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Sammanfattning 

Under de senaste decennierna har betydande reformvågor sköljt över det svenska utbildningsväsendet, 

en majoritet utav vilka fallit inom ramen för det nya styrsystem som brukar gå under betäckningen New 

Public Management. Detta har medfört att skolornas organisationsstrukturer i allt större utsträckning 

styrts till att efterlikna de företagssystem, så starkt präglade utav revision och mätning, vilka står att 

finna i den privata sektorn. Studien har stöpt sin utgångspunkt i antagandet att alla organisationstrender 

har sin källa i det mänskliga medvetandet vars kunskaper, ej sällan, är alstrade kring kollektivt 

konstruerade verkligheter och sanningar. Ett angreppssätt som kunnat delge förståelse och mening till 

denna subjektiva meningsvärld är diskursanalysens grundprinciper. En diskurs kan kortfattat förstås som 

ett bestämt sätt att tala om, och förstå världen, där diskursanalysen ämnar belysa språkets givna mönster 

och konstruktioner. Med grund i detta har syftet att söka belysa områdets hegemoniska diskurs, samt 

eventuellt dess antagonistiska motpart, växt fram. Med empiri ifrån Dagens Nyheters debattsida under 

året 2013 har ett material kunnat sammanställas, och belysas, enligt det diskursanalytiska angreppssättet. 

Arbetet har fortflutit genom att söka finna, samt påvisa, hur olika begrepp definieras, sätts i kontext och 

delges mening. Resultatet har åskådliggjort en hegemonisk New Public Managementdiskurs, vilken 

framför revision som sitt ideal, samt en framväxande konkurrerande motdiskurs, vilken placerat sig som 

sin motpols spegelbild. 

 

 

Nyckelord: New Public Management, NPM, profession, revision, diskursanalys, svenska skolan, 

kvalitet, likvärdighet, valfrihet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

During the last decades a major reform wave has drifted in over the public sector of Sweden, together 

with a variety of western nations, bringing in a new kind of organizational structures and control 

systems. The greater part of these new developments fall within the definition of what is usually referred 

to as New Public Management. With its ideal reference point in the management of the public sector this 

has caused an increased focus on audit and a drift towards more market orientation in general. The study 

finds its base in an assumption that the origin of these shifts stands to be found in the minds of the 

human and its worldly perceptions. This philosophical outlook is well captured in the discursive 

approach, according to which the world is divided into different conceptional spheres called discourses. 

Proceeding from this, the thesis’s established purpose is set to, with empirical data from the newspaper 

Dagens Nyheter stretching over one year (2013), illuminate the hegemonic discourse and its antagonistic 

counterpart in the field of education. By examining the usage of different key concepts and their 

articulation, context and usage in general, two detached discourses has emerged. One hegemonic New 

Public Management-inspired discourse glorifying the objective rationality of auditing and one opposing 

discourse that, positioned in sharp contrast, praises the subjectivity of the profession. 
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1. Introduktion  

1.1 Inledning 

Denna del åsyftar till att delge läsaren en övergripande introduktion till ämnet samt att 

introducera studiens syfte. 

 

1.2 Det svenska utbildningsväsendet 

I ett tempo och en volym utan tidigare motstycke har det svenska utbildningsväsendet, 

genom reformer och nydanande direktiv, kommit att förändras i grunden (Lundgren 2002). 

Under en relativt kort period har den svenska skolan gått från att vara en av västvärldens 

mest centraliserade, till att bli starkt decentraliserad (Lundahl 2005) och Sverige sticker i 

dagsläget ut med ett av världens mest liberaliserade utbildningssystem (Carlgren & Klette 

2008). Enligt två brittiska forskare står de bakomliggande motiven till dessa reformer att 

finna i en uppsjö av orsaker, bland annat kopplade till globalisering, internationella 

jämförelsemätningar samt ökade krav från föräldrar och allmänhet (Poppleton & 

Williamson 2004).  

För att djupare kunna delge en mer övergripande förståelse rörande det svenska 

utbildningsväsendet är det av intresse att vidga blickomfånget och infoga ett mer historiskt 

perspektiv. Med viss förenkling kan det påstås att västerlandets pedagogiska historia kan 

indelas i två övergripande perioder. En med sin upprinnelse i det antika Grekland vars 

dominans kom att bestå fram till det sena 1800-talet. Denna var baserad på en 

övergripande tanketradition rörande ett bildningstänkande, vars högtravande syfte var att 

efterlikna civilisationens guldålder i det antika Rom och Hellas (Lundgren & Lidensjö 

1986). Då var bildning uteslutande något reserverat för de ädlingar sprungna ur de 

priviligierade klasserna, vilkas utbildningsskäl inte på något sätt stod kopplade till någon 

yrkesutövning. Istället bestod utbildningen, eller kanske snarare bildningen, i att delgiva en 

insikt i den västerländska civilisationens kulturella grundvalar. 

Dock, i och med de stora sociala omställningar som för lite mer än ett sekel sedan 

översköljde och förändrade världen i dess grund och botten, kom även förutsättningarna 

för utbildningen att markant skifta. En komplicerad arbetsmarknad vars upprätthållande i 
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ständigt ökande omfattning kom att bero på utbildning hade etablerats, och som i ständigt 

stegrande grad kom att efterfråga en adekvat utbildad arbetskraft. Denna skillnad, vars 

resultat idag kan synas som en självklarhet, kom utbildningsfilosofen John Dewey, vid 

1900-talets början, att beskriva i termer av en kopernikansk tankerevolution (1900). 

Numera, menade han, låg bildningens fokus inte längre i att idealiserande blicka bakåt, 

utan att på en individuell nivå, via arbets- och samhällslivet, erövra framtiden (Mattson 

1984) (Lundgren & Lidensjö 1986). Upprätthållandet utav det moderna samhället hade 

kommit att bli både utbildningens nödvändighet samt dess slutgiltiga syfte. 

Sedan andra världskrigets slut har forskning och utbildning kommit att utvecklats mycket 

och i ständigt högre grad bli föremål för statsmakternas intressen, vilket främst har visat 

sig genom reformer. Sverige är dock ingalunda isolerat från omvärlden, utan de reformer 

vilka genomförs är i högsta grad influerade av internationella ideal, trender (Meyer & Jank 

1997) och mellanstatliga samarbeten, inom bland annat EU. Av vilka det enskilt viktigaste 

samarbetet är den så kallade “Bolognaprocessen”, vilken sedan dess inledande 

sammanträde år 1999 har fortskridit medelst ytterligare möten samt utökad breddning utav 

samarbetets omfattning (Utrikesdepartementet 2007). I sin tur är världen, i stort, influerad 

av de övergripande tankesätt och referensramar vilka existerar i varje given tid, där två av 

de mest inflytelserika utbildningsfilosofiska utgångspunkterna i modern tid är det 

demokratiska- samt det vetenskapligt rationella synsättet (Englund 1986b). Det senare har 

även, enligt Lundgren, på senare tid alltmer kommit att uppnå en närmast ideologisk status 

(1986). Rationalitetens framväxt i den västerländska idévärlden beskrivs av Habermas som 

konsekvenser utav:  

”Sekularisering och ’förbrukandet’ av en handlingsinriktad världsuppfattning, av 

kulturella traditioner i sin helhet, är drivkraften bakom den växande ’rationaliteten’ 

för socialt handlande” (1971)  

Sedan världskrigens slut har just den rationella konceptionen varit den dominerande, även 

fast den under denna tidsperiod tagit form och uttryck i olika skepnader. Skolan sågs som 

det medel vilket både möjliggjorde och stärkte demokratins ställning genom att låta alla 

dess deltagare medverka på jämlika villkor (Lidensjö & Lundström 1986). Vid denna tid 

var de flesta reformerna ämnade att skapa en likvärdig skola, i den övergripande 

bemärkelsen att alla barn i Sverige helt enkelt skulle ha rätt till utbildning (Lidström & 

Hudson 1995).  
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Vid denna tid, under 50- och 60-talet, började utbildning alltmer att definieras som positivt 

stimulerande mot västvärldens allt mer aktuella samhällsmål om hög ekonomisk 

avkastning (Blaug 1966). Under de närmaste 20 åren därefter var också 

utbildningsväsendet mycket riktigt den samhällssektor vilken upplevde den kraftfullaste 

utvecklingen (Coombs 1968) (SCB 1977).   

Under 1970-talet, samt tidigt 1980-tal, kom dock dess dominans att ifrågasättas utav den 

demokratiska konceptionen. Hitintills hade reformerna framskridit hand i hand med 

verkandet mot en ökad centralisering, men år 1975 (Lundgren 1986) kom brädet, 

framförallt tack vare SIA-utredningen 1974 (SOU 1974:53), att tippas till 

decentraliseringsivrarnas favör (Lindström & Hudson 1995) (Greiff 2009:5). Här kom 

dock det rationella synsättet vid 1980-talets början att återta total dominans, med 

skillnaden att den nu förespråkade en ökad riktning mot att utbildningen skall se till 

individens, snarare än det allmännas, bästa (Englund 2005). 

I början av 90-talet drabbades Sveriges ekonomi av en smärre recession, vilken enligt den 

välrenommerade nationalekonomen Assar Lindbeck (1998), framförallt berodde på en 

övervärderad krona, låg realränta, samt vad Lindbeck benämner som 80-talest politiska 

arv. Detta föranledde de dåvarande politikerna att inleda ett omfattande besparings- och 

reformeringsarbete inom offentlig sektor. De ekonomiska incitament vilka förelåg 

omstruktureringarna kom starkt att verka mot en ökad ekonomisering av skolans 

styrsystem, en skiftning som i större grad, enligt Persson, kom att ta hänsyn till 

budgetbalans snarare än hög utbildningsstandard (2006). Vid den här tiden kulminerade 

även decentraliseringstrenden i och med kommunalreformen som infördes 1991, vilken 

medförde att en stor del utav skolans styrning överfördes från staten till kommunerna. 

Vidare under 90-talet kom även privatstyrda aktörer att tillåtas etablering underställd 

statligt regelverk, med den revolutionerande skillnaden att de numera kom att erhålla 

statlig subventionering i form utav en skolpeng för varje elev. Parallellt kom likaledes 

möjligheterna för skolbarnet, eller snarare dennes vårdnadshavare, att vidgas vid valet av 

skola (Ferry, Meckbach & Larsson 2013).  

Under ytan skedde även stora förändringar där det rationella tänkandet, genom att ge 

upphov till detaljerade planer och uppskruvade förväntningar, kom att aktualisera behovet 

av utvärdering. Buren på rationalitetens ideal kom således revisionen, genom sin objektiva 

riktighet, att verka som det instrument för kontroll av hur uppsatta mål, inte enbart följdes, 
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utan även förverkligades (Lundgren & Lidensjö 1986). Utvecklingen kom därmed delvis 

att sättas i kollision mot den tidigare decentraliseringsivern, genom att staten i utökad grad, 

började granska, utvärdera, målstyra samt genomföra utvecklingsstödjande insatser i 

skolorna (Bergh 2012) (Daun 2004). Detta ledde till att skolverket år 2003 åter, och med 

utökade befogenheter, kom att införliva utbildningsinspektionerna (Carlbaum et al 2014), 

med motiveringen att garantera samt förbättra kvaliteten, likvärdigheten och öka 

måluppfyllelsen i alla skolor (Rönnberg 2012). 

I en studie rörande införandet av det ökade marknadstänk och managementstyrning som 

ägt rum i skolan har en rad konsekvenser kunnat uppdagas. Forskarna menar att lärarnas 

arbete i allt större utsträckning kommit att omriktas mot det som ledningen med lätthet 

ansett sig kunna bedöma, istället för det som den praktiska undervisningen krävde. Detta 

medförde att lärarna, samtidigt som de i minskande grad kunde ägna sig åt verklig 

undervisning, kom att erfara att deras övergripande arbetsbörda blev allt tyngre. Slutligen 

fastställdes det att läraryrkets innebörd i ökad omfattning kommit att definieras utav nya 

arbetsuppgifter så som nationella prov, utvärderingar, måldokumentation och diverse 

utvärderingskriterier (Menter & Muschamp 2002). En liknande bild ges utav Hargreaves 

som menar att utvecklingen i stort har kommit leda till en ökad deprofessionalisering för 

lärarkåren (2000), i den bemärkelsen att lärarna inte längre har autonom kontroll över sitt 

yrke på grund av en ständigt svällande detaljstyrning (Lindblad, Lundahl, Lindgren & 

Zackari 2005). 

1.3 New Public Management 

Till stor del var dessa reformer, främst de senare, ämnade att utforma den svenska skolan 

och även den offentliga sektorn i sin helhet, i enighet med grundprinciperna i New Public  

Management (NPM) (Karlsson & Svensson, 2008) (Heggen & Wellard, 2004). Det är 

ingen slump att dessa idéer kom till uttryck vid just denna tid då en betydande del av 

västvärlden genomsyrades av överhängande nyliberalistiska, ekonomisk rationalistiska och 

nyklassiska agendor (Alpin, 2000). 

 

Buren på dessa ideologiska vindar kom, till att börja med, målstyrningen att succesivt 

implementeras i Sveriges offentliga sektor under 1980-talet för att ett drygt decennium 

senare uppföljas av det som idag går under betäckningen New Public Management 

(Berggren 2013). 
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Uttrycket “New Public Management” myntades som ett samlingsnamn för att sammanfatta 

de övergripande, men inte universella, skiftningarna inom den offentliga sektorn och har 

utav en stor del av forskarvärlden tolkats som ett paradigmskifte (Osborne & Gaebler 

1992) (Almqvist 2006). Dessa reformers gemensamma nämnare kan (väldigt förenklat), 

enligt Hood, sammanfattas genom en utsuddning av gränsen mellan offentlig och privat 

sektor, samt ett ökat fokus på resultat och redovisning (1995). Det senare lyfter den 

brittiska forskaren Michael Power upp i sin bok ”The Audit Society”, som framför 

budskapet att västvärlden numera kan beskrivas som ett utilistiskt granskningssamhälle, 

där revison blivit vår tids nya bärare av objektiv noggrannhet i en svårtolkad och 

föränderlig värld (1997). Som läsare skall man dock ha klart för sig att NPM som fenomen 

är abstrakt och inrymmer en myriad av definitioner, vilket Hood själv kom att påpeka nio 

år senare med orden: “as no two authors of that era listed exactly the same features in 

enumerating its [NPM’s, författarens anmärkning] traits” (Hood & Peters 2004, s.2). 

 

Mycket av kritiken rörande NPM kan härledas utifrån dess paradoxer, vilket i kontexten 

kan definieras som de oförmodade konsekvenser vilka uppkommit på grund av ett nytt 

systems (Røvik 2000) införande (Hood & Peters 2004). Bland annat menar de att i förväg 

definierade resultatkriterier kan fungera bra i fall där en verksamhet har karaktären av, vad 

James Q. Wilson benämner ”production agency”, en enhet där både aktiviteter och resultat 

är lättobserverade och mätbara (1989). Däremot tenderar fördefinierade resultatkriterier att 

leda till ökad obskyritet samt en mängd bieffekter när konceptet appliceras på enheter som 

inte faller i linje med Wilsons koncept (Gregory, 1995). En av dessa paradoxer kan sägas 

vara NPMs, vilket den svensk-norska duon Solbrekke och Englund påstår, avvecklande 

inverkan på professionen, vilket framförs i deras artikel Bringing proffessional 

responsibility back in (2011). 

 

Många av förändringarna som faller inom ramen för NPM klassificeras utav Wahlström, i 

en artikel i curricculum studies, som lösningsbetingade (Røvik 2000), i den bemärkelsen 

att lösningen kom före problemet. Vidare framförs åsikten att skolverket, enligt en 

diskursiv analys av dess årliga rapporter från 90-talet och framåt, gått från att enbart agera 

problemformulerare till att även fungera som lösningsgivare. Dessutom påpekas att 

språkbruket i rapporterna, under tidsperioden, har visat en tendens att delge skolans 

negativa aspekter ett oproportionerligt utrymme (2008). 
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New Public Management Is Dead: Long Live Digital-Era Governance, är titeln på en 

rättframt döpt artikel utav Patrick Dunleavy m.fl., vilka för fram tesen att NPM har 

passerat sin kulmen och numera är på tillbakagång, vilket allegoriskt uttrycks på följande 

vis: 

 

“[...] the torch of leading edge change has passed on from NPM and will not return.” 

(2005 s. 2) 

 

1.4 Problemdiskussion 

Åsikter har lyfts fram rörande det dramatiska systemskifte (Englund & Quennerstedt 2008) 

(Fejan, Ljunghill & Svensson 2006) som har ägt rum under de senaste decennierna samt 

det faktum att dessa skett utan större ideologisk offentlig debatt och det talas till och med 

om en tyst revolution (Sörensen 2013) (Borgnäs 2009) (Fejan, Ljunghill & Svensson 

2006). I en årsgammal analys, tolkad utav historikern Lars Trägårdh, berörande USA, 

Tyskland och Danmark framkommer det att: ”[…] är trenden att valfrihet, 

marknadsmekanismer och New Public Management, krav på evidens och kvalitetskontroll 

dominerar både diskurs och praktik” (Trägårdh 2013).  

 

Organisationsforskaren Kjell Arne Røvik menar att styrningsidéer, så som NPM, sprids 

genom temporärt upplyfta strömningar och trender (2000). Med detta resonemang görs den 

subjektivitet, på vilken objektiviteten bärs, gällande. För en trend är inte mer än de idéer 

vilka genom mänskliga uttryck, framförallt språk, sprids och florerar mellan individer. 

 

Således kan den starka retorik, som implementeringarna till stor del har rotts iland med, 

vara av största vikt. För stämmer det inte, vilket Henrik Berggrens retoriska exempel gör 

gällande i Axess Magasin, att ”Den som motsätter sig ökad kontroll har rimligtvis något att 

dölja, förmodligen lättja och inkompetens” (2013 s. 3). 

 

Ett känt citat av den tyska filosofen Gadamer lyder, ”Wer Sprache hat, hat die Welt” och 

en av dess mer gängse tolkningar är: att den som styr språket, styr världen (1960/1990). 

Detta faller väl i linje med diskursteorins grundprinciper (vilka kommer att förklaras 

grundligt under teori- och metodavsnittet), som utgår från att alla människor kontinuerligt 
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konstruerar sin verklighet och att denna verklighet sedan återspeglas i de medium, genom 

vilka människan sedan kommunicerar med omvärlden. Detta offentliga vetande, i form av 

en trend, ett ideal, eller en diskurs, har kommit att verka som referensram, eller 

utgångspunkt för de NPM-reformer vilka implementerats inom offentlig sektor. Här kan 

man tala om en rationell revisionsförhärligande NPM-diskurs. En adekvat parallell att dra 

från detta är att den verklighet vilken dessa förändringar sprungit från står att finna i det 

offentliga medvetandet, eller den diskurs, vilken ligger öppet för utforskning, kartläggning 

och således interpretering genom studium av det språkbruk dessa människor nyttjar.  

1.5 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa den, inom svenska skolan, hegemoniska (rådande) 

New Public Management inspirerade diskursen (världsåskådningen) samt dess eventuella 

antagonistiska (konkurrerande) diskurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Metod och teori 

2.1 Inledning 

I detta kapitel kommer de teoretiska grunder som studien stöder sig på att redovisas. Då 

diskursteori bör tolkas som både teori och metod har dessa två områden sammanslagits till 
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ett kapitel. Vidare kommer de strömningar vilka kan anses ha gett upphov till New Public 

Management att studeras för att öka förståelsen rörande dess idéer och ideal.  

2.2 Diskursanalys 

2.2.1 Introduktion 

Diskursanalys som teori och metod har under en längre tid ansetts kontroversiell inom 

samhällsvetenskapen och fortfarande kan den bemötas med viss skepsis (Bergström & 

Boréus 2005). På senare tid har metoden dock kommit att uppnå en tilltagande acceptans 

inom forskarvärlden, vilket i dagsläget kan konstateras genom att betydligt fler 

samhällsvetenskapliga undersökningar inskriver sig i den diskursanalytiska traditionen 

(Börjesson & Palmblad 2010) (Bergström & Boréus 2012).  

En utgångspunkt (vilken dock breddas senare i kapitlet) för att förstå begreppet diskurs ges 

utifrån Jørgensen och Philips definition: 

 

”en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)” (2000, s. 7) 

 

En förutsättning, vilken måste accepteras för att skapa förståelse kring detta, är vad 

poststrukturalisterna brukar benämna transcendental mening (en föreställning vilken står 

att finna ovanför språket, människorna och deras praktiska mening), enligt Terry Eagleton i 

hans bok om litterär tankehistoria, inte är mer än en skapad illusion (1989). Dock är det av 

vikt att betona att denna skapade illusion är det närmaste sanning människan kan komma 

och att den ingalunda kan nonchaleras. Många av de fundament som dagens samhälle vilar 

på är i högsta grad transcendentala men kan likväl inte motsättas utan konsekvenser. Till 

exempel finns det ingen fast jordisk koppling, något Castoriadis definierar som utan 

”reella eller rationella referenter” (Theodoridis 2003, s. 15), som fastställer att det är fel 

att ta en annan människas liv. Detta till trots kan denna norm inte brytas utan att samhället 

svarar och straffar den skyldige. För att återkoppla kan man kortfattat säga att meningen 

istället beror på värderingar, kriterier, intressen, makt och sociala praktiker, vilka sedan tar 

sig uttryck genom språket.  

 

Enligt ett diskursivt synsätt verkar språkanvändning och språk, inte för att återge 

verkligheten, utan tvärtom för att definiera och formge den (Bergström & Boréus 2005). 
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Denna definition kan även vidareutvecklas med hjälp utav Marianne Winther Jørgensen 

och Louise Phillips: 

 

”De diskursanalytiska angreppssätten bygger på strukturalistisk och 

poststrukturalistisk språkfilosofi, som hävdar att vårt tillträde till verkligheten alltid 

går genom språket. Med hjälp av språket skapar vi representationer av verkligheten, 

som aldrig bara är speglingar av en redan existerande verklighet – 

representationerna bidrar till att skapa den. Det betyder inte att verkligheten inte 

finns; betydelser och representationer är nog så verkliga. Den fysiska världen finns 

också, men den får bara betydelse genom diskurs” (2000, s. 15) 

 

Ett konkret exempel kan ges genom att analysera hur människan uppfattar en jordbävning. 

Detta är något som äger rum oberoende av människor, tankar eller tal. Alla som befinner 

sig på fel plats drabbas och jordbävningen är således ett materiellt faktum. Men när 

människor sedan försöker att sätta sig in i detta sammanhang, för att bilda sig en mening 

rörande det som skett, blir jordbävningen på sätt och vis en del utav diskursen. Många 

skulle nog kategorisera den som ett naturfenomen, men sättet vilket detta gjordes på skulle 

differera. Några skulle se jordbävningen och dess konsekvenser som resultatet av ”felaktig 

politik”, vilket resulterade i att byggnaderna inte byggdes tillräckligt stabilt. Andra skulle 

se det som Guds vilja eller straff. Ytterligare några skulle mena att det istället var 

människans inverkan på miljön som vållat det hela. Jordbävningen kan alltså tillskrivas 

mening utifrån en uppsjö av olika perspektiv (eller diskurser) och utifrån varje diskurs 

kommer sedan olika förslag att härledas. I detta fall skulle de kunna ligga i allt från 

införlivandet utav en kyrklig inkvisition vilken uppmanar till religiös fromhet till ett 

tillskott till den miljövänliga forskningsbudgeten. Detta lägger fingret på diskursernas 

inflytande på, i högsta grad, verkliga konsekvenser och skeenden (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000). 

 

Detta synsätt kan dock ytterligare kompliceras. Vill någon, till exempel, uttrycka en idé, 

uppfattning, definition eller ett begrepp et cetera, så görs detta som bekant generellt genom 

tal och skrift. Man blir således tvungen att bruka ord. Ett ord, löstaget från sitt 

sammanhang, saknar dock helt sin mening och för att beskriva detta krävs att nya 

meningsbringande ord tillknyts det första, vilka sedan i sin tur, likt ett fisknät, måste 

sammanfogas med nya och så vidare. I slutändan kan man säga att det ursprungliga ordets 
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mening flyr undan då nya ord hela tiden måste knytas till detta nät. Följaktligen måste man 

för att frambringa, vad som brukar benämnas fullständig förståelse, lära hela det språkbruk 

vilket grundordet är inbäddat i och som tilldelar just detta ord sin mening. Inom 

diskursanalysens terminologi brukar detta betecknas som en låsning, vilken kommer till 

stånd genom de regler som styr och konstituerar språket och vars helhet skapar diskursen 

(Östman 1995). Detta förklarar Cherryholmes (1988) i följande ordalag: 

 

”Discourses are not composed by randomly choosing words and statements. Instead, 

rules constitute and regulate language use (Wittgenstein, 1953). […] Such rules help 

shape a discursive practice that produces a specific discourse” (s. 3) 

 

2.2.2 Makt och stängningsmekanismer enligt Foucault 

Arbetet kan inte närmare vidareutvecklas utan att i all korthet nämna Foucault, 

diskursteorins stora förgrundsgestalt. Mycket av det arbete som Foucault framarbetat 

rörande diskursteorin behandlar maktens inverkan samt dess stängningsmekanismer 

(utestängningssystem i översättning utav Mats Rosengren). Dessa stängningsmekanismer 

kan ses som de medel vilka utlägger det flyktiga ramverk som likt olja på vatten kommer 

att avgränsa diskursen. Under sitt installationstal vid Collége de France lyfter Foucault 

fram tre stycken utestängningsprocedurer vilka ”drabbar diskursen”: 

 

”Det förbjudna ordet, avskiljandet av vansinnet och viljan till sanning” (Foucault 

1993, s. 14) 

 

Det första, och mest påtagliga utav dessa, är förbudet, de implicita och explicita regler, 

vilka skildrar vad man får och icke får göra. Tabun, ritualer för olika tillfällen samt det 

talande subjektets priviligierade eller exklusiva rätt. Deras förhållande beskriver Foucault 

som ett spel, inom vilket de tre förbuden konstant korsar, förstärker, tar ut varandra och 

därigenom bildar något som kan likställas vid ett komplicerat galler i ständig förändring. 

 

Det nästkommande, vansinnet, beskriver den gräns varvid det hårfina avskiljandet mellan 

galenskap och förnuft kan utläggas. Vilket kan exemplifieras med den Katolska kyrkans 

vansinnesförklaring utav Galileo Galilei under den tidiga upplysningens upprinnelse. Trots 

att de idéer han framförde uppenbarligen var sanna, kunde de inte uppfattas som just det, 
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inom 1600-talets diskurs rörande astronomi. En intressant parantes är att kyrkans agerande, 

i Galileis fall, i modern tid ironiskt, men naturligt nog då vi i dagsläget stödjer oss på en 

annan diskursiv referensram, anses vara oförståeliga galenskaper. 

 

Den sistnämnda, och mest svårdefinierade enligt Foucault själv, är viljan till sanning som 

kommit att genomsyra en sådan stor del utav den västerländska kulturen (2008). Här syftar 

Foucault på mänsklighetens strävan efter att uppnå vad som brukar definieras som 

sanningar, ett begär vilket enbart kan produceras, definieras och organiseras inom 

diskursen (Rosengren 2011). Dock är just själva begreppet sanning av komplex art, då 

strävan efter att uppnå det sanna, rationella eller förnuftiga även per definition blir en 

strävan till att utestänga, eller skala bort, eller förbjuda andra möjligheter vilka anses vara 

dess motsatser. 

 

Härigenom kan även en diskussion om makt (och dess invecklade relation till kunskap) 

inledas genom ett citat från Foucaults artikel truth and power, där han hävdar att den 

klassiska synen på makt, i linje med en ensidigt juridiskt repressiv utgångspunkt, är 

problematisk: 

 

”[…] One identifies power with a law which says no, power is taken above all as 

carrying the force of a prohibition. Now I believe that this is a wholly negative, 

narrow, skeletal conception of power, one which has ben curiously widespread. If 

power were never anything by repressive, if it never did anything but to say no, do you 

really think one would be brought to obey it? What makes power hold good, what 

makes it accepted, is simply the fact that it doesn’t only weight on us as a force that 

says no, but it traverses and produces discourse. It needs to be considered as a 

productive network which runs through the whole social body, much more than as a 

negative instance whose function is repression.” (1980, s. 119) 

 

Foucault menar att hela vår sociala värld skapas genom makt, som i slutändan ser till att 

omvärlden omnämns på vissa sätt och inte på andra. Makten är alltså inte ensidigt en 

negativ instans som verkar för förbud, utan den fungerar även, och i minst lika hög grad, 

som en upprätthållare utav dess motsatser. Självfallet, vilket tidigare resonemang visat, kan 

denna sociala värld enbart förstås genom diskurser och således är det även inom diskurser 

som makten finner sitt tillämpningsområde och medium. Genom detta resonemang låter 
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Foucault förstå att makten genomsyrar allt. Makt skall dock inte tolkas som statisk, som 

inom den marxistiska läran, utan är i sin föränderlighet över tid och rum flyktigt tilldelad 

olika aktörer. Inte heller visar sig makten genom en fördefinierad uttrycksform utan kan 

mångfacetterat anta flera skepnader. 

 

Detta kan exemplifieras genom att åter studera ett tidigare exempel, Galileis 

vansinnesförklaring, vilken ledde till att han blev ålagd att avsvärja sig sin upptäckt som en 

felaktig (läs osann) lära. Detta tillkom sig genom att hans vetenskapliga upptäckt stod i 

skarp kontrast gentemot kyrkans geocentriska världssyn. I exemplet framträder kyrkan som 

makten vilken dikterade 1600-talets sanna världsåskådning (och således även dess 

osanningar eller utestängningsprocesser) och även som den makt vilken fysiskt, psykiskt 

och verbalt gick till attack mot utbrytaren Galilei (Winther Jørgensen & Phillips). 

 

Dock ska man vara medveten om att detta ingalunda kan synas som en medveten 

maktutövning, då själva makten är en del utav diskursens ordning: 

 

”Läran [I denna kontext en diskurs som har en tendens att spridas] verkställer en 

dubbel underkastelse: de talande subjekten underställs diskursen och diskursen 

underställs, så förutsätts det åtminstone, gruppen av talande individer” (Foucault 

1993, s. 31) 

 

2.2.3 En begreppsvärld enligt Laclau och Mouffe 

Studien kommer delvis att stödja sig på Ernesto Laclau och Chantal Mouffes forskning 

rörande diskursteori. Enligt deras synsätt kan man säga att diskurser konstruerar den 

sociala världen och tilldelar den betydelse, men att den aldrig kan fastlåsas på grund av 

språkets grundläggande instabilitet och är därför kontingent. Det går således aldrig att 

hävda att en betydelse är slutgiltigt fixerad, dock, vilket Cherryholmes hävdar, kan man på 

goda grunder anta att det existerar en viss fördröjningseffekt: 

“It is reasonable to suppose, along with Saussure Wittgenstein, Putnam, Foucault, and 

Eco, that at a given time meanings are relatively fixed, unless we are at the highwater 

mark of one of those rare Kuhnian revolutions when key word and concepts are 

openly in question” (1988, s. 69) 
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Med stöd i detta citat öppnas en möjlighet för att utifrån tolkning av data, härrörande från 

längre tidsperioder, utforma konkreta (inom teorins ramar) uppfattningar. En annan, inom 

den diskursiva teorin, essentiell del är idén om att all form av handling skall ses som delar 

utav en social praktik, där vikten flyttas från kommunikationsmediet till den kontext, 

regler, förhållande och så vidare, där meningen uttrycks (Cherryholmes 1988). Därigenom 

dras ingen skiljelinje mellan text och språk, vilket är av stor relevans i denna studies fall. 

Diskurserna skall inte ses som slutna enheter då omstöpning av diskurser ständigt sker i 

kontakt med andra diskurser. Här handlar det om en diskursiv kamp, där olika diskurser 

kämpar mot varandra för att uppnå hegemoni, vilket enligt Englund (2005) definieras som: 

 

“an ideology has attained hegemonic status when  it has penetrated the consciousness 

of individuals to such an extent that its metaphors are perceived as common sense by 

a large majority of the population” (s. 149) 

 

Denna diskursiva kamp brukar benämnas som antagonism och kan sägas uppstå när två 

identiteter hamnar i konflikt, vilket ur ett teoretiskt perspektiv kan ses som en 

sammandrabbning mellan två diskurser. Ett praktiskt typexempel ges av Jørgensen och 

Philips rörande 1900-talets många nationalitetskrig, där de menar att den nydanade 

hegemoniska artikuleringen av människor som just ”tyskar” eller ”fransmän”, istället som 

enbart människor, kristna eller arbetare och så vidare, var avgörande för krigets 

legitimerande och utbrytande (2000). 

 

För att bringa förståelse för läsaren krävs det att termen diskurs dissekeras och att ett antal 

begrepp definieras. De grundläggande byggstenarna benämns tecken, vilket i 

sammanhanget beskriver ett ord och dess inneboende mening (Saussure 1970). 

Tillexempel har ordet ”skola” ingen direkt sammankoppling med bilden av ett hus dit folk 

går för att lära, varken utifrån ett onomatopoetiskt eller annat perspektiv. Den aggregerade 

massan av alla tecken hjälper sedan människan att ordna samt förstå världen. Alla dessa 

tecken går under beteckningen moment och kan ses som knutar i ett nät av mening 

(Winther Jørgensen & Phillips 2007). 

 

Laclau och Mouffe väljer att benämna tecken, vilka anses privilegierade, för nodalpunkter 

(1985), dessa agerar ordnande samt delger övriga tecken mening. Ett relevant exempel 

skulle kunna vara nodalpunkten utbildning, som i sig ger mening till en samling andra 
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tecken, så som skola, lärare och lektion. Element definieras som de tecken, vilka inom en 

diskurs ännu inte tilldelats sin slutgiltiga mening och därmed anses vara mångtydiga 

(Bergström & Boréus 2005). De är utsatta för en ständig kamp, i den bemärkelsen att 

diskursen i sin helhet kontinuerligt söker definiera dem och göra dem till moment, genom 

att reducera dess mångtydighet till entydighet. 

 

Detta innebär att en mängd meningar och möjligheter kommer att uteslutas och ’läggas’ i 

vad Laclau och Mouffe beskriver som det diskursiva fältet, eller det konstitutiva yttre 

(1985).  Detta menar sedan Winther Jørgensen & Phillips, kan synas som en figurativ 

reservoar av betydelsetillskrivningar, vilka tecken tilldelats inom andra diskurser, men som 

uteslutits från den givna (2007). Ett exempel är tecknet ”läxa” vilket inom en diskurs 

rörande skolan har en mening, men som i en annan diskurs kan brukas i form av en 

minnesbeta, med meningen att ”lära en läxa” eller att man fått sig en ”tankeställare”. 

Utifrån detta diskursiva fält tillkommer ständigt nya definitioner vilka riskerar att rubba 

tecknens prevalenta entydighet. Således förstår vi av vad som tidigare skrivits, att moment 

vilka anses vara slutgiltigt definierade, i realiteten aldrig kan bli definitivt fastställda, utan 

att alla tecken (element som moment) alltid kommer förbli, mer eller mindre, öppna för 

omformning, vilket uttryckts av Laclau och Mouffe på följande vis: 

 

”The transition from the ’elements’ to the ’moments’ is never entirely fulfilled. A 

noman’s-land thus emerges, making the articulatory practice possible” (1985, s. 110-

111) 

 

I citatet ovan används Saussures term artikulering, vilken åsyftar kontureringen av ett 

elements mening genom att det sätts i relation till andra tecken (Winther Jørgensen & 

Phillips 2007). Exempelvis så förstår man genom meningsutformningen av frasen ”av den 

naturvetenskapliga skolan” att det inte rör sig om en läroanstalt utan om en kunskaplig 

stilriktning. Vissa element som i extra hög grad är tillgängliga för diverse till- och 

omskrivningar av betydelser, har utav Laclau namngivits som flytande signifikanser (1990) 

(1993). I detta sammanhang kan det även vara av vikt att registrera att element, oberoende 

av deras interdiskursiva relationer, kan komma att omformas inom en diskurs, genom så 

kallade betydelseförändringar. Detta syftar på skeenden där ett element ersätter ett annat, 

exempel på detta kan vara att de, vilka tidigare tilltalats elever, börjar benämnas brukare 

eller kunder. När tecken artikuleras så sker detta, per definition, tillsammans med andra 
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tecken, som vid sin aktivering bildar något som kan likställas vid långa kedjor av mening, 

vilka benämns signifikanskedjor (Winther Jørgensen & Phillips 2007).  

 

Inom en diskurs kan man säga att alla aktörer avhumaniseras, eller subjektifieras, i den 

bemärkelsen att de iakttas utifrån sin position, vilken kan skilja sig mellan olika diskurser, 

detta skulle kunna vara föräldrar, forskare eller svenska utrikesdepartementet. Beroende på 

sin subjektposition samt den diskursiva kontexten kan sedan aktörens uttalande värderas. 

Detta, menar Foucault i en artikel i Le Monde 1980 (där han för övrigt, av just denna 

anledning, valde att medverka anonymt), har gått så långt i vårt mediala samhälle, att det i 

dagsläget är betydligt viktigare vem som säger vad, än vad denne just i sak har att förtälja 

(1980). 

 

2.3 New Public Management och dess nyckel begrepp 

Då New Public Management (NPM) redan presenterats i inledningen kommer enbart en 

begränsad redovisning utav dess teoretiska grund att delges här. Men först bör det åter 

belysas att när det gäller själva definieringen utav NPM, kan man säga att, det enda man 

inom forskarvärlden med säkerhet säger sig kunna vara ense om, är att man inte riktigt vet 

vad det är (Barzeley 1998), eller ens vad det borde vara (Ferlie et al. 1998). Av desto rikare 

intresse är istället de bakomliggande trender och attityder vilka berett vägen för dess 

uppkomst, kring vilka det florerar en betydande uppsjö av meningar. Bland annat kan 

nämnas antaganden om rationalitet och nyttomaximerande (Lane 2000), nyliberalism, 

principal agent teorin och transaktionskostnadsteorin (Gruening 1998). En annan förklaring 

skulle kunna ligga i de högerliberala strömningar vilkas grundidéer delgivits bredare stöd 

under de senaste decennierna, med den byråkratiska hierarki samt det marknadstänk som 

medföljt (Almqvist 2006). Jarlov menar att NPMs grund skulle kunna stå att finna i den 

individualiseringstrend som på senare tid kommit att genomsyra en stor del av samhället, 

(2005) medan ett sista vanligt förekommande argument på området berör de tre så kallade 

E:na: 

 

“Economically, Efficiently and Effectively, the three Es” (Power, 1997) 

 

Denna teori åsyftar, bland annat, att skattebetalarna har rätt att veta om deras pengar 

spenderas i enlighet med dessa tre E:n. Detta kan sedan vidare tolkas till att skattebetalarna 
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kan se sig själva som kunder. Sammanfattat delger detta läsaren en översikt över det 

sammelsurium av åsikter vilka förekommer inom forskarvärlden.  Detta är av intresse i 

denna uppsats då det hjälper till att härleda de nyckelord, vilka florerar inom diskursen, 

samt dess koppling till just NPM. 

 

2.4. Tolkningsmall 

Det praktiska nyttjandet utav diskursteorin kommer till att börja med att agera 

förståelsebringande referensram vid den språkliga textanalysen. För att läsaren skall kunna 

erhålla största möjliga nytta av den empiriska genomgången, samt dess diskussioner, krävs 

att denne ser på materialet utifrån ett diskursivt perspektiv. En utgångspunkt är således att 

världen kan indelas i olika pågående diskurser och att de, beroende på sin omfattning, kan 

anses hegemoniska eller inte.  

 

Diskurserna bör utav läsaren förstås som bubblor utav mening och sanning, samt att det är 

med utgångspunkt i denna som alla uttalanden (i detta fall, vilket förklaras nedan, 

debattartiklar) skrivits. Alla begrepp kommer att tydliggöras och analyseras som vore de 

ursprungligen helt neutrala, utan mening och det enda som kommer att utläsas är dess 

diskurskontextuella innebörd. Inom diskursteorin benämns nämligen alla begrepp för 

tecken av just den anledningen att de, likt variabler, kan anta olika betydelser. 

 

Vid det mer praktiska arbetet kommer en samling begrepp, framtagna utav framför allt 

Laclau och Mouffe, att begagnas. Detta för att lättare skapa ordning i den språkliga djungel 

av begrepp som den verkliga världen är uppbyggd utav. Analysen har sin grund i de 

element, vilka tack vare sin obestämdhet, ofta kommer att artikuleras i olika sammanhang. 

Detta behjälps genom att NPMs grundprinciper samt dess ideologiska strömningar, vilka 

antas ligger bakom dess framkomst, tas i beaktande. Då just dessa kan brukas i en mängd 

former antas de även förekomma med relativt hög frekvens och således bli synonyma för 

diskursen, då de likt ett skelett, håller de andra tecknen sammanknutna.  

 

Element, eller flytande signifikanser, antas dock på grund av sin allmänna abstrakthet, 

kräva motivatorer, något som i steget före, tilldelar dem legitimitet. Här kommer 

nodalpunkter, eller ideal, in i bilden. De agerar uppbärande, motiverande samt styrande 

rörande diskursens riktning. Dessa kommer, troligtvis, inte i lika hög utsträckning att 
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uttryckas i explicita termer, utan snarare vila i bakgrunden som en motivator eller ett 

slutgiltigt mål inom de diskursiva resonemang som studeras. Här sammanfaller de i vad 

Foucault benämner sanning, eller viljan till sanning och därav även i slutändan med makt. 

Dessa tecken kommer sedan studeras för eventuella meningssamband, eller 

signifikanskedjor, vilka är tänkta att öka förståelse samt att på ett konkretiserande sätt 

påvisa på hur diskurserna verkar. Hänsyn kommer även att tas till subjektspositionering 

och de utestängningssystem vilka står att påträffa. 

 

Med grund i detta är det en förhoppning att två övergripande diskurser skall framträda, där 

den enas tecknen, dess mening och dess nodalpunkter kommer att divergera från den 

andra. Dessa två kommer sedan att analyseras för att, om möjligt, se huruvida de verkligen 

skiljer sig. Det är nämligen möjligt att; om den konkurrerande diskursen fortfarande gör 

sina attacker utifrån samma referensram; attackerar den andras medel men kommer med 

samma lösningar eller förkastar det hegemoniska tankesättet utifrån dess egna grundvalar; 

anta slutsatsen att det enbart är en avstickare inom samma hegemoniska diskurs.  

 

All klassifikation, kartläggning och tolkning kommer att ske kognitivt, inom 

subjektivitetens ram och på grund av detta kommer de citat som analyseras, i största 

möjliga mån, att infogas för att bjuda läsaren chans för egen tolkning. Därefter kommer de 

mest framträdande tecknen att undergå grundlig analys, där det klargörs i vilken kontext de 

artikuleras samt vilken laddning de inhyser.  

2.5. Urvalsram 

Då studien inte kan göra anspråk på att fullständigt fånga något så komplext, svår 

avgränsat och abstrakt, som en tidsandas mening inom ett visst sakområde, kommer 

undersökningsområdet att begränsas till den svenska rikstäckande dagstidningen Dagens 

Nyheters (DN) debattdel. 

Sverige antas ha ett förhållandevis homogent medieklimat med överhängande liberal 

(folkpartistisk) lutning och saknar större obundna aktörer i samma genre som, till exempel, 

franska Le Monde eller brittiska the Independent (Kroon 1990). Detta leder till 

sannolikheten att den bild som återspeglas i DN, i förhållandevis hög grad, kan antas 

sammanfalla med helheten. 
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Dagens nyheter nådde en topp runt 1970-talet med en upplaga på cirka 450 000 nummer 

för att mot slutet av 1990-talet dala till runt 360 000 exemplar (Borin 2002). Denna trend 

har fortsatt och år 2011, det sista året som DN valde att offentliggöra sin upplaga (Westin 

2013), var antalet prenumeranter nere på 285 700 (Tidningsstatistik 2011). Dock stämmer 

denna negativa utveckling väl in på medielandskapet i sin helhet.  DNs starka ställning 

påtalades redan 1995 utav Stig Hadenius, forskare i journalistik, i artikeln "DN Debatts 

position är inte nyttig för landet" (ironiskt nog publicerad i just DN-debatt): 

 

”Sverige har liksom många andra länder med ett modernt massmediesystem blivit en 

enfrågenation. Och för det mesta bestäms vad som skall diskuteras på DN 

Debatt eller möjligen på Brännpunkt i Svenska Dagbladet” (Hadenius 1995) 

 

Valet föll på denna tidning då den under en längre tid upprätthållit ett starkt rykte och 

status på mediemarknaden och anses vara tongivande i den svenska debatten (Petersson & 

Carlberg 1990) (Kroon 2001).  Detta understryks även utav Tomas Englund som vidare 

menar att DN även fungerat agendasättande i opinionen rörande skoldebatten (Englund 

2006). 

 

Materialet har insamlats manuellt via Södertörns Biblioteks Mikrofilmarkiv och består utav 

48 artiklar av intresse publicerat under ett år mellan 2013-01-01 till 2013-12-31.  Detta har 

fört med sig att enbart DNs pappersupplaga kommit att ingå. Att de insamlats för hand har 

erbjudit unika möjligheter att utskilja artiklar med extra relevant värde vilka, om sökord 

brukats, hade kommit att bortsorteras. NPM-diskursen är ingalunda allenakopplad till 

utbildningssektorn utan har i dagsläget kommit att genomsyra en stor del av 

samhällsdebatten och med anledning i detta har urvalskriterierna avsiktligt lämnats relativt 

öppna, vilket väl lämpar sig med teorivalet.  

 

Artiklarna har därefter indelats i två övergripande grupper, där 27 stycken antas 

producerade inom ramarna för den hegemoniska NPM-diskursen och 21 stycken är skrivna 

inom det som kan antas vara dess konkurrerande diskurs. Urskiljandet mellan dem har 

också här gjorts manuellt genom analys utav innehållets mening och ordval.  
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2.6 Tillförlitlighet 

Studien ämnar enbart belysa två existerande diskurser utifrån ett begränsat urval och under 

en begränsad tid. Vid ett studium av denna art, med ett förhållandevis begränsat tidsrum, 

finns det ett flertal företeelser som, teoretiskt sätt, kan tänkas störa klarläggandet av de 

diskurser som studien ämnar belysa. Exempel på detta kan vila i sådana situationer där 

subjektets avsedda mening kan sägas bortfalla eller fördunklas. Text är aldrig mer än 

uppfattningens yttersta medium och således finns det en risk för att texten inte exakt 

återger den bild som författaren avsåg. Detta kan ha sin grund i felformuleringar, klumpigt 

ordbruk, slump eller redigering från tidningens sida. En annan dimension av det hela 

utspelar sig vid tolkarens planhalva. Här står visserligen resonemang och ursprunglig data 

öppet. Dock ska det beaktas att det finns en inneboende risk för att de nodalpunkter och 

element, vilka utvalts för att belysa diskursernas beskaffenhet, konstitution och formning, 

inte är de bäst lämpade.   
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3. Tidigare forskning 

3.1 Inledning 

Begreppens inneboende mening säger mycket om en viss tid samt dess människor, då de 

ord vilka beskriver världen spelar en essentiell roll vid människans uppföljande tolkning 

utav den. Det är således naturligt att sociala krafter kämpar för att vara de som, språkligt, 

får agera tolkningsföreträdare utav världen. Likt trojanska hästar i den idépolitiska debatten 

fylls, och även ersätts, begrepp med diverse meningar utifrån maktrelaterade syften 

(Skinner 1988). På grund av detta, tillsammans med de naturliga betydelsedriftningar vilka 

existerar, har många ursprungligen positivt laddade begrepps meningar kommit att 

omdanas, vilket enligt Skinner kommer till uttryck i relation till dess specifika kontextuella 

användningsområden (1985). Nedan presenteras studier över hur utbildningspolitiskt 

relaterade begrepp över tiden kommit att omformas, för att passa de agandesättande 

problemformulerarnas övergripande agendor (Englund & Quennerstedt 2008).  

3.2 Likvärdighet 

Begreppet likvärdighet har länge vidmakthållit en central plats i den Svenska 

utbildningspolitiken och har från 1960-talet till tidigt 1980-tal erhållit en starkare betydelse 

”[…] i enlighet med en orientering mot jämlikhet, enhetlighet, fostran till gemensam 

referensram och kompensation” (Englund & Quennerstedt s. 8). 

 

Således, menar Englund, har dessa meningar kommit att sammanfalla med begreppet 

likvärdighet. Utöver detta menar Englund att begreppet symptomatisk och successivt 

kommit att ersätta jämnlikhetsbegreppet, vilket öppnar för nya tolkningar. Under de 

följande två decennierna utökas dess betydelse med olika, enligt Englund, delvis 

motstridiga betydelser: 

 

”[…] där likvärdighet uttolkad som valfrihet och föräldrarätt, profilering etc. 

ställs mot den tidigare betydelsen (som succesivt urvattnas).” (s. 8) 

 

Här börjar många av de idétraditioner vilka kan anses ha banat vägen för NPM visa sig 

genom att, framförallt, nyliberalismens så viktiga hörnsten, valfrihet, introduceras. Vidare 

menar Englund att begreppet i egenskap av dess positiva laddning och möjlighet att:”[…] 

representera förhållanden som för de flesta användare och mottagare har en önskvärd och 



25 

 

positiv innebörd” (s. 9) kommit att begagnas, med- eller omedvetet, genom olika 

utbildningspolitiska syften, verkat tystande mot opposition och duperande kontra 

opinionen.  

 

Slutligen mot 1990-talets slut och under 2000-talets början kopplas nya betydelser, med 

ytterligare NPM associationer, rörande måluppnåelse och betygsättning till, och sakta 

kommer likvärdighet att likställas kvalitetsbegreppet. 

3.3 Kvalitet  

Samhällsforskarna Hans Hasselbladh och Rikard Lundgren menar att kvalitetsbegreppet 

kom att omstöpas som ett led i att rationaliseringsrörelsens agenda under efterkrigstiden 

kom att bli det dominerande synsättet. Med grund i denna åskådning kom kvalitet att få en 

speciell innebörd kopplad till, arbete, produktivitet och styrning. Ett viktigt steg i denna 

utveckling var att stora statsmakter, som USA och Storbritannien, runt mitten på 1800-talet 

började utveckla standarder för industriproduktion. Detta ledde till att svenska företag, 

under 1970-talets ökade globalisering, tvingades anpassa sina verksamheter till diverse 

kvalitetssäkringsstandarder (2002). Vid 1980-talets mitt började kvalitetsbegreppet 

sporadiskt delgivas en mer generell mening, löskopplad från diverse företags- eller bransch 

specifika kontexter och det talas till och med om en global kvalitetsrörelse (Hasselbladh 

2001) (Hasselbladh & Lundgren 2002). Därefter kom, i början av 1990-talet, begreppet att 

lanserats som en del av en bredare styrdoktrin där det brukats som ett instrument för 

rationaliseringar och besparingar (Rutberg, Sommer & Skau 2001). 

Kvalitetsbegreppet har, med grund i detta, kommit att erhålla en av de centralaste platserna 

i NPM-diskursen genom att agera motivator och legitimerande ledord för de reformer som 

förespråkas. Ett konkret exempel kan inhämtas från studien ”kvalitetsretorik i norska 

kommuner”, där Mia Vabø beskriver hur införandet utav kvalitetstänk, eller New Public 

Management inspirerade styrtekniker, genomförts på ett språkligt plan. Hon menar att 

vägen för införandet röjts genom att ’hårda ord’ genomgående kommit att ersätts med 

förskönande eufemismer och att kvalitetsbegreppet genom sin positiva klang haft en 

dominerande särställning (2002). 
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3.4 Konstant förändring 

Under den förvaltningspolitiska perioden, mellan åren 1983-2005, utförde Åkerstrøm 

Andersen en diskursiv analys i Danmark som analyserade förhållandet mellan politik och 

offentlig administration utifrån ett NPM-diskursivt eller managementdiskursivt perspektiv 

(Clark & Newman 1997). Dessa, tillsammans med Åkerstrøm Andersen framlägger 

hypotesen att managementdiskursen bildas runt idealet, eller för att bruka fackspråk, 

nodalpunkten konstant förändring (constant change). Enligt dessa framförs åsikten att den 

enda kontinuerligt återkommande sanningen inom den föränderliga NPM-diskursen är 

förändringen själv (Clark & Newman 1997). 

 

Historiskt sett har stabilitet setts som ’förändringens’ raka motsats, men idag är 

förändringen, motsägelsefullt nog, det enda stabila. Stöd för teorin rörande detta ideal, 

förändring, kan inhämtas från de svenska partiernas partiprogram: så som Moderaternas 

”En modern skola för alla” (Moderaterna 2013), Miljöpartiets ”En modern skola” 

(Miljöpartiet) eller Socialdemokraterna som ”prioriterar investeringar i skola och 

utbildning för att rusta Sverige för morgondagens utmaningar ” (Socialdemokraterna). I 

dessa fall kan uttrycket modern sägas återspegla det, i förhållande till allt förgånget, 

yttersta nuet. 

 

Genom denna nya syn på förändring följer en rad begrepp att legitimeras och tilldelas 

mening utifrån dess grundprinciper. Ett exempel på dessa är frihet, vilket Åkerstrøm 

Andersson benämner på följande vis: 

 

”The political must not stand in the way of the change and adaption of the public 

institutions. That is why the institutional freedom of action must be ’shielded’ from 

politics” (2005, s. 160) 

 

3.5 Valfrihet 

Under hela 1900-talet har valfrihet förekommit men utan att delgivas utav något större 

spelrum eller sprängkraft. Under 1970-talet försökte moderaterna genomföra ett par försök 

att föra in begreppet på agendan utan större framgång. Hos de övriga politiska lägren, 

vilket citatet nedan kan belysa, låg konsensusen intakt och begreppet betydelse ansågs stå i 

vägen för den, vid denna tid, så viktiga jämlikheten: 
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”Jämlikhet innebär bl.a. en rätt till goda kunskaper och färdigheter. Genom att ge 

alla elever vissa baskunskaper och basfärdigheter kan skolan medverka till att alla 

får praktiska möjligheter att påverka samhället och beslut som berör dem. Jämlikhet 

i skolan handlar också om att […] över huvud taget uppmuntra umgänge över 

sociala gränser. Ett viktigt steg i den riktningen togs i och med införandet av en 

gemensam allmänbildande grundskola för alla. En skola som innebär att eleverna 

tidigt skall välja mellan olika alternativ som också skulle begränsa deras möjligheter 

till vidare studier skulle leda till ännu större ökad social skiktning än den vi har 

idag. Sådana förslag måste därför avvisas” (Skola (fp) 1979). 

Från denna programskrift, framtagen utav Folkpartiet, vilka sedan dess markant kommit att 

skifta åsikt i frågan, lyser tidsandans ståndpunkt klart igenom. Valfriheten ansågs inkräkta 

på medborgarnas jämlikhet och, även i nästa led, att verka skadligt mot demokratin i sin 

helhet. Detta kan likställas med en intressekonflikt mellan individens egennytta och 

kollektivets bästa. 

I och med 1980-talet kom dock den övergripande debatten att skifta. Från den tidigare 

diskursen om utbildningen som medborgerliga fostran kom debatten numera att, i större 

grad, behandla skolans organisatoriska och styrningsinriktade uppbyggnad. Med 

moderaterna i spetsen kom begreppet att ideologiseras och nå större slagkraft. Vid denna 

tid tog även Socialdemokraterna (och deras dåvarande skolminister Göran Persson) tag i 

begreppet och valfrihet börjar nu, i rak kontrast till årtiondet dessförinnan, att torgföras 

som en utgångspunkt för demokratin. Mot 1980-talets slut har valfrihetsbegreppet, som 

redan närt stort inflytande på andra välfärdsområden, vidgats och kommit att omfatta 

skolelevernas val av skola.  

När begreppet på 1990-talet på alvar kan sägas ha inträtt i den politiska skoldebatten sker 

detta med en undanträngande effekt på den tidigare jämlikheten och medborgerliga fostran 

samt en förskjutning av begreppet likvärdighet. Valfriheten kommer ofta att brukas i 

samband med begrepp som mångfald och variation vilket tydligt markerar skiftningen från 

den jämlika ’likheten’ till individens rättighet till likvärdiga förutsättningar kopplad till 

individuella val (Olson 2008). 
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4. Den hegemoniska NPM-diskursen 

4.1 Inledning 

NPM-diskursen antas ha sin grund i tidigt 80-tal (Berggren 2013) för att sedan dess ha 

utvecklats, till omfång och utformning (Hood & Peters 2004) och anses av vissa kännare 

numera vara på dekadens (Dunleavy 2005). Det finns således en betydande chans att 

diskursen i dagsläget befinner sig i en pågående ned- eller omstruktureringsfas och därför 

måste risken att den, på vissa områden, sammanvälvs med sin utmanande diskurs, tas i 

beaktande. Materialet, som ligger till grund för framställandet utav denna diskurs, består 

utav 27 handplockade artiklar från DNs debatt del. 

 

Genom analys har nodalpunkterna valfrihet, konstant förändring och den överordnade 

revisionsbarheten synliggjorts, vilka med fördel kan liknas vid ideal eller diffusa 

övertygelser. Således benämns dessa sällan i explicita termer, utan står snarast att urskilja i 

meningsperiferin eller genom att studera ett resonemangs motiv och konsekvenser. Detta 

kan exemplifieras med vad Power benämner som en övertro till att alla problem kan lösas 

genom revision. I en artikel påstår Robert Well, som menar att det bästa sättet att höja de 

humaniora relaterade ämnenas status är, att: 

 

”hitta former för att ge dessa ämnen värdeomdömen som ger dem samma status som 

de traditionellt kunskapsorienterade ämnena” (31/8) 

 

Genom att tilldela dem bättre värden, kan dessa ämnen antas, om man följer tankegången, 

mätas bättre, således revision. Nodalpunkterna agerar, genom sin övergripande abstrakthet, 

meningsgivare åt andra tecken. Ett flertal element har även lokaliserats, vilka kan ses som 

flertydiga tecken. Utav dessa presenteras kvalitet, likvärdighet, välfärd samt ordning och 

reda. Dessa är genom sin inneboende förgänglighet inte bestämda någon fullständig 

mening utan kan brukas i en mängd kontexter. Nodalpunkternas och elementens 

meningsrelationer kommer sedan att klarläggas genom att de presenteras i 

signifikanskedjor. 

 

Subjektpositioneringen, vilken position eller status i detta fall författaren har i det givna 

sammanhanget, är utav stor vikt vid utförandet av diskursiva analyser. Dock försvinner 

denna mening, till viss del, i denna analys då enbart DNs debattdel ingår, vilken har en 
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erhållen hög status och därigenom en hög inträdeströskel. Som Leon V. Sigal skriver i 

analogin Reading the News så är de, vilka finner sin väg in till de ledande tidningarna, ofta 

politiska, ekonomiska, sociala eller kulturella samhällseliter (1986). Således blir denna 

passage enbart en kort genomgång. 

 

Alla dessa begrepp samarbetar i vad som tidigare liknats vid ett oändligt nät, men kan även 

på grund av sin dynamik liknas vid en magma, där varje tecken har sin givna plats. Ibland 

förekommer således antagonistiska anomalier i form av att ett subjekt vandrar utanför 

diskursen. Ett exempel på detta kan hämtas i Johan Hööks, utredare för alliansregeringen, 

påstående att: 

 

”Det går inte att säga att kvalitetsbrister får lösas genom att medborgarna väljer en 

annan utförare” (28/6) 

 

Detta är ett tvetydigt påstående, först blir läsaren införstådd i att kvalitet kan brista, men 

för att kvalitet skall kunna vara mer än ett löst begrepp, krävs att det definieras (läs 

kvantifieras) och för att man sedan ska veta att den brister krävs revision (inom diskursen). 

Sedan påstår han att detta inte skall vara en anledning för att medborgarna söker en ny 

utförare. Således bör målet vara att kvaliteten är den samma utöver hela populationen utav 

utövare, så att ingen utövare ska kunna benämnas bristande. Men därmed försvinner hela 

poängen med konkurrensen och det fria valet, som enligt många bedömare vilar så centralt 

i NPMs kärna. Detta verkar dock inte heller ha varit Hööks avsikt, då han i artikelns 

slutskede meddelar: 

 

”För att den enskilde ska kunna göra ett välgrundat val krävs att denne har tillgång 

till bra information” (28/6) 

 

Här klargörs det tydligt att valfriheten inte kan anses ifrågasatt, samtidigt som kraven på 

revision tydliggörs, genom informationskravet. I typfall som detta kommer helhetsbilden 

att avgöra om en viss mening faller inom eller utom ramen för diskursen. 

4.2 Subjektsposition 

Som tidigare nämnts i teoridelen väger det talande subjektets kontextuella position allt för 

ofta tyngre än dennes budskap, därav är det utav vikt att se till vem som skriver vad. Detta 
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kan liknas med att en tavla i en stund värderas till skyarna, för att i nästa knappt synas för 

mer än skräp, när det framkommer att det var ’fel’ konstnär som hållit i penseln. I 

materialet förekommer artiklar undertecknade av författare härrörande fyra huvudgrupper.  

 

Majoriteten av materialet kommer från borgerliga politiker och deras utredare. Dessa kan, i 

egenskap av att agera regerande part, antas ha en stark subjektsposition. Detta gäller i hög 

grad Björklund, i egenskap av utbildningsminister och partiledare i Folkpartiet, Borg i 

egenskap av finansminister och i synnerhet statsminister Reinfeldt. 

 

Från oppositionens håll kommer socialdemokrater, LO-tjänstemän samt Vänsterpartiets 

partiledare Sjöstedt. Löfvens position är stark då han representerar Sveriges största parti 

Socialdemokraterna, samt står som trolig kandidat till statsministerposten efter valet 2014. 

Sjöstedt position är speciell på grund utav partiets polariserade ställning i svensk politik.  

 

Representanter från näringslivet kan generellt antas inneha en lägre subjektsposition på 

grund av att de oftast ges mindre utrymme i media. Detta stärks, då de i högre grad kan 

tänkas, om än oriktig, agera utifrån ekonomiska eller egna intressen.  

 

Det förekom även tre artiklar förfärdigade utav forskare, vilka naturligt, genom sin 

titulering som professor, kan antas få en hög objektivitet och trovärdighet. 

 

I flera fall står mer än ett subjekt som upphovsman till artikeln, vilket agerar styrkande för 

dess trovärdighet. 

4.3 Utestängningsmekanismer 

Generellt kan en diskurs sägas vara definierad genom sin stängning, sina yttre gränser samt 

de osynliga markörer vilka tar sig form genom att, i diskursen, avgöra vad som får sägas, 

vad som är rätt och vad som är sant. Att hitta stängningssystem är komplicerat, då de i 

regel inte visar sig i explicita termer, utan snarare kan sägas vila djupt i deltagarnas sinnen, 

varifrån de verkar preventivt hindrande vid eventuella utbrytningsförsök, på en 

undermedveten nivå. Man skulle kunna säga att stängningssytemen skapas som motbilder 

till de sanningar vilka i diskursen tas för givna. Således kan de iakttagas och göras synliga i 

subjektens kungörande av det rätta, det sanna eller det bästa. Därav kan varje deklaration 

av ett begrepp eller fenomens exakthet, verklighet och sanning sägas vara drivande för att 



31 

 

ett utestängningssystem skall ta form. Enbart genom att, till exempel, kvalitet kommer att 

definieras i positiv mening, stärks den övergripande föreställningen inom diskursens 

allmänna uppfattning och möjligheterna att avgränsa det som något negativt minskas. 

Nedan tas tre lite mer explicita exempel upp: 

 

”det var ett system som byggde på att skolor inte skulle konkurrera med varandra; 

elever och föräldrar skulle helt enkelt nöja sig med den skolplats de blev tilldelade 

av kommunen” (Hultin 4/6) 

 

Här framläggs andra delen utav stycket på så vis att läsaren, genom ordvalet ”helt enkelt 

nöja sig med”, förstår att de elever och föräldrar, vilka inte kunde välja själva, i negativ 

mening, närmast var offer för ett orättvist överförmyndigande. Detta kan ledas till ett 

markerande utav konkurrens och valfrihet som två okränkbara sanningar, i den 

bemärkelsen att de kommer att stå som motsats till det negativa överförmyndigandet. Nästa 

berör kvalitet: 

 

”vi kan inte acceptera en utveckling där vissa utförare åsidosätter kvaliteten för 

vinster eller där den offentliga verksamheten halkar efter i kvalitet” (Norman &  

Kinberg Batra 3/3) 

 

Här är budskapet svårt att misstolka: Alla måste vara för, eller ställa sig positiva till, 

kvalitet, att inneha en negativ inställning till kvalitet är inte acceptabelt. I den sista skriver 

regeringens särskilda utredare: 

 

”antingen accepterar man som idag konkurrens på lika villkor och fortsätter 

utveckla kvalitet och valfrihet tillsammans med företagen i välfärdssektorn, eller så 

gör man gemensam sak med de som vill vrida klockan tillbaka”(Lindberg 5/2) 

 

Här markeras med skarp tydlighet, genom det polariserande ordvalet ”vrida klockan 

tillbaka” att det finns två inkompatibla sidor och att antingen är man för konkurrens, 

kvalitet och valfrihet, eller så är man en bakåtsträvare. Detta kan, i den 

framtidsoptimistiska och modernitetsvurmande värld vi lever i, tolkas som något starkt 

negativt.  
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4.4 Ständig förändring 

Under människans långa historia har det ständigt, och av olika slag, funnits ideal, eller 

ledstjärnor, som kommit att motivera och genomsyra våra samhällen. Ett exempel som kan 

inhämtas är det, på senare tid ständigt så aktuella, demokratiidealet, vilket inte enbart 

genomsyrat hela det, framför allt, västerländska samhället. Detta har även, till exempel, 

kommit att agera motivator till ett flertal, så kallade ’befrielsekrig’. Idealet finner, inom 

diskursteorin utvecklad av Lacclao och Mouffe, sin motsvarighet i nodalpunkten, det 

priviligierade tecken vilket organiserar och utdelar mening till en större mängd övriga 

tecken.  

 

Utifrån tidigare forskning på området har en teori om att en av de ledande nodalpunkterna, 

vilken genom sin övergriplighet kommit att motivera hela NPM-diskursen, är idealet om 

ständig förändring framlagts (Åkerstrøm Andersen 2005) (Clark & Newman 1997). 

Motiveringen är, till viss del, grundad i NPMs reformhunger, dess vilja att ständigt förnya, 

förändra och förbättra. Dessa element kräver en motivator, något som tilldelar 

förändringarna legitimitet och slutligen bekräftar dess nödvändighet, en tro, eller övertro, 

på ständig förändring.  

 

Detta bör inte missförstås som en vetskap om ett praktiskt, eller verkligt, skeende i sig, 

vilken kommer att inträffa. Inte heller med den förändring vilken, kan antas införlivas, 

genom själva reformen. Snarare som en vetskap (läs sanning) om att världen i sin helhet är 

satt i en konstant och kontinuerlig förändring, där människan, och hennes organisationer, 

står stilla medan tiden går och allt skyndar förbi. Dagens samhälle drivs i nutid, i skarp 

kontrast till ett sekel tidigare där situationen närmast var den omvända (Zweig 2011), av en 

dyrkan för det moderna, nya och unga 

 

Resonemanget fortleder till att människan är tvungen att konstant söka förnya sig, i avsikt 

att hålla sig på samma nivå som den omvärld hon lever i. Återkommande påståenden kan 

lyda ”kraven i den globala ekonomin blir allt tuffare” (Krantz & Rankka 4/10), ”[…] 

utbildningen måste ha morgondagens behov som utgångspunkt” (Lindgren 12/3) eller att 

”den moderna arbetsmarknaden och samhället ställer höga krav” (Borg & Tobé 14/2). 

Dessa uttalanden anslår sedan de krav på reformer, vilka efterföljer, sitt 
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existensberättigande i form av att ge en lösning på de problem som förändringen kan antas 

medföra. Ett mycket talande exempel ges utav Stefan Löfven: 

 

”om man låter bli att lämna in bilen på service så rullar den ändå på ganska länge, 

men allteftersom man eftersätter underhållet så börjar den hacka och fungera allt 

sämre. Likadant är det med jobben, skolan, välfärden och landets konkurrenskraft” 

(14/9) 

 

Här görs liknelsen mellan samhälle, bestående av i högsta grad levande människor och en 

livlös maskin. Ta en skola, vilken kan ses som ett levande kretslopp, där människor lär av 

andra, där nya elever kommer och gamla lärare går. Alla dessa skeenden är förflytande 

inbyggt i systemet och allt inryms i begreppet skola. I kontrast kommer bilen som, genom 

sin statiskhet, med tiden att slitas, drabbas av rost och slutligen upphöra att fungera. 

Essensen ligger inte i specifika, inte ens generaliserade, problem, utan snarare i att 

framlyfta en förändring vilken kräver lösning. Detta har i materialet kommit att utvecklas 

till en ritual, där subjektet, för att få komma med ett reformförslag, är tvunget att först 

uppmärksamma en, mer eller mindre abstrakt förändring, vilket förslaget sedan ska anspela 

på. Denna ritual är inte genomgående, men dock markant.  

 

Den här motiverande förändringen kan även visas i mer konkreta problem, vilka ej faller 

inom den ovan definierade ramen. Dock föreligger samma grundläggande tankespel med 

övergripande förändringar vilka kräver specifika svar. Exempelvis när Eklund och Kelman 

tillbakablickande motiverar de NPM inspirerade reformerna inom svensk offentlig sektor 

med att den gamla organisationen ledde till att: 

 

”verksamheten blev dyr” (13/11) 

 

Här kan resonemanget ledas i samma riktning, då påståendet först ges mening i relation till 

en kontrasterande omvärld eller jämförelse. Således kan det lika gärna anspela på en 

offentlig vision om vad som är dyrt eller inte dyrt, ett ideal om effektivisering (där allt kan 

tolkas som för dyrt) eller att framtiden för med sig krav, vilka endast kan mötas med en 

mer effektiv offentlig sektor.  
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Ett exempel kan hämtas från en artikel signerad: aktörer från akademin, näringsliv, fack, 

sjukvård, myndigheter och politik, vilka menar att de, med sina samlade och 

vidsomsträckande erfarenheter, är: 

 

”övertygade om att de stora och långsiktiga utmaningar som Sveriges hälso- och 

sjukvård, äldreomsorg och utbildningsväsende står inför kan finna svar i bred och 

långsiktig samverkan” (30/6) 

 

Samverkan i sig säger inte mycket, utan kräver ett mål eller ett stadium, som samarbetet är 

ämnat att uppnå och i artikelns slutskede tillkännages den också. Då det kungörs att deras 

fokus: 

 

”i arbetet kommer att ligga både på regelverk, det vill säga de ramar som 

demokratiskt sätts upp för sektorn, och på processer, metoder och verktyg […]” 

(30/6) 

 

Således en utökad revision. Ett annat exempel kan hämtas från Arbetsmiljöverkets 

generaldirektör Mikael Sjöberg:  

 

”I ett alltmer komplext och kunskapsintensivt samhälle har skolan en avgörande roll 

att spela” (28/9) 

 

I inledningen används begreppet alltmer, vilket åsyftar en tilltagande förändring, vilket 

sedan kopplas till skolans ökade betydelse för samhället. Även detta kopplas till revision 

genom artikelns rubrik, ”en tredjedel av landets skolor ska inspekteras”. 

 

4.5 Välfärd samt ordning och reda 

 

”Ordning och reda om full kontroll över ngt han vill ha ~och reda och hatar att ha 

det stökigt omkring sig” (Nordstedts 2003, s. 855)  

 

”Det att ngn har det bra särsk. materiellt och trygghetsmässigt etc; vanl. Om sådant 

tillstånd hos hel grupp, helt land e.d.: hoten mot den svenska välfärden” (Nordstedts 

2007, s. 1409) 
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Ordning och reda är ett väl brukat axiom vilken ofta artikuleras i samband med laddade 

substantiv, där välfärden, är det absolut vanligaste, till exempel (7/4). Detta påvisas genom, 

för att ta ett exempel från Borgs artikel Stötta tillväxt och jobb när omvärlden utvecklas 

svagt, där han använder termen ’ansvar’ (vilken dock tycks ha samma innebörd): 

 

”En skola som rustar med kunskap är grundläggande för att skapa likvärdiga 

livschanser […] kvalitet […] Bättre möjligheter att göra läkarkarriär, en läs- och 

skrivsatsning och mer undervisning i matematik […] För att klara detta måste 

politiken ta ansvar” (18/9) 

 

Ansvar, menar Borg, stärker den ”grund på vilken välfärden vilar” och det krävs för att 

stärka välfärden. Ofta, som i utdraget ovan, delges man vad som är slutmålet för detta 

ansvar. Vad som är avsikten med ordning och reda och vad välfärden är skapt för att 

tillgodose medborgaren med. Begreppet kvalitet, vars fortlöpande förekomst går som en 

löpeld genom hela diskursen, är oftast elementet vilket anspelas. Ytterligare exempel, 

utöver ovanstående citat, kommer från Norman och Kinnberg Batra, vilka fyra gånger 

nämner ordning och reda, när de konkluderar sin artikel med: 

 

”Vår uppgift är att säkerställa ordning och reda i välfärden för att kunna garantera 

en god tillgänglighet och hög kvalitet” (3/3) 

 

Välfärden sammanknyts följaktligen, i sin tur, ofta i samma veva med kvalitet:  

 

”En mångfald av seriösa utförare inom ramen för god ordning och reda i välfärden 

bidrar till högre kvalitet och ger valfrihet” (Borg, Arnholm, Ek, Larsson & Ask 7/4) 

 

Det görs mycket tydligt att ordning och reda i välfärden leder till kvalitet och ger kvalitet.  

 

4.6 Likvärdighet 

 

”Värd lika mycket (som): de både sökandena harlikvärdiga meriter 

 Som innebär det samma (som): en ogärning likvärdig med mord” (Nordstetds 2007, 

681) 
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Likvärdighet är ett av de mer flitigt använda begreppen inom den flora utav artiklar som 

undersökts och har kommit att nyttjas i ett flertal olika sammanhang. Dess laddning är 

övergripande positiv och artikuleras genomgående i sammanhang med andra positiva 

begrepp, i avsikt att belysa eller frammana ett ideal. Begreppet används ej sällan av 

politiker tillhörandes Allians partierna samt LO-bundna ämbetsmän. Det används ofta i 

relation med begreppet kvalitet och tilldelas ofta samma effekter. Dess meningsbetydelse i 

skoldebatten har analyserats utav utbildningsforskaren Tomas Englund, som menar att 

begreppet kommit att bli synonymt med betydelser så som måluppnåelse och 

betygsättning, samt att det mer och mer har kommit göras ekvivalent jämte 

kvalitetsbegreppet (2008).  

 

De goda effekterna vilka står att inräknas, förutsatt att likvärdighet är uppfyllt, innefattar 

bland främst goda kunskaper, vilket explicit indikeras i en artikel från 9/12: 

 

”arbetet med att skapa en likvärdig skola som ger alla elever goda kunskaper” (9/12 

Kent Persson) 

 

I ett annat exempel manar finansminister Borg för utvecklingen utav en kunskapslinje. 

Denna linje kan sammanfattas i fem punkter: Stärkt och ökad lärarroll i utsatta områden, 

tidigare betyg och flera nationella prov, ökat tidigt undervisningsstöd och tidigare skolstart, 

mer undervisning i matematik, svenska och engelska och till sist satsningar på 

yrkesutbildningar och lärlingar. Dessa punkter kan antas vara ämnade att öka kunskap, 

vilket leder till: 

 

”att utveckla en kunskapsskola med ökad likvärdighet” (Borg, Arnholm, Ek, Larsson 

& Ask 14/2) 

 

I citatet nedan anspelar likvärdighet på livschanser, men fortfarande är kunskap det 

avgörande: 

 

”En skola som rustar med kunskap är grundläggande för att skapa likvärdiga 

livschanser” (18/8) 
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Längre in i artikeln styrks det likvärdiga budskapet ytterligare genom att Borg bekräftar sin 

egen och sitt budskaps logos genom att anspela på forskningens legitimitet: 

 

”En bred genomgång av forskning och erfarenheter på skolområdet visar att ett 

tydligt fokus på kunskap, […] är det bästa sättet att klara både kvalitet och 

likvärdighet” (14/2 Borg & Tobé) 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att likvärdighet, ej sällan, anses vara ett i högsta 

grad viktigt element inom skoldiskursen. Inte enbart anses det ofta vara nyckeln till ökad 

kunskap, utan även det pris vilken står att vinna i och med kunskapslyftet. 

 

Likvärdighet sammanlänkas även ofta med välfärd, vilket visas nedan. I en artikel signerad 

utav en samling fackförbund med LO i spetsen beskrivs de borgerliga partiernas inverkan 

på välfärden som en negativ utveckling kantad utav larmrapporter. Lösningen på 

välfärdens problem står, utöver höjd kvalitet, stoppat resursslöseri, människors rätt till 

valfrihet att finna i en uppfylld (avklarad) likvärdighet (15/1).  

 

En tidigare nämnd artikel kommer Borg och Tobé med ytterligare välfärdsanspelningar på 

hur välfärd kan spela in: 

 

”kvalitet och likvärdighet i skolan är viktiga pusselbitar för att främja social 

rörlighet, motverka utanförskap och förbättra integrationen” (Borg & Tobé 

14/2) 

 

Likvärdighet anses vara av hög vikt vid måluppnåelsen inom ett antal sociala områden, 

något ytterst få svenskar skulle motsätta sig.  

 

Sammanfattat framläggs en bild där kunskap och diverse humanitära kopplingar gör 

anspråk på begreppet. Dock, vilket är gängse för dessa politiska texters framställande, är 

dessa sällan enbart fabricerade i syfte att påvisa problem, utan även i syfte att plädera för 

och åberopa nya lösningar.  

 

Ett typfall ges utifrån en tidigare nämnd artikel, författad utav en samling fackliga 

befattningshavare, vilka i relation till den, enligt dem problematiska situationen som  
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uppkommit under borgerligt styre, nämner följande: 

 

”medborgarnas rätt till likvärdig välfärd utmanas. Därför föreslår vi att lagen som 

valfrihetssystem (lov) avskaffas och att lagen om offentlig upphandling (lou) 

utvecklas, så att brukarnas rätt till kvalitet och valfrihet kan sättas före företagens” 

(Baudin et al. 15/1) 

 

Detta samman med det tidigare exemplet målar upp en bild om vad som skulle kunna 

tolkas som en kritik mot det inom NPM utmärkande marknadstänket. Dock är ett av 

artikelns, mycket explicita, övergripande mål mycket tydligt mitt i fåran. Det talas om 

”medborgarnas rätt att veta hur våra gemensamma resurser används”, krav på 

certifieringssystem, utveckling utav ett välfärdsråd som noga följer utvecklingen och 

artikeln avslutas med: 

 

”arbetarrörelsen har nu levererat ett mycket tydligt alternativ till den politiken, en 

moderniserad och kvalitetssäkrad svensk välfärdsmodell i framtiden” (15/1) 

 

I en artikel utav moderaterna Norman och Kinberg Batra kommer liknande anspelningar: 

 

”vi eftersträvar tydliga beställar-utförarstrukturer för att säkra likvärdighet i 

bedömningen och vill se över möjligheten att ställa samma krav och skärpa 

granskningen vid start och drift av välfärdsverksamheter, oavsett utförare” (3/3) 

 

Borg och Tobé följer i samma spår: 

 

”samtidigt vill vi utöka antalet nationella prov för att bidra till likvärdighet i såväl 

studieresultat som betygsättning. Med tidigare betyg följer också ett behov av att se 

över eller införa kunskapsmål genom hela skolgången” (14/2) 

 

Dessa tre exempel målar upp en bild som visar hur krav på likvärdighet senare kopplas till 

förslag på ökad revision genom åtgärder som kvalitetssäkring, välfärdsråd, skärpta 

granskningar, nationella prov eller betygssättning. Man kan med denna överblick se hur 

’vikten av likvärdig kunskap’ vidarekopplas till slagkraftiga påståenden om minskade 

klyftor och social rörlighet. Detta rekreerar dess slagkraft som sedan ofta, direkt eller 

indirekt, utmynnar i utökade krav på revision. 
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4.7 Kvalitet 

”ofta i formen av kvalitet grad av goda egenskaper särsk. Hos handelsvara särsk. Med 

positiv betydelse hög grad av goda egenskaper” (Nordstedts 2007, s. 644) 

 

Begreppet kvalitet förekommer genomgående under hela året. Det är genomgående positivt 

och används oftast i sammanhang där oratorn vill ge en proklamerad handling eller ett 

eventuellt framtidsscenario en positiv klang. Dess kontextuella mening har tidigare 

studerats utav Vabø vid ett antal norska kommuner, där hon påvisar hur kvalitet, genom sin 

retoriska slagkraft, nyttjats vid införandet av NPM (2002). Som de flesta element, det vill 

säga tvetydiga begrepp finns det en inneboende problematik vid dess användande, då det 

per definition inte har någon fast mening. Begreppet kvalitet kan till och med användas 

som ett substantiv, det vill säga utan att anspela på något annat ord, vilket Borg gör vid 

presentationen av regeringens budgetpresentation: 

  

”i budgeten presenterar regeringen en rad satsningar för ökad kvalitet och mer 

kunskap i den svenska skolan” (18/9) 

 

Kvalitet förekommer vanligtvis i form utav ett adjektiv, vilket anspelar på något annat. 

Således, givet dess positiva laddning, kan detta nyttjas i diverse agendor eller syften, med- 

eller omedvetet (Skinner 1988). Denna tidigare vetskap är bra att ha i åtanke, förutsatt att 

det inte överskuggar den följande empiriska genomgången.  

 

Syftet med kvalitetsbegreppet tycks vara, vilket tidigare nämnts, att utstråla en positiv 

anda, vilka ligger i linje med allmänt godkända propositioner. Ett exempel kan hämtas från 

Anders Borg (M) Finansminister och Tomas Tobé (M) utbildningsutskottet, vilka skriver: 

 

”Utbildning har stor betydelse för sysselsättningen. Kvalitet och likvärdighet i 

skolan är viktiga pusselbitar för att främja social rörlighet, motverka utanförskap 

och förbättra integrationen” (14/2) 

 

Kvalitet i skolan benämns här vara en viktig del för att främja social rörlighet, motverka 

utanförskap och förbättra integration. Märk väl, att det inte är skolan i sig själv som 

åstadkommer dessa allmänt beaktningsvärda sociala välfärdsändamål, utan det faktum att 

skolan är just kvalitativ och likvärdig. 
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I ett annat citat menar ’viktiga aktörer inom välfärden’ att kvalitet är oumbärligt för att 

samhället ska fungera väl, vilket tydligt visas i följande stycke: 

 

”Vi delar uppfattningen att välfärdstjänster av högsta kvalité är bärande delar för 

att vårt samhälle ska fungera väl [...] Därför brådskar det att fler tar sig an och 

diskuterar de stora framtidsfrågorna [...] medborgarnas växande 

kvalitetskrav”(30/6) 

 

Kvalitet kopplas även till en skolas möjlighet att locka till sig elever. Detta beskrivs, i en 

artikel från JB Educations vd Anders Hultin, som menar att hans skolkoncern John Bauer 

gick i konkurs därför att de: 

 

”helt enkelt inte lyckas hålla en kvalitet som innebar att man fick tillräckligt många 

elever” (4/6) 

 

Omvänt kan detta resonemang tydas som: vill du som skola attrahera elever måste du hålla 

en tillräckligt hög kvalitet. Även på betydligt mer storskaliga mål är begreppet 

applicerbart, vilket Borg och Tobé gör gällande när de framför att kvalitet är avgörande för 

att Sverige ska klara den ”internationella konkurrensen och framväxten av nya jobb” 

(14/2).  

 

Ej sällan förekommer kvalitet i sammanhang, där dess brist på inneboende mening i extra 

hög grad klargörs. Dessa situationer leder ofta till tomma cirkelresonemang på 

meningsnivå, även fast de på känslonivå kan anses styrkande. Ett exempel kan hämtas från 

Alliansens artikel Nu inleder vi arbetet med ett valmanifest för 2014: 

 

”vi har ökat tillgängligheten, kvaliteten och mångfalden i välfärden […] En 

mångfald av seriösa utövare inom ramen för god ordning och reda i välfärden 

bidrar till högre kvalitet” (Borg, Arnholm, Ek, Larsson & Ask 4/7) 

 

Det blir tydligt att kvalitet till att börja med åtskiljs mångfald, för att senare få bekräftat att 

en mångfald av utövare ger kvalitet. Ett annat exempel kan hämtas från en artikel vilken 

anför skäl för att släppa in internationella toppuniversitet i Sverige: 
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”att öppna den svenska högskolan för nya influenser, för förändring, för nya 

aktörer är centralt för att vässa kvaliteterna” (Krantz & Rankka 4/10) 

 

Här görs anspelningar på att ifall kvaliteten skall förbättras så krävs förändring. 

Moderaternas partisekreterare, Kent Persson, lyfter i en artikel upp sitt partis 

ansvarstagande rörande välfärdens finansiering, för att i nästkommande mening skriva 

följande: 

 

”Samtidigt är det framför allt genom lokalt ansvarstagande som välfärdens kvalitet 

kan stärkas” (15/3) 

 

I detta associationsretoriska citat görs gällande att ansvarstagande ger välfärden stärkt 

kvalitet. Synonymt för dessa exempel är att de i allmänhet inte bidrar till särskilt mycket 

till innebörden utan mest anspelar på begreppets positiva laddning. 

 

Hittills har dessa belysande citat påvisat hur kvalitet kopplats till generella uppmålanden av 

tilltalande framtidsmål, vilka ej sällan är mer än ett spel med ord. Men generellt, när det 

gäller texter publicerade på debattsidor, så handlar det om skrifter med en politisk agenda, 

vilka eftersträvar förändring utav något slag. Detta är även ofta inbakat i begreppet 

kvalitet. Ett exempel ges utifrån de två moderaterna Norman och Kinberg Batra: 

 

”Det finns behov av reformer för att höja kvaliteten och tillgängligheten. Arbetet 

med att höja kvaliteten och förbättra tillgängligheten är ibland en resursfråga, men 

handlar många gånger om rutiner, regelverk och tillsyn” (3/3) 

 

Här behandlas kvalitet som ett självständigt substantiv och det är tydligt att ifall kvaliteten 

ska kunna höjas så krävs revision. I artikeln, som för övrig tar upp kvalitet sjutton gånger, 

tar sig revisionen form i bland annat krav, tillsyn, inspektion, redovisning och vikten av att 

tillmötesgå behov.  

 

I en artikel, signerad utav en samling forskare delaktiga i projektet ’uppdrag välfärd’, i 

vilken välfärdsupphandlingar överläggs, diskuteras hur kvalitet kan uppnås utan att strypa 

vinster: 
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”Vi anser därför att det är viktigt att göra det möjligt för beställare i offentlig sektor 

att förbättra sin kompetens beträffande upphandling, uppföljning och utvärdering” 

(Bergström, Braunerhjelm, Winberg & Adenfelt 7/3) 

 

I typfallet menar författarna att ett sätt att säkra kvaliteten är genom uppföljning och 

utvärdering, det vill säga revision. I en tredje artikel pläderar Johan Höök för att 

kommunerna, i hopp om att säkerställa ökad kontroll och insyn bör: 

 

”formulera tydliga mål för sina privata utförare utifrån exempelvis 

effektivitets- och kvalitetssynpunkt” (28/7)  

 

Mål, i detta sammanhang, är menat som målstyrning, vilket vanligtvis och sannolikt, då 

artikeln explicit talar om att kontroll och insyn, kräver revision. Andra exempel kan tas 

från en artikel i vilken Lindberg, näringspolitisk chef på Almega, menar att: 

 

”våra medlemsföretag är öppna för att bättre mäta och synliggöra kvalitet i 

alla verksamheter och stärka tillsynen” (5/2) 

 

Kvalitet kan tolkas som ett begrepp vilket anses mätbart och möjligt att synliggöra. 

Samtidigt görs det också gällande att tillsynen skall stärkas och även fast det inte ligger i 

konkret relation till kvalitet, så styrker det ytterligare kopplingen till revision. För att 

avsluta resonemanget citeras en mening ur en artikel, författad av två professorer, vilken 

försvarar NPM-systemet: 

 

”Om skattebetalarna ska ställa krav på god kvalitet i skola och vård och 

utkräva ansvar krävs utvärdering” (Eklund & Kelman 19/11) 

 

Fler exempel står att finna men mönstret är tydligt nog. 

4.8 Valfrihet 

”det att kunna välja utan inskränkningar” (Nordstedts 2007, s. 1358) 

 

Valfrihet står centralt i NPMs grundidéer och bär upp en väsentlig del utav dess 

resonemang (Almqvist 2006). Dess nuvarande mening och koppling till individualismen 

har också starkt påverkat begreppen likvärdighet och jämlikhet (Olson 2008). Som övriga 
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tecken, vilka presenterats, erhåller valfrihet genomgående en positiv laddning och nyttjas 

ofta för att tilldela legitimitet till det fria skolvalet och friskolereformen. Kent Persson, 

partisekreterare för moderaterna, framhåller konstaterande, i en artikel rörande partiets 

politik att: 

 

”många sätter ett högt värde på att kunna välja skola. Valfriheten är viktig” (15/3) 

 

Resonemanget kan här synas vara en aning lojt och även fast moderaterna står upp för 

valfrihet, görs detta med försiktighet. Detta kan eventuellt bero på diskursens avtagande 

hegemonitet. I ett citat taget från Almegas, Sveriges största arbetsgivar- och 

branschorganisation för tjänsteföretag, näringspolitiska chef: 

 

”Antingen accepterar man som idag konkurrens på lika villkor och fortsätter 

att utveckla kvalitet och valfrihet tillsammans med företagen i välfärdssektorn, 

eller så gör man gemensam sak med de som vill vrida klockan tillbaka […] 

Våra medlemsföretag är öppna för att bättre mäta och synliggöra kvalitet i alla 

verksamheter och stärka tillsynen”(Lindberg 5/2) 

 

I första delen utav citatet kan man se hur Lindberg framlägger att, alla bör vara positivt 

inställda till konkurrens och valfrihet för att inte sammanlöpa med den grupp som, 

nedlåtande, benämns som bakåtsträvare. Längre ned i samma paragraf framkommer det 

även att det, kommer att leda till, innebär eller sammanfaller, med att dessa företag skall 

tilldelas ökad kvalitetsmätning, eller revision. En artikel författad utav en samling 

allianspolitiker, med Borg i spetsen, bidrar med ytterligare ett exempel: 

 

”En mångfald av seriösa utförare inom ramen för god ordning och reda i 

välfärden bidrar till högre kvalitet och ger valfrihet” (Borg et al. 4/7) 

 

Inom ’ramen för god ordning och reda’ kan här synas som den revision vilket bidrar till 

kvalitet och välfärd.  

 

Norman och Kinberg Batra skriver för moderaternas räkning rörande valfrihet och 

kommunaliseringen utav skolan, att det viktiga inte är att en viss typ utav lagstiftning 

införs, utan att ”varje kommun värnar om sina invånares möjlighet att påverka och välja”. 
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Detta skall ske, vilket skrivs i den nästkommande paragrafen, utifrån att deras 

”utgångspunkt är att välfärden bör möta människors behov och erbjuda trygghet genom 

hela livet” genom att ”garantera god tillgänglighet och hög kvalitet”. Valfrihet skall alltså 

tryggas med utgångspunkt i tillgänglighet och hög kvalitet. Här skulle resonemanget kunna 

stödja sig på kvalitetkapitlets slutsatser, men då Norman och Kinnberg Batra explicit väljer 

att ge en definition i artikelns början så redovisas detta: 

 

”Vi vill också se över möjligheten att skärpa kraven på välfärdens alla utförare att på 

ett transparent vis redovisa verksamhetens kvalitet” (3/3) 

 

Här sluts argumenteringen genom att valfrihet tydligt länkas vidare till revision. I en artikel 

utav regeringens utredare Johan Höök, titulerad Ökad kontroll och insyn över de privata 

utförarna, blir detta extra påtagligt:  

 

”den ökade valfriheten ställer också krav på att informationen till brukarna av den 

kommunala servicen blir bättre. För att den enskilde ska kunna göra ett välgrundat 

val av till exempel skola eller äldreboende krävs att denne har tillgång till bra 

information” (Höök 28/6) 

 

Resonemanget är tydligt nog: för att säkerställa valfriheten krävs bättre information och 

som titeln insinuerar, skall denna framtagas genom ökad kontroll och insyn. 

Avslutningsvis kan ett exempel från Ekund och Kelman hämtas: 

 

”om skattebetalarna ska ställa krav på god kvalitet i skola och vård krävs utvärdering 

[…] Endast det bästa är gott nog åt folket. Men om folket verkligen ska få det bästa 

måste vi kunna avgöra vad som är bra och vad som inte håller måttet. Vi bör därför 

inte avveckla resultatstyrningen utan utveckla den mot mer kvalitetsfokus och ökad 

transparens” (Eklund & Kelman 19/11) 

 

Här menar författarna att, för att folket ska kunna avgöra vad som är bra och vad som inte 

håller måttet, krävs en utvecklad resultatstyrning, vilket synonymt sammanfaller med 

revision. Att folket ska kunna avgöra tolkas i sammanhanget som ett tecken på valfrihet. 

Det avslutande exemplet fortsätter i samma linje  
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”kundval ställer höga krav dels på hur information utformas, tillgängliggörs och 

anpassas till olika målgrupper, dels på att kriterier och ersättningsformer för 

leverantörer inte är så detaljerade att variationer omöjliggörs” (Bergstöm et al. 7/3) 

 

Här tydliggörs det ännu en gång att valfriheten förutsätter revision. 

 

4.9 Revisionsbarhet 

Revisionsbarhet är en utav de mer centrala och samtidigt mer fördolda delarna utav NPM. 

Dess vikt har framlyfts utav Power i hans bok The Audit Society, i vilken han beskriver 

västvärlden som ett övervakningssamhälle. Till skillnad från de övriga begreppen är 

revisionsbarhet snarast att likna vid ett ideal, en nodalpunkt, som tilldelar mening till 

många utav de skeenden, vilka utspelar sig i NPMs namn. Ofta är detta även, så att säga, 

lösningen på problemet och nu, vilket den konkurrerande diskursanalysen ämnar visa, även 

ej sällan problemet självt.  

 

Grundläggande är att analysera vilka förhållanden, ideal och motiv som är bakomliggande 

dess framkomst. Efter att materialet examinerats görs det tydligt att så gott som alla 

element i slutändan utmynnar i behovet av revision. Upprepade gånger framförs 

revisionskravet, eller förslaget, i relation till påtalade problem vilka man ämnar komma till 

rätta med. Ett exempel på detta kan tas från en inspektionsjakande artikel författade av 

Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket: 

 

”Våra inspektioner kommer att anpassas till hur situationen ser ut på plats, men 

huvudinriktningen är att få igång ett systematiskt miljöarbete. Därigenom kan man på 

skolorna komma till rätta med problem med arbetsbelastning, hot och våld samt den 

fysiska arbetsmiljön som buller, ventilation och städning” (28/8) 

 

Här åsyftas ett flertal problem, utifrån vilka Sjöberg väljer att motivera ökad revision, 

genom ett systematiskt miljöarbete. Utifrån samma grund väljer Lotta Edholm, 

Folkpartistiskt skolborgarråd i Stockholm, att framföra: 

 

”Dessutom var det uppenbart att den bristande utvärderingen lett till ibland mycket 

stora vinster i en del av de bolag som driver fristående så kallade resursskolor” (19/9) 
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Genom att vända på Edholms resonemang tydliggörs, att det som skulle kunna förhindra 

ökade storvinster för dessa bolag vore en utökad revision. Precis samma argument framförs 

mot de privata aktörerna på välfärdsmarknaden i en artikel av Johan Höök, som på uppdrag 

från regeringen analyserat kommunallagen, rubricerad: ”ökad kontroll och insyn över de 

privata utförarna” (28/6). Här framförs en rik samling åkallanden i samma manér där 

problematik rörande privata välfärdsutövare ska tacklas genom, åter igen, utökad revision. 

Som ett sista exempel lyfts en respons på Löfvens öppna kritik mot NPM i allmänhet och 

dess effekter på professionen i synnerhet. I exemplet menar Klas Eklund, nationalekonom 

från Lund och Steven Kelman, professor i public management vid John F. Kennedy School 

of Government, att: 

 

”resultatorientering är en förutsättning för en professionalism som inte bara värnar 

professionens egenintresse” (19/11) 

 

I detta citat bör resultatorientering utläsas som målstyrning, och således, ett rop efter 

revision. Där de båda professorerna menar att, om inte professionen ska hänge sig åt 

opportunism, nödgas ökad övervakning. 

 

Valfriheten och problemlösningen leder således ofta till krav på insyn, inspektion, 

miljöarbete (Höök 28/8), uppföljning (Löfven et al. 3/5) eller dylikt. Ett exempel på detta 

kan vara: 

 

”Idag är insynen i välfärdsföretagens verksamhet närmast obefintlig. […] Men 

medborgarna har rätt att veta hur våra gemensamma resurser används” (Baudin et al. 

15/1) 

 

Artikeln berör lösningar på ”välfärdens kvalitetsbrister”, vilkas validitet huvuddelen av alla 

parter tycktes överens om under 2013-2014 (även fast lösningarna på bristerna varierade). 

Utifrån följande citat går att utläsa att svaret på problemet blir en ökad insyn.  

 

I regel, men inte alltid, är dessa olika versioner utav övervakningar reglerade genom en 

målsättning, kunskapsmålsättning (Borg & Tobé 14/2) och kvalitetssäkring (Hagnefur et 

al. 17/5). En genomgående tendens här är att målsättningen sällan specificeras närmare i 
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artiklarna, utan som oftast pekar mot andra flertydiga begrepp (element). Ett exempel på 

detta kan tas från en artikel daterad den 19 december: 

 

”För att veta om verksamheten uppfyller målen krävs resultatmått” (Eklund & Kelman) 

 

Kelman och Eklund menar att om ett mål ska kunna ses som uppfyllt krävs 

resultatmätning. Ska något mätas, säkras eller dylikt, så krävs det resultatmått. För längd 

finns det mått som centimeter och fot, för energi finns joule och så vidare, men flertalet 

utav de mätobjekt som här åberopas existerar inga fastställda mått vilka således måste 

skapas. Andra målsättningar kan vara ’kvalitet’ (Norman & Kinberg Batra 3/3) (Hagnefur 

et al. 17/5) (Höök 28/6) (Eklund & Kelman 19/11) eller ’effektivitet’ (Höök 28/6). 

 

De praktiska och mer handgripliga, skepnader som uppenbarar sig kan bland annat vara 

expertgranskning (Bergström et al. 7/3), lagar och dokumentation (Höök 28/6). Ett 

exempel presenterar Borg och Tobé i en artikel: 

 

”alliansen påbörjat en omfattande kunskapsupprustning i skolan. Satsningar på […] 

tidigare betyg, fler nationella prov, […] är exempel på reformer som genomförts” 

(14/2) 

 

Utifrån denna del är det sedan tänkt att politiska beslut ska kunna motverka de problem 

vilka mätningarna uppvisar. Dessa kan vara, vilka framlyfts i en artikel författad utav bland 

annat Björklund: 

 

”VFU bör utvecklas också vad avser uppföljning, bedömning och prövning av 

lärarstudenter” (Björklund, Sirén, Jansson, Knape, Valtersson 3/6) 

 

Artikeln är ämnad att framlägga tio förändringar vilka är menade att ”rädda den svenska 

skolan” och menar att svaret står att finna i en ökad revision.  

 

4.10 Konklusion 

Omsider, jämte med att material kommit att analyserats, framträder en bild där 

revisionsidealet allt mer intar en central plats som det, för all argumentation, slutgiltiga 
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målet. Till formen, likt en pyramid, där revisionsidealet står att finna vid toppens yttersta 

spets som den slutliga sanningen med alla andra begrepp formlöst fluktuerar därunder, 

ständigt hänvisande upp till denna sanning. I en värld, sedd utifrån poststrukturalismens 

ögon, där all sanning bör tolkas som antingen relativ eller icke existerande, uppkommer en 

stark vilja att skapa stabilitet. Uppstånden i svallvågorna från de rationalistiska ideal, vilka 

tillbakavisar tron på högre väsen och subjektivitet till förmån för den förnuftiga 

objektiviteten, har det framväxt en föreställning att om sanning, eller opartisk kunskap ska 

kunna erhållas, så måste den framställas i objektivitetens språk. Siffror, framtagna genom 

objektiv mätning, är i diskursen det enda som kan sägas göra anspråk på att inrymma den 

sanningen.  

 

Sanningen bör alltså synas som kulturellt konstruerad och enbart existerande i sinnena hos 

de individer vilka tilltagit sig den och således enbart synliggjord i dessa individers uttryck. 

Beviset som, så att säga, bekräftar sanningen byggs således upp av de begrepp vilka 

inrymmes i dess diskurs och på ett högre plan, kommer att verka som tomma ledningar 

vilka alla, direkt eller indirekt, leder till pyramidens topp och diskursens givna sanning. 

Detta kan tydligt visas genom ett citat från två NPM-förespråkande professorer, Eklund 

och Kelman: 

 

”Men om folket verkligen ska få det bästa måste vi kunna avgöra vad som är bra och 

vad som inte håller måttet.” (19/11) 

 

För att undvika missförstånd, samt eventuellt göra detta resonemang lite mer lättfattligt, 

bör det klargöras att de individer vilka befinner sig i diskursens meningsbubbla själva 

skulle ha svårt att definiera revisionsbarhet som just en stor sanning. Troligtvis skulle det 

stora flertalet ställa sig oförstående och skeptisk inför ett sådant rättframt resonemang med 

så storstilade begrepp. Möjligen på grund att individerna aldrig själva skulle välja att 

titulera sin tilltro till revisionen med begreppet sanning. Eller kanske därför av de själva 

aldrig reflekterat över deras relation till mätning. Dock är just detta styrkande, då 

sanningen tas som närmast gudagiven, som en självklarhet vilken aldrig ifrågasätts, tungt 

förankrad i individens medvetande. 
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5. En antidiskurs fångad i ett tidigt skede  

5.1 Inledning 

Denna, antagna, diskurs har sin upprinnelse i den massiva kritik, som kommit att riktas 

mot styrningen utav offentlig sektor under de senaste åren. Många brister i den gemensamt 

finansierade välfärden har, vilket visas i kapitlet nedan, kommit att riktas mot 

konsekvenser grundade på NPM influerade managementmetoder. Diskursen kan anses vara 

relativt ny, vilket visat sig i materialets omfång och tydlighet. Materialet som representerar 

diskursen är manuellt utvalda från DNs debattdel och består utav 21 artiklar. 

 

I diskursen har en ny nodalpunkt visat sig, vilken döpts till subjektiv professionalism. Den 

nya övertygelse som detta innebär står i skarp kontrast mot NPMs revisionsideal. 

 

De element vilka agerar ledande till nodalpunkten hittats och agerar ledande till 

nodalpunkten stämmer till hög grad överens med den tidigare diskursen. Dock har dess 

innebörder, eller de sammanhang som de artikuleras i omformats. 

 

Även i denna diskurs förekommer en del anomalier, vilket kan antas vara naturligt på 

grund av att den inte existerat länge. Ett exempel kan tas från en artikel författad utav 

Ibrahim Baylan, titulerad ” Nytt rektorsuppdrag ger tid till det pedagogiska arbetet” 

(20/10) där han tar upp en del utav den problematik som revision har inneburit. Dock 

menar han att, istället för att ta bort den problematiska dokumentationen, skall en 

ytterligare intendent anställas som enbart sköter revisions och administrationsbiten. Ett till 

exempel, som berör samma problematik, kan hämtas från nationalekonomen Henrekson 

som menar att: 

 

”det finns dock ingen snabb lösning på problemen. Och detaljregleringar är fel väg” 

(Henrekson 13/4) 

 

Detaljstyrning anses vara fel, vilket skulle kunna uttydas som en kritik. Dock fortsätter 

Henrekson längre ned: 

 

”samtidigt infördes aldrig någon motsvarighet till Finansinspektionen eller 

Läkemedelsverket med uppgift att säkerställa kompetens och kvalitet” (Henrekson 

13/4) 
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Här görs det tydligt att han efterfrågar ett nytt inspektionsorgan, vars främsta uppgift skall 

vara att granska skolan. Detta kan i längden uttolkas som att just den detaljstyrning, vilken 

till att börja med gav uppskov till problemet, även skall delge dess lösning.  

5.2 Kritik mot revision 

Urvalet till denna diskurs kom att sammanställas utifrån huruvida artiklarna påvisade 

tecken på kritik mot revision. Detta har i materialet skett i mer eller mindre explicita termer 

och i differerande styrka.  Typen av kritik som framförts har visat sig i klar skillnad mot de 

övriga artiklarna, dock med en högre grad av anomalier, vilka redovisas nedan. Elementen 

har i dessa artiklar kommit att artikuleras i andra sammanhang samt tillskrivas skiljande 

meningar och det tidigare mycket klara drivet mot den objektiva revision har här kommit 

att skifta mot ett mer subjektivinfluerat alternativ. En annan iakttagelse utav intresse är att 

subjekten bakom artiklarna i högre grad är författade utav oppositionspolitiker samt 

professionen. Exempel kan tas från en artikel författad av Socialdemokraternas partiledare 

Stefan Löfven som menar att: 

 

”många yrkesgrupper i välfärden slår i dag larm om att deras arbete har 

kidnappats av ekonomiska ersättningsmodeller, administration och 

detaljreglering” (15/11) 

 

Här målar Löfven upp en bild där de professionella grupperna ställs emot 

ersättningsmodeller, administrationsmodeller och detaljreglering, tre viktiga element i 

NPM. Utan vidare tolkning görs kritiken mot det rådande systemet gällande. Ett annat 

exempel kan inhämtas från Miljöpartiets partiledare Fridolin, den mest konsekventa rösten 

i denna diskurs, som tillsammans med partikollegorna Amin och Ehn skriver att: 

 

”på samma sätt som en läkare som ser att en patient behöver en viss medicinsk 

åtgärd inte ska hindras av byråkrati, så ska inte en lärare som ser att en elev 

behöver en viss pedagogisk åtgärd behöva fastna i långdragna 

pappersprocesser” (9/3) 

 

Denna liknelse belyser samma problematik men utifrån ett mer odisputabelt perspektiv där 

läkaren, precis som en lärare, inte ska behöva hindras utav krånglig byråkrati och dess 
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effekter, vid utövandet av deras samhällsuppdrag. I en av de mer explicita attackerna mot 

NPM framförs i en artikel underskriven av 36 forskare: 

 

”utan belägg vill de trumfa igenom en syn på forskning och högre utbildning 

som en affärsverksamhet bland andra, där nyttan mäts enbart i kortsiktiga 

penningmått. Synsättet doldes tidigare under slagord som ”kvalitet” och 

”innovation”; nu framhålls ”internationalisering” och ”frihet”” (22/10) 

 

Här riktas stark kritik, inte bara mot de effekter som ofta förknippas med revision, utan 

även mot NPM och dess språkbruk i sin helhet. Ett sista typfall tas från lärarförbundets 

ordförande Eva-Lis Sirén, som utifrån ett lärarperspektiv framlyfter problematiken med 

professionernas ökade arbetsbörda: 

 

”staten och huvudmännen måste fortsätta att rensa på lärares bord. Ta bort 

de skriftliga omdömena i hela grundskolan och låt bli att införa nya 

nationella prov. Och glöm tankarna på betyg från årskurs 3. Nu måste 

lärare få vara lärare” (6/5) 

 

Citatet belyser här tydligt själva essensen, som mycket utav kritiken mot revision vilar på, 

genom att påpeka att den, till följd av mätning och utvärdering, ökande pappersbördan 

hindrar lärare från att vara lärare. Just tilltagande arbetsbelastning kopplad till ökad 

dokumentation, administration, kontroller och belastande pappersarbete är representativt 

för, och genomsyrar hela materialet. 

5.3 Likvärdighet och jämlikhet 

En intressant iakttagelse här, vilket den satta rubriken insinuerar, är att begreppet 

likvärdighet har gått tillbaka till sin tidigare innebörd (Englund & Quennerstedt) och 

likställts med jämlikhet. Utöver, eller just på grund av, detta har även begreppet jämlikhet, 

vilket i NPM-diskursen fluktuerat ytterst sporadiskt, kommit att brukas i allt större 

utsträckning. Den, enligt Englund, tidigare betydelsen hade sin rot ett synsätt där 

utbildningens roll sågs som demokratstärkande, i den bemärkelsen att alla skall givas 

samma möjligheter i livet. Stöd för denna koppling i diskursen ges då det, i kontrast till det 

senare NPM-inspirerade rationella synsättet, tas upp i explicita termer: 
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”läsning är grundläggande för att kunna delta i samhället, söka och få ett 

arbete och vara del av demokratin” (Fridolin, Amin, Ehn & Luttorp 29/9) 

 

Den övergripande bilden som framträder i det samlade materialet är likvärdighet i den här 

diskursen positioneras som en motpol till sociala klyftor och därmed likställs med 

jämlikhet. Ett exempel kan inhämtas från en artikel signerad Löfven, Baylan och Damberg: 

 

”de ökade sociala klyftorna som regeringens politik har skapat ger 

återverkningar i skolan. En politik för en likvärdig skola måste därför gå hand i 

hand med en politik för ett jämlikt samhälle” (3/5) 

 

Här används, vilket citat nedan styrker, likvärdighet och jämlikhet som synonymer, vilka 

båda följaktligen kan ses som motsatsen till skillnader. I samma artikel kan vidare läsas: 

 

”öka likvärdigheten i skolan. Skolverkets rapport visar att skillnaderna mellan 

elevers skolresultat har ökat och det finns ett starkt samband mellan 

föräldrarnas utbildningsbakgrund och hur elever lyckas i skolan” (3/5) 

 

Andra ord men meningen är den samma, med undantaget att begreppet skillnader, vilket i 

materialet används relativt flitigt, nyttjas istället för klyftor. Detta stärks i artikeln nedan 

författad av redaktionen för en ny bok om skolan: 

 

”det har alltid funnits ett mått av segregation inom skolan, inte minst i 

storstadsområdena där boendet är socialt uppdelat. Men den kraftigt 

försämrade likvärdigheten i den svenska skolan som skett sedan 1990-talet kan 

inte förklaras av bostadssegregationen. I stället har förändringen orsakats av 

en rad skolreformer som tillsammans fått systemet att vackla” (19/8) 

 

Ur denna mening kan mycket utläsas. Utöver, att ökad segregations koppling till försämrad 

likvärdighet tydliggörs, markeras det även att likvärdigheten även lidit skada på grund av 

tidigare skolreformer. Längre ned i artikeln ges ytterligare tecken på att likvärdighet håller 

på att införlivas med sin tidigare betydelse: 

 

”i stället för en skola som främjar jämlikhet har vi fått en skola som förstärker 

de sociala klyftorna” (19/8) 
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Detta markanta skift står stärkt genom hela materialet, både genom artikulation samt 

genom att begreppet jämlikhet används synonymt. Som i ett exempel taget från en artikel 

skriven av Miljöpartisterna Fridolin och Amin, där de kritiserar nedskärningarna i skolans 

personal: 

 

”ändå ser deras förutsättningar inte bättre ut än tidigare årskullars. Svensk 

skola utmärker sig genom att både resultat och jämlikhet sjunker. Alliansen har 

inte klarat att vända utvecklingen. Det finns 12 600 förklaringar till varför” 

(Fridolin & Amin 5/7) 

 

Här länkas de försämrade förutsättningarna samman med jämlikhet, för att sist mena att 

problemen har sin grund i de 12 600 lärare som fått gå inom den svenska skolan. 

Lösningen på problemen, menar författarna, står således att anträffa i den subjektiva 

professionen.   

5.4 Valfrihet 

Begreppet valfrihet artikuleras nästan genomgående i negativ bemärkelse, ej sällan dras 

kopplingar till dess påstådda konsekvenser. Just valfrihet håller en viktig roll i det NPM-

inspirerade synsättet och genom att nedvärdera dess tidigare positiva laddning nedsvärtas 

även det system som här motsätts. Elementets förekomst var begränsat, men entydigt. Det 

första exemplet hämtas från en artikel undertecknad redaktionen för en ny bok om skolan: 

 

”genom det fria skolvalet sorteras eleverna till olika skolor efter 

socioekonomisk bakgrund, framför allt efter föräldrarnas utbildningsnivå och 

intresse för skolan” (19/8) 

 

Genom att jämföra skolval med sortering tillskrivs valfriheten en negativ klang, vilket 

tillspetsas genom att peka på socionomiska konsekvenser. Resonemanget utvidgas därefter 

för att införliva det återkommande begreppet, skillnader: 

 

”de ”bra” skolorna ska gynnas och de ”dåliga” ska slås ut. Det ska uppstå 

skillnader” (Fält et al. 19/8) 

  

Ett sista exempel tas där skolvalet likställs med ett konsekvensladdat tvång som eleverna 

utsätts för: 
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”alliansen går fel när man bygger skolan så att de val barnen tvingas göra redan 

som tolvåringar begränsar vilka val man kan göra som vuxen. Skolan ska inte 

stänga dörrar, den ska öppna dörrar” (Fridolin, Amin & Ehn 15/6) 

 

Författarna artikulerar återigen begreppet, i negativ bemärkelse, genom att framhålla att 

skolbarnens livschanser markant påverkas utav detta tidiga val, samt genom att lägga 

fingret på de konsekvenser detta har på deras framtida möjligheter. 

 

5.5 Kvalitet 

Kvalitet har erhållit en stark position i NPM-diskursen och varit avgörande vid införandet 

av dess reformer (Vabø 2008). Begreppet har med sin inneboende positiva laddning 

använts som en eufemism för att skönmåla, eller dölja den verkliga meningen, vilket gjorts 

gällande i NPM-diskursen. Tidigare har revison ansetts vara väsentligt vid uppnåelsen av 

kvalitet men i och med etableringen utav denna diskurs har betydelsen skiftat. Numera 

anses det centrala vid kvalitetssäkringen vila, inte i den objektiva revisionen, utan i den 

subjektiva professionen. Begreppet lånas således helt sonika, men dess slutgiltiga betydelse 

skiftar. Ett första exempel står att finna i en socialdemokratiskt signerad artikel: 

 

”För att varje elev ska lyckas i skolan måste också lärarnas tid med varje 

enskild elev öka. Därför måste stora klasser i de lägre åldrarna bli mindre. Små 

klasser möjliggör en högre kvalitet på undervisningen” (Löfven, Damberg & 

Baylan 3/5) 

 

Mindre klasser innebär mer lärartid per elev och på så sätt ökar undervisningens kvalité. 

Här läggs ett fokus på individens egna inneboende kunskap, till skillnad från den objektivt 

logiska, det är professionen, lärarna, som står för skapandet av kvalitet. I en artikel 

författad utav fackordförande från polisen, lärarna och läkarna kan detta urklipp hämtas: 

 

”tilliten till det professionella ansvaret har ersattas av kontrollsystem som 

riskerat att sätta den professionella etiken ur spel och som hotar den 

grundläggande mänskliga kvaliteten i verksamheterna” (Jansson, Nitz & Wedin 

24/6) 

Här sätts kontrollsystem i kontrast till den mänskliga kvalitet som finns hos professionen. 

Kvalitet står att finna i professionens subjektivitet och dess motsats i statisk revision. 
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Synsättet bekräftas utav Löfven och Sirén, som menar att ”undervisningens kvalitet 

prioriteras snarare än administration och byråkrati” (30/3). I fallet styrks återigen kvalitet 

som en motsats till den administration och byråkrati som revisionen sammankopplas med. 

I en annan artikel skriven av Sirén  

 

”Sveriges lärare måste omedelbart få förtroendet att utveckla skolan och höja 

kvaliteten” (6/5) 

 

Dock artikuleras det oftast i samband med professionen, det antyds att genom att tilldela 

dem förtroende kan nyckeln till kvalitet säkras. Sist tas en artikel, undertecknad Löfven, 

upp: 

 

”vi behöver etablera en ny syn på välfärdsprofessionerna. Deras stora 

kunnande, erfarenhet och yrkesetik ska vara vägledande för att höja kvaliteten i 

välfärden […] det ger en högre kvalitet samtidigt som det ger en effektivare 

användning av skattemedlen” (Löfven 15/11) 

 

Samma sak visas här, med det intressanta tillägget att professionernas subjektiva expertis 

inte enbart anses vara av nöd för att höja kvalitet, utan även vid uppnåelsen, av det annars 

rationella ledordet, effektivitet. 

5.6 Subjektiv professionalism  

Det centrala i diskursen är sanningen (eller sanningarna) som håller dem samman och 

således, för att denna diskurs ska kunna tydas som skild från den tidigare, krävs att en ny 

sanning etablerar sig. Därför är det av intresse att det i materialet tydligt har kommit att 

framträda ett påtagligt alternativ till NPM-diskursens revisionsideal. Detta ideal har sin 

grund i den rationalitet som kommit att erhållit en stark ställning i de västerländska 

samhällena (Lane 2000). 

 

Buren på ett mer humanistiskt synsätt har det i denna diskurs framträtt ett nytt ideal som 

till stor del ligger i linje med hur den svenska skolan fungerade innan NPM- och 

målstyrningsreformerna genomfördes. Här etableras ett nytt svar som, står i slående rak 

kontrast till sin bortkonkurrerade föregångare. Det nya svaret, eller sanningen, består i att 

strävan efter kvalitet, likvärdighet, eller egentligen vad som helst vilket ses som positivt, 

alltid görs med utgångspunkt i den, per definition, subjektiva individen, eller professionen. 
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Med grund i detta har det nya idealet titulerats som ’subjektiv professionalism’, vilket 

fångar dess essens samt dess skarpa kontrast mot NPM-diskursens objektivt rationella 

revisionsideal. Ett exempel kan hämtas från en artikel utarbetad av tre fackordföranden 

med rötter i välfärdsyrkena:  

 

”tilliten till det professionella ansvaret har ersattas av kontrollsystem som riskerat 

att sätta den professionella etiken ur spel och som hotar den grundläggande 

mänskliga kvaliteten i verksamheterna” (Jansson, Nitz & Wedin 24/6) 

 

Efter att en känga utdelats mot de NPM-inspirerade kontrollsystemen, låtit dem synas i 

kontrast mot en betrodd profession, låter de läsaren förstå att förlusten utav det senare har 

lett till den nedmonterade etik, det goda eller rätta. En förlust som vidare lett till en 

försämrad mänsklig kvalitet. Professionens styrka sätts sedan i tydlig kontrast till 

kontrollsystem när de senare beskrivs i samma artikel:  

 

”en gott omdöme kan inte enkelt mätas. Gott omdöme får man genom utbildning och 

erfarenhet. Samhället måste lita på och värdera våra yrkesgruppers kompetens och 

professionalism” (Jansson, Nitz & Wedin 24/6).  

 

En annan som talar för professionens subjektiva etik är pedagogikprofessorn Colnerud: 

 

”lärare måste ha möjlighet att använda sitt eget omdöme” (11/10) 

 

Detta markeras i samma artikel i kontrast mot de NPM-grundade förändringar vilka har 

kommit att markant förändra Sveriges offentliga sektor: 

 

”marknadisering, privatisering, konkurrens mätt med förenklade indikatorer, 

ligatabeller, ett förväntat engagemang i skolans budget och skyldighet att vara lojal 

mot skolans ägare snarare än med elevernas lärande påverkar lärares 

professionella roll i hög grad” (11/10)  

 

Då den ovan citerade artikeln mest framför kritik kommer nedan mer övertygande exempel 

på den subjektiva professionen som en sanning: 
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”universitetens traditionellt starka kollegiala styre borgar inte endast för en hög 

akademisk nivå, utan är också kopplat till deras roll i demokratin: det skyddar 

forskare och lärare mot makthavares godtycke, byråkraters vilja till 

strömlinjeformning och extern ideologisk styrning” (Anrup et al. 22/10) 

 

I denna artikel, författad utav 36 forskare vid svenska högskolor och universitet, förtäljs att 

det kollegiala styret, eller professionen, inte enbart garanterar hög akademisk nivå, utan 

även styrker demokratin. De subjektiva från individerna utgående kvaliteterna ges goda 

betyg. I en artikel undertecknad Sirén och Löfven utvecklas detta: 

 

”skolan formas av lärare, elever och skolledare. Undersökning efter undersökning 

visar att skolledarna lägger mest tid på administration och ekonomi. Tiden för att 

leda en skola med ett tydligt fokus på det pedagogiska uppdraget är för liten. 

Skolledarna behöver ett starkt stöd för att kunna sätta det pedagogiska uppdraget 

främst” (Löfven & Sirén30/3) 

 

Här sätts det pedagogiska och individuella i kontrast jämte den objektiva administrationen 

och ekonomin. Detta stöd innebär i praktiken att professionen skall delges ökad autonomi 

att styra sig själva, vilken lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén påpekar i en annan 

artikel: 

 

”Sveriges lärare måste omedelbart få förtroendet att utveckla skolan och höja 

kvaliteten” (Sirén 6/5) 

 

Ökat förtroende, eller ökad självständighet, hos de professionella grupperna leder, enligt 

hennes resonemang, till ökad kvalitet. I en artikel författad av tre miljöpartister kan 

följande läsas: 

 

”det här är politik som vilar i en tillit till alla som arbetar i skolan. I stället 

för ogenomtänkta och ofinansierade reformer behöver skolan arbetsro och 

lärarna tid för att möta varje elev” (Fridolin, Amin & Ehn 15/6) 

 

Här ska professionen delges en ökad tillit, vilket ännu en gång tydligt markeras i kontrast 

till NPMs reformer. I motsats till reformerna läggs även vikt på lärarnas elevkontakt och 
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deras subjektiva förmåga att skapa kvalitet. I en artikel skriven av Socialdemokraternas 

partiledare Stefan Löfven rörande välfärds yrkens status:  

 

”1 Skolan. Där har lärarna slagit larm om att allt mer av deras tid går till 

blanketter i stället för barn. Närvarorapportering, rapportering till 

myndigheter, individuella utvecklingsplaner, skriftliga omdömen och skriftliga 

åtgärdsprogram detaljstyr hur lärarna ska arbeta” (15/11) 

 

Ytterligare kritik, som utöver sin bredd, inte skiljer sig markant från de övriga. Istället för 

allt detta vill Löfven istället att: 

 

”lärarna måste kunna fokusera på det som är viktigt: att utveckla 

undervisningen och ge varje elev det stöd han eller hon behöver” (15/11) 

 

Lärarprofessionen skall enligt Löfven, efter eget omdöme, utdela stöd till elever istället för 

att syssla med revisionsgrundade åtgärder. Det är således professionen som är i besittning 

av nyckeln till hur skolan ska utvecklas och inte några objektiva mätningsåtgärder. Ett sista 

exempel hämtas från Miljöpartisterna Fridolin och Amin som skriver att: 

 

”men en skola som litar till sina lärare, litar också till att lärare klarar att 

dokumentera en elevs utveckling på ett pedagogiskt ändamålsenligt och 

rättssäkert sätt, utan att detaljstyra hur det görs” (Fridolin & Amin 4/13) 

 

Här talar de dock om dokumentering, betyder detta att det här exemplet borde indelas i 

NPM-diskursen? Nej inte nödvändigtvis, det är nämligen så att mätning i sig inte är det 

avgörande, utan snarare den syn man har på den. I den NPM-influerade diskursen 

framställs revision, som det enda sättet på vilket man kan tillskansa sig sanning, i den 

bemärkelsen att ingenting kan sägas vara vare sig bra eller dåligt, innan det existerar 

objektiva siffror vilka belägger påståendet. I exemplet ovan ställer sig författarna inte tvärt 

emot dokumentation, men de flyttar dock tyngden från revision mot den subjektiva läraren. 

Vilket stärks lite längre ned i artikeln, där de skriver:  

 

”vi vill också stärka skolledarnas roll och möjlighet att vara pedagogisk, 

snarare än administrativ, ledare” (Fridolin & Amin 4/13) 
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5.7 konklusion 

Här är det inte helt fel att tala om sanningen som hann ifatt. Införandet utav NPM i den 

svenska skolan har inte varit oproblematisk och missnöjet har ökat i styrka de senaste åren 

och det som kan synas här är resultatet. På denna början till våg kan man se hur kritiken 

fångats upp av oppositionspartierna, med Miljöpartiet och Socialdemokraterna i spetsen. 

Detta är i sig en intressant vändning då en stor del utav dessa reformer i själva verket 

förespråkats, eller införts, av just socialdemokratiska regeringar (Ferry, Meckbach & 

Larsson 2013) (Daun 2004) (Persson 2006). Det är även värt att uppmärksamma det 

faktum att diskursen positionerat sig som dess nuvarande hegemoniska motsvarighets 

begreppsmässiga spegelbild, genom att den objektiva revisionen utbytts mot den subjektiva 

professionen. Med grund i detta är det intressant att se att just professionen, eller lärarna, i 

hög grad kommit att bidra till debatten och göra sin röst hörd.  

 

I den nya diskursen har de tidigare, för revisionen, nyckelmärkta begreppen likvärdighet 

och kvalitet i stor grad kommit att begagnas i motsatt syfte. Detta kan ses som både en 

naturlig framskridning, men även ett sätt att vända sin opponents starkaste hand till dennes 

nackdel. 

 

Att bryta en hegemonisk verklighet sker inte över en natt. Vad det i praktiken innebär är att 

alla individer kommer att, på sätt och vis, få sin verklighetsuppfattning, på området prövad, 

omskakad och demolerad. Hur begrepp och företeelser som tidigare erhållit positiv 

laddning långsamt börjar ifrågasättas och få ändrad mening. Kanske skulle ett exempel 

kunna plockas från 70-talets klädmode med dess vida byxben och 2010-talets snävtajta 

motsvarigheter. Här skulle en lite äldre modehaj kunna se tillbaka på sin tidigare klädstil 

och fråga sig själv: Hur kunde jag klä mig på det viset? Detta fångar den gängse 

omställningen som människor i realiteten genomgår vid skiften. Majoriteten upplever inga 

snabba ryck eller kalla uppvaknanden utan flyter enbart med i nuet för att, en 

självreflektisk dag långt senare, upptäcka hur mycket han eller hon förändrats.  

 

Denna anti-diskurs är fortfarande i sin linda i ett pågående skifte, där maktens grund med 

tydlighet kan urskiljas. En opposition har, i viljan att tillskansa sig makt, formulerat en, till 

NPM-diskursen, skarpt kontrasterande sanning. Lyckas de med denna, med- eller 

omedvetna omdaning av debatten, kommer de nuvarande makthavarnas lösning, kopplade 



60 

 

till NPMs sanningar, att efterhand börja synas som lösa och rent av felaktiga. Här klarläggs 

med explicit tydlighet ordens makt. 
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6. Slutdiskussion 

Då analysen sammanställts vid en sådan tid där den hegemoniska diskursen antas vara på 

tillbakagång och dess antagonist på uppgång, är det två, mer eller mindre ofullständiga 

diskurser som har kunnat urskönjas. Det är en begreppsvärld stadd i förändring och därför 

en delvis fragmenterad bild som presenterats. Den nya diskursen har starka argument 

utgående från en stadigt förankrad position medan den hegemoniska har sin storhet att sätta 

emot. Kanske kommer riksdagsvalet 2014 att bli avgörande, kanske blir det inte så. Likväl 

är det ett intressant stilleben uppmålat över ett idémässigt vägskäl.   

 

En mer övergripande lärdom att inhämta ifrån detta diskursiva tankesätt är att det på ett 

explicit vis tydliggör den meningscirkus alla människor tycks vara en del utav. Likt en 

karusell som vi frivilligt sätter oss i för att handlöst bli transporterade i cirkel runt en 

central punkt av mening som för varje varv tycks delges allt mer vikt. Michel Foucault 

talade i sitt installationstal, vid Collège de France, om den härligt befriande känslan av att 

förbehållslöst flyta fram i livet, tryggt förankrad inom diskursens meningsväggar. Likt att 

ge efter för ett svårt begär eller att uppskjuta ett allvarligt val man redan känner svaret på. 

Men, menade han, detta är vad vi inte ska göra! Här kan en koppling dras till den 

revolutionerande utveckling som skett i Sveriges offentliga sektor och hur den fortskridit 

utan större debatt eller folkligt vetande. Samtidigt som de, vilka medvetet förespråkat 

omdaningarna, i hög grad handlat med högsta välmening, men likväl, oreserverat inom 

diskursens bubbla. 

 

I antikens Grekland skedde en revolutionerande utveckling, där människor började 

ifrågasätta sin traditionella värld och hela dess institutionella verklighet. Detta skeende, 

och markanta kulturella vägval, kom att bana väg för den filosofi, politik och så 

småningom demokrati, vilken stegvis kom att lägga grunden för det västerländska 

samhället (Theodoridis 2003). Här ifrågasattes den hegemoniska diskursen, den 

magmatiska sociala betydelse, eller den helhet på vilken deras samhälle vilade, i den 

bemärkelse att de själva kom att se sig som herrar över sin egna verklighet. Det fanns inte 

längre någon utomsocial eller utomhistorisk sanning som kunde legitimera samhällets 

dåvarande lagar eller maktstrukturer. 
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Denna lärdom kan vi ta med oss in i tvåtusentalet genom att öppet erkänna att det är 

människan som skapar människans värld och att hon således även besitter makten att 

förändra den. Vikten ligger inte i vad som är, eller vid en särskild tid anses, vara sant, utan 

i vilken verklighet vi vill skapa. Härvid kan demokratins antika rötter urskönjas och här 

vilar även dess legitimerande grund. Har dagens människa åter börjat glömma och slutat att 

ifrågasätta? Har hennes institutioner, ideologier och verkligheter ännu en gång, som så ofta 

under tidens långa lopp, kommit att ses som självklarheter? Är människan fortfarande 

medveten om att hon har ett val? Här kan man tala om att återta demokratin i dess verkliga 

och ursprungliga bemärkelse.  

 

Kanske kan man, utöver det kollektiva, även se detta på ett individuellare och personligare 

plan.  Här kan man, med risk för att synas infalla i diverse klichéer, tala om vikten att följa 

sitt hjärta och att gå sin egen väg. Att utifrån sina egna referensramar se till sig själv. Från 

Sokrates som menade att varje människas sanning står att finna inne i dennes innersta, 

öppet för beskådning för den som verkligen försöker. Till Nietzsches värdenihilism, 

Kierkegaards existentialism, vidare till poststrukturalisterna och Foucaults diskursiva 

synsätt (även fast han själv tog avstånd från denna etikettering). Den röda tråden handlar 

om, och problematiserar, ett förhållningssätt där individen förbehållslöst accepterar världen 

utifrån andras beskrivelser, utan att se till sitt innersta eller att bilda sin egna uppfattning. 

En demokrati inom vilken alla människor, utan att ifrågasätta, tycker vad diskursen vill att 

hon ska tycka är ingen demokrati i linje med dess sanna antika innebörd, utan enbart en 

skenhelig charad. Med avstamp i detta väljer vi att avsluta denna uppsats med ett smått 

provokativt citat uppdiktat av 1800-talsexcentrikern Oscar Wilde: 

 

 

 

“To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all” 



63 

 

Källförteckning 

Referenser 

Almqvist, Roland M. (2006). New public management: NPM: om konkurrensutsättning, 

kontrakt och kontroll. 1:4. uppl. Malmö: Liber 

 

Alpin, Graeme (2000). Environmental rationalism and beyond: toward a more just sharing 

of power and influence. Australian Geographer 31 (3): 273–28 

 

SOU 1974:53. Skolans arbetsmiljö. Betänkande avgivet av utredningen om skolans inre 

arbete – SIA. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

 

Berggren, Henrik (2013). Fastna inte i ideologistrid. Axess Magasin 

 

Bergh, Andreas. (2012). Kvalitetsbegreppet: en central drivkraft i en förändrad syn på 

utbildning. Vägval i skolans historia. Tidskrift från Föreningen för svensk 

undervisningshistoria 1:3-8 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red) (2005). Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur 

Blaug, Mark. (1966). Economics of Education: A Selected annotated bibliography. 

London: Pergamon Press Ltd 

Borgnäs, Kajsa (2009). Studentinflytandet På Väg Att Urholkas. Göteborgsposten. 22 

mars. http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.122864-studentinflytandet-pa-vag-att-urholkas. 

(Hämtad: 2014-04-08) 

 

Borin, Leif. (2002). Dagens Nyheter 1970–1999: Ett tidningsföretag i ständig förändring. 

Stockholm: Dagens Nyheter 

 

Bryman, Alan & Bell, Emma (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1. uppl. 

Malmö: Liber Ekonomi 

 

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.122864-studentinflytandet-pa-vag-att-urholkas


64 

 

Börjesson, Mats & Eva Palmblad. (2010). Diskursanalys i praktiken. Malmö: Liber AB 

Carlbaum, Hult, Lindgren, Novak, Rönnberg & Segerholm (2014). Skolinspektion som 

styrning. Utbildning & Demokrati : Tidsskrift för Didaktik och Utbildningspolitik 23(3): 11 

Carlgren, Ingrid & Klette, Kirsti. (2008). Reconstruction of Nordic Teachers: Reform 

policies and teachers’ work during the 1990s. Scandinavian Journal of Educational 

Research 52(2): 117–133 

Chalmers, Alan Francis. (1999). What is this thing called science?. Queensland: University 

of Quensland Press 

 

Cherryholmes, Cleo Harlan. (1988). Power and criticism: poststructural investigations in 

education. New York: Teachers College 

 

Clarke, John & Newman, Janet. (1997). Managerial State: Power, Politics and ideology in 

Remaking of Social Welfare. Sage Publication 

 

Coombs, Philip Hall. (1968). Utbildningens världskris: Utbildningsexplosionen i u-land 

och i-land. Stockholm: Bonniers 

 

Daun, Holger. (2004). Privatisation, Decentralisation And Governance In Education In The 

Czech Republic, England, France, Germany And Sweden. International Review of 

Education 50(3): 325-346 

Dewey, John (1900). The school and society: being three lectures : supplemented by a 

statement of the University Elementary School. 3. ed. Chicago: The University of Chicago 

Press 

 

Dunleavy, Patrick (2005). New Public Management Is Dead--Long Live Digital-Era 

Governance. Journal of Public Administration Research and Theory 16 (3): 467-94 

 

Eagleton, Terry. (1989). Literary Theory: An Introduction. Oxford: Basil Blackwell Ltd. 

 



65 

 

Englund, Tomas, Quennerstedt, Ann (2008). Likvärdighetsbegreppet i svensk 

utbildningspolitik. Englund, Tomas, Quennerstedt, Ann (Red.). I Vadå likvärdighet? 

Studier i utbildningspolitikisk språkanvändning . Göteborg: Daidalos AB 

 

Englund, Tomas (1986). Curriculum as a political problem: changing educational 

conceptions, with special reference to citizenship Education. Lund: 

Studentlitteratur/Chartwell-Bratt 

Englund, Tomas. (2005). Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. Göteborg: 

Bokförlaget Daidalos AB  

Englund, Tomas (2006). Om nödvändigheten av lärares kommunikativa kompetens. I Ann 

Kristin, Boström & Birgitta, Lindholt (Red). I Lärares arbete – Pedagogikforskare 

reflekterar utifrån olika perspektiv. S 41–56. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

 

Ferlie, Ewan, Challis, David & Davies, Bleddyn (1989). Efficiency - Improving 

Innovations in Social care of the Elderly. Aldershot: Gower [for] PSSRU 

Ferry, Magnus, Meckbach, Jane, Larsson, Håkan. (2013). School sport in Sweden: what is 

it, and how did it come to be?. Sport in Society 16(6): 805-818 

Fritzell, Ann (1998). Hur styrs den svenska högskolan? Varför ser styrsystemet ut som det 

gör?. Högskoleverket 

http://hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800080473/9804S.pdf. (Hämtad: 2014-

03-22) 

 

Foucault, Michel. (1980). Truth and Power. In C. Gordon, Power/Knowledge: Selected 

interviews and other writings (s. 109-133). Storbritannien: The Harwester Press, Limited 

 

Foucault, Michel (1993). Diskursens ordning – Installationsföreläsning vid Collége de 

France den 2 December 1970. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag 

 

Foucault, Michel (2008). Diskursernas kamp. Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion 

 

http://hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800080473/9804S.pdf


66 

 

Gadamer, Hans-Georg., Wahrheit und Methode – Grundzüge einer philosophischen 

Hermeneutik, p. 457, 1960/1990, J.C.B. More (Paul Siebeck), Tübingen, Germany 

 

Gregory, Robert (1995). Accountability, responsibility and corruption: Managing the 

‘‘public production process’’. Jonathan Boston (red). I The state under contract, 97–114. 

Wellington, NZ: Bridget Williams Books 

Greiff, Camillo von. (2009:5). Lika skola med olika resurser?: En ESO-rapport om 

likvärdighet och resursfördelning. Stockholm: Finansdepartementet, Regeringskansliet 

Gruening, Gernod. (2001). Origin and theoretical basis of New Public Management. 

International Public Management Journal 4(1): 25 

 

Gustafsson, Lars. (1989). Problemformningsprivilegiet. Stockholm: Nordstedts 

 

Hadenius, Stig. (1995). DN Debatts position inte nyttig för landet. Dagens Nyheter. 6 

oktober 

Hasselbladh, Hans. (2001). Staten och managementrörelserna. Kommunal ekonomi och 

politik 5(2): 9-29 

Hasselbladh, Hans & Lundgren, Rikard. (2002). Bejerot, Eva & Hasselbladh, Hans (red). I 

Kvalitet utan gränser: en kritisk belysning av kvalitetsstyrning. Lund: Academia Adacta 

Heggen & Wellard (2004). Increased unintended patient harm in nursing practise as a 

consequence of the dominance of economic discourses. International Journal of Nursing 

Studies 41(3): 293–298 

 

Hood & Peters (2004). The Middle Aging of New Public Management: Into the Age of 

 

Jank, Werner & Meyer, Hilbert (1997). Nyttan av kunskaper i didaktisk teori. Michael 

Uljens (red). I Didaktik teori, reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur 

 

Jarlov, S 2005, Konstruktioner af offentlig ledelse. Ph.d.-afhandling, Samfundslitteratur, 

København. Ph.D. Serie 

http://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=Anders+Wedberg+1913-1978&vl%2811405053UI0%29=creator&vl%2823829982UI1%29=all_items&fn=search&tab=blended_tab&mode=Basic&vid=SOH_main&scp.scps=scope%3a%28%22SOH%22%29%2cprimo_central_multiple_fe
http://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=VT13&vl%2811405053UI0%29=sub&vl%2823829982UI1%29=all_items&fn=search&tab=blended_tab&mode=Basic&vid=SOH_main&scp.scps=scope%3a%28%22SOH%22%29%2cprimo_central_multiple_fe
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00207489
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00207489
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00207489/41/3
http://research.cbs.dk/portal/da/persons/signe-jarlov%2847bd3b7c-3e6a-484f-b40f-cda93be3913a%29/publications.html
http://research.cbs.dk/portal/da/publications/konstruktioner-af-offentlig-ledelse%28eb98f8d0-8eb4-11db-a124-000ea68e967b%29.html


67 

 

Karlsson, Ylva (2011). Haikola: Högskolan genomgår en omfattande reform. 

Lärarnasnyheter.se. 

http://www.lararnasnyheter.se/hogskolan/2011/10/21/haikola-hogskolan-genomgar-

omfattande-reform. (Hämtad: 2014-03-22) 

 

Kroon, Å. (2001). Debattens dynamik. Hur budskap och betydelser förvandlas i 

mediedebatten. Linköping: Linköping Studies in Arts and Science 227 

 

Laclau, Ernesto. (1990). New Reflections on the Revolution of Our Time. London: Verso 

 

Laclau, Ernesto. (1993). Power and Representation. Poster, M (red.). I Theory and 

contemporary culture. New York: Culumbia University Press 

 

Laclau Ernesto. & Mouffe, Chantal. (1985). Hegemony and socialist strategy: Towards a 

radical democratic politics. London: Verso 

Lane, Jan-Erik (2000). New public management. London: Routledge 

Lindbeck, Assar (1998). Det svenska experimentet. Stockholm: SNS 

Lindblad, Sverker, Lundahl, Lisbeth, Lindgren, Joakim & Zackari, Gunilla. (2002). 

Educating for the New Sweden. Scandinavian Journal of Educational Research. 46 (3): 

283–303 

Lindström, Anders, Hudson, Christine. (1995). Skola i Förändring: decentralisering och 

lokal variation. Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag  

Lundahl, Lisbeth. (2005). A Matter of Self Governance and Control. European Education 

37(1): 10–25 

Lundberg, Elizabeth (2008). Reformer inom forskning och forskarutbildning 1990 – 2007. 

http://www.vr.se/download/18.41c4c50b1195b507507800010677/1210675733390/Reform

er+inom+forskning+och+forskarutbildning+1990-2007.pdf. Vetenskapsrådet. (Hämtad: 

2014-03-22) 

 

http://www.lararnasnyheter.se/hogskolan/2011/10/21/haikola-hogskolan-genomgar-omfattande-reform
http://www.lararnasnyheter.se/hogskolan/2011/10/21/haikola-hogskolan-genomgar-omfattande-reform
http://www.vr.se/download/18.41c4c50b1195b507507800010677/1210675733390/Reformer+inom+forskning+och+forskarutbildning+1990-2007.pdf
http://www.vr.se/download/18.41c4c50b1195b507507800010677/1210675733390/Reformer+inom+forskning+och+forskarutbildning+1990-2007.pdf


68 

 

Lundgren, Ulf. P. 1979. Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori. 

Stockholm: Liber 

Lundgren, Ulf P. (1986). Att organisera skolan: [om grundskolans organisation och 

ledning]. Stockholm: Liber Utbildningsförlag 

Lundgren, P. Ulf. (2002). Utbildningsforskning och utbildningsreformer. Pedagogisk 

Forskning i Sverige 2002. 7(3): 233–243  

Lundgren, P. Ulf, Lindensjö, Bo. (1986). Politisk styrning och utbildningsreformer. 

Helsingborg: Schmidts Boktryckeri AB  

Habermas, Jürgen. (1971). Toward a Rational Society. London: Heineman  

Hargreaves, Andy. (2000) Four Ages of Professionalism and Professional Learning. 

Teachers and Teaching: History and Practice, vol 6(2), s. 151–182 

 

Hernes, Gudmund. (1987). Død og pine!. Om messemedia og helsepolitikk. Oslo: FAFO 

 

Högskoleverket (2006). Högre utbildning och forskning 1945–2005 - En översikt. 

Högskoleverket 

http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800080612/0603R.pdf. (Hämtad: 

2014-03-21) 

Mattsson, Kerstin (1984). Yrkesvalsfrågan: idéer och idétraditioner inom den statliga 

yrkesvägledningen för ungdom. Diss. Malmö: CWK Gleerup 

Miljöpartiet. Låt eleverna få tillbaka sina lärare. Miljöpartiet. 

http://www.mp.se/politik/skola-och-utbildning (Hämtad 2014-05-07) 

 

Menter, Ian. & Muschamp, Yolande. (2002). Markets and management. The case of 

primary schools. Exworthy & Halford (red) I Professionals and the New Managerialism in 

the Public Sector. London: Open University Press 

Moderaterna. 2013. En modern skola för alla. Moderaterna.  

http://www.moderat.se/rapport/en-modern-skola-alla (Hämtad 2014-05-07). 

http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800080612/0603R.pdf
http://www.mp.se/politik/skola-och-utbildning
http://www.moderat.se/rapport/en-modern-skola-alla


69 

 

Nordstedts svenska ordbok (2007). Norge: NordBook 

 

Nordsteds svenskt språkbruk: Ordbok over kontruktioner och fraser (2003). Norge Gjøvik: 

ATA 

 

Olson, Maria. (2008). Från samhörighet till särart. Förändringar i den svenska skolans 

medborgarfostrande roll under 1990-talet i relation till valfrihet och likvärdighet. Englund, 

Tomas, Quennerstedt, Ann (Red.). I Vadå likvärdighet? Studier i utbildningspolitikisk 

språkanvändning. Göteborg: Daidalos AB 

Osborne & Gaebler (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is 

Transforming the Public Sector. New York: Addison-Wesley 

 

Paradox? Oxford. Journal of Public Administration Research and Theory 14(3) 

Persson, Anders. (2006). Nöjda som lärare, missnöjda som anställda – skolexistens mellan 

mening och missnöje. Petersson, H., Leppänen, V., Jönsson, S. & Tranquist, J. (red). I 

Villkor i arbete med människor – en antologi om human servicearbete. Malmö: 

Arbetslivsinstitutet 

Peterson, Olof & Carlberg, Ingrid. (1990). Makten över tanken. Stockholm: Carlssons 

 

Power, Michael. (1997). The Audit Society - Rituals of Verificatoin. Oxford: Oxford 

University Press 

 

Rosengren, Cecilia. (2011). En sötma som ger själen kraft – om vänskapen mellan Anne 

Conway och Henry More. I: Könsöverskridande vänskap. Om vänskapsrelationer mellan 

intellektuella kvinnor och män. Stockholm: Makadam 

 

Rönnberg, Linda. (2012). Justifying the need for control. Motives for Swedish national 

school inspection during two governments. Scandinavian Journal of Educational Research 

1-15 



70 

 

Røvik, Kjell Arne. (2000). Globala Komponenter och Lokala Kompositioner. I  oderna 

 rganisationer   render  nom  rganisationstänkandet Vid Millennieskiftet. Malmö: Liber 

Rutberg, Hans. Sommer, Annsofie, Skau, Tommy. (2001). Kvalitet inom sjukvården. Vad 

är det och hur mäts den?. Läkartidningen 98(25): 3044-3045 

Saussure, Ferdinand de (1970). Kurs i allmän lingvistik. Staffanstorp: Cavefors 

SCB. 1977:11. Elever i icke-obligatoriska skolor 1864-1970. Stockholm: Statistiska 

Centralbyrån  

Sigal, V, Leon. (1986). Sources Make the News. Manoff, K, R & Schudson, M (red). I 

Reading the News. New York: Pantheon Books 

Skinner, Quentin. (1985). Historical Method and Traditions of Discourse Cary J. 

Nederman in. Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science 

politique, 18(2): 339-352. Canadian Political Science Association and the Société 

québécoise de science politique 

Skinner, Quentin. (1988). Meaning and context: Quentin Skinner and his critics. 

Cambridge: Polity 

 

Skola. (1979). Programskift från folkpartiet. Stockholm: Folkpartiet 

Socialdemokraterna. Investera i utbildning. Socialdemokraterna. 

http://www.socialdemokraterna.se/var-politik/var -politik-a-till-o/utbildning/ (Hämtad 

2014-05-07) 

 

Solbrekke & Englund. (2011). Bringing proffessional responsibility back in. Studies In 

Higher Education 36(7): 847-861 

 

Svensson & Karlsson. (2008). Profesjoner, kontroll og ansvar. Anders Molander & Lars 

Inge Terum (red). I Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget 

 

http://www.socialdemokraterna.se/var-politik/var-politik-a-till-o/utbildning/
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28%29
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28%29
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28%29


71 

 

Sörensen, Jens. (2013). ESSÄ: Den tysta revolutionen. Sveriges Radio. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=5668583. (Hämtad: 2014-

04-08) 

 

Theodoridis, Fotis. (2003). Belysningens och autonomins folosof. Res Publica: 

Symposions Teoretiska och Litterärar Tidskrift 58: 4-27  

 

Theodoridis, Fotis. (2003). Sofokles Antigone och det Moderna Autonomiprojektet. 

Opublicerad artikel 

 

Tidningsstatistik AB (2011) 

 

Trägårdh, Lars. (2013). Den nya välfärden. Axess Magasin 

 

Utrikesdepartementet. 2007. Bolognaprocessen.  Utrikesdepartementet. 

http://www.regeringen.se/sb/d/9267/a/84318. (Hämtad 2014-03-21) 

Vabø , Mia. (2002). Bejerot, Eva & Hasselbladh, Hans (red). I Kvalitet utan gränser: en 

kritisk belysning av kvalitetsstyrning. Lund: Academia Adacta 

Wahlström. 2008. After decentralization: delimitations and possibilities within new fields. 

Journal of Curriculum Studies 40(6): 725-742 

 

Westin, Jonathan. (2013). Dagens Industri lämnar TS. Journalisten.se. 

 http://www.journalisten.se/nyheter/dagens-industri-lamnar-ts. (Hämtad: 2014-04-08) 

 

Winther Jørgensen, Marianne & Louise Phillips (2000). Diskursanalys som teori och 

metod. Lund: Studentlitteratur 

 

Wittgenstein, Ludwig, Pears, David & McGuinness, Brian (2001). Tractatus Logico-

philosophicus. London: Routledge  

 

Zweig, Stefan. (2011). Värden av i går: en europés minnen. [Ny utg.]. Stockholm: Ersatz 

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=5668583
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=5668583
http://www.regeringen.se/sb/d/9267/a/84318
http://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=Ludwig+Wittgenstein+1889-1951&vl%2811405053UI0%29=creator&vl%2823829982UI1%29=all_items&fn=search&tab=blended_tab&mode=Basic&vid=SOH_main&scp.scps=scope%3a%28%22SOH%22%29%2cprimo_central_multiple_fe
http://soh-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=Ludwig+Wittgenstein+1889-1951&vl%2811405053UI0%29=creator&vl%2823829982UI1%29=all_items&fn=search&tab=blended_tab&mode=Basic&vid=SOH_main&scp.scps=scope%3a%28%22SOH%22%29%2cprimo_central_multiple_fe
http://www.journalisten.se/nyheter/dagens-industri-lamnar-ts


72 

 

Åkerstrøm Andersen, Niels. (2005). Political Administration. David, Howarth, Jacob, 

Torfing (red). I Discourse theory in European politics: identity, policy and governance. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan 

 

Östman, Leif. (1995). Socialisation och mening. NO-utbildning som politiskt och 

miljömoraliskt problem. Uppsala: cta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in 

Education 61 

 

Artiklar 

Andersson, Roy et al. (2013). Staten måste ta ansvar över den svenska skolan. Dagens 

nyheter, 26 mars. 

 

Baudin, Tobias et al. (2013). LO vill ha ny bolagsform för företagen i välfärden. Dagens 

nyheter, 15 januari.  

 

Baylan, Ibrahim (2013). Nytt rektorsuppdrag ger tid till det pedagogiska arbetet. Dagens 

nyheter, 20 oktober. 

 

Bennet, Carl et al. (2013). Vi vill fördjupa dialogen om framtidens svenska välfärd. 

Dagens nyheter, 30 juni. 

 

Bergström, Andreas. (2013). Låt experterna granska anbud när välfärden upphandlas. 

Dagens nyheter, 7 mars. 

 

Björklund, Jan et al. (2013). Tio förändringar som ska rädda den svenska skolan. Dagens 

nyheter, 3 juni. 

 

Borg, Anders & Tobé, Tomas (2013). Moderaterna vill införa betyg redan i årskurs tre. 

Dagens nyheter, 14 februari.  

 

Borg, Anders (2013). Stötta tillväxt och jobb när omvärlden utvecklas svagt. Dagens 

nyheter, 18 september.  

 



73 

 

Borg, Anders et al. (2013). Nu inleder vi arbetet med ett valmanifest för 2014. Dagens 

nyheter, 4 juli. 

 

Colnerud, Gunnel (2013). Politiker – gör inte skolan till en valfråga. Dagens nyheter, 11 

oktober. 

 

Edholm, Lotta (2013). Reglerna för resursskolor har skärpts för mycket. Dagens nyheter, 

19 september.  

 

Eklund, Klas & Kelman, Steven (2013). Löfvens kritik mot styrning i skola och vård är 

felriktad. Dagens nyheter, 19 november. 

 

Fridolin, Gustaf et al. (2013). Alla barn ska ha tillgång till bemannat skolbibliotek. Dagens 

nyheter, 29 september.  

 

Fridolin, Gustaf, Amin, Jabar & Ehn, Tina (2013). Ge estetiska ämnen en starkare ställning 

i skolan. Dagens nyheter, 15 juli. 

 

Fridolin, Gustav & Amin, Jabar (2013). I alliansens skola har 12600 lärare skurits bort. 

Dagens nyheter, 5 juli. 

 

Fridolin, Gustav & Amin, Jabar (2013). Låt lärarna vara lärare och inte administratörer. 

Dagens nyheter, 14 januari.  

 

Fridolin, Gustav, Amin, Jabar & Luttropp, Agneta (2013). Garantera varje elevs rätt att 

kunna läsa, skriva och räkna. Dagens nyheter, 9 mars. 

 

Fält, Jan-Åke et al. (2013). Dags att sätta punkt för den marknadsstyrda skolan. Dagens 

nyheter, 19 augusti.  

 

Hagnefur, Thomas, Carlén, Thomas & Vedin, Ulrika (2013). Låt parterna vara med och 

forma yrkesprogrammen. Dagens nyheter, 17 maj. 

 



74 

 

Hallerby, Christer (2013). Gör det möjligt att välja också för dem som läser sfi. Dagens 

nyheter, 31 oktober. 

 

Hamilton, Carl B & Nylander, Christer (2013). Omöjligt att utvärdera S otydliga 

jobbpolitik. Dagens nyheter, 17 augusti. 

 

Henrekson, Magnus (2013). De sju viktigaste åtgärderna för att lösa skolans kris. Dagens 

nyheter, 13 april. 

 

Hultin, Anders (2013). Avvecklingen av JB:s skolor visar att systemet fungerar. Dagens 

nyheter, 4 juni. 

 

Höök, Johan (2013). Ökad kontroll och insyn över de privata utförarna. Dagens nyheter, 

28 juni. 

 

Jansson, Bo & Thullberg, Per (2013). Kommunerna har haft sin chans – staten måste ta 

över. Dagens nyheter, 9 december.  

 

Jansson, Bo, Nitz, Lena & Wedin, Marie (2013). Våra yrken har kidnappats av 

ekonomernas modeller. Dagens nyheter, 24 juni. 

 

Jarrick, Arne (2013). Kunskapsraset en naturlig följd av förändrat samhälle. Dagens 

nyheter, 21 december. 

 

Krantz, Tobias & Rankka, Maria (2013). Släpp in internationella toppuniversitet i Sverige. 

Dagens nyheter, 4 oktober.  

 

Källström, Emil, Lagergren, Fredrik & Ödling, Per (2013). Starta University of Sweden – 

ett svenskt nätuniversitet. Dagens nyheter, 3 november.  

 

Lindberg, Ulf (2013). Oförenligt med EU-rätten hindra vinstbolag i välfärd. Dagens 

nyheter, 5 februari. 

 



75 

 

Lindgren, Stefan (2013). Slopad AT-tjänstgöring ger snabbare läkarlegitimation. Dagens 

nyheter, 12 mars. 

 

Löfven, Stefan & Sirén, Eva-Lis (2013). Fler unga begåvningar måste välja läraryrket. 

Dagens Nyheter, 30 mars. 

 

Löfven, Stefan & Baylan, Ibrahim (2013). Så ska vi vända regeringens djupa misslyckande 

i skolan. Dagens Nyheter, 4 december. 

 

Löfven, Stefan & Andersson, Magdalena (2013). Låt stat och kommun styra etableringen 

av nya skolor. Dagens nyheter, 11 augusti. 

 

Löfven, Stefan (2013). Fredrik Reinfeldt, möt mig i debatt om Sveriges vägval. Dagens 

nyheter, 14 september.  

 

Löfven, Stefan (2013). Välfärdens yrken måste få sin frihet och status åter. Dagens 

nyheter, 15 november. 

 

Löfven, Stefan, Damberg, Mikael & Baylan, Ibrahim (2013). S kräver extra debatt i 

riksdagen om skolan. Dagens nyheter, 3 maj. 

 

Malmqvist, Peter (2013). Så kan beklagliga konkurser I gymnasieskolan stoppas. Dagens 

nyheter, 5 november.  

 

Norman, Peter & Kinberg Batra, Anna (2013). Lagen om valfrihet bör inte bli obligatorisk. 

Dagens nyheter, 3 mars. 

 

Persson, Kent (2013). Vi moderater är alldeles för Stockholmsfixerade. Dagens nyheter, 15 

mars. 

 

Roland, Anrup et al. (2013). Centrala universitetsvärden hotas av bolagiseringsidén. 

Dagens nyheter, 22 oktober. 

 



76 

 

Sirén, Eva-Lis (2013). Regeringen bör satsa tolv miljarder på lärarna. Dagens nyheter, 8 

september. 

 

Sirén, Eva-Lis (2013). Sex av tio lärare överväger att lämna läraryrket. Dagens Nyheter, 6 

maj. 

 

Sjöberg, Mikael (2013). En tredjedel av landets skolor ska inspekteras. Dagens nyheter, 28 

augusti.  

 

Sjöstedt, Jonas (2013). Bara vänstersamverkan ger en rättvisare politik. Dagens nyheter, 31 

mars. 

 

Strandgren, Fredrik (2013). Den svenska skolan bra ur ett finländskt perspektiv. Dagens 

nyheter, 14 juli.  

 

Weil, Robert (2013). Humaniora nödvändigt för ett kreativt näringsliv. Dagens nyheter, 31 

augusti.  

 

 

 

 

 


