala och politiska institutioner. Utanförskap (social 

exclusion) kan även betraktas som en process. Denna inleds exempelvis med att individen 

förlorar sitt arbete och sedan inte hittar ett nytt vilket i sin tur leder till följder som gör att en 

utslagningsprocess påbörjas. Ett annat sätt att se utanförskap (social exclusion) är i olika 

dimensioner, exempelvis utanförskap i förhållande till arbetsmarknad eller kulturell 

tillhörighet, eller i form av segregering, fattigdom eller isolering. Utanförskap (social 

exclusion) kan även vara kumulativt.  

I genomgången nämns en brittisk undersökning där utanförskap (social exclusion) har 

analyserats i förhållande till välfärd utifrån ett fattigdomsperspektiv.  Det nämns inte om 

någon forskare intresserat sig specifikt för lagstiftningens funktion av social kontroll eller att 

lagen är ett maktinstrument som användas av vissa individer för att styra andra i förhållande 

till utanförskap (social exclusion). Det som dock nämns är socialpolitik och där får makten 

betraktas som underförstådd. Inte heller nämns att lagen är ett målrationellt system och inte ett 

värderationellt trots att den funktionella approachen är tänkt att ha moral som stöd för 

integrering.  

I en diskursanalys av hur begreppet utanförskap använts i den svenska riksdagsdebatten under 

åren 2003 – 2006 görs inte någon definition av utanförskap utan en diskursiv placering av 

                                                 

1 Intresserade läsare rekommenderas att ta del av genomgången. 
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begreppet (Davidsson, 2010). Enkelt uttryckt utgörs utanförskap av olika sorters negativt 

definierade tillstånd vars botemedel stavas arbete. I debatten beskrivs utanförskapet som ett 

tillstånd som döljer processen som skapat det. Även denna studie finner att tidigare forskning 

kring begreppet är knapp.  

Metod och data 

Denna uppsats har utförts som ett mycket ödmjukt försök att i Foucaults fotspår, och med en 

sociologisk ansats innefattande ett antal teorier och såväl induktiv som deduktiv analys, förstå 

innebörden av begreppet utanförskap. 

Det påpekas av översättaren till ”Diskursens ordning” (Foucault 1993:57) att franskans 

discours många betydelser som inte fångas av svenskans diskurs. För denna studies del tolkas 

begreppet discours snarast som liknande vad juristen benämner doktrin dvs. 

rättsvetenskapliga texter. Analysen i denna uppsats utförs således mot bakgrund av texter som 

har viss tyngd inom det vetenskapliga området.  

Litteraturen jag använt mig av i min studie har jag funnit på olika sätt. Foucaults 

”Övervakning och straff” (Foucault, 2009) samt ”Sexualitetens historia” (Foucault, 2003) är 

jag bekant med sedan tidigare liksom den svenska lagstiftningen, den senare har varit mitt 

levebröd under många år. Min handledare gav mig förslag på litteratur att analysera och jag 

valde ut Marshall och Hayek att fördjupa mig i. Esping-Andersson och Korpi är kända namn 

som jag tidigare sett referenser till men inte läst. Durkheim bekantade jag mig med i början av 

mina sociologistudier. Resterande del av litteraturen är sådan som jag tidigare kommit i 

kontakt med eller själv sökt fram för att få svar på vissa frågor. 

Foucault (1993) nämner olika utestängningssystem som används avseende texter eller 

anföranden. Det finns sådant som inte får sägas, sådant som är förbjudet. De förbud som finns 

kan verka oförargliga men avslöjar kopplingar till begär och makt. En annan 

utestängningsprincip är kategoriseringen som i sig innebär en uppdelning och ett förkastande. 

Där finns också en vilja till sanning som, om den inte längre kan kopplas till maktutövning, 

inte heller kan betraktas som sann.  



 

 5 

Den respekt för texten och anförandet som finns i vår civilisation torde enligt Foucault bottna 

i rädsla för det okontrollerbara. För att utplåna denna fruktan, och analysera dess villkor, spel 

och effekter, måste vi se och ifrågasätta utestängningsprocedurerna. Detta har jag försökt att 

göra genom att läsa mina utvalda texter, jämföra dem med varandra och ifrågasätta dem.  

Genomgående har jag sökt i texterna efter företeelser eller benämningar som tillsammans 

utgör ett tema (Boyatzis, 1988). Tidigt under processen utkristalliserade sig tre induktiva 

teman: Frihet, jämlikhet och broderskap. Frihet bildades utifrån företeelser som kan sägas 

representera individens frihet såsom civila rättigheter, en marknad med fri konkurrens, civila 

domstolar och individen i centrum. Jämlikhet innehöll en mängd olika företeelser som alla 

hade, eller kunde ha, någon form av beröring med social rättvisa och social jämlikhet. Det 

blev således en mängd olika omständigheter såsom ekonomisk jämlikhet, jämviktspris, social 

jämlikhet, social rättvisa, statushierarki, moral, makt, arbetsdelning, etc. Broderskap, som var 

den del av temat jag började arbeta med, innefattade den sedermera oväntat komplexa 

moraliska solidariteten, integrationstanken, nationalstaten, korporatism och kollektivet.  

Frihet, jämlikhet och broderskap är som bekant franska revolutionens slagord. Tillsammans 

förespråkar de enighet (Frihet, jämlikhet och broderskap, 2011). Således till synes utmärkta 

teman att undersöka utanförskapets innebörd utifrån.   

Respektive tema motsvarar till större delen varsitt kapitel i uppsatsen. Kapitlen har samma 

namn som respektive tema förutom temat frihet som motsvarar kapitlet ”Marknad”. Såsom  

tema har var och en en relativt klar gräns gentemot de båda andra. Som kapitel i uppsatsen är 

inte gränserna längre lika klara. Det beror bland annat på att den moraliska solidariteten inte i 

detta sammanhang spelar den roll för integrationen som förutsattes när uppsatsarbetet just 

påbörjats och den induktiva tematiseringen gjordes, utan att det i stället är jämlikheten som 

imitation som snarast verkar integrerande. Ytterligare en gränsöverskridande omständighet är 

arbetsdelningen.  

Analysen började i samband med att genomläsningen av texterna startade i förhållande till 

innebörden i begreppet utanförskap. Under processens gång har analysen ändrat karaktär från 

att söka teman och svar på mina frågor till att försöka förstå hur teman och begrepp hänger 

samman. Något förenklat var processens första del mer induktiv medan andra delen var mer 

deduktiv och logiskt analytisk. Efter det att analysen i stort sett var klar, läste jag om texterna 

helt eller delvis för att kontrollera om jag missuppfattat eller missat något. Vid denna 

avslutande läsning av texterna, har jag även funnit stöd för mina slutsatser som jag inte kunde 

se under den inledande, mer induktiva, första genomläsningen.  
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I min analys har jag även använt mig av fyrkantsfält och truth tables (Becker, 1998). Ett av 

fyrkantsfälten redovisas under resultat för förståelse av förhållandet mellan biomaktens 

område och en fri marknad.  

När det gäller min studies reliabilitet så torde det vara möjligt för någon som läser samma 

texter samt använder mitt arbetstema och de frågeställningar som redovisas i samband med 

texterna nedan att komma till ett liknande resultat (Boyatzis, 1998). Vad gäller validiteten 

(Esaiasson m. fl., 2007) kan invändningar resas exempelvis när det gäller korporatismen 

(broderskapet). Att den kan sägas existera utifrån de texter jag valt är en sak men vad den 

omfattar låter sig inte definieras annat än mycket vagt i detta sammanhang. Det är en brist 

men eftersom analysen avser makroförhållanden, som ofta ändå blir till idealtyper för 

vägledning i att se strukturer i samhället, så borde korporatismens behandling i denna studie 

ändå kunna betraktas som nöjaktig. Samma resonemang kan föras beträffande jämlikheten 

som är och förblir odefinierad till sitt absoluta innehåll. Uppsatsens slutsatser utgör en bild av 

en övergripande struktur med de brister som vanligtvis hänger samman med en abstrakt 

förenkling. Studien torde även kunna betraktas som en förstudie som visar på vad som kan ha 

betydelse för utanförskapets innebörd och var det kan vara passande att forska vidare med 

empiriska studier.  

Makt och rätt 

Biomakt  

Foucault använder sig av begreppet biomakt som benämning på den typ av makt
2
, utvecklad 

redan på 1600-talet, som verkar genom disciplinering av individer och reglering av befolkning 

(Lindgren, 2007: 261).  

För att förstå vad utanförskap är, är utgångspunkten i denna uppsats att det nödvändigt att 

förstå vad det är som individen är utanför i förhållande till. Eftersom utanförskap förefaller att 

                                                 

2 Makt är ett svårdefinierbart begrepp. Enligt Max Weber är makt en social relation som innefattar en 

intressemotsättning eller konflikt där makt är makt över någon eller några. Ett modernt maktbegrepp 

inrymmer dock inte bara den faktiska maktutövningen utan även underliggande betingelser i samhällslivet 

som styr mänskligt handlande (Brante m. fl., 2001). 
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vara relaterat till att välfärdsstaten var tänkt att i vart fall minska någon form av skillnader 

mellan individer, är det naturligt att definiera välfärdsstaten utifrån den lagstiftningsväv som 

skapar välfärdsstaten.  

Den svenska välfärdsstaten har byggts upp och regleras genom en oöverskådlig mängd 

förvaltningsrättslig lagstiftning. Förvaltningsrätten är statens administrativa rättsregler och 

reglerar våra liv och vår hälsa från det vi föds till dess vi dör. De administrativa reglerna talar 

om vad vi får heta och vad vi ska lära oss i skolan. De talar om hur mycket av det vi tjänar 

som stat, landsting och kommun ska ha i skatt och andra avgifter. Om vi blir sjuka, arbetslösa 

eller vill studera finns olika system som inbördes inte är kompatibla som kan möjliggöra vår 

försörjning. Kommunen har det yttersta ansvaret för vår försörjning om allt annat fallerar men 

endast om du inte har några som helst egna tillgångar. De administrativa rättsreglerna talar om 

vad som är konkurrens, var och hur vi får bygga ett hus att bo i, hur fort du får köra din bil, att 

du som kvinna ska kontrollera dina bröst och din livmoderhals vid vissa bestämda tillfällen 

och en mängd andra saker.  

Den administrativa lagstiftningen avser förhållandet mellan staten (det offentliga) och 

individen. För tydlighetens skull förtjänar det att redan nu nämnas att förhållandet mellan 

individer och/eller företag, juridiska eller fysiska personer, regleras genom civilrätten. 

Civilrättens grundläggande rättshandling är kontraktet. Den administrativa rätten däremot 

grundar sig inte på något kontrakt utan på tvång.  

Den administrativa lagstiftningen motsvarar i stort Foucaults biomakt, makten över livet och 

över kroppen (2002). Samma lagstiftning är statens disciplinära lagstiftning med vilken staten 

utövar social kontroll över sina medborgare (Thorslund m.fl., 2010). Slutligen är det samma 

lagstiftning som förefaller tänkt att integrera oss alla, skapa solidaritet och jämlikhet (Korpi, 

1981; Esping-Andersen, 1990; Marshall, 1992). 

Sedan 1600-talet har makten över livet utvecklas i två huvudformer som snarast utgör två 

poler i utvecklingen förbundna med varandra genom ett helt knippe av mellanliggande 

relationer (Foucault, 2009:140). Den ena polen, tillika den först utvecklade, fokuserar på 

människan som en programmeringsbar enhet. Individen ska disciplineras och göras foglig. 

Den andra polen, uppkommen mot mitten av 1700-talet, fokuserar på människan som 

biologisk varelse. Fokus ligger på förökning, födelse, död, hälsa och livslängd. Biomaktens 

högsta funktion är att lägga beslag på livet från dess början till dess slut.  
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Foucault (2002:140) nämner vad som får förmodas vara Durkheims självmordsstudie i 

samband med att han utvecklar den politiska maktens uppgift att förvalta livet. Viljan att dö, 

att undkomma maktens förvaltande av livet, väckte förvåning under 1800-talet. Detta nämns, 

därför om att viljan att dö väcker förvåning, förutsätter förvåningen en förväntad vilja hos 

undersåten att underkasta sig makten som förvaltar livet och därmed enligt min mening kan 

ses som en analogi med viljan att underkasta sig välfärdsstatens makt i övrigt. Det förefaller 

därför som det förutsätts att integration och underkastelse är en default setting.  

Disciplineringsprocessen påbörjades enligt Foucault (2009) inom militärväsendet, skolan, 

fabrikerna och sjukhusen. Människorna individualiserades och skiljdes åt från varandra. 

Genom att individerna separerades och bedömdes enligt fastställda kriterier, kom de att hållas 

fängslade med hjälp såväl yttre tvång som av sina egna själar dvs. inre motivation. Den 

individuella själen skapades av den makt som disciplineringen utövar och själen är samtidigt 

ett redskap i disciplineringen.  Med Foucaults (2009:35) egna ord: “Själen är kroppens 

fängelse”. 

För att kunna upprätthålla disciplin krävs ett övervakningssystem (Foucault, 2009:196). Målet 

var en övervakningsorganisation som klarade av att ständigt se allt, inspirerad av Jeremy 

Benthams Panoptikon. Panoptikon beskrivs som ett torn med runtomliggande celler där 

övervakning kan ske när som helst vilket leder till att individerna i cellerna inte vet när de är 

övervakade. I de stora verkstäderna kontrollerades arbetarna under hela produktionskedjan av 

människor anställda för att övervaka arbetarna. Inte bara produkter och reglemente 

kontrollerades, utan även hur arbetarna utförde sitt arbete och hur de uppförde sig.  

I ett disciplinärt system existerar alltid en straffande mekanism vars syfte är att korrigera 

avsteg från ordningen och belöna gott uppförande och prestationer (Foucault 2009). Med 

andra ord så normaliserar systemet. I stort sett alla förfaranden för individuell kontroll 

fungerar därför på två sätt. Å ena sidan delar kontrollen upp i två delar och gör i och med det 

en markering. Uppdelningen görs exempelvis i normal och onormal, eller laglig och kriminell. 

Å andra sidan skiljer den individuella kontrollen individerna åt och tvingar in var och en på 

sin plats. Johansson och Hilte (2010) beskriver hur socialtjänst eller sjukvård genom 

kategoriseringen matchar hjälpsökandes behov och problem i förhållande till administration 

och biomakt. Passar den enskildes problem eller behov in i en bestämmelse, är individen en 

del av systemet. I annat fall är individen exkluderad.  
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Enligt Foucault (2002:142) har biomaktens båda makttekniker varit medskapande beträffande 

segregation och klasskillnader. Maktteknikerna har ömsesidigt påverkat varandra och därmed 

säkrat såväl maktrelationer som herravälde.  

Det är tämligen enkelt att se att den svenska förvaltningsrätten till avgörande del motsvarar 

innebörden i begreppet för biomakt. Vi bedöms och examineras, vi sorteras och hålls vid liv. 

Vissa sorteras ut via lagstiftningens kategorisering och skulle därmed kunna hamna i 

utanförskap.  

Fortsättningsvis, för att förenkla och underlätta framställningen inkluderas, utan närmare 

argumentation för eller emot, även de administrativa rättsreglerna som avser marknaden i 

biomakten.  

Social kontroll 

Social kontroll innefattar de metoder med vilka medlemmar i ett samfund upprätthåller 

ordning och skapar förutsättningar för ett förutsägbart beteende (Vago, 1997). Social kontroll 

kan vara informell respektive formell. Även om det inte existerar några klara gränser emellan 

formell och informell social kontroll, karaktäriseras mer komplicerade samhällen med högre 

arbetsdelning av formell social kontroll. De två huvudtyperna för formell social kontroll 

utgörs enligt Vago (1997) av statens tvångsmakt (exempelvis administrativ lagstiftning) 

respektive social kontroll via olika organisationer, klubbar, universitet, trossamfund och 

intresseföringar. 

De stora systemen för social kontroll är moral
3
, religion och rätten (lagen) enligt Pound 

(1942). Dessa tre var inledningsvis förenade. I dagens samhälle är rätten (lagen) den främsta 

bäraren av social kontroll (Pound). Genom politiskt organiserade samhällen försöker vi 

reglera relationer och uppförande via lagstiftningen.  

Här är det på sin plats att notera att rätt och lag inte nödvändigtvis är samma sak. Rätt kan på 

svenska förstås i betydelsen rättvisa
4
 men även som lagstiftning. Det är såväl teoretiskt som 

praktiskt tänkbart att det finns lagstiftning som inte är rättvis (jfr Strahl, 1991).  

                                                 

3 Moral kan definieras som en grunduppfattning om vad som är rätta eller felaktiga, bra eller dåliga 

handlingssätt (Brante m.fl., 2001) och utgör ett värderationellt system.  

4 Rättvisa som begrepp används för att värdera exempelvis lagstiftning, normer eller handlingar utifrån 

vissa definierade moraliska eller juridiska principer (Brante, 2001). 
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Även Foucault är inne på att lagstiftningen är statens organ för social kontroll. Biomaktens 

utveckling lett till att lagen alltmer fungerar som norm (2002:145). I stället för rätten per se, 

åberopar människan numer när hon vänder sig mot systemet en rätt att på något sätt få tillbaka 

det som biomakten tagit ifrån henne.  

Lagstiftningen vilar ytterst på tvång, dvs. makten att tvinga individen till underkastelse och 

lydnad (Pound, 1942).  Pound understryker att även om lagstiftningen har styrkan att 

genomdriva sina påbud genom tvång, så har lagstiftningen även den svaghet som tvånget 

medför. Det är enligt Pound en paradox att rättvisa (som idealtyp) skapar fria regeringar 

medan tänkesätt som är misstänksamma mot rättvisa per se går hand i hand med autokrati 

(Pound, 1942:28). Skeptisk realism saknar den ledstjärna som idealismen har. En egen 

reflektion är att, uttryckt på ett något annorlunda sätt, så är rättvisa för Pound ett 

värderationellt system. 

Den svenska välfärdsstaten har inte byggts på några moraliska rättviseideal utan på en önskan 

om mer lika möjligheter för alla, inte bara ekonomiskt, och på en tro på solidaritet mellan 

samhällets deltagare (Korpi, 1981; Esping-Andersen, 1990). Vi har titigare i uppsatsen kunnat 

konstatera att det är administrativa rättsregler innefattande social kontroll som med hot om 

våld byggt upp beskattning, transfereringar och olika offentligrättsliga organ. En egen 

reflektion är att med Pounds argumentation skulle välfärdsstaten kunna vara att jämföra med 

en autokrati. Det skulle kunna vara fallet om välfärdsstaten inte handlar om rättvisa styrd av 

ett värderationellt rättviseideal utan kanske snarare om ett försök till social rättvisa genom 

målrationellt tvång. Det är fullt tänkbart att en målrationell ledstjärna kommer till ett annat 

resultat än en värderationell princip i en och samma situation (jfr Strahl, 1991; Pound, 1942). 

Det är därmed också, enligt min mening, tänkbart att det målrationella systemet skulle kunna 

åstadkomma ett utanförskap som det moraliska inte skulle eller omvänt.  

Rätten är i själva verket en praktisk angelägenhet enligt Pound (1942). Även om det inte är 

möjligt att enas om gemensamma värderingar är det enligt hans åsikt inte nödvändigt att ge 

upp och överlämna samhället till okontrollerade styrkeuppvisningar. Det existerar enligt 

honom en samlad erfarenhet av att i juridiska sammanhang reglera relationer och beteenden 

sedan århundraden tillbaka genom intresseavvägningar och värderingar.  
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Broderskap  

Integration och reproduktion av solidaritet i 

rätten 

Om utanförskap ställs mot en integrerad helhet är det inte otänkbart att Durkheims idéer om 

organisk solidaritet och samhället som en organism kan underlätta förståelsen av 

utanförskapets innebörd (jfr Guneriussen, 2007; Littelwood m.fl., 2007). Enligt Esping-

Andersen (1990) är den socialistiska välfärdsstaten baserad på solidaritet. Med solidaritet 

avses en form av sammanhållning mellan individer eller grupper som förenas kring ett visst 

intresse eller viss målsättning (Brante m.fl., 2001)5. Durkheims uppfattning om solidaritet som 

ett kitt i samhället diskuteras nedan.  

Den formella sociala kontrollen antas, som konstaterats ovan, skapa ordning och en grundval 

för att göra beteende förutsägbart. Generellt sätt förefaller Durkheim utgå ifrån att ordning är 

normaltillståndet i ett samhälle och att avvikelse är tecken på sjukdom i samhällskroppen 

(Guneriussen, 2007). Samhället hålls ihop via olika former av solidaritet (Durkheim, 1983). 

Dessa olika former reproduceras i rätten. Enligt Durkheim är det enda vi behöver göra att 

klassificera olika typer av rätt för att undersöka vilken sorts solidaritet som hör samman med 

vilken sorts lag (rätt)(1983:37).  

Per definition är arbetsdelningen (Brante m.fl., 2001) karaktäristiskt för industrisamhället och 

innebär en specialisering av arbetsuppgifter. Denna specialisering har lett till en uppdelning i 

olika sociala skikt.  

Durkheim nämner att en högt utvecklad arbetsdelning hotar solidariteten (1983:33). När det 

därför gäller arbetsdelningen, är det enligt Durkheim av vikt att bestämma till vilket grad den 

producerade solidariteten medverkar till integreringen av samhället.  

Att arbetsdelningen har en splittrande inverkan på integrationen är enligt min mening en 

realistisk tanke eftersom arbetsdelning bland annat innefattar konkurrens på en marknad (jfr 

                                                 

5 Uttrycket solidaritet myntades i Frankrike under första delen av 1800-talet och beskrev 

sammanhållningen i de nya föreningar som skapats som motmakt i förhållande till kapitalismen men kom 

sedan att bli slagord för socialisterna (Brante m.fl., 2001) 
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Hayek, 2003). Genom olika typer av utbildning (Marshall, 1992) skapas stratifiering. Med 

sina olika utbildningar och yrken kan individerna konkurrera på marknaden.  

Durkheim ser lagen/rätten som ett sätt att mäta solidaritet inom ett samhälle eftersom rätten 

reproducerar solidariteten (1983:33). Durkheim uttalar även att social solidaritet helt och 

hållet handlar om moral (1983:33). Här uppstår enligt min mening en motsättning i 

förhållande till välfärdsstatens administrativa rätt. De jurister som skrev lagförslagen som 

kom att utgöra vår välfärdsstats stomme var värdenihilister och i den svenska administrativa 

rätten finns inte uttryck för moral eller rätt i en moralisk abstrakt mening (Strahl, 1991:116ff). 

När utanförskap betraktas i förhållande till den administrativa rätten, bör även beaktas att i 

stort sett hela den statliga sociala kontrollen via administrativa regler sker i enlighet med Max 

Webers välkända idealtyp byråkrati (Weber, 1983). Den byråkratiska idealtypen kännetecknas 

av målrationella handlingar, specialisering av arbetsuppgifter (jfr arbetsdelning) och en 

målrationell maktinnehavare (auktoritet). Någon värderationalitet, dvs. handlingar eller 

legitimitet som bestäms av en medveten tro på exempelvis det moraliska egenvärdet hos ett 

beteende (Weber, 1983), finns inte i den byråkratiska idealtypen. Detta nämns explicit därför 

att jag anser att det är viktigt för förståelsen av utanförskap att såväl rätten som byråkratin 

som handhar rättstillämpningen inte bygger på moral.  

Av möjligt intresse i sammanhanget kan även vara att de franska lagverk som tillkom under 

Napoleontiden under lång tid därefter ansågs innehålla svar på alla rättsliga spörsmål av vikt 

(Strahl 1991). Mot den bakgrunden är det enligt min mening inte så märkligt om Durkheim 

trodde sig kunna finna svar även på mängden solidaritet i det franska lagverket. Det är inte 

heller otänkbart att Durkheim var påverkad av det naturrättsliga tänkandet som inte förmår 

ange ett gränsdragningskriterie mellan rätt respektive moral (Strahl 1991).  

Durkheim är, såsom ovan nämnts, av uppfattningen att gällande rätt reproducerar den 

moraliska solidariteten inom ett samhälle (1983). Detta får då enligt min uppfattning den 

egendomliga konsekvensen i ett hårt genomreglerat samhälle som vårt, med en övertro på 

förvaltningsrättslig lagstiftning varhelst en spricka i regelverket syns där individen inte 

övervakas och kategoriseras, måste sägas ge ett uttryck för en låg grad av solidaritet. 

Rättsreglerna binder oss inte samman via en gemensam moral utan fjärmar oss snarare från 

varandra genom segregering och stratifiering (Marshall, 1992; Esping-Andersen, 1990) och 

kategorisering (Foucault, 2009). Paradoxalt finner jag att under dessa förutsättningar blir det 

svenska välfärdssamhället byggt för att skapa solidaritet i stället genom sin lagstiftning 
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snarast ett uttryck för det motsatta. I utanförskapet skulle därför bristen på moral kunna 

innefattas. 

Korporatism 

Arbetsdelningen innefattar inte bara arbetande människor inom industri eller offentlig 

förvaltning utan även politiska organisationer, trossamfund och en mängd intresseföreningar 

såsom fackföreningar (Brante m.fl., 2001). Även om den administrativa lagstiftningen, såsom 

konstaterats ovan, inte integrerar genom moralisk solidaritet uppkommer en fråga om den 

moraliska solidariteten ändå existerar på ett annat plan än det helintegrerade planet. Hur 

förhåller sig den moraliska solidariteten till arbetsdelningens skiktning och vilken betydelse 

kan detta ha integration och utanförskap.  

Enligt Brante m.fl. (2007) kan korporatism definieras som:  

Social organisationsform där viktiga ekonomiska, politiska och sociala beslut fattas gemensamt av 

korporativa grupper, med eller utan statens medverkan, genom frivilliga eller avtalsreglerade 

beslutsformer. Korporativa grupper kan vara intressegrupper som fackföreningar, frivilliga 

organisationer och professioner. En korporativ ordning utmärks av att topparna inom olika 

intressegrupper samverkar, vilket innebär att enskilda individers påverkansmöjligheter kraftigt 

begränsas. Detta innebär att korporatismen anses stå i viss motsättning till den traditionella formen 

av liberal demokrati, där politiska beslut fattas direkt av de folkvalda.  

Durkheims organiska solidaritet, där den ojämlika arbetsdelningen skapad via den fria 

marknaden eller genom reglering (byråkrati) binds samman genom solidaritet, har snarast ett 

korporatistiskt drag (Esping-Andersen, 1990). Esping-Andersen noterar att korporatismen är 

ett centralt tema hos Durkheim för undvikande av normlöshet. De enande principerna är 

broderskap utifrån status, obligatoriskt och exklusivt medlemskap, ömsesidighet och monopol 

att representera gruppen, skrået eller liknande (Esping-Andersen, 1990). Även Marshall 

(1992:26) förefaller vara inne på korporatism när han diskuterar hur organisationer av 

individer kunde agera som en individ och hur fackföreningarna formade ett särskilt sorts 

medborgarskap, det industriella, vid sidan av det politiska medborgarskapet.  

Den socialistiska socialpolitikens syfte var enligt Esping-Andersen huvudsakligen att skapa 

solidaritet (1990). Socialisterna fick enligt Esping-Andersen därvid kämpa mot korporatism, 

förmyndarmentalitet och den marknadens sönderdelande effekter. Ovan framkastade jag att 

Durkheims moraliska solidaritet snarare är korporativ. Om detta stämmer, är socialisternas 

påstådda solidaritet är inte durkheimiansk i det att den söker integrera hela samhället under en 
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enda gemensam paroll
6
. Durkheim ser snarast solidariteten som ett kitt mellan grupper 

(Esping-Andersen,1990). Det finns inte utrymme här att utveckla korporatismens respektive 

socialisternas solidaritet men det kan enligt min mening inte uteslutas att i skuggan av en 

socialistisk fana överlevde korporatismen, jfr (Elder, 1988). Den nuvarande integrationen 

handlar möjligen därför mer om jämlikhet än solidaritet (Marshall, 1992).  

Bortsett från de statliga ämbetsmännens mer eller mindre styrande del i lagstiftningsarbetet, är 

det ämbetsmännen som handhar biomakten och dess rättstillämpning. Noel O’Sullivan (1988) 

konstaterar att korporativa tekniker avseende social integration förefaller att ge mer mäktiga 

intressegrupper fri lejd att använda den korporativa organisationsformen till sin egen fördel på 

andra mindre välorganiserade gruppers bekostnad. Utanförskap skulle i så fall inte förhålla sig 

enbart till staten och dess ämbetsmän utan även till de grupper som ingår i den korporativa 

organisationsformen.  

Fortsättningsvis kommer benämningen broderskapet att i denna uppsats avse korporatism löst 

definierat utifrån högre tjänstemän inom stat och näringsliv, organisationer och högre 

politiker.   

Marknad 

Frihet och lika möjligheter 

Hittills har kunnat konstateras att välfärdsstaten skapas via formell social kontroll genom 

administrativ lagstiftning. Denna lagstiftning kan inte anses reproducera moralisk solidaritet 

och torde kunna skapa utanförskap genom kategorisering och förkastade. Arbetsdelning, 

byråkrati och solidaritet mellan grupper tyder snarare på en korporatistisk integration mellan 

grupper än på ett helintegrerat solidariskt samhälle.  

Oavsett om det finns någon annan aspekt som skulle kunna verka helintegrerade än moralisk 

solidaritet, uppstår frågan om utanförskap kan uppkomma inte bara i förhållande till den 

                                                 

6 Jfr nedan med Marshalls resonemang om nationalstat och sociala rättigheter (1992) samt Hayeks om 

socialister och systemmänniskor (2003). Det förefaller mot bakgrund härav som om solidariteten snarast 

är ett tvång uppifrån i välfärdsstaten medan det snarast är ett kitt mellan grupper för Durkheim (Esping-

Andersen, 1990).   
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sociala kontroll som utövas i ett helintegrerat respektive korporativt samhälle utan även i 

förhållande till en marknad. Med marknad (fri marknad) avses i denna uppsats en idealtyp 

byggd på perfekt konkurrens där jämvikt mellan utbud och efterfrågan kommer att nås via 

prismekanismen (Hayek, 2003).  

Enligt Hayek har prissättningssystemet skapat arbetsdelningen genom ett samordnat 

utnyttjande av resurser baserat på kunskapsdelning (2003). Emellertid är kanske inte alltid 

konkurrensen så fri eftersom exempelvis biomakten gör sig gällande även här och hindrar fri 

konkurrens. I grund och botten är den fria marknaden en civilrättlig företeelse där individer är 

fria att sluta avtal som, om en tvist uppstår, kan lösas i allmän domstol.  

De tre idealtyper av välfärdstater som Esping-Andersson (1990) identifierar förhåller sig på 

olika sätt till marknaden. Esping-Andersen skiljer på den liberala, den konservativa och den 

socialistiska välfärdsstaten som idealtyp. Den socialistiska modellen är tänkt att pressa undan 

marknaden och skapa en allmän solidaritetskänsla till förmån för välfärdsstaten genom att vi 

alla är tvungna att betala till underhåll och transfereringar. Korpi (1981) anger till och med att 

marknaden integrerades i välfärdsstaten.  

Den liberala socialpolitikens mål kan enligt Esping-Andersen (1990) bäst förstås som 

motsatsen till konservativ stratifiering enligt följande. Genom avskaffande av monopol, 

centralstyrd monarki och skrån ser liberalismen möjlighet till individuell frigörelse, lika 

möjligheter och sund konkurrens. Staten har inte någon giltig anledning att ändra den 

stratifiering som marknaden skapar. Utan staten och utan monopol skulle inte några klasser 

existera utan endast ett nätverk av fria individer lika inför lagen.  

Liberalismens ideal skapade i stället för lika möjligheter paradoxalt nog en tudelning och 

social stigmatisering (Esping-Andersen, 1990). Det är enligt min mening givetvis paradoxalt 

om man inte bär med sig att marknaden inte endast skapar en platt arbetsdelning utan även en 

statushierarki
7
. Esping-Andersen konstaterar att när marknaden lämnades att sköta 

stratifieringen, skapade staten en bestraffande och stigmatiserande fattighjälp för att avhjälpa 

marknadsmisslyckandena (1990). Att fattighjälpen blir förenad med skam skulle enligt min 

uppfattning kunna bero just på den värderationella statushierarkin (jfr Marshall, 1992) och 

den formella sociala kontrollen genom lagstiftning som kategoriserar och stöter ut individen.  

                                                 

7 Hierarki kan definieras som en social rangordning i grupper och betecknar ett maktförhållande. Status är 

ett värderationellt system byggt på värdet av en viss rang.  
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Ingrepp i den fria marknaden 

Marknaden är en spontan ordning som växer fram underifrån genom enskilda individers 

handlande (Hayek, 2003). Om man, enligt Hayek, med ingrepp försöker korrigera vissa priser 

eller inkomster, undergrävs själva grunden för marknadsekonomin (2003). Adam Smith 

varnade för vad han kallade för systemmänniskor som vill lägga livet till rätta med hjälp av 

lagstiftningsmakten och Hayek ser dessa systemmänniskor i socialisterna (2003). Ett sådant 

system skulle enligt honom kränka individen. Även Nozick (2001) utvecklar ett resonemang 

beträffande hur den moderna demokratiska staten med sin maktarsenal kränker individen.  

Jag vill här passa på att konstatera att de flesta av Hayeks texter är från 1970-talet och att det 

idag är det uppenbart att välfärdsstatens biomakt snarare är ett konstitutionellt problem 

(statens makt) än ett politiskt (socialistiskt). Välfärdsstaten som maktfenomen sitter där den 

sitter oavsett vilket parti (partier) som röstats fram av de medborgare som väljer att gå till 

vallokalerna. Marshall (1992:47) konstaterar i linje därmed att alla politiska partier idag tagit 

systemmänniskan till sig. 

Biomakten lägger marknaden under sig exempelvis genom att begränsa konkurrensen via 

administrativ lagstiftning eller efterlikna marknaden genom reglering, exempelvis lag 

(2007:1091) om offentlig upphandling.  

Ett annat sätt att lägga marknaden under sig är den beskattning av marknadens aktiviteter som 

finansierar staten. Även beskattningen utgör social kontroll (Heer, 1937) och är en del av 

statens administrativa lagstiftning. Förutom funktionen som statens finansiär behöver den fria 

marknaden övervakas och regleras inte minst på grund av maktfördelningen (stratifiering och 

korporatism) (jfr Marshall, 1992; Foucault, 2002). Att genom lagstiftning korrigera priser och 

inkomster i den sociala rättvisans namn har enligt Hayek (2003) nästan alltid inneburit skydd 

för vissa grupper från att ge upp en makt- och/eller statusposition. Waltzer (1998) konstaterar 

att i nationalstaten innehas makten hos majoritetsnationen som använder staten för sina egna 

syften. Även för Korpi (1981) är utgångspunkten att kontrollen över maktresurserna är 

avgörande för fördelningsprocessen i jämlikhetens namn vilket enligt min mening e contrario 

är att förstå som att maktresurserna även är avgörande för en annan fördelning än den i 

jämlikhetens namn.    

Konkurrens innebär ett decentraliserat planerande av många enskilda människor och är 

motsatsen till centralplanering (Hayek, 2003). Kunskap är enligt Hayek inte bara vetenskaplig 

kunskap utan kunskap relaterad till tid och plats (2003). Hayek betonar att det inte är möjligt 
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att ha kunskap om allt som är relevant för konkurrens och närmandet till jämviktpriset. Ändå 

utgår ekonomisk teori ifrån att vid perfekt konkurrens är alla fakta kända vilket enligt Hayek 

innebär att utrymme för konkurrens inte längre föreligger.  

Om marknaden inte är fri, är den i stället att likna vid en ekonomi. Hayek (2003) förtydligar 

att ekonomi är ett centralstyrt begrepp kopplat till en enhet. Ekonomi i ursprunglig mening 

avsåg hushållning med givna medel för uppnående av gemensamma mål vid en gård eller ett 

företag.  Ekonomi bör därför inte användas för att beskriva marknadsprocessen.  

En lagstiftning som korrigerar priser och inkomster förstör enligt Hayek (2003) den fria 

marknadsordningen. Det ekonomiska systemet blir trögrörligt och motverkar de förändringar 

som behövs när nya omständigheter tillkommer. Ett eget aktuellt exempel på detta kan 

utgöras av den s.k. privatiseringen av välfärdstjänster. I själva verket är det inte någon 

privatisering utan en skattefinansiering av privata rättssubjekt som bedriver välfärdstjänster 

(Välfärden i privat regi, 2011). Dessa företag befinner sig således inte på någon regelrätt 

marknad utan en kvasimarknad (Hartman, 2011). En studie från SNS kommer till slutsatsen 

några klara vinster av denna kvasimarknad inte finns eftersom förutsättningarna för att den 

ska kunna fungera inte är uppfyllda (Hartman, 2011). För att den ska kunna fungera krävs 

enligt Hartman att hitta rätt balans i graden av reglering (2011). Marknaden kan inte fungera 

med en alltför hård reglering. Vidare krävs en relevant tillsyn och kontroll, inte minst för att 

oseriösa aktörer ska slås ut från marknaden så fort som möjligt.  

Vad således gäller innebörden av begreppet utanförskap, förefaller det enligt det ovan 

framförda vara inbyggt i det ekonomiska marknadssystemet att aktörer ska konkurreras ut 

från vissa positioner men även att en utkonkurrerad aktör ska kunna finna en mer passande 

position någon annanstans mot bakgrund av tillgänglig information. Men, enligt min 

uppfattning håller den formella sociala kontrollen, via administrativa rättsregler, kvar vissa 

aktörer i systemet som sannolikt skulle ha försvunnit på en friare marknad samtidigt som den 

skapar gränser och trösklar för inträde till marknaden för andra aktörer (jfr Hayek, 2003; 

Hartman, 2011).   
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Jämlikhet 

Ojämlikhet och omfördelning 

Den fria marknaden skapar i sig och genom ett värderationellt system (status) ojämlikhet (jfr 

Hayek, 2003; Marshall 1992). Utanförskap skulle därför även kunna tänkas uppkomma om 

det fanns ett system för jämlikhet där en individ endera inte släpptes in eller blev förkastad via 

biomaktens kategorisering. Med tanke på att biomakten/lagstiftningen kan kränka individen 

(eller marknaden), är det även tänkbart att utanförskap skulle kunna uppkomma om individen 

tvingas att vara jämlik.  

Jämlikhet är ett mycket elastiskt begrepp som kan innebära precis vad som helst i förhållande 

till var och hur man väljer att lägga ribban (jfr Marshall, 1992). Om man väljer att se 

jämlikhet som lika möjligheter, kan detta ske endera genom att man försämrar situationen för 

dem som har bättre möjligheter eller att man förbättrar situationen för dem som är mindre 

gynnade (Nozick, 2001:361). Jämlikhet har även en känslomässig dimension där avund 

medför att principer skapas som rationaliserar dessa känslor (Nozick 2001:367). Det räcker 

förmodligen att i detta sammanhang definiera jämlikhet som en reaktion på en ojämlik 

fördelning av resurser av olika slag, inbegripet det faktum att människor har olika talang och 

begåvning.  

Arbetsdelningen kan sägas vara en ojämlik konsekvens av den fria marknadens 

fördelningsprocess (jfr Hayek, 2003; Marshall, 1992). En fri marknad är enligt Hayek (2003) 

en spontan ordning som har skapats av marknaden genom människor som agerar enligt de 

lagar som gäller för egendom, skadestånd och kontrakt (civilrätt). Den fria marknadens 

spontana ordning tillgodoser enligt Hayek emellertid inte alltid de behov som den allmänna 

opinionen skulle vilja ha tillgodosedda.  

Enligt Hayek önskar socialismen
8
 förvandla den fria marknaden till en ekonomi där en 

gemensam bedömningsskala avgör vilka behov som ska tillgodoses eller inte (2003). På en fri 

marknad finns enligt honom emellertid inte endast en enda värdeskala. Den fria marknaden 

kan enligt Hayek (2003) liknas vid ett spel, en tävling, som bygger på styrka, skicklighet och 

                                                 

8 Hayek talar i annat sammanhang om ”systemmänniskan”, se under rubriken ”Marknad” samt nämner att 

de två största hoten mot en fri civilisation är nationalism och socialism (2003:99) 
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tur och dess jämviktsanalys berör inte alls sociala processer. Social rättvisa är därför enligt 

Hayek oförenligt med välståndsutveckling och ett öppet samhälle.  

Att den fria marknaden åstadkommer en ojämlik fördelning av välstånd konstaterar även 

Marshall (1992). Marshall uttalar även att social ojämlikhet anses som nödvändigt och 

ändamålsenligt eftersom det skapar incitament för satsningar och är grunden för fördelningen 

av makt (1992). Han pekar dock på svårigheterna att kombinera social rättvisa med 

marknadens prissättningssystem, det prissättningssystem som skapar arbetsdelningen och 

verkar stratifierande. Men även välfärdsstaten är i sig är ett system för social stratifiering 

(Esping-Andersen, 1990; Foucault, 2002:142).  

Välfärdsstatens stratifiering till trots, anses det grundläggande kännetecknet för en välfärdsstat 

vara graden av jämlikhet eller ojämlikhet i fördelningen av levnadsstandard och levnadsnivå 

mellan medborgarna (Korpi, 1981). För att åstadkomma jämlikhet, sker enligt Korpi en 

utjämnande fördelning via lagstiftning inom samhället som helhet, dvs. mellan grupper, eller 

under en människas livscykel (1981). Jämlikhetssträvandena innefattar bl.a. inkomst, hälsa, 

utbildning och bostäder (Korpi, 1981) och innefattas enligt min mening därmed i biomakten . 

Jämlikhet avseende status är viktigare än jämlikhet avseende inkomster enligt Marshall (1992) 

som även han uttalar att jämlikhetssträvandena sker via medborgarskapet och det ekonomiska 

systemet.  Även Korpi (1981) nämner att fattigdom är en mer begränsad del av jämlikheten.  

Det omfördelande systemet är tänkt att skapa solidaritet (Esping-Andersen, 1990; Korpi, 

1981) men består i själva verket av plikten att betala skatt (Marshall, 1992). Denna plikt leder 

emellertid inte till någon känsla av lojalitet enligt Marshall (1992).  Beskattning, i vilken form 

den uppträder i, kommer oundvikligen att endera påskynda eller försena förverkligandet av 

tänkta sociala mål (Heer 1937).   

Ett flertal forskningsstudier visar att tyngden av skatter och sociala avgifter är en av 

huvudanledningarna till den svarta ekonomins existens (Schneider, 2004). Korpi anger att de 

höga skatterna ansågs kunna leda till det så kallade det välfärdspolitiska mothugget 

innebärande mestadels att medborgarna inte skulle vilja betala höga skatter (1981). Detta 

mothugg skulle Foucault förmodligen benämna motmakt (2009).  

Friedrich Schneider (2004) visar ett exempel på utanförskap som skapas genom tyngden av 

skatter och sociala avgifter. Den svarta ekonomin är enligt min mening ett exempel på 

utanförskap som även kan innebära motmakt och därmed en viljeyttring, och inte enbart en 
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effekt av biomaktens kategorisering. Den svarta marknaden kan även innebära ett delvis 

utanförskap, självvalt eller påtvingat.  

Imitation och integration 

Av de ovan sagda kan konstateras dels att jämlikhet påstås vara syftet med välfärdsstaten, dels 

strävandena mot detta mål i så fall torde ske via formell social kontroll. I avsnittet innan, 

konstaterades att det ekonomiska bidraget via beskattning och omfördelning torde kunna 

skapa utanförskap genom tyngden av pålagor men även utanförskap i form av motmakt. I 

tidigare avsnitt har bland annat konstateras att ekonomisk hjälp (fattighjälp) i sig kan verka 

stigmatiserande och stratifierande varvid i vissa fall ett utanförskap skulle kunna infinna sig. 

Detta avsnitt behandlar de sociala jämlikhetssträvandena ur ett integrationsperspektiv.  

De sociala rättigheterna uttrycker jämlikhet i form av social rättvisa (Marshall, 1992). Social 

rättvisa är enligt min uppfattning inte nödvändigtvis samma sak som social jämlikhet men här 

bortses ifrån detta
9
. De sociala rättigheterna innefattar enligt Marshall allt från ekonomisk 

välfärd och trygghet till rätt att dela det sociala arvet till fullo och leva ett välanpassat liv i 

förhållande till de förhärskande normerna i samhället (1992). En fundering från min sida är 

om Marshall genom att använda ordet rättvisa anser att moral är inkluderat i rättigheterna. I så 

fall skiljer hans uppfattning sig från Hayeks som inte bara anser att sociala rättigheter inte 

existerar utan även att moraliska sedvänjor är gammalt förlegat arvegods från andra typer av 

samhällen (2003). I förhållande till vår målrationella administrativa lagstiftning och 

målrationella rättstillämpning (byråkrati), se tidigare avsnitt, får ordet sociala rättigheter utan 

moral enligt min mening en tämligen mekanisk bismak.  

De sociala rättigheterna begränsar de civila (Marshall, 1992). Här är Hayek och Marshall 

rörande överens. Lönereglering inskränker exempelvis rätten för individen att sluta 

anställningskontrakt (Marshall, 1992). Att genom lagstiftning korrigera priser och inkomster i 

den sociala rättvisans namn förstör den fria marknadsordningen (Hayek, 2003). Men där 

Hayek inte vill erkänna social rättvisa utifrån en tro på den fria marknaden som garant för 

fortsatt välståndsutveckling och ett öppet samhälle, fokuserar Marshall snarast på att vi har ett 

system för social rättvisa som är inkompatibelt med marknaden.  

                                                 

9 Rättvisa kan förhålla sig till såväl juridiska som moraliska principer. (Brante m.fl, 2001) 
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När Hayek (2003) uttalar att den fria marknadens jämviktanalys inte berör sociala processer, 

så kan detta enligt min mening förstås som att marknadens jämviktsanalys är en process som 

regleras via civilrätt, kunskapsdelning och slumpen. Eftersom ojämlikhet kan vara resultatet, 

kommer all strävan mot jämlikhet att innebära ingrepp i den fria marknadens funktionssätt. 

Dock, förutom att generera olika ekonomiskt utfall, skapar marknaden även en statushierarki 

som inte enbart är byggd på förmögenhet (jfr Marshall, 1992). 

Marshall intresserar sig för medborgarskapets inverkan på social ojämlikhet och urskiljer två 

olika klassystem som är av betydelse för hans sätt att se social ojämlikhet (1992). Det ena 

klassystemet baserar sig på lagfäst hierarkisk status
10

 och det andra systemet uppstår som en 

biprodukt utifrån ett samspel mellan samhälleliga institutioner relaterade till ägande, 

utbildning och nationell ekonomi. Det senare torde enligt min tolkning innefatta marknaden 

samt statens styrning därav. Jämlikhet i detta system består enligt Marshall av en billig och 

dålig imitation av den nationella förhärskande kulturen i stället för att exempelvis 

arbetarklassen har en egen distinkt nedärvd kultur (1992:19). Strävan mot jämlikhet handlar 

inte så mycket om klasskillnader utan i stället om jämlikhet mellan individer i befolkningen 

som i detta avseende blir en enda klass (Marshall, 1992). Om vi godtar jämlikheten som 

imitation, blir enligt min mening en följd av detta att jämlikhetssträvandena innehar den 

integrerande funktionen.  

Frågan om det kan sägas existera någon form av lagfäst hierarkisk status i Sverige finns inte 

möjlighet att gå in på här. Det klassystem som uppstår som en biprodukt i ett samspel torde, 

enligt den tolkning jag gör mot bakgrund av vad som tidigare anförts i uppsatsen, vara den 

arbetsdelning som är resultatet av de fria marknadskrafterna, byråkratin och statushierarkin. 

Det som Marshall (1992) benämner den förhärskande kulturen kan mycket väl enligt min 

mening motsvara det styrande broderskapet som därmed även är den förhärskande kultur som 

bör imiteras av övriga.  

Medborgarskap ges enligt Marshall (1992) till dem som är fullvärdiga medlemmar i ett 

samhälle. Alla medborgare har lika rättigheter och skyldigheter gentemot staten men det finns 

inte någon universell princip som talar om vilka dessa rättigheter ska vara (jfr Nozick, 2001). 

Marshall förefaller övertygad om att medborgarskapet underminerar ett lagfäst klassystem 

                                                 

10 Originaltexten är ”based on a hierarchy of status, and the difference between one class and another is 

expressed in terms of legal rights and of established customs which have the essential binding caracter of 

law” , (Marshall 1992 sid. 18).   
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genom att lagen gäller lika för alla och att individen föds fri (1992). Emellertid är inte 

medborgarskapet roll så enkel enligt min mening. Ser vi till biomakten är individen inte fri 

och beroende på kategoriseringen kommer vissa individer att övervakas mer än andra (jfr 

Thorslund m.fl., 2010). Alla som under kortare eller längre tid vistas i ett land är inte heller 

medborgare.  

Om Marshall (1992) har rätt när det gäller jämlikhet i ett system skapat som en biprodukt av 

samspel, så innebär det enligt mitt synsätt att individer med lägre status försöker härma eller 

bli upptagna i en krets med högre status för att bli jämlika. Det kan, enligt min uppfattning, 

innebära även att mångfald egentligen inte är något som ett sådant jämlikhetssystem önskar. 

Mångfalden kan tolereras (Waltzer, 1998) men accepterad som jämlik torde man enlig den 

ovan framförda uppfattningen bli först när man imiterar eller blir en del av broderskapet.  

Enligt Waltzer (1998) medför den centraliserade styrningen av nationalstaten att denna har ett 

stort behov av lojala, engagerade och kompetenta medborgare som socialiserats in i 

nationalstatens identitet. Det innebär enligt mitt konstaterande å andra sidan att de som inte 

vill eller kan finna en plats i det nuvarande utbildningssystemet på grund av sin läggning eller 

talang, kategoriseras och sorteras ut. Här uppkommer således ett utanförskap i förhållande till 

den sociala jämlikheten. Detta uppstår om individen inte vill, kan eller får vara jämlik och 

visar därmed även på den andra sidan av utanförskapet, den att individen inte kan eller får 

vara sig själv.  

Slutsatser och diskussion 

Utanförskap 

En urskiljande maktteknik 

I den avslutande diskussionens tre underavsnitt tillåter jag mig att vara något friare varför 

mina reflektioner återfinns tillsammans med mina slutsatser.  

För att svara på frågan vad utanförskap innebär, kan det vara passande att börja med 

marknaden innan biomakten och de sociala rättigheterna, såsom de uttrycks via biomakten, 

utvecklats till dagens nivå.  
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I ett samhälle där endast de civila rättigheterna är förhärskande, är individerna fria att sluta 

avtal med varandra i enlighet med den information som individerna kunnat skaffa sig. 

Beroende på tur, skicklighet och övriga omständigheter kommer vissa individer att klara sig 

bättre än andra ekonomiskt och statusmässigt. På denna förmodat fria marknad existerar inte 

några sociala rättigheter. Dock torde det finnas olika värderationella inslag i relationen 

människor emellan som exempelvis status, etik, moral eller lojalitet.   

Denna marknad, byggd på civila rättigheter, skapar incitament till en arbetsdelning som leder 

till ojämlikhet mellan människor av ekonomisk och social natur. Här talar man emellertid inte 

ännu om utanförskap utan exempelvis om att vissa människor är rika och andra fattiga, vissa 

är bildade medan andra är obildade. Någon uppdelning av människor som hör till samhället 

och de som inte gör det tycks inte finnas. 

För att råda bot på ojämlikheten skapas, såvitt här är ifråga, en enorm lagstiftningsväv, 

biomakten, innehållande sociala rättigheter och plikter. Alla ska integreras i denna jätteväv 

genom att betala skatt, samt bidra till att individerna närmar sig den ekonomiska jämlikheten 

genom omfördelning och den sociala jämlikheten genom utbildning m.m. Statens 

administrativa lagstiftning lägger således initialt under sig den tidigare fria marknaden och 

kränker även individens civila rättigheter. Detta är det första steget mot skapandet av 

utanförskapet för utan en tvingande integrering som reglerar individens ideala beteende kan 

inte något utanförskap uppstå.  

Utanförskap blir därmed en fråga om ett maktförhållande mellan elitskiktet, broderskapet, och 

de som av olika orsaker inte vill eller kan imitera dem eller följa deras regler. Arbetsdelningen 

medför att vissa yrken eller sysselsättningar av olika anledning rankas högre eller lägre på 

statusskalan. De högre rankade positionerna torde bland annat innefatta de som har makten 

över hur biomakten utformas och makten över marknaden.  

Själva underhållet av denna makt och kategoriseringen av individer till utanförskap hanteras 

framförallt inom statens många myndigheter och förvaltningsdomstolarna. Biomaktens 

rättstillämpning blir därmed en social mekanism som kan orsaka utanförskap. Den 

kategoriserar och stöter ut individer, eller behåller dem i systemet. Ju snävare rättsliga ramar, 

desto mer utanförskap.  

Utanförskap handlar snarast om individen i förhållande till något. Möjligen skulle detta kunna 

anses vara inkonsekvent eftersom på en fri marknad agerar individen medan en integrerad 

solidarisk tillika jämlik välfärdsstat är tänkt att handla om kollektivets gemenskap. Men det 
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som biomakten skiljer ut är individen. Å andra sidan är det möjligt för individen att via 

underkastelse och imitation bli en del av kollektivet.  

Slutsatsen att biomakten (socialpolitiken) medverkar i utanförskap delas av Littlewood m. fl. 

(2007:31) som väljer att uttrycka det på följande sätt.  

The new quality of exclusion and segregation of ”superfluous” and ”surplus” parts of population in 

modern capitalism is not a direct consequence of capitalist production and the corresponding 

principlal distribution of wealth between the classes, but is mediated by social policy. I becomes 

more important than ever to look at the contents and instituational forms of politics  in the vairious 

contested terrains.  

Det är därför värt att beakta att en stor del av den svenska välfärdslagstiftningen skapades för 

ett annat samhälle än dagens. Sedan dess har arbetsdelningen, och med den arbetsmarknaden, 

förändrats. Littlewood m.fl. (2007) räknar bland annat upp industrijobbens försvinnande, 

kvinnornas inträde på arbetsmarknaden, permanent hög arbetslöshet särskilt bland ungdomar, 

inflation i utbildning och den teknologiska utvecklingen. Lagstiftningen försöker således få 

oss att anpassa vårt beteende utefter en verklighet som inte längre existerar.  

Biomakt och marknad 

I den moderna välfärdsstaten finns uppenbarligen två system med motstridig funktion och 

motstridiga syften som på något sätt ändå förutsätts kunna fungera ihop (Marshall, 1992). Det 

ena systemet är den fria marknaden med utbud och efterfrågan som möts vid det optimala 

priset och utbudet. Marknaden styrs av konkurrens och är en utslagningsprocess, en tävlan. 

Det andra systemet är ett jämlikhetssträvande system där de som inte tillhör elitens 

broderskap är tänkta att imitera detta broderskap. Det första systemet kan ses som frihet vid 

den ena polen på en tänkt linje där den andra ytterligheten utgörs av en totalitär struktur.  

Lagstiftningens formella sociala kontroll och tvång verkar därmed i två dimensioner, 

marknaden respektive jämlikheten. Utanförskap i marknadsdimensionen blir då 

huvudsakligen en fråga om individen kan kategoriseras inom biomaktens sfär. Tabell 1 är ett 

försök att åskådliggöra förhållandet mellan biomakten och marknaden där arbetsmarknaden 

får exemplifiera marknaden.  
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 Deltar ej på 

marknaden 

På marknaden 

Biomakt Övervakad  Förmodad 

normalitet 

Ej biomakt Missanpassad 

eller fri 
Svart marknad 

Tabell I – förhållandet biomakt och marknad  

I översta cellen till höger, förmodad normalitet, befinner sig den individ som har arbete. 

Individen är underkastad biomakten och deltar på marknaden. Denne betalar sin skatt och 

utför sina plikter. Han är en del av kollektivet. Om individen tjänar tillräckligt mycket 

kommer han inte ha så mycket med biomakten att göra. Om individen däremot tjänar 

otillräckligt enligt en i biomakten fastställd måttstock, kommer biomakten att på olika sätt 

kategorisera och övervaka individen för att få denne att nå upp till den minsta gemensamma 

nämnaren för jämlikhet.  Något utanförskap torde inte föreligga. Däremot är det möjligt att 

det kan finnas vissa individer (eller företag) som hålls kvar i normalitet via kategoriseringen 

En individ ha skulder hos kronofogden som kraftigt beskär hans civila handlingsförmåga. Han 

kan ha arbete men tvingas leva på ett minimum efter det att biomakten tagit sitt och han kan 

svårligen teckna nya avtal med ekonomisk innebörd. Här finns uppenbarligen någon form av 

ekonomisk övervakning och en form av utanförskap (begränsning av civila rättigheter) som i 

sig kan leda till andra former av utanförskap exempelvis svartjobb.  

I cellen överst till vänster, övervakad, återfinns den individ som vill göra rätt för sig men inte 

deltar på marknaden. Denne individ har inte något arbete eller driver inte något företag. 

Biomakten kategoriserar och övervakar denna individ bland annat genom a-kassa och 

arbetsförmedling. Det kan även vara så att individen är försörjd genom sin familj och då 

endast övervakas av arbetsförmedlingen. Individen är nu utanför marknaden men alltjämt 

innanför biomaktens hägn. Ett utanförskap förhåller sig här till att individen inte är delaktig på 

den del av arbetsmarknaden som lyder under biomakten.  

Cellen kan exempelvis även innefatta den drogberoende funktionshindrade som lever sitt liv 

på olika samhälleliga inrättningar och som sannolikt aldrig kommer att kunna delta på 
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arbetsmarknaden. Här gör biomakten tappra försök att upprätthålla hans liv, vare sig han själv 

vill eller inte. 

Individen kan dock ha valt eller tvingats välja arbete på en del av marknaden som av olika 

skäl undanber sig biomakten, cellen längst ned till höger. Individen återfinns på den svarta 

(eller kanske till och med den illegala) marknaden. Han är delaktig i arbetsmarknaden men 

anses ändå utanför eftersom denna marknad inte är sanktionerad av biomakten. Individen, och 

kanske inte heller företaget han arbetar för, betalar inte skatt eller endast en del av vad som 

borde betalas om reglerna följts. I den här cellen torde även dölja sig en hel del motmakt där 

individer och företag ser beskattning och andra administrativa regelringar som onödiga 

hinder. 

I sista kvarvarande cellen, längst ned till vänster, återfinns individen som varken deltar på 

marknaden eller som kan nås av biomakten. Det kan vara en arbetslös person som inte anmält 

sig på arbetsförmedlingen och inte heller uppbär någon ersättning av offentliga medel. Han 

jobbar inte heller svart. Denne individ kan exempelvis vara hemmafru eller ekonomiskt 

oberoende. Individer i denna cell kan klassas som fria eller missanpassade beroende på hur 

man väljer att betrakta integrationstanken. De är samtliga utanför den av biomakten 

kontrollerade arbetsmarknaden. Men, eftersom cellerna är att betrakta som idealtyper, betalar 

kanske ändå den ekonomiskt oberoende skatt i någon omfattning eller kanske är det en 

gammal skalbolagskung som framgångsrikt undviker biomakten och lever gott på sina 

tillgångar.  

Ett annat sätt att se den fria marknaden i förhållande till biomaktens område, är att se dem 

som två cirklar som delvis överlappar varandra. Både den fria marknaden och biomakten 

knaprar på varandras domäner. Biomakten lägger exempelvis under sig en del av den fria 

marknaden med en viss skatt. Denna skatt utgör en kostnad för ett visst företag och är på detta 

vis en kostnad vilken som helst som företaget måste beakta på en fri marknad. Företaget kan 

välja att skaffa sig kunskap om skattereglerna, kanske till och med i andra länder, och 

använda sin kunskap för att skaffa sig en lägre kostnad. Företaget använder sig därmed av 

biomaktens regler på en marknad för att närma sig jämviktspriset eftersom skatterna gör att 

priset med dessa inräknade kommer att hamna längre ifrån jämviktspriset. Den hängivne 

myndighetsutövande byråkraten vill givetvis att företaget inte ska kunna undkomma 

beskattning. På detta sätt uppkommer en form av utanförskap som på ett plan tar sig formen 

av motmakt.  
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Marknaden är reglerad, kanske framförallt genom biomakten. En reflektion är att det kostar 

pengar att dra runt det jättelika systemet som skapar och upprätthåller biomakten. Det är givet 

ur den synvinkeln att makten önskar att alla ska arbeta. Lite tillspetsat vågar jag mig på att 

säga att skulle kunna vara så att den svarta och den illegala marknaden ligger bra mycket 

närmare den fria konkurrensen och är bättre på att skapa arbeten än den så kallade marknad 

som regleras av biomakten. Att biomakten är kostsam, ur olika aspekter, för den enskilde har 

även gjort att broderskapet förändrat skatteregler i syfte att behålla näringsidkare i 

broderskapets integrerade del. Det säkerligen välbekanta ROT-avdraget
11

 är inte något annat 

än ett sätt att växla över arbete från den svarta marknaden till den vita, integrerade.  

Jämlikhet och integration 

Vid första påseendet är det lätt att betrakta individer i utanförskap som människor som inte får 

vara delaktiga i samhällets gemenskap. Vad denna gemenskap består i har varit delvis fördolt. 

Denna studie ger dock vid handen att det inte reproduceras någon moralisk solidaritet i den 

administrativa lagstiftning som skapar och upprätthåller vår välfärdsstat. Det innebär att det 

inte heller kan vara moralisk solidaritet som är den tänkta integrerande faktorn.  

Eftersom den moraliska solidariteten i ett avancerat samhälle snarare är korporativistisk och 

därmed även lägger makten till en viss del av samhället, broderskapet, samt att jämlikheten 

uttrycks som en strävan att imitera broderskapet, blir det jämlikhetssträvandena som till större 

delen utgör den integrerande funktionen.  

Kategoriseringen av individen blir därmed en maktutövning som sker i ett förment syfte att 

göra individen jämlik, eller kanske snarare för att se hur väl individen lyckas med sin 

jämlikhet. Ena sidan av utanförskapet i förhållande till jämlikheten innebär att individen inte 

kan eller får vara sig själv och ha makt över sig själv i förhållande till biomakten. Den andra 

sidan av detta utanförskap utgörs av att individen inte tillåts eller kan imitera, eller bli en del 

av broderskapet.  

Det skulle kunna förhålla sig på det viset när det gäller de två understa cellerna i tabell 1, dvs. 

de som inte är underkastade biomakten, att även här sker en statusvärdering. Om individen på 

den svarta eller illegala marknaden tjänar mycket pengar, ger detta möjligen många 

                                                 

11 Lag (2004:752) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus ger under vissa 

förutsättningar en reducering av skatten med halva arbetskostnaden för anlitande av exempelvis 

hantverkare. 
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statuspoäng. Kanske till och med så många poäng att ett utanförskap inte existerar. Genom 

statuspoäng och god ekonomi skulle individen kunna ”köpa” likhet med broderskapet. Det är 

också ett tänkbart scenario att individen redan hör till broderskapet men tjänar lite extra på 

den här sidan biomakten.  

Den andra sidan av jämlikheten torde vara mångfald. En mångfald som inte är möjlig i ett 

samhälle där alla förutsätts imitera det styrande skiktet när det gäller allt från förutsättningar i 

skolan till yrkesval på marknaden. En särskild fråga gäller den enorma mängden administrativ 

lagstiftning som förmodligen snarare stärker broderskapets makt och dess positioner än ger de 

mest övervakade individerna möjlighet till ett liv där de har makt över sig själva. Det är kan 

vara dags att släppa integrationstanken och låta individerna vara sig själva i stället för att 

tvingas imitera och underkasta sig ett ledande skikt.  

Pound (1942) vände sig mot det totalitära i att använda lagstiftning som huvudsakligt system 

för social kontroll dels för att lagstiftningen har ett inbyggt hot om våld, dels med anledning 

av att lagstiftning utan rättvisa som ledstjärna leder till autokrati. Inte bara Pound har kommit 

med liknande invändningar utan även exempelvis Hayek och Marshall (2003; 1992). 

Durkheim däremot ser oss alla som samhällets funktionärer (1983:37) och bortser från frågan 

om makt.   

Det är även värt att fundera över vilket som är egentligen det ”sjukliga” i ett samhälle som 

använder tvångsvis integration, är det individen som ska anpassas till den smulats sönder eller 

staten som får sänka sin övervakande och kontrollerande funktion.  

Frågan om moral och andra värderationella system är svår och intressant. Medkänsla och 

moral föds inte och vidmakthålls genom orättfärdigt tvång, jfr Nozick (2001). Trots den 

målrationella ambitionen är det uppenbart att olika värderationella system förekommer där vi 

kanske inte räknar med att de finns samt att de lyser med sin frånvaro där det på ytan närmast 

förutsatts att de finns. Förmodligen är det i själva verket en evig fråga vad som binder oss 

människor samman och hur fria vi tillåts vara. Inte osannolikt pågår en evig strävan efter 

medmänsklighet och moral i förhållande till makt, hur den än visar sig, och å andra sidan en 

strävan efter makt för egen och sina egnas vinning.  

Solidaritet baserat på moral är ett värderationellt system. Välfärdsstatens administrativa lag 

baserar sig på målrationellt tvång. I ett rättssystem som karaktäriseras av avsaknad av moral 

blir det fåfängt att tro att systemet innehåller moralisk solidaritet. Om moral är ett sätt att 
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åstadkomma integration, är lagstiftning utan moral således ett mindre bra sätt att åstadkomma 

detta.  
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