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Abstract
Unemar Öst, Ingrid (2009): Kampen om den högre utbildningens syften och mål. En
studie av svensk utbildningspolitik. (The struggle of defining the purposes and aims of
higher education. A study of education policy in Sweden.) Örebro Studies in Education
27, 268 pp.
The specific interest of this dissertation is to analyze and discuss the Swedish political
struggle of defining the purposes and aims of higher education during the time period
1992–2007. Underlying this specific interest is a broader interest to take part in a multifold discussion concerning the role of higher education in relation to issues of societal
and democratic development and of individual identity and citizenship, in times defined
in terms of globalization and pluralism.
The study takes its point of departure in discourse theory that directs the research interest to language use and the analysis of the political struggle as a contested discursive
practice. The main aims of the study are: (I) To analyze the different discourses concerning the purposes and aims of higher education that are (re)articulated in the political
struggle. (II) To analyze how the subject student is positioned in the different discourses.
(III) To discuss hegemonic tendencies within the political struggle. The material studied
in the dissertation consists of national and European policy texts, including government
bills, official government inquiries, departmental reports and declarations from the Bologna process.
From the analysis four discourses and subject positions provided for the student are
constructed and derived; the classical academic discourse and the critically trained student; the discourse of globalization and the employable student; the discourse of democracy and the actively participating student; and finally the discourse of individual identity
and the reflexive student. From the analysis it is concluded that it is possible to observe a
variation in language use – in terms of the occurrence of (re)articulation of the different
discourses – in the 1990s and the beginning of the 21st century in the political struggle.
The closer one gets to 2007 the more this variation in language use is reduced, and the
narrower definitions of the purposes and aims of higher education one finds, owing to
the hegemonic tendencies of the discourse of globalization. It is also concluded that national politics then assume a more bureaucratic shape and guide itself towards administration of supranational (European) definitions.
Keywords: higher education, education policy, discourse theory, education discourses,
subject positions
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Förord

En avhandling skrivs inte i ett tomrum. Mitt skrivande av den här avhandlingen
har genomförts i en miljö där jag har varit omgiven av människor som outtröttligt diskuterat mitt projekt, läst och kommenterat mina texter och funnits där
som arbetskamrater och glädjespridare. Pedagogikämnet vid Örebro universitet
har utgjort en trygg och inspirerande hemvist för mig under hela avhandlingsarbetets gång och ni är många som bidragit till såväl avhandlingens innehåll och
färdigställande som till att göra min tillvaro som doktorand otroligt rolig! Pedagogikämnets forskningsmiljö har varit mycket viktig för mig och utgjort en god
grund för att skriva en avhandling om utbildningspolitik och högre utbildning.
Ämnets totala forsknings- och utbildningsmiljö har dessutom skapat en god
grund för mig att själv få erfara högre utbildning och en del av utbildningspolitikens konsekvenser. Mitt deltagande i ämnets undervisning, kursutveckling, kursplaneskrivande, studiehandledningsskrivande, institutionsnämndsarbete, remissförfarande med mera har därför också varit viktigt för mig under hela avhandlingsarbetets gång. Med detta sagt vill jag nu omnämna de personer och miljöer
som varit särskilt viktiga för mig under min tid som doktorand och utan vars
hjälp jag inte hade kunnat skriva den här avhandlingen.
Jag vill tacka min handledare, Carsten Ljunggren, för ditt engagemang och stöd
under hela avhandlingsarbetets gång. Jag är glad att du såg mitt intresse för att
fortsätta diskutera frågor om högre utbildning efter min tid på Örebro Studentkår och att du under de år som passerat sedan dess har fortsatt att uppmuntra
och tro på mina idéer om avhandlingens utformning. Mitt varmaste tack för alla
läsningar av manus, artikel- och konferenssamarbeten och många värdefulla samtal om, och mitt i, tillvaron! Jag vill också tacka min biträdande handledare, Berit
Karseth från Pedagogisk forskningsinstitutt vid Universitetet i Oslo, för konstruktiva kommentarer, roliga konferenssamarbeten och ett gott humör. Jag är
särskilt glad för att du i början av mitt avhandlingsarbete gav mig tillträde till en
givande forskarutbildningsmiljö, där jag fick tillfälle att diskutera mitt projekt
direkt med bland andra Ronald Barnett, Gerard Delanty och Sheila Slaughter.
Under min doktorandtid har jag haft en tillhörighet i forskningsgruppen Utbildning & Demokrati. Genom forskningsgruppens seminarier har jag inte bara
fått många värdefulla kommentarer på mina avhandlingstexter, utan jag har också fått ingå i en gemenskap – och nästan vinna en innebandyturnering – tillsammans med människor som har kommit att bli mycket värdefulla för mig. Jag är
glad för det och jag vill rikta ett tack till alla medlemmar i forskningsgruppen och
dess vetenskapliga ledare Tomas Englund. Tomas, tack också för alla goda insti-
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tutions- och konferenssamarbeten. Av medlemmarna i forskningsgruppen vill jag
särskilt nämna mina tanter Matilda Wiklund och Eva Hultin. Ni har funnits där
som ett stöd och läst och kommenterat mina texter genom hela avhandlingsarbetets gång. Tillsammans med er har mina arbetsdagar fyllts med en hel del annat än
skrivande – prat, fika, skratt och fantasier om möjliga flyktvägar när det varit
jobbigt – och det är jag så glad för. Jag vill också nämna Emma Arneback och
Andreas Bergh som är goda vänner och som tillsammans med mig deltagit i utmanande forskarutbildningskurser och skrivit politiska upprop. Jag är också
glad för att Ylva Boman och Eva Hagström har läst och kommenterat mina texter
och för de konstruktiva och roliga samarbeten vi haft kring olika institutionella
frågor.
Andra forskare som har läst mina avhandlingstexter och bidragit med kommentarer och frågor som har hjälpt mig framåt i mitt skrivande är Kerstin SkogÖstlin och Kenneth Abrahamsson – varmt tack för goda insatser! För goda samarbeten på konferenser som också hjälpt mig framåt i mitt skrivande tackar jag
Tone Dyrdal Solbrekke, Bernt Gustavsson och Moira von Wright (alias Thelma).
Under arbetets gång har Gunvi Linnér, Eva Ljunggren, Anna Dahlström, Marianne Öberg-Tuleus och i slutskedet Margareta Axelsson hjälpt till att hålla ordning i det administrativa kaos som ibland uppstår kring avhandlingsarbetet – jag
är glad att jag har haft er i närheten! Jag är också glad över den hjälp jag fått med
den slutgiltiga framställningen av avhandlingen och vill tacka Maria Alsbjer och
Heinz Merten för redaktionellt stöd och Margareta Spåmans Öst för hjälp med
korrektur.
Till sist. Jörgen och Uno, det här har varit en omtumlande sommar:
Trust I seek and I find in you
Every day for us something new
Open mind for a different view
And nothing else matters
(Metallica 1991: Nothing else matters. Metallica, The Black Album)

Örebro, juli 2009
Ingrid Unemar Öst
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Del I
Utgångspunkter, motiv & ingångar

Kapitel 1 Introduktion

Svensk högre utbildning har sina rötter i en lång tradition av elitutbildning, som
startade i och med grundandet av Uppsala universitet på 1400-talet och som följdes av uppkomsten av fler universitet och fackhögskolor, där högre utbildning
bedrevs för en exklusiv elit. Skiften i synen på den högre utbildningens betydelse
och en stor expansion, som inleddes under mitten av 1900-talet, omvandlade den
högre utbildningen till ett massutbildningssystem. Idag är svensk högre utbildning
innehållsmässigt mångfacetterad, bedrivs i många olika former och riktar sig mot
en heterogen studentgrupp. Alltsedan högskolereformen 1977 är dock all högre
utbildning sammanslagen under en och samma överbyggnad – högskolan (SOU
1973:2, proposition 1976/77:59) – och all grundläggande högskoleutbildning
bedrivs sedan 1 juli 2007 på grundnivå och avancerad nivå (SFS 1992:1434).
Högskolan betraktas som en av de viktigaste institutionerna för såväl samhällets
kulturella, sociala och ekonomiska utveckling som för den enskilde individens
möjligheter att leva ett gott liv. Många är därför intresserade av att delta i diskussioner om vilka syften och mål den högre utbildningen ska vila på.
I avhandlingen riktas intresset mot just diskussioner om den högre utbildningens syften och mål. I dessa diskussioner formuleras skilda idéer om den högre
utbildningens roll i relation till samhälle och individ1. Dessa skilda idéer speglar i
sin tur skilda synsätt på vilken roll den högre utbildningen ska spela för samhällelig och demokratisk utveckling samt för utvecklandet av individens identitet och
medborgarskap. I diskussionerna om den högre utbildningens syften och mål
berörs således relationen mellan samhälle, institution och individ och en central
pedagogisk problematik tangeras, nämligen en balansproblematik som ytterst
handlar om att finna balansen mellan att, å ena sidan, via ett specifikt utbildningsinnehåll utbilda individen mot en bestämd medborgarroll i en definierad samhällsordning och att, å andra sidan, erbjuda individen en utbildning som möjliggör för henne att själv skapa en identitet och finna sina gemenskaper i en pluralis-

1

I andra vetenskapliga betraktelser av högre utbildning används ibland formuleringar
som meningen med högre utbildning, den högre utbildningens värden och idéer, idén
med högre utbildning etc. Att jag valt att använda begreppen syften och mål har att göra
med att jag vill förlägga fokus till hur just den högre utbildningens relation till samhälle
och individ bestäms via utbildningspolitiken. Begrepp som värden, idéer och mening innesluter en bredare fokus.
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tisk och ständigt föränderlig samhällsordning. I avhandlingen finns ett övergripande intresse för att diskutera denna balansproblematik.
Diskussioner om den högre utbildningens syften och mål är på intet sätt nya,
men frågan om vilka syften och mål den högre utbildningen ska vila på tenderar
att få allt fler svar i takt med att utbildningen expanderar och samhället globaliseras. Ställer du denna fråga till olika personer i din omgivning, eller till företrädare
från olika samhällssektorer, får du säkert svar som handlar om allt, från att högre utbildning ska leda till arbete, bidra till innovation och kunskapsutveckling,
utbilda en bred medborgarskara eller utbilda en intellektuell elit till svar som
handlar om att högre utbildning ska vara vetenskapligt förankrad eller nära
kopplad till den praktiska verksamheten i det kommande yrket. Frågar du företrädare för landets lärosäten får du säkert också många olika svar. I Fredrik Melanders avhandling om Lunds universitets forskningspolitik under de senaste 25
åren berörs frågan och hans slutsats är, att det till och med inom ett och samma
universitet ”idag är lika självklart att beskriva sig som en entreprenöriell högskola
som att referera till det humboldtska arvet” (Melander 2006, s 315). Troligen
kommer du också att i svaren höra högre utbildning benämnas genom associerade begrepp – såsom högskoleutbildning, akademisk verksamhet, universitet eller
högskola. Ingen beskrivning, eller inget användande av ett visst begrepp, är mer
rätt, eller mer fel, än någon annan, men de olika beskrivningarna och begreppsanvändningarna skapar skilda synsätt på den högre utbildningens syften och mål.
I avhandlingen har jag själv valt begreppet högre utbildning, som ett sammanfattande uttryck för den forsknings- och utbildningsverksamhet som bedrivs på
landets lärosäten.
I avhandlingen antas att det, i diskussioner om den högre utbildningens syften
och mål, skapas skilda synsätt på densamma och att argument läggs fram för att
också övertyga om, att det egna synsättet bör vinna företräde över de andra. I
avhandlingen betraktas därför diskussionerna som en pågående kamp om att
bestämma de syften och mål på vilka den högre utbildningen ska vila. Eftersom
många är intresserade av att delta i diskussionerna, förs kampen inom många
olika områden och mellan många olika intressenter. Artiklar i vetenskapliga tidskrifter, forskningsrapporter, policydokument producerade av OECD, rapporter
från Högskoleverket och inlägg i dagspress av företrädare för såväl politiska partier, universitet och högskolor som studentsammanslutningar konkurrerar om
utrymme och uppmärksamhet i diskussionerna och om att vinna företräde i den
kamp som pågår om att definiera de syften och mål som högre utbildning ska vila
på. I fokus för avhandlingens analyser står, mer specifikt, den utbildningspolitiska kamp om den högre utbildningens syften och mål, vilken pågår i Sverige mellan
åren 1992 och 2007, och som kommer till uttryck via auktoritativa texter – närmare bestämt statliga offentliga utredningar, propositioner och departementsutredningar samt ett antal EU dokument med anknytning till Bolognaprocessen. En
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diskursteoretisk ansats utgör utgångspunkten för avhandlingens analyser och jag
ska i de följande avsnitten ge en introduktion till avhandlingens fokus och ansats.

Den högre utbildningens syften och mål
– pluralism och mångtydighet
Innan jag går närmare in i resonemangen om den svenska utbildningspolitiska
kampen vill jag inledningsvis påtala att diskussioner om den högre utbildningens
syften och mål har en lång internationell historia. Denna historia har bäring på
svensk utbildningspolitik och den svenska utbildningspolitiska kampen måste
alltså förstås som knuten till en bred historisk kontext. Förutom att den breda
kontexten utgör en viktig bakgrund för att förstå den svenska utbildningspolitiska kampen utgör den också en viktig bakgrund till studiens intresse för just frågor om den högre utbildningens syften och mål. Jag ska därför ge en kort inblick i
denna kontext i det följande avsnittet.
Kampen om den högre utbildningens syften och mål är på intet sätt ny. Nutida
inlägg ansluter sig till, och omformulerar på olika sätt, tidigare framförda synsätt
på högre utbildning. En del av dessa synsätt går att spåra ända tillbaka till antikens Grekland och sokratiska och aristoteliska idéer om högre utbildning som en
kraft för bildandet av kritiska medborgare – med förmågan att kunna göra egna
bedömningar och handla i riktning mot det goda (gudomliga) och det eftersträvansvärda för såväl individ som samhälle – och om campus som en plats för
individen att framträda som person – det vill säga att hitta sig själv, att låta sitt
eget intresse styra sökandet efter kunskap och att göra sina åsikter hörda (jfr
Aristoteles 1967/1988, Nussbaum 1997)2. Någonstans mitt i livet som student,
och med den från antiken dubbla idén om den högre utbildningens potential för
såväl medborgerlig som personlig bildning i åtanke, började mitt eget intresse för
att delta i diskussionen om den högre utbildningens mål och syften att spira.
Jag insåg dock ganska snart att för mig kan antikens idéer endast fungera som
en inspiration för att rikta frågandet åt ett visst håll. Aristoteles ställde, i antikens
Grekland, frågor om utbildningens potential att bidra till människors möjligheter
att leva sina liv i såväl samhörighet som enskildhet. Aristoteles idéer kan därför
ses som ett betonande av såväl frågor om demokrati och medborgarskap som
frågor om pluralism och identitet – vilket är frågor som än idag är högst aktuella.
Den situation där Aristoteles genomförde sin samhällsanalys och utvecklade sina
idéer om utbildning är dock radikalt annorlunda än den situation vi befinner oss i
idag. I antikens Aten fanns klara kategoriseringar av befolkningen; medborgare
och icke-medborgare – vilka i sin tur följdes av nya kategoriseringar. Till kategorin medborgare hörde de fria männen, medan kvinnor, slavar och personer födda
2

För en mer utvecklad diskussion om Sokrates och Aristoteles tankar och upptag i utbildningsfilosofin se till exempel Gustavsson (2000a, 2000b) och Nussbaum (1995).
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utanför stadsstaten tillhörde kategorin icke-medborgare (jfr Liedman 2000,
Nussbaum 1995, 1997). Kategoritillhörigheten var av avgörande betydelse för
vilket liv individen hade möjlighet, och kom, att leva. De medborgerliga rättigheterna tillföll de fria männen och det var också dessa mäns liv som var föremål för
de antika idéerna om utbildning. Idéer om utbildningens syften och mål utgick
därför från, och riktades mot, en specifik individ – den frie mannen. Han skulle
bildas till bärare av ett antal mänskliga och medborgerliga dygder, vilka ansågs
passa väl för att leva det goda livet (Aristoteles 1967/1988). Många av de män
som tillhörde kategorin fria män fanns dock i den arbetande klassen och hade få
möjligheter att kunna genomgå en så omfattande utbildning, som den som Aristoteles argumenterade för (Nussbaum 1995). Kvinnor och slavar var dock inte
ens påtänkta för ovan nämnda idéer om utbildning och hade heller inte tillträde
till utbildningen. De åtnjöt inte heller några medborgerliga rättigheter och var alltså i dessa avseenden helt utestängda från samhällslivet (jfr Liedman 2000, Nussbaum 1995, 1997).
Antikens Grekland gick i graven, den högre utbildningen och universiteten
knöts under medeltiden allt starkare till kyrkan, samtidigt som den vetenskapliga
verksamheten i hög grad bedrevs vid akademier utanför universiteten. Detta resulterade i att verksamheten vid universiteten delvis stagnerade (Gulbenkiankommittén 1996/1998). Under slutet av 1700-talet och under tidigt 1800-tal började
dock den moderna statens behov av att skaffa sig kunskaper för sitt beslutsfattande att göra sig gällande. I detta sammanhang, påtalar Gulbenkiankommittén
(1996/98, s 15), ”återupprättades” universitetet ”som den främsta institutionella
platsen för kunskapsutveckling”. I återupprättandet av universiteten fanns en
tydlig spänning mellan å ena sidan humaniora och samhällsvetenskap och å
andra sidan naturvetenskap. Denna spänning gav upphov till en inomakademisk
kamp om vad som var vetenskapliga kunskapsformer. Inom samhällsvetenskaperna utvecklades en mångfald olika grenar av vetenskaplig aktivitet och skilda
discipliner. Utvecklingen motiverades av tanken om att det fanns behov av att
studera olika områden av människornas värld – alltså det sociala livet. Alla de
olika grenar som utvecklades inom samhällsvetenskaperna beskrivs dock som
”ett inslag i artonhundratalets allmänna strävan att uppnå och befrämja ’objektiv’ kunskap om ’verkligheten’, en kunskap som grundades på empiriska rön (i
motsats till ’spekulation’)” (Gulbenkiankommittén 1996/98, s 21). Samhällsvetenskaperna kom att uppfattas som en viktig motor i samhällsutvecklingen och
den empiriskt grundade kunskap som utvecklades vid universiteten sågs som en
förutsättning för att skapa en högre välutbildad medborgarskara och som viktig
för den moderna nationalstatens välbefinnande och framsteg.
I likhet med antikens Grekland hade den högre utbildningen, långt fram i modern tid, fortfarande en begränsad medborgarskara att förhålla sig till – en elit
bestående av borgerlighetens män, vilka skulle utbildas till medborgare och äm18

betsmän i statens och kyrkans tjänst. Särskilda idéer om utbildningens syften och
mål växte fram i relation till denna medborgarskaras samhällsliv och vann stark
legitimitet i såväl det omgivande samhället som inomakademiskt (jfr Readings
1996, Barnett 1990). De moderna universiteten kom därför att karakteriseras av
att vara uppbyggda kring en idé, som fungerade som dess enda referens – eller,
för att låna Bill Readings ord (1996, s 54), ”en idé som fungerar som dess referens, som målet och meningen för alla dess aktiviteter”3. Readings (1996) hävdar
att den första idén härstammade från upplysningstiden och utgjordes av den kantianska idén om intellektet och förnuftet som organiserande princip och om universitetet som plats för att bilda en rationell, ifrågasättande medborgarskara. Den
andra idén härstammade från Humboldt och var idén om kulturen som den
sammanbindande principen för universitetet. Universitetet sågs här, enligt Readings (1996), som en institution som gav mening åt människors gemensamma
vardagsliv och, som genom att bevara deras kultur och traditioner, utbildade
goda medborgare. Det moderna projektet och den högre utbildningen gick, enligt
William Tierney (2001), hand i hand. Modernitetens företrädare antog nämligen
att rationell kunskap, vunnen genom vetenskapligt undersökande, till slut skulle
komma att frigöra mänskligheten, eller åtminstone förbättra människornas liv
(Tierney 2001).
Med tiden kom dock modernitetens idéer om högre utbildning att ifrågasättas;
medborgarskaran expanderade – kvinnor fick allmän rösträtt och tillträde till den
högre utbildningen – och med industrialiseringen följde ökade samhälleliga krav
på en välutbildad arbetskraft inom olika samhällssektorer och samhällsskikt.
Inom akademin uppstod, främst inom samhällsvetenskaperna, interna stridigheter om gränsdragningar mellan olika kunskapsområden, om vetenskapliga universalitetsanspråk etcetera (Gulbenkiankommittén 1996/98, Barnett 1990, Readings 1996, Rothblatt & Wittrock 1993). Den högre utbildningen kom att ges,
eller tog på sig, en bredare roll och utvecklades under 1900-talet från en elitutbildning till en massutbildning. Jag återkommer till denna utveckling senare i avhandlingen, men uppfattar inledningsvis att den från 1950-talet och framåt innebar: (1) att antalet utbildningsplatser ökade kraftigt, (2) att studentgruppen och
utbildningsutbudet blev alltmer heterogent och (3) att alternativa synsätt på den
högre utbildningens syften och mål uppkom.
Flera analyser har visat hur denna utveckling försatte den högre utbildningen i
en krissituation, där modernitetens idéer om den högre utbildningens syften och
mål ytterligare kom att ifrågasättas och utmanas (se till exempel Barnett 1990,

3

“an idea that functions as its referent, as the end and meaning of its activity” (Readings
1996, s 54). Anmärkning: jag har valt att översätta alla citat i löpande text till svenska
för att texten inte ska bli alltför spretig språkligt sett (blockcitat översätts inte). För att
läsaren ska kunna ta ställning till min översättning finns originalcitaten i fotnotsform.
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2000, Delanty 2001, Rothblatt & Wittrock, red 1993). För att ge ett exempel kan
här nämnas debatten kring det särskilda inslag av generell medborgerlig utbildning – liberal education – som finns vid de amerikanska universiteten och som
under några år blossade upp till något av ett kulturkrig i USA4. Historiskt sett var
idén bakom den generella medborgerliga utbildningen, att ge studenten en medvetenhet om sin plats och roll i samhället och kulturen samt en insikt om de rättigheter och skyldigheter som följer en sådan medvetenhet. I slutet av 1900-talet
kom emellertid kulturbegreppet att vidgas alltmer, inte minst till följd av att
många amerikaner har sina rötter i kulturer som inte är identiska med den västerländska. Vad utbildningen skulle syfta till blev därmed en tvistefråga. Det västerländska samhället och den vita västerländska kulturen var inte längre de enda
givna utgångspunkterna eller förebilderna för den medborgerliga utbildningen.
Geografiska, kulturella, sexuella och etniska gränssättanden kritiserades och att
fråga och ifrågasätta kom att framstå som viktigare än att bekräfta en rådande
och/eller dominerande ordning. Vänsterintellektuella började i diskussionen att
fjärma sig från gängse klassfrågor och blev alltmer intresserade av frågor om kön,
etnicitet och identitet. De nya kodorden recognition (erkännande) och difference
(skillnad) spred sig i diskussionen om universitetens medborgarbildande roll, vilket gav denna diskussion identitetspolitiska förtecken (Boman & Öst 2002).
Det förändrade innehållet i diskussionen om den högre utbildningens syften och
mål är dock inte en utveckling specifik för amerikanska förhållanden. Även i Europa har frågor om identitet kommit att bli en central problematik i diskussionen
om högre utbildning. Feministiska, poststrukturella och postkoloniala strömningar har till exempel påtalat vikten av reflektion kring hur vi förhåller oss till
kunskap, det egna samhällets normer och värden, till historia och kulturella traditioner. Frågor om syften och mål för högre utbildning har i relation till detta därför också kommit att handla om frågor om vem individen vill bli, istället för de
vanligare frågorna om vad individen vill bli i relation till ett tänkt framtida yrkesliv. Inte minst därför att frågan vem individen vill vara, kommit att ses som sammanhängande med frågan om vilken roll individen vill spela i den gemenskap som
hon delar med andra (jfr Boman & Öst 2002, Ljunggren 1999, Ljunggren & Öst
2002).
Ovanstående ser jag som exempel på hur utvecklingen av högre utbildning, från
elit- till massutbildning, försatt den högre utbildningen i en krissituation, vilket –
precis som tidigare analyser påtalar – i sin tur lett till ett ifrågasättande av moder-

4

Exemplet och det följandet resonemanget bygger huvudsakligen på en läsning av Nussbaum (2007) och är hämtat från en artikel som jag skrivit tillsammans med Ylva Boman;
Boman & Öst (2002).
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nitetens idéer och öppnat möjligheter för nya synsätt i kampen om den högre utbildningens syften och mål.
Andra analyser påtalar dock att utvecklingen från elit- till massutbildning också
kan tolkas som en krissituation, där de tidigare dominerande idéerna om högre
utbildning som en kritisk utpost i samhället ersatts med en ny dominerande idé –
en akademisk kapitalistisk idé (Slaughter & Leslie 1997, Slaughter & Rhoades
2004) eller en teknobyråkratisk föreställning om excellens (Readings 1996) – i
kampen om den högre utbildningens mål och syften. Istället för att möjliggöra
nya synsätt har alltså utvecklingen, enligt dessa analyser, snarare lett till en ny
slutenhet, där den högre utbildningens mål och syften endast sätts i relation till
frågor om marknadsekonomisk utveckling. Readings (1996) varnar oss för att
låta resultaten från dessa analyser frambringa en situation, där vi i diskussionen
börjar argumentera för att de, historiskt sett, vanligt förekommande synsätten
återigen bör vara den enda grunden för högre utbildning. Han skriver att: ”Vi
måste erkänna att universitetet är en institution i ruiner samtidigt som vi funderar
över vad det kan innebära att dröja sig kvar vid ruinerna utan att ta vår tillflykt
till romantisk nostalgi”5 (Readings 1996, s 169). Jag uppfattar att han med detta
vill påtala att det kan finnas problem med att försöka återuppliva till exempel
bildningsideal som härstammar från en svunnen upplysningstid, när den högre
utbildningen idag – i kraft av att vara en massutbildning – är en alltmer samhällsomfattande institution med mer komplexa krav riktade mot sig. Inte minst sådana krav som ställts i kölvattnet efter ovan nämnda identitetspolitiska debatt. Readings (1996) varning ska alltså inte uppfattas handla om att vi inte längre kan,
eller ska, diskutera den högre utbildningens syften och mål i förhållande till frågor
om samhällelig och demokratisk utveckling eller till frågor om individuell identitet
och medborgarskap. Snarare kan den uppfattas som en påminnelse om att det är
problematiskt, om vi i diskussionen försöker återuppväcka ideal bärande på traditioner från samhällen och situationer, vilka är olika de samhällen och situationer som den högre utbildningen idag är i.
I avhandlingens undersökande av en pågående utbildningspolitisk kamp om
den högre utbildningens syften och mål tas utgångspunkten i en diskursteoretisk
samhällsanalys, såsom denna främst utvecklats av Ernesto Laclau och Chantal
Mouffe (2001)6. Den diskursteoretiska samhällsanalysen påtalar, att det samhälle
vi lever i idag – till skillnad från det antika eller moderna samhället – kännetecknas

5

”We have to recognize that the University is a ruined institution, while thinking what it
means to dwell in those ruins without recourse to romantic nostalgia” (Readings 1996, s
169).
6

Laclau & Mouffe (2001) är den omarbetade versionen av Hegemony and Socialist Strategy – Towards a Radical Democratic Politics, som kom ut i originalutgåva 1985.
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av en högre grad av pluralism och mångtydighet. Pluralismen och mångtydigheten
har sin grund i en ekonomisk och kulturell globalisering, vilken lett till upplösningar av fasta positioner, överskridanden av olika gränser, fragmentisering och
individualisering. Enligt Laclau & Mouffe (2001) har detta lett till en situation där
vi måste radikalisera vårt tänkande om samhälle och demokrati och lägga större
vikt vid individen. Diskursteorin tar sitt avstamp i marxismens samhällsanalys
och fokuserar särskilt Gramscis hegemonibegrepp.
Laclau och Mouffe (2001) kritiserar marxismen och vänsterns starka fokus på
kollektivet och hegemoniska kollektiva processer som styrande för förståelsen av
individens positionering och identitet, och påtalar att denna fokus lämnat fältet
öppet för liberala intressen att ta över i diskussionen om individ och identitet. De
argumenterar för att en ny radikal vänsteranalys behövs för att förstå individens
positionering och frågor om politisk identitet. Det individbegrepp som finns,
inom ramen för diskursteorin, uppfattar jag innebär en radikalisering av ett liberalt individbegrepp och en motkraft till det sätt på vilket neoliberalismen definierar individen och individens roll i samhället (jfr Ljunggren 1997). Mouffe (1992,
1996a) påtalar till exempel att liberala ideal och betoningar av individen inte automatiskt legitimerar det kapitalistiska systemet, utan snarare kan de användas
som en kraft för dess delegitimering. Individers politiska subjektivitet kan då inte
förstås som relaterade till grupptillhörighet – så som till exempel klass, kön eller
etnicitet. Istället måste politisk subjektivitet förstås som i grunden öppen och föränderlig och kommer till uttryck i specifika och språkliga situationer (se också
Laclau 1994, 1990).
Att betona individen som utgångspunkt för samhällsanalys ses, inom ramen för
diskursteorin, som ett sätt att bejaka pluralism och mångtydighet och att närma
sig frågor om individens positionering på ett anti-hegemoniskt sätt. Återigen, det
finns inte en grund för att förstå individens position och de samhälleliga relationerna. Istället kännetecknas samhälle och individ av kontingens – alltså obestämbarhet och öppenhet (Laclau & Mouffe 2001). Kontingensen består av sprickor
och sammandrabbningar mellan, och inom, individer och samhället (samhällen),
snarare än av sprickor och sammandrabbningar mellan grupper och fixerade
identiteter (jfr Ljunggren & Unemar Öst 2008). Laclaus och Mouffes (2001) analys påvisar dock att det finns hegemoniska tendenser i sättet på vilket vissa sociala
grupper – till exempel elitistiska klasser, religiösa fundamentalister, isolationister,
traditionella (patriarkala) familjer – genom språket försöker framhäva en viss
version av verkligheten som den sanna bild av den värld vi lever i. Hegemonin
riskerar att leda till en odemokratisk instrumentalisering av individens handlingar. Laclaus & Mouffes (2001) ambition, uppfattar jag, är att strida mot sådana
odemokratiska instrumentaliseringar av handling genom att göra pluralismen och
mångtydigheten till fokus för analysen. På så sätt finns inom diskursteorin möj-
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ligheter att förstå och rekonstruera både institutioner och individer som politiska
subjekt och krafter för förändring.
I förhållande till avhandlingens problem får diskursteorins betoning av språk,
pluralism och mångtydighet viktiga konsekvenser. Det samhälle vi lever i idag
kännetecknas enligt diskursteorin av en högre grad av pluralism och mångtydighet, som lett till upplösningar av institutionellt bestämda positioner, överskridanden av olika gränser, fragmentisering och individualisering. Sammantaget leder
detta till en situation där individer och institutioner ges många olika svar på frågor om hur de ska leva ett gott, eller rättvist, liv och om den högre utbildningens
syften och mål i förhållande till detta liv. Situationen tvingar så att säga individer
och institutioner att ständigt fälla omdömen mellan olika svar och att välja mellan
de olika alternativ som formuleras.
Tidigare forskning visar att utbildningspolitiken kommit att spela en viktig roll
som tillhandahållare av alternativ, vad gäller just idéer om den högre utbildningens syften och mål i förhållande till dagens globaliserade samhälle (se till exempel
Slaughter & Leslie 1997, Slaughter & Rhoades 2004, Kezar 2004). Utbildningspolitiken utgör alltså en viktig strukturerande princip för samhällelig, institutionell och individuell betydelsebildning om den högre utbildningens syften och mål.
Utbildningspolitiken anger också förutsättningar och ställer upp villkor för verksamhetens bedrivande och individens vistelse vid den högre utbildningen. Det är
därför angeläget att rikta fokus mot just utbildningspolitik. I motiveringen till
studiens relevans utgår jag alltså från ett läroplansteoretiskt grundantagande om
att den betydelsebildning om högre utbildning, som kommer till uttryck i offentliga utbildningspolitiska diskussioner, är viktig för de aktiviteter som tar form
inom den högre utbildningen (jfr Englund 1999).
Jag vill redan här påpeka att studien inte handlar om att bedöma relevansen av,
eller önskvärdheten i, de skilda synsätt på den högre utbildningens syften och mål
som formuleras via utbildningspolitiken. Däremot använder jag diskursteorin för
att undersöka vilka olika synsätt som formuleras och för att diskutera vilken relation som upprättas mellan samhälle, institution och individ i de skilda synsätten.
I nästkommande två avsnitt ges en närmare introduktion och motivering till avhandlingens fokus på den svenska utbildningspolitiska kampen och till avhandlingens diskursteoretiska utgångspunkt.

Den svenska utbildningspolitiska kampen
– en första problematisering
Att jag finner just den utbildningspolitiska kampen om den högre utbildningens
syften och mål särskilt intressant att studera har alltså att göra med att utbildningspolitiken har betydelse för de aktiviteter som tar form inom den högre utbildningen. Intresset har dock också att göra med att analyser av utbildningspolitiska program, på olika nivåer, blivit allt vanligt förekommande och alltmer upp23

märksammade i den nationella och internationella debatten under de senaste 20
åren. Med dessa analyser som grund riktas stark kritik mot den formulerade utbildningspolitiken, inte minst från inomakademiskt håll. Detta är intressant eftersom forskning om högre utbildning och utbildningspolitik, historiskt sett, kan
sägas ha hängt intimt samman. Genom antikens Grekland (om vi nu kan tala om
utbildningspolitik vid den tiden), öppnandet av universitetet i Bologna, Kant och
upplysningstraditionen samt Humboldtuniversitetet gick utbildningspolitiken och
forskningen om högre utbildning, i hög utsträckning, hand i hand. När de första
universiteten i Europa grundades ansågs det vara bäst om dessa levde ett avskilt
liv på en plats utanför stadens centrum. Universiteten skulle hålla sig borta från
politikens område och i utbyte skulle staten garantera akademisk frihet. Vetenskapens och filosofins ideal utgjorde på det sättet grunden för verksamheten vid
universiteten och ingen utifrån pålagd politisk styrning bestämde innehållet i den
högre utbildningen (jfr Delanty 2000, Rothblatt & Wittrock 1993).
Idag är förhållandet mellan den högre utbildningen och samhället radikalt annorlunda. Det anses viktigt att den högre utbildningen finns tillgänglig mitt i vad
som ofta benämns det globaliserade samhälle och många intressenter vill vara
med och tycka till om dess innehåll. Akademiska ideal utmanas av nya idéer, som
inte kommer från inomakademiskt håll och vi kan skönja en splittring i fokus
mellan forskning om högre utbildning och utbildningspolitik. Denna splittring
har, som jag uppfattar det, bland annat resulterat i en ökad samhällelig inblandning och statlig styrning av svensk högre utbildning under 1990- och 2000-talet
(jfr Fridlund & Sandström, red, 2000).
Den ökade inblandningen och styrningen sker bland annat genom produktionen av mängder av utbildningspolitiska styrdokument. I produktionen av dessa
dokument är det inte endast akademikernas röster som lyfts fram och hörsammas, utan inspiration hämtas allt oftare från externa intressenter och överstatliga
politiska och ekonomiska organisationer, så som EU och OECD. Styrningen mot
de politiska målsättningar för högre utbildning, som skrivs fram i dokumenten,
implementeras också genom till exempel införandet av vad som skulle kunna kallas ett parallellfinansieringssystem – för såväl forskning som grundutbildning –
där ekonomiska resurser tillförs för att styra verksamheten i önskade riktningar7
(jfr Fridlund & Sandström, red, 2000). Kopplingarna mellan forskning om högre
utbildning och utbildningspolitik är därför på samma gång både starkare och
svagare än vad som förut varit fallet. Starkare, eftersom inflytandet över den hög-

7

Som exempel på hur tillförsel av ekonomiska incitament används i syfte att styra verksamheten mot önskade politiska mål om jämlikhet och tillväxt, kan för grundutbildningens del nämnas inrättandet av Rekryteringsdelegationen och satsningar på breddad rekrytering (Proposition 2001/02:15). Vad gäller forskningen kan tillkomsten av Löntagarfondsstiftelserna och EU-bidrag ges som exempel (jfr Fridlund & Sandström 2000).
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re utbildningen från externa aktörer, inklusive staten, har ökat, men idémässigt
svagare, eftersom diskussionen om den högre utbildningens syften och mål har
kommit att splittras upp, blivit alltmer mångtydig och i hög grad ifrågasättande
av de synsätt forskningen bidragit med.
Resultatet av den utbildningspolitik som formulerats under senare hälften av
1900-talet och fram till idag visar sig i, att de institutioner i Sverige där högre utbildning bedrivs är mångfacetterade eller ”vildväxande”, för att låna ett ord från
titeln på SISTERs årsbok för år 2003 8. Enligt Högskoleverket (2008a) bedriver
sammanlagt 61 högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare högre
utbildning i Sverige. Bland dessa finns 14 statliga universitet och 22 statliga
högskolor, vilka har den huvudsakliga uppgiften att bedriva utbildning och
forskarutbildning samt att samverka med det omgivande samhället. En stor
del av den statligt finansierade forskningen sker också vid de statliga universiteten och högskolorna. Utöver de statliga universiteten och högskolorna finns
tre lärosäten med enskild huvudman, vilka också har rätt att bedriva grundutbildning och forskarutbildning9. Det finns dessutom nio högskolor, så kallade enskilda utbildningsanordnare, med rätt att ge grundläggande högskoleutbildning samt ett antal utbildningsanordnare med examensrättigheter för
psykoterapeututbildning (Högskoleverket 2008a). Avhandlingens analyser av
den utbildningspolitiska kampen om den högre utbildningens syften och mål
omfattar i huvudsak resonemang, som berör verksamheten vid de ovan
nämnda statliga universiteten och högskolorna samt de tre nämnda lärosätena med enskild huvudman.
Höstterminen 2007 omfattade den högre utbildningen sammanlagt 322 000
studenter på grundnivå och avancerad nivå (Högskoleverket 2008b). Sett i ett
längre tidsperspektiv är det en kraftig ökning av antalet studerande – enligt Högskoleverket (2008b) har studerandeantalet fördubblats de senaste 15 åren10. Näs-

8

Hela titeln lyder ”Den vildväxande högskolan” (se Kim & Mårtens, red 2003) och SISTER står för Swedish Institute for Studies in Education and Research.
9

De tre lärosätena med enskild huvudman och med rätt att ge forskarutbildning är
Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i Jönköping (Högskoleverket 2008a).
10

Antalet studenter inom den grundläggande högskoleutbildningen minskade mellan
åren 2003 och 2006, men minskningen verkar nu ha upphört och för höstterminen 2007
noterar Högskoleverket (2008b) en viss ökning både vad gäller antalet studerande och
antalet sökande till högre utbildning. Antalet studenter var som högst höstterminen
2003, då 340 000 studerade vid universitet och högskolor. Trots den minskning som
varit sedan dess är alltså antalet studenter, historiskt sett, fortfarande på en hög nivå
(Högskolverket 2008b).
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tan 44 procent av en årskull har börjat studera vid universitet eller högskola vid
25 års ålder, vilket är en fördubbling av övergångsfrekvensen på 20 år. Den högre
utbildningen omfattar studenter från olika samhällsskikt och grupperingar samt
utbildningar som leder till alltifrån generella kandidat- och magisterexamina till
yrkesutbildningar, så som lärarutbildning, ingenjörsutbildning, sjuksköterskeutbildning samt idag även kortare yrkeshögskoleutbildningar och så kallade basårsutbildningar. Den högre utbildningen omfattar dessutom webbaserade distansutbildningar och ingår i högre grad i internationella utbildningssammanhang (Högskoleverket 2008b).
Den starka expansionen av högre utbildning – såväl vad avser antalet institutioner och studerande som utbildningsinriktningar – är en bidragande faktor till att
begreppet högre utbildning nu alltmer förknippas med massutbildningssystem än
med elitutbildning och några har till och med gett det innebörden av ett universalutbildningssystem.11 I avhandlingen uppfattas dock inte expansionen av högre
utbildning till en massutbildning i första hand som en fråga om ett utökat antal
institutioner och studenter, utan snarare ses massutbildningen som ett resultat av
att den högre utbildningen tillskrivits alternativa betydelser i den utbildningspolitiska kampen.
Tidigare forskning påtalar just de stora förändringar som har ägt rum på policynivån i västvärlden under efterkrigstiden (jfr Barnett 2000, Kezar 2004, Slaughter & Leslie 1997, Rothblatt & Wittrock 1993). Rothblatt & Wittrock (1993, s
8) är några av dessa, och deras analyser kan tolkas som att de svenska förhållandena till och med är extrema i detta avseende. De skriver att:
Sweden’s experience very nearly encapsulates the alterations of thought and
policy evident in post-war Europe. But the intensity of changes, and their
comprehensiveness, are special. From 1945 to the present, no country in Europe has undergone so many sudden changes in the values and structures of
its higher education system as Sweden.

Fridlund & Sandström (2000, s 7) benämner på ett liknande sätt de svenska reformerna som omvälvande och påtalar, att dessa resulterat i att nya organisationsformer och strukturer etablerats och att ”Många upplever därför att univer-

11

Det är Martin Trows (1973) definition på vad som kännetecknar elit- kontra massutbildning som ligger till grund för konstaterandet. af Trolle (1990) refererar till en studie
utförd av Premfors och Östergren (1978) där de just använder Trows definition för att
konstatera, att Sverige tog steget från elit- till massutbildning redan mellan åren 1965
och 1970. Det är dock inte förrän på 1990-talet, som antalet studerande i Sverige kraftigt
börjar expandera och högre utbildning på allvar börjar förknippas med massutbildningssystem. Se Peter Scott (1995) för en utförligare diskussion om vad som kännetecknar elitmass- och universalutbildningssystem.
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sitetet är på väg att förlora en del av sin forna identitet”. Nya utbildningar och
utbildningsformer, samverkansuppgifter samt ett större regionalt intresse anses
ha splittrat upp den högre utbildningen (Fridlund & Sandström, red, 2000). Frågor om den högre utbildningens syften och mål kan alltså uppfattas som alltmer
komplexa frågor och svenska policyförändringar – i avhandlingen uppfattade
som utbildningspolitiska förändringar – kan till och med sägas vara särskilt intressanta att studera ur detta perspektiv.
Mycket har redan skrivits om svensk utbildningspolitik innan och under den i
avhandlingen aktuella tidsperioden, och jag kommer att återkomma till de studier
och debattinlägg som är gjorda i kapitel 2 och 3. Jag vill dock redan här nämna
att den svenska utbildningspolitikens inriktning, och utvecklingen av den högre
utbildningen under den aktuella tidsperioden, varit ett återkommande tema i
forskningen och i den offentliga debatten.
Forskningspolitiken har till exempel analyserats och debatterats av svenska
forskare från olika akademiska discipliner i den redan refererade antologin Universitetens värden. Bidrag till den forskningspolitiska debatten (Fridlund & Sandström, red 2000). Regionaliseringen av högre utbildning har analyserats i antologin Universitetet och den regionala utmaningen (Olsson & Wiberg, red 2003) och
expansionen har belysts i rapporten Expansion och kontraktion. Utmaningar för
högskolesystemet och utbildningsforskare (Askling, Foss Lindblad & Wärvik, red
2007). Utbildningspolitiken och utvecklingen av den högre utbildningen har också varit föremål för debatt i dagspress. ”Massuniversiteten är en effekt av utbildningspolitikens självbedrägeri” Strömholm 2003), ”Vi måste satsa på universitet
för eliten” (Strömholm 2003), ”Hälften av de unga förlorar” (Furusten 2003),
”Våra främsta forskare slösas bort” (Hansson 2003) är olika titlar på, eller skilda formuleringar framförda i, debattartiklar i dagspressen.
Jag menar dock att det finns en avsaknad av en mer samlad forskning som undersöker de synsätt som ligger till grund för den formulerade utbildningspolitiken. I fokus för avhandlingens analyser står därför den svenska utbildningspolitiska kampen om den högre utbildningens syften och mål mellan åren 1992 och
2007. I nästkommande avsnitt ger jag en introduktion och motivering till valet att
använda diskursteorin som utgångspunkt för att analysera den utbildningspolitiska kampen. Avsnittet fungerar också som en bakgrund för syftesformuleringarna i slutet av kapitel 1.

En diskursteoretisk analys av den svenska
utbildningspolitiska kampen
Att jag kom att intressera mig för diskursteori har att göra med att jag redan under slutet av min tid som grundutbildningsstudent, intresserade mig för de olika
sätt på vilka den högre utbildningen språksattes i diskussioner på mitt eget lärosäte. Jag reagerade bland annat på hur ofta begrepp som helårsstudent, helårspre27

station, utbildningsutbud, genomströmning och konkurrensutsättning passerade
revy och uttalades i samma andetag som begrepp som demokratisk kraft, bildande potential, kritiskt tänkande, analytisk förmåga och personlig utveckling. De
förstnämnda begreppen var att betrakta som ord att använda i administrativa
planeringssammanhang, men utan bäring på verksamheten. Det var alltså som
om användandet av dessa begrepp inte hade någon betydelse eller konsekvens för
verksamheten, förståelsen av utbildningens syften och mål eller för studenternas
vistelse vid universitetet. För mig implicerade dock de förstnämnda begreppen en
instrumentell syn på utbildning och studenter – en syn på högre utbildning som
anpassningsbar till arbetsmarknadens nyttoprinciper och arbetsmetoder och en
syn på studenter som utbytbara produktenheter. De sistnämnda begreppen implicerade för mig något helt annat, nämligen en syn på utbildning som viktig för såväl kulturell, social och politisk utveckling som för den enskilde studentens identitetsskapande.
Via mitt engagemang i studentkåren kom jag så småningom att läsa utbildningspolitiska texter om högre utbildning, och reagerade, även här, på vad jag då
uppfattade som ett alltmer ekonomiserat språkbruk. I samband med detta stötte
jag också på de redan tidigare nämnda forskningsrapporter, som påvisade att
användandet av ord adopterade från en ekonomisk marknads vokabulär blivit
allt mer vanligt förekommande och att detta också lett till en förändring av högre
utbildning i en, vad dessa rapporter menade, oönskad instrumentell riktning (jfr
Readings 1996, Slaughter & Leslie 1997, Pusser & Doane 2001). Under avhandlingsarbetets gång har antalet utbildningspolitiska texter att studera utökats och
mina läsningar fördjupats avsevärt, vilket förändrat mina inledande uppfattningar om språkbruket i dessa texter. Texterna innehåller stora variationer i språkbruk, som i sin tur ger upphov till skilda synsätt på den högre utbildningens syften och mål. För att ge exempel på hur variationen i språkbruk kommer till uttryck i de utbildningspolitiska texterna gör jag här ett nedslag i tre av de texter
som kommer att diskuteras mer ingående senare i avhandlingen.
Det första exemplet är hämtat från en proposition framlagd av den socialdemokratiska regeringen i början av 2000-talet. I formuleringen framhålls den högre
utbildningens fundamentala roll att bära, skapa och förmedla kunskap:
Högskolan har en fundamental roll i samhället som bärare av kunskap och
för en ständig utveckling av ny kunskap. Genom att staten garanterar forskningens frihet kan det vid universiteten och högskolorna bedrivas ett långsiktigt sökande och skapande av kunskap utan direkta kortsiktiga nyttointressen.
Högskolan och dess verksamhet kan inte jämföras med någon annan statlig
eller privat organisation. Vid universiteten och högskolorna skapas, utvecklas, förmedlas och sprids kunskap i en omfattning som saknar motstycke. Det
akademiska ledarskapet utgår från den vetenskapliga friheten, de kollegiala
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strukturerna och att universitet och högskolor är statliga myndigheter i demokratins och det allmännas tjänst. Den myndighetsform som gäller för högskolan är flexibel och möjliggör att en hög grad av autonomi och frihet för
utbildning och forskning kan förenas med inflytande och hög rättsäkerhet för
studenter samt en öppenhet mot samhället i övrigt (proposition 2001/02:15, s
151).

Den högre utbildningen relateras i formuleringen också till de statliga myndigheter
– alltså alla högskolor – som står i ”demokratins och det allmännas tjänst” och
det framhålls att staten ska garantera forskningens frihet och möjliggöra en hög
grad av autonomi för de enskilda högskolorna. Detta betraktar jag som ett klassiskt akademiskt sätt att se på högre utbildning och formuleringen stödjer därmed synsättet att den högre utbildningens yttersta syfte är att söka och förmedla
ny kunskap.
Det andra exemplet hämtar jag från den senaste forskningspropositionen
(2008/09:50), där den högre utbildningen skrivs fram som något som i första
hand syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft i en globaliserad värld:
Regeringens mål är att stärka Sveriges ställning som forskningsnation och
därmed stärka konkurrenskraften i en globaliserad värld för att bidra till
ökad hållbar ekonomisk tillväxt och välfärd i Sverige. Forskningen ska vara
av högsta internationella klass och den ska till stor del bedrivas inom områden som har eller har förutsättningar att få betydelse för människors välfärd,
samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft (proposition
2008/09:50, s 20).

I propositionen framtonar marknadsideal som grund för den högre utbildningens syften och mål och för de från det första exemplet hämtade synsätten – om
forskningens långsiktiga sökande och skapande av kunskap utan direkta kortsiktiga nyttointressen och om högre utbildning som en institution i demokratins och
det allmännas tjänst – finns här längre ingen självklar grund. I propositionen
skrivs angående dessa synsätt:
Oberoende forskning baserad på fritt sökande efter kunskap är ett av fundamenten för självständiga universitet och högskolor och detta är också deras
roll och uppgift i ett fritt och demokratiskt samhälle. Samtidigt gör den ökade
kunskapsintensiteten i samhället att lärosätena i högre utsträckning bör vara
en integrerad del av samhället och i en ständig dialog med andra aktörer formulera nya kunskapsbehov, gemensamt söka efter svaren och, när det är
lämpligt, bidra till att utveckla lösningar på samhällsproblem.
Forskningens nytta för ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft är en övergripande inriktning som formulerats av regeringen. I skrivelsen Prop.
2008/09:50 22 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning
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2006–2008 (skr. 2006/07:23) slår regeringen fast att ’den svenska konkurrensfördelen i en globaliserad ekonomi består i att producera varor och tjänster med ett högt kunskapsinnehåll’. Detta förutsätter en vetenskaplig produktion av hög kvalitet liksom ett näringsliv som omsätter ny och befintlig kunskap i varor, tjänster och lösningar som efterfrågas på världsmarknaden.
Insatser måste därför i högre utsträckning inriktas på den bästa forskningen
inom områden av relevans för samhället och näringslivet (proposition
2008/09:50, s 25).

Det tredje, och sista, exemplet hämtar jag från den senaste resursutredningen gällande svensk högre utbildning (SOU 2007:81). Där diskuteras två system, vilka i
utredningen skrivs fram som sprungna ur två skilda synsätt på den högre utbildningens syften och mål. Det första systemet benämns i utredningen det ”humboldtska kollegiala systemet” och kan här uppfattas som knutet till klassiska
akademiska synsätt. Det andra systemet benämns det ”nya entreprenöriella systemet”, och kan ses som en parallell till det ovan beskrivna marknadsidealet. I
utredningen skrivs angående de två systemen:
Är dessa system oförenliga som eld och vatten? Måste man försvära sig helt
och hållet till endera av dem? Melanders ovan citerade sammanfattning av
Lunds universitetslednings retoriska hållning till det rådande läget behöver
alls inte tolkas defaitistiskt: ’…en pluralistisk verktygslåda, laddad med en
rad olika normativa ideal för att möta en mängd aktörer med skiftande intressen och ambitioner…’ Tvärtom kan en sådan inställning uttrycka ett dynamiskt och flexibelt ideal, som identifierar en samhällsutveckling som ger
universitetet nya möjligheter till interaktion. För en så mångfasetterad organisation som högskolan är det möjligt att hantera den dubbla rollen som å ena
sidan kommersiellt orienterad samarbetspartner och å andra sidan självständig kritisk forskningsinrättning (SOU 2007:81, s 47).

Genom ifrågasättandet av synen på att de två systemen skulle vara oförenliga med
varandra skrivs, via utredningen, ett nytt synsätt på den högre utbildningens syften och mål fram som det önskvärda alternativet. Detta synsätt ska bygga på ett
dynamiskt och flexibelt ideal som gör det möjligt att kombinera en kommersiell
inriktning av verksamheten med en mer traditionell kritisk akademisk inriktning.
De tre exemplen ovan påtalar att skilda synsätt funnit sitt fäste i utbildningspolitiken och att det pågår en kamp om att bestämma den högre utbildningens syften
och mål. Utifrån andra liknande exempel väcktes mitt intresse för att undersöka
de skilda sätt på vilka den högre utbildningens syften och mål skrivs fram i texterna. Detta intresse ledde så småningom fram till avhandlingens diskursteoretiska utgångspunkt, som betonar mångtydighet och kamp, och som gör det möjligt
att fokusera på just de skilda bestämningar av syften och mål för högre utbild30

ning som uppstår i utbildningspolitisk språkanvändning – eller om man så vill: de
skilda betydelser den högre utbildningens syften och mål tillskrivs i utbildningspolitisk diskurs.
Avhandlingens diskursteoretiska utgångspunkt innebär först och främst ett påtalande av den grundläggande betydelse som språk och diskurs har för vårt sätt
att förstå, skapa betydelse och kunskap kring olika samhälleliga fenomen.
Diskursteorins förespråkare går till och med så långt i sin betoning av språkets
betydelse att de påtalar att det inte finns något sätt att förstå, kunskapa eller skapa betydelse som ligger utanför språk och diskurs (Laclau & Mouffe 2001). Vad
gäller avhandlingens fokus på den högre utbildningens syften och mål innebär
detta att begreppen högre utbildning, syften och mål i sig ses som innehållslösa.
Det vill säga, det finns inte någon på förhand given icke-språklig referens som ger
begreppen sin betydelse. Det är i språkanvändningen (i diskurs) betydelsen av den
högre utbildningens syften och mål blir till. För att inledningsvis ge ett enkelt exempel kan sägas, att när begreppen högre utbildning, syften och mål, i tal eller
text, sätts i relation till andra begrepp – så som universitet, högskola, akademisk
utbildning eller högskoleutbildning – tillskrivs begreppen skilda betydelser. De
tillskrivs en viss betydelse satt i relation till begrepp som universitet, akademisk
utbildning, forskning, utbildning på vetenskaplig grund och kritiskt tänkande,
medan de satt i relation till begrepp som högskola, högskoleutbildning, arbetsmarknadsanknytning, livslångt lärande och flexibilitet tillskrivs en annan betydelse. Genom att i språkanvändning relatera högre utbildning, syften och mål till
skilda begrepp, bestäms alltså uttrycket den högre utbildningens syften och mål
som något diskursivt specifikt. Detta specifika reproducerar eller förändrar i sin
tur rådande diskurser om högre utbildning och påverkar därmed också det sätt
på vilket vi förstår och organiserar våra samhälleliga institutioner (Laclau &
Mouffe 2001). Om vi återvänder till exemplet kan vi i det första fallet, där begreppen högre utbildning, syften och mål relateras till begreppen universitet och
akademisk utbildning, säga att en klassiskt akademisk diskurs om den högre
utbildningens syften och mål aktualiseras och reproduceras i språkanvändningen,
medan en nyare globaliseringsdiskurs aktualiseras i det senare.
Att på ovanstående sätt betona och lägga fokus på språkets och diskursers
grundläggande betydelse, innebär inte ett avvisande av existensen av människors
kroppar, materiella ting eller en fysisk verklighet. Vad gäller resonemang om begreppet högre utbildning finns till exempel en förståelse av att den högre utbildningen omfattar människor, som existerar i form av kroppar av kött och blod,
men att dessa kroppar benämns studenter, och därmed tillskrivs specifika identiteter och betydelser, är en funktion av språk och diskurs. I diskursteoretiska termer heter det att subjektet student endast får identitet genom att representeras
diskursivt och genom att tillskrivas en subjektsposition i en diskursiv struktur
(Laclau & Mouffe 2001). Enligt samma logik finns en förståelse av att det existe31

rar fysiska byggnader där högre utbildning bedrivs, men att dessa byggnader ligger på specifika platser och är utformade på specifika sätt, ser jag som konsekvenser av att vi förstått högre utbildning på särskilda sätt och alltså är betydelsen av byggnaderna också en funktion av diskurs. I diskursteoretiska termer är
byggnaderna avlagrade diskurser, och som sådana representerar de specifika sätt
att förstå högre utbildning på (Laclau & Mouffe 2001).
Avhandlingens diskursteoretiska utgångspunkt innebär, förutom en betoning
av språk och diskurs som grundläggande för betydelsebildning, också en betoning av det politiska och därmed av det sociala som konfliktfyllt och uppbyggt
kring kamper mellan olika intressen och idéer. Inom diskursteorin ses nämligen
språkhandlingar, vilka reproducerar och förändrar de politiska och sociala sammanhangens betydelse, som politiska handlingar (Laclau & Mouffe 2001). Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000, s 43) skriver, att politik här
inte ska förstås snävt ”som till exempel partipolitik utan är tvärtom ett brett begrepp som hänvisar till att vi hela tiden konstituerar det sociala på vissa bestämda
sätt som utesluter andra sätt”. De ovan citerade texterna ska alltså i enlighet med
detta uppfattas som politiska handlingar, och som sådana bestämmer de innebörden av den högre utbildningens syften och mål på vissa sätt och utesluter
andra. Bestämningarna, som texterna gör, är dock endast tillfälliga. I diskursteoretiska termer är texternas handlingar kontingenta artikulationer – det vill säga
språkhandlingar, vilka tillfälligt fixerar betydelsen av uttrycket den högre utbildningens syften och mål och som därmed bidrar till reproduktion eller förändring
av rådande diskurser om högre utbildning (Laclau & Mouffe 2001). De bestämningar av den högre utbildningens syften och mål som görs och den diskurs som
aktualiseras genom texternas artikulation står som öppen artikulation varken
oemotsagd eller utgör den enda möjliga betydelsen vid den historiska tidpunkt
artikulationen yttras. Vid en given historisk tidpunkt råder det oftast strid om
bestämda diskurser, vilket innebär att olika aktörer försöker främja skilda sätt att
inrätta högre utbildning på (Laclau & Mouffe 2001).
Antagonism och antagonistiska relationer är de begrepp som används inom
diskursteorin för att förklara den situation som uppstår när diskurser stöter ihop
med varandra, på grund av de skilda sätt de inrättar olika samhälleliga fenomen
på (Laclau & Mouffe 2001). En diskursteoretisk ansats innebär, som sagt var,
alltid en betoning av det sociala som konfliktfyllt och uppbyggt kring en diskursiv
kamp. I den diskursiva kampen händer det dock att betydelse kring ett visst fenomen låses tillfälligt och en specifik diskurs vinner legitimitet. För att förklara
den situation som då uppstår används begreppen hegemoni och historisk blockering (Laclau & Mouffe 2001). I diskussionen om den högre utbildningens mål
och syften kan vi, inledningsvis, förstå det som att en diskurs om den högre utbildningens syften och mål vinner hegemoni och det uppstår en blockering i
språkanvändningen. Blockeringen innebär att andra diskurser utesluts och möj32

ligheten av sätt, att bestämma den högre utbildningens syften och mål på, begränsas.
De bestämningar av den högre utbildningens syften och mål, som görs i svensk
utbildningspolitik, är det som står i fokus för avhandlingens analyser, vilket jag
också skrev inledningsvis. Utifrån diskursteorin uppfattar jag alltså utbildningspolitik som en konfliktfylld diskursiv verksamhet, uppbyggd kring kamper mellan skilda intressen och idéer. De skilda intressena och idéerna ses inte som
sprungna ur särskilda partipolitiska ideologier utan ses snarare som resultat och
representationer av skilda diskurser. Dessa diskurser kan överskrida gränserna
för partipolitiken och måste ses som sprungna ur ett bredare diskursivt sammanhang, där olika sociala aktörer (politiker, akademiker, studenter, HSV, SFS,
OECD, EU etcetera), genom artikulation, bidrar till att konstituera utbildningspolitiken på vissa bestämda sätt. Begrepp som utbildningspolitik och den utbildningspolitiska kampen ska, i avhandlingen, alltså inte uppfattas ha en avgränsad
innebörd och innefattar inte endast det som utbildningspolitiker gör. I kapitel 4
återkommer jag till ett fördjupat resonemang om de avgränsningar, som urval av
auktoritativa texter leder till.

Avhandlingens syfte
Avhandlingens övergripande syfte är, mot ovanstående bakgrund, att analysera
den svenska utbildningspolitiska kampen om den högre utbildningens syften och
mål mellan åren 1992 och 2007. Det övergripande syftet bryts ned i följande delsyften:
1. Att analysera vilka skilda diskurser, om den högre utbildningens syften
och mål, som (re)artikuleras i den svenska utbildningspolitiska kampen
under tidsperioden.
2. Att analysera hur subjektet student positioneras i skilda utbildningspolitiska diskurser.
3. Att diskutera hegemoniska tendenser inom ramen för den svenska utbildningspolitiska kampen under tidsperioden.
För att nå fram till det undersökande och den konstruktion avhandlingen på ett
övergripande plan syftar till genomförs analysen i flera steg. Dessa steg kräver i sin
tur en specificering av forskningsfrågor att ställa i relation till varje delsyfte. Stegen
och de specificerade forskningsfrågorna presenterar jag i slutet av del I, efter att ha
diskuterat den utbildningspolitiska kampens svenska historiska kontext, presenterat den tidigare forskning som avhandlingens studie knyter an till samt mer ingående redogjort för teoretiska och metodologiska överväganden.
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Avhandlingens disposition
Avhandlingen är strukturerad i tre delar. Vi är nu i del I. Mitt intresse i avhandlingens första del riktas mot att skriva fram de ingångar, motiv och utgångspunkter, som ligger till grund för avhandlingens analyser av den svenska utbildningspolitiska kampen om den högre utbildningens syften och mål. I kapitel 1 har således en introduktion till avhandlingens fokus på den svenska utbildningspolitiska
kampen om den högre utbildningens syften och mål, samt till avhandlingens
diskursteoretiska utgångspunkter, givits. Med introduktionen som bakgrund har
avhandlingens övergripande syfte och delsyften presenterats i slutet av det första
kapitlet. I Kapitel 2 behandlas mer ingående den utbildningspolitiska kampens
svenska historiska kontext. Särskilt fokus läggs vid de utbildningspolitiska diskussioner som pågår inför, under och efter högskolereformen 1977. Kontexten
återkommer som en jämförelsepunkt i analyserna och när jag diskuterar mina
resultat. I kapitel 3 presenteras tidigare forskning med relevans för avhandlingens
studier. I kapitlet redogörs därmed för de forskningssammanhang som avhandlingen ingår i. Den tidigare forskningen återkommer också som en jämförelsepunkt i analyserna och när jag diskuterar mina resultat. Kapitel 4 består av en
redogörelse för avhandlingens teoretiska och metodologiska överväganden. I kapitlet diskuteras diskursteorins grunder och särskilt fokus läggs vid att redogöra
för innebörden i de begrepp som är centrala i analysen av det empiriska materialet. I kapitlet redogörs också för urval och avvägningar vad gäller det empiriska
materialet och, slutligen, för hur diskursteorin appliceras i analysens olika steg.
Mitt intresse i avhandlingens del II riktas mot att analysera den svenska utbildningspolitiska kampen om den högre utbildningens syften och mål mellan åren
1992 och 2007. Analysen presenteras i kapitel 5, 6, 7 och 8 och i kapitlen behandlas avhandlingens två första delsyften; (1) att analysera vilka skilda diskurser
om den högre utbildningens syften och mål som (re)artikuleras i den svenska utbildningspolitiska kampen under tidsperioden; (2) att analysera hur subjektet
student positioneras i skilda utbildningspolitiska diskurser. Avhandlingens fyra
första analyskapitel består av en analys i två steg och i respektive kapitel behandlas en utbildningspolitisk diskurs och en subjektsposition. I det första steget undersöker och konstruerar jag innehållet i respektive diskurs, förklarar hur diskurserna (re)artikuleras i den utbildningspolitiska kampen samt undersöker vilka
antagonistiska relationer som upprättas mellan diskurserna. I det andra steget i
analysen härleder och diskuterar jag den subjektsposition studenten tillskrivs
inom respektive diskurs. Vart och ett av analyskapitlen i avhandlingens del II avlutas med att jag gör en uppställning där jag sammanfattar och renodlar innehållet i respektive diskurs och subjektsposition.
I avhandlingens del III riktas mitt intresse mot att fördjupa och diskutera analysen av den svenska utbildningspolitiska kampen vidare. I slutkapitlet, kapitel 9,
behandlas först det tredje delsyftet; att diskutera hegemoniska tendenser i den
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svenska utbildningspolitiska kampen. Därefter diskuterar jag karaktären på, och
konsekvenser av, den svenska utbildningspolitiska kampen. Jag reflekterar också
över studiens begränsningar och öppningar för vidare studier av högre utbildning
och utbildningspolitik.
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Kapitel 2 Den utbildningspolitiska kampen i historisk belysning

Den svenska utbildningspolitiska kampen om den högre utbildningens syften och
mål är komplex och mångtydig och några fler ingångar behöver göras för att gripa sig an denna. Jag har i korthet redogjort för avhandlingens diskursteoretiska
ramverk, som utgör grunden för de analyser jag genomför i avhandlingen. Utifrån det diskursteoretiska ramverket uppfattas den utbildningspolitiska kampen
som en diskursiv och, i alla fall potentiellt, mångtydig och konfliktfylld verksamhet, vilken omsluter skilda artikulationer och diskurser. Kampen uppfattas också
som knuten till artikulationer och diskurser från andra historiska tidpunkter och
från andra områden. I föregående kapitel har jag gett en kort inblick i en bred
internationell och nationell kontext. I det här kapitlet vill jag placera in den i avhandlingen studerade svenska utbildningspolitiska kampen i en smalare svensk
historisk kontext.
Kontexten utgörs främst av de utbildningspolitiska diskussioner i Sverige som
tar form innan och efter högskolereformen 1977 och som föregår de, i avhandlingen, studerade diskussionerna. Eftersom avhandlingens studie fokuserar på ett
specifikt historiskt skede i den utbildningspolitiska kampen – där de utbildningspolitiska diskussionerna måste betraktas som en fortsättning på tidigare diskussioner – blir den historiska kontextualiseringen både ett sätt att förbereda läsaren
för den kommande analysen och ett sätt för mig, att, i analysen, kunna förstå vilka utbildningspolitiska diskurser som kan betraktas som nya och vilka som kan
betraktas som reartikulationer av tidigare synsätt på den högre utbildningens
syften och mål. Jag kommer därför också att hänvisa tillbaka till min redogörelse
för den historiska kontexten i de kommande analyserna i avhandlingens andra
del.
Innan jag redogör för den smalare kontexten vill jag rekapitulera några av de
historiska påtalanden jag redan gjort, men den här gången relatera dessa specifikt
till den framväxt av svensk högre utbildning och utbildningspolitik som föregår
högskolereformen 1977.
Frågor om vilka syften och mål som den högre utbildningen ska vila på har sedan långt tillbaka i tiden varit föremål för diskussioner. Dessa diskussioner har
under lång tid haft inflytande över, och reartikulerats i, den svenska utbildningspolitiska kampen. För att fördjupa de introducerande resonemangen något kan
här sägas att trots vissa oenigheter, har det historiskt sett funnits en syn på högre
utbildning som en institution med särskilda, sammanlänkade idéer och värden,
hämtade framför allt från en upplysningstradition. Uttryck och begrepp som uni-
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versitetet som plats för sökande efter sanning och objektiv kunskap, forskning,
akademisk frihet, bildning, öppen debatt, rationalitet, utvecklande av studentens
kritiska förmåga, karaktär och autonomi samt universiteten som ett kritiskt centrum i samhället (jfr Barnett 1990) har använts flitigt i diskussioner om den högre
utbildningens syften och mål, så också i den svenska utbildningspolitiska kampen. Barnett (1990) skriver att de uttryck och begrepp som lyfts ovan visserligen
fortfarande används i diskussionen, men att det inte längre finns någon konsensus om begreppens betydelse. Han skriver angående detta att:
For example, the idea of higher education as a process which develops the
critical abilities of students manifestly has widespread support. […] But what
actually counts as being critical can take all sorts of forms: Is it a matter of
better managerial competence, being critical of out-of-date practices, or is it a
matter of attending to underlying value systems and implications of professional actions, say on the environment? (Barnett 1990, s 9).

Förutom att det finns ett antal gamla begrepp, om vilka det pågår en betydelsekamp, kan också konstateras att det över tid tillkommer fler uttryck, som används alltmer flitigt i diskussioner om den högre utbildningens syften och mål
(Barnett 1990, Readings 1996). För att ge några exempel från den svenska utbildningspolitiska kampen relateras den högre utbildningens syften och mål allt
oftare till begrepp som flexibelt lärande, marknadsanpassad utbildning och
forskning, uppdragsutbildning, specialisering och excellens. I diskursteoretiska
termer uppfattar jag att det finns ett antal begrepp som ingår i kampen om den
högre utbildningens syften och mål samt att olika artikulationer och diskurser
kämpar om att ensamma få definiera betydelsen av begreppen.
Angående den svenska utbildningspolitiska kampen vågar jag, ur ett historiskt
perspektiv, redan här påstå att uttrycket den högre utbildningens syften och mål
fått en allt mer mångtydig och omstridd innebörd. Högre utbildning har i Sverige
rötter tillbaka till 1400-talet och grundandet av Uppsala universitet. Vid de tidiga
svenska universiteten utbildades de välbärgade familjernas söner12. Kenneth Abrahamsson (1984b) lyfter, utifrån Bo Lindberg (1980), fram fyra perioder i den
svenska högre utbildningens utveckling, varav de två första har med verksamhe-

12

De som studerade vid de tidiga svenska universiteten var i huvudsak från adeln, men
några av de studerande kom även från borgare och självägande bönder. Abrahamsson
(1984b, s 80) påtalar, att mellan 15-20 procent av studenterna var bondsöner – vilket är
en internationellt sett mycket hög siffra – och att högre utbildning var ett viktigt inslag i
”dåtidens ståndscirkulation”. Värt att notera är dock att antalet studerande vid universiteten var få och att under hela 1700-talet så omfattade den ofrälse bondeklassen och de
egendomslösa lant- och stadsarbetarna över 90 procent av Sveriges befolkning.
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ten vid just de tidiga svenska universiteten att göra. Den första perioden går från
Uppsala universitets tillblivelse till mitten av 1520-talet, då det nystartade universitetets uppgift främst ansågs vara att utbilda präster åt den katolska kyrkan. Den
andra perioden sträcker sig fram till och med 1700-talet och det ansågs då att
universiteten skulle vara till för både grundläggande utbildning av präster och
utbildning av ämbetsmän i det agrara ståndssamhället (Abrahamsson 1984b).
Just universitet var vid denna tidpunkt i historien benämningen på den plats, där
högre utbildning och forskning bedrevs och det fanns alltså en överlappning mellan uttrycket universitetets syften och mål och uttrycket den högre utbildningens
syften och mål.
I det senare uttrycket, den högre utbildningens syften och mål, inlemmades dock
så småningom också andra platser och former – till exempel tillkom sådan utbildning som bedrevs på så kallade fackhögskolor – och uttrycket kom att omfatta såväl universitets- som fackhögskoleutbildning. Abrahamsson (1984b, s 82)
påtalar att inom den tredje perioden, som sträcker sig från tidigt 1800-tal fram till
mitten på 1900-talet, fick universiteten till uppgift att ”’dels bilda och utbilda en
intellektuell och moralisk elit, dels bedriva vetenskap och forskning’”. Den högre
utbildningens syften och mål kopplades i Sverige fram till 1900-talets mitt alltså
fortfarande samman med elitutbildning – den skulle vara exklusiv och utbilda en
kulturell, intellektuell och moralisk elit, kapabel och rustad till att kritiskt delta i,
och utveckla, samhällslivet (jfr Abrahamsson 1984b, Rothblatt & Wittrock
1993). Utbildningen var fortfarande framför allt till för de välbärgade familjernas
söner och, så småningom, också deras döttrar och frågor om vilka syften och mål
den högre utbildningen skulle vila på, diskuterades i hög grad utifrån idéer som
formulerade under upplysningstiden, vilket jag i korthet diskuterat tidigare i avhandlingen.
En förändrad syn på den högre utbildningens syften och mål – inkluderande
bland annat en stark politisk jämlikhetssträvande idé och en idé om att arbetsmarknadsanknyta utbildningarna – ledde till en stor expansion av antalet institutioner och studenter under senare hälften av 1900-talet. I kölvattnet av expansionen började de fria fakulteterna – som i hög grad byggts kring idéer om högre
utbildning som en valfri aktivitet för individen och att möjligheter att studera
borde finnas för alla som var intresserade och förmådde – och den interna akademiska styrningen av högre utbildning att ifrågasättas. Idéer om en central kvantitativ dimensionering av olika studievägar och ökat inflytande för allmänna samhällsintressen i styrningen av högre utbildning lanserades. Inför högskolereformen 1977 hade dessa idéer fått ett starkt fäste i den utbildningspolitiska diskussionen (jfr Lindensjö 1981, af Trolle 1990). Det är, bland annat, dessa idéer som
utgör grunden för den fjärde perioden i den högre utbildningens utveckling och
Abrahamsson (1984b, s 82) skriver angående detta:
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I nådens och byråkratins år 1984 befinner vi oss i den fjärde (men förhoppningsvis inte den sista) fasen i den högre utbildningens utveckling. Idag har
universiteten, enligt Lindberg ’förvandlats till högskolor som å ena sidan ger
yrkesutbildning till ett stort antal människor och å andra sidan bedriver en
alltmer specialiserad forskning i nära kontakt med avnämarintressen i stat
och näringsliv’.

Som man kan ana utifrån citatet blir högskolereformen 1977 en nationellt omdiskuterad reform och de synsätt, vilka ligger till grund för reformen blir föremål
för såväl utbildningspolitiska diskussioner som vetenskapliga analyser. I
diskussionerna framtonar skilda synsätt på den högre utbildningens syften och
mål och jag ska i de följande avsnitten lyfta fram några, för avhandlingens
intressen, väsentliga drag i den utbildningspolitiska kamp, som föregår den i
avhandlingen studerade.
Det första avsnittet utgörs av en tillbakablick på de utbildningspolitiska diskussioner som föregick och utgjorde grunden för högskolereformen 1977.13 De
andra avsnitten är tillbakablickar på de diskussioner, som blossade upp efter
högskolereformen i mitten av 1980-talet. I fokus för den historiska tillbakablicken står alltså, från och med nu, den utbildningspolitiska kamp om den högre utbildningens syften och mål som fördes i Sverige före, i samband med och efter
högskolereformen 1977.

Utbildningspolitik vid tiden för högskolereformen 1977
1977 års högskolereform föregicks av en omfattande högskoleutredning – i fortsättningen kallad U 68 – vilken tillsattes 1968 och presenterade sitt slutbetänkande 1973 (SOU 1973:2). U 68 tillsattes för att skapa ordning i ett rörigt system av
eftergymnasial utbildning. Beslutet att tillsätta U 68 kom, enligt Bo Lindensjö
(1981, s 65), att utgöra ”en brytning” med den tidigare formulerade utbildningspolitiken på högskoleområdet. Denna politik hade i hög grad lämnat olika utbildningsanordnare fria att dimensionera och självständigt bedriva olika typer av
eftergymnasial utbildning. För den högre utbildningen innebar tillsättningen av
utredningen bland annat att det fria tillträdet till de filosofiska fakulteterna starkt
började ifrågasättas och idéer om en central kvantitativ dimensionering av olika
studievägar aktualiserades. Lindensjö (1981) påtalar att det starkaste argumentet,
som framhölls för en sådan central dimensionering, var samhällets behov av utbildad arbetskraft inom olika områden.

13

Avsnittet bygger till stora delar på Lindensjös (1981) avhandling, som behandlar hela
reformstrategin för högskolereformen 1977. Avhandlingen omfattar bland annat analyser som har med ideologinivån i reformen att göra och det är främst dessa analyser som
jag kommer att använda mig av i resonemangen i avsnittet.
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Betoning på arbetslivsanknytning och utbildningens kvalificerande funktion
Direktiven till U 68 utmärktes enligt Lindensjö (1981, s 74) av ”en påfallande
brist på utbildningsideologiskt perspektiv”. Utredningen skulle enligt direktiven
bland annat göra en ”allsidig och förutsättningslös” prövning av universitetens
och högskolornas samhällsuppgifter och utreda frågan om universitetens och
högskolornas ställning ”i hela dess vidd” (SOU 1973:2, s 677-686). Direktiven
gav inte specifikt vid handen att frågor om syften och mål skulle diskuteras, men
de öppna formuleringarna i direktiven samt bristen på utbildningsideologiskt
perspektiv bidrog till, att en sådan diskussion ändå blev en stor uppgift för U 68
(Bergendal 1984, Lindensjö 1981).
Att U 68 tog sig an att diskutera dessa frågor kan förstås mot bakgrund av en
radikal studentkritik, som fick sitt starkaste uttryck i Stockholm genom kårhusockupationen (Bergendal 1984, Lindensjö 1981). Målfrågorna hade diskuterats
tidigare under sextiotalet, men frågorna hade då gällt kursers innehåll och arbetsformer. Studenterna ställde nu, enligt Gunnar Bergendahl (1984, s 99), mer djupgående frågor: ”vad syftade universitetet till, vilket samhälle tjänade det?”. Lindensjös (1981) analys påtalar att måldiskussionerna i samband med U 68:s arbete var mångtydiga och konfliktfyllda samt gav utrymme för skilda sätt att betrakta högre utbildning på.
De skilda synsätt på den högre utbildningens syften och mål, som uttrycktes i
måldiskussionerna i samband med högskolereformen, baserades enligt Lindensjö
(1981, s 191) på föreställningar om fyra olika samhällsfunktioner för den högre
utbildningen: (1) En tekniskt och ekonomiskt kvalificerande funktion, som bestod i att de studerande genom utbildningen förväntades tränas i uppgifter av
direkt betydelse för produktiviteten i arbetslivet. (2) En ideologiskt socialiserande
funktion som skulle komma till uttryck i att de studerande fostrades till önskvärda sociala och medborgerliga normer. (3) En samhälleligt reformerande funktion,
som bestod i att utbildningen skulle skapa goda förutsättningar för en progressiv
samhällsutveckling. (4) En socialt utjämnande funktion, som innebar att utbildningen förväntades bidra till jämlikhet mellan olika klasser, skikt och grupper.
En debattskrift – Mål för högre utbildning (U 68 debatt) – där de skilda synsätt
aktualiserades, publicerades i början av 1969. I relation till idéerna om den högre
utbildningens ideologiskt socialiserande funktion ansågs ett viktigt mål för den
högre utbildningen i debattskriften vara att bidra till värdegemenskap och gemensamma referensramar i samhället. Detta var något som författarna till debattskriften ansåg att det dåvarande systemet snarare bidrog till att slå ut. Lindensjö
(1981, s 110) skriver angående detta att:
De ansåg att den nuvarande ’utbildningsstrukturen, såväl yttre som inre, bidrar till att stödja konkurrensidén som något positivt’ och suggesterade att
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en annan utbildningsstruktur skulle kunna bidra till att understryka ett ’kollektivistiskt’ betraktelsesätt framför ett individualistiskt.

Den gemensamma referensramen sågs som en förutsättning för en fungerande
demokrati och den högre utbildningen sågs som viktig för utvecklandet och förstärkandet av demokratins möjligheter. Det var framför allt demokratins normer
och beteenden som skulle förmedlas till de studerande via den högre utbildningen
– både genom att vara ett konkret undervisningsinnehåll i vissa ämnen och genom
att högskolan organiserades och styrdes demokratiskt (Lindensjö 1981).
Jämlikhet skrevs fram som ytterligare ett centralt mål i debattskriften, i relation
till idéer om den högre utbildningens reformerande och socialt utjämnande funktion. Diskussionen om jämlikhet handlade om både en jämlikhet i ”utgångsmöjligheter för individer att få utbildning” och en jämlikhet ”som resultat av utbildningen” (Lindensjö 1981, s 112). Framlyftandet av den andra betydelsen av jämlikhet var, enligt Lindensjö (1981, s 113), en ”radikalisering av politiken”, och
bidrog, som jag ser det, till att skapa en kamp om att definiera betydelsen av jämlikhetsbegreppet. I U 68:s slutbetänkande kom dock den andra betydelsen av jämlikhet att överges – både därför att den ansågs kontroversiell och för att det framstod som svårt att förverkliga de krav som den medförde (Lindensjö 1981). Istället framtonade en kulturell-samhällelig tolkning av jämlikhetsmålet i slutbetänkandet. Denna tolkning innebar en ny syn på olikheter i intelligens och studieförmåga – från att tidigare betraktats som medfödda egenskaper, kunde nu skönjas
en syn på dessa som socialt betingade: ”I detta perspektiv blev jämlikhetspolitikens uppgift kompensatorisk; genom utbildningsväsendet skulle de sociala och
kulturella skillnaderna mellan privilegierade och oprivilegierade skikt minskas”
(Lindensjö, s 115-116). Betydelsen av jämlikhet i termer av representation formulerades i och med detta och den högre utbildningens spridning på olika grupper i
samhället blev en central fråga.
Trots den starka betoningen på värdegemenskap, kollektivet och jämlikhet, vilken kom till uttryck i debattskriften, kom föreställningen om den högre utbildningens allmänna positiva roll för samhället att tonas ned i U 68:s slutbetänkande. I slutbetänkandet framtonade istället ett annat synsätt på den högre utbildningen, vilket, enligt Lindensjö (1981), ledde till att högskolereformen 1977 i slutänden främst kom att både avspegla, och vidareutveckla en, vid den tidpunkten,
aktuell socialdemokratisk utbildningspolitik. Denna utbildningspolitik innebar i
hög grad ett instrumentalistiskt och utbildningsteknologiskt synsätt på högre
utbildning, som betonade vikten av att åstadkomma ”en mycket nära anpassning
mellan den högre utbildningens innehåll och efterfrågan på de högre utbildades
arbetsmarknad” (Lindensjö 1981, s 193). Det ekonomiska målet kom därför, i
slutänden, att framstå som det mest centrala målet i U 68:s måldiskussioner.
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Det ekonomiska målet relaterades till idéer om den högre utbildningens kvalificerande funktion, vilken bestod i att tillhandahålla kunskaper som de studerande
kunde nyttiggöra i arbetslivet. Begrepp som processavhängiga, produktiva kvalifikationer vann därför företräde framför begrepp som innovativa, allmänna kvalifikationer i U 68:s slutbetänkande (Lindensjö 1981). Som jag uppfattar det, förespråkade U 68, via slutbetänkandet, införandet av en ny studieorganisation –
ett linjesystem, med ett antal nationellt fastställda utbildningslinjer – som ett led i
att säkra utbildningens kvalificerande funktion. Enligt U 68 skulle nämligen utbildningslinjerna ”normalt förbereda för yrkeslivet” (SOU 1973:2, s 53) och tillgodose kraven på studenterna att som framtida arbetstagare ”under realistiska
villkor [kunna] definiera och lösa problem” (SOU 1973:2, s 53). Den högre utbildningens primära syfte bestämdes därmed i slutbetänkandet till att bidra till
arbetslivets produktivitet och den ekonomiska tillväxten i samhället.
Som ett led i tankarna om den högre utbildningens kvalificerande funktion blev
idéer om valfrihet utmanade i slutbetänkandet. Här utgjorde U 68, enligt Lindensjö (1981), ett radikalt brott mot tidigare ordning. Högre utbildning var sedan
långt tillbaka att betrakta som en valfri aktivitet för individen och det ansågs att
möjligheter att studera borde finnas för alla som var intresserade, ville och förmådde. Expansionen av den högre utbildningen sågs innan U68 som både ett
uttryck för, och ett uppmuntrande av, individens valfrihet i samhället. I U 68
klargjordes dock att det inte var den individuella valfriheten som skulle tillgodoses, utan det var snarare det individuella behovet av utbildning som borde tillgodoses. Individens behov skrevs fram som något mera grundläggande än individens efterfrågan och uppgavs ”vara knutna till värderingar och samhällsmål och
följaktligen en politisk fråga” (Lindensjö 1981, s 127). Den högre utbildningens
uppgift ansågs i förhållande till detta vara att tillgodose de viktigaste utbildningsbehoven ur ett samhälleligt perspektiv – även sådana utbildningsbehov som de
enskilda individerna inte efterfrågade. För att säkra arbetslivsanknytningen – som
kom att framstå som grunden för att uppfylla samhällets viktigaste utbildningsbehov – föreslog U 68 den ovan nämnda nya studieorganisationen. Denna nya
studieorganisation begränsade studenternas tidigare valfrihet att kunna kombinera och välja mellan olika kurser, till en valfrihet att kunna välja mellan olika utbildningslinjer med en på förhand bestämd kurskombination (Lindensjö 1981).
Betoning på enhetlighet, decentralisering och samhälleligt inflytande
Efter måldiskussionen var den viktiga uppgiften för U 68 att försöka förändra
den högre utbildningens organisation och att göra detta på ett sätt som kunde
leda till målens förverkligande (Lindensjö 1981). Innan 1955 dominerades styrningen av den högre utbildningen i Sverige av ett professorligt professionsmonopol i beslutsorganisationen, vilket motiverades av vikten av bibehållen universitetsautonomi (Lindensjö 1981). Vid tiden för U 68 var professionsmonopolet
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redan i upplösning, även om 1955-års högskoleutredning hade hållit fast vid
principen om universitetsautonomi. Med universitetsautonomi avsågs dock, där,
endast en ordning, som syftade till att garantera de studerande frihet att lära, lärarna frihet att undervisa och forskaren frihet att inom ramen för givna resurser
välja forskningsproblem, forskningsmetod osv. Till upplösningen av det professorliga styret bidrog bildandet av universitetskanslersämbetet 1964 och det inflytande som ämbetet fått via uppdraget att utreda, planera, kontrollera och informera om högre utbildning i Sverige (Högskolverket 2008c). Vid tiden för U68
hade de beslutande organen också redan tillförts fler lärarkategorier och vissa
administrativa inslag (Lindensjö 1981). Fortfarande dominerades dock styrningen av högskolan huvudsakligen av akademiska församlingar, vilka hade stort
utrymme att planera innehållet i forskning och utbildning samt att organisera
verksamheten på lärosätesnivå.
Det organisationsförslag som U 68 presenterade i slutbetänkandet kom dock
att präglas av begreppen enhetlighet, decentralisering och samhälleligt inflytande
(Lindensjö 1981). Med begreppet enhetlighet åsyftades tre olika dimensioner av
likriktning i den högre utbildningens organisation: (I) enhetlighet genom sammanslagning av utbildningsenheter till en gemensam överbyggnad – Högskolan,
(II) enhetlighet genom införande av nya, och likadana, planeringsorgan med majoritetsrepresentation för allmänna samhällsintressen på lärosätesnivå och, som
tidigare nämnts, (III) enhetlighet genom en ny studieorganisation med ett antal
centralt fastställda utbildningslinjer. Med begreppet decentralisering åsyftades
skapandet av starka lokala högskolestyrelser, med stor frihet i valet av medel för
att nå målen. Lindensjö (1981) påtalar dock hur denna decentralisering – bland
annat på grund utav de centralt fastställda övergripande målen och fasta utbildningslinjerna samt det ökade samhälleliga inflytande i olika planeringsorgan – kan
uppfattas som en skendecentralisering. Att det också kom att uppfattas som just
en skendecentralisering är något som blir tydligt i de utbildningspolitiska diskussionerna under 1980-talet och i samband med högskolereformen 1993.
Med huvudbetänkandet som grund genomfördes en reform av svensk högre
utbildning 1977. Mycket av den postgymnasiala utbildningen införlivades under
samma tak och begreppet högskola etablerades för att betona att det svenska
högre utbildningssystemet innefattade olika institutioner – såväl universitet och
fackhögskolor med forskning och grundutbildning, som högskolor med endast
grundutbildning (Lindensjö 1981, af Trolle 1990, Scott 1991)14. Via reformen
fick Sverige för första gången en högskolelag, en enhetlig organisation och ett de-

14

Vårdhögskolor lämnades utanför den nya högskoleorganisationen. Konst- och teaterhögskolor fortsatte att var ”halvanslutna” till den nya organisationen, då dessa till exempel inte omfattades av UHÄ:s verksamhet (Scott 1991).
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taljerat regelsystem för högskoleutbildning (Högskolverket 2008c). Universitetskanslerämbetet ombildades till Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ). Den
tidigare ämnesindelningen i fakulteter ersattes med en indelning efter sysselsättningssektorer, så som teknisk sektor, vårdsektor, undervisningssektor med flera.
Reformen innebar också en centralt bestämd uppdelning mellan högskolesystemets två huvuduppgifter, forskning och grundutbildning. Uppdelningen baserades på ett nytt resurstilldelningssystem med ändamålsanslag för grundutbildning
och forskning15 samt på nya lokala planeringsorgan där ansvaret för grundutbildning och forskning delades upp på olika organ. Vad gäller grundutbildningen
infördes dessutom en ny studieorganisation – det tidigare nämnda linjesystemet
med ett antal nationellt fastställda utbildningslinjer – och lokala linjenämnder med
majoritetsrepresentation för allmänna samhällsintressen (Högskolverket 2008c,
Lindensjö 1981, Scott 1991, af Trolle 1990).

1977 års högskola och politikens inriktning ifrågasätts
I början av 1980-talet påbörjas en diskussion om högre utbildning som är direkt
relaterad till högskolereformen 1977. I diskussionen reses kritik mot den utbildningspolitik som formulerades i samband med reformen och mot vad som uppfattas vara ett alltför centralstyrt högskolesystem som inte ger utrymme för lokala
initiativ och variationer. En försvagad tilltro till politikens och utbildningsplaneringens möjligheter framtonar i diskussionen. Svante Nordin (1985, s 15) skriver
angående detta till exempel att den ”sociala rationalism … har i förening med jämlikhetsideologin lett till att vi i Sverige fått ett extremt centraliserat och över hela
landet likformigt utbildningssystem” där enskilda lärosäten närmast kommit att
betraktas som ”mer eller mindre utbytbara moduler i en gigantisk förvaltningsapparat”. Han fortsätter:
Men vi skulle kunna lossa på den byråkratiska tvångströjan, vi skulle kunna
tillåta mer av fri växt, mer av lokala olikheter, mindre dirigering i varje detalj. Om de svenska lärosätena tilläts att utveckla sig i riktning mot sina egna
ideal skulle mycket vara vunnet (Nordin 1985, s 15).

Nordin (1985) kritiserar alltså såväl den sociala rationalism16 och den jämlikhetsidé, som han menar ligger till grund för utbildningspolitiken. Han riktar specifikt

15

Tidigare hade resurstilldelningssystemet baserats på så kallade ”sakanslag” – det vill
säga direkta anslag till löner, lokaler etcetera, som användes till både grundutbildning
och forskning (af Trolle 1990).
16

Nordin (1985) använder också beteckningen social funktionalism, teknokratisk rationalitet och rationell planeringsideologi för att beskriva det synsätt som han menar har

45

kritik mot kraven på statligt styrd samhällsnyttig forskning och mot det centraliserade linjesystemet med kraven på arbetslivsinriktad utbildning, och påtalar att
lärosätena istället borde få utvecklas i riktning mot sina egna ideal.
Den formulerade utbildningspolitiken och den sociala rationalismen kritiseras
också av andra deltagare i diskussionen och flera av dessa riktar kritik mot just
linjesystemets uppbyggnad. Linjesystemet anses vara föråldrat, oflexibelt, alltför
centralstyrt och byråkratiskt, alltför yrkesinriktat samt bidragande till en oacceptabel splittring mellan grundutbildning och forskning, en fortgående avintellektualisering av, och ytinlärning inom, grundutbildningen och en försvagning av det
svenska utbildningssystemet internationellt sett (Abrahamsson, red 1984, Gustavsson 1982, Scott 1991, af Trolle 1990). Jämlikhetsidén utsätts inte på samma
sätt för en massiv kritik. I flera av inläggen används snarare jämlikhetsidén som
ett argument för att påvisa den samhällspotential, som ligger i skapandet av en
god högskoleutbildning för alla (Abrahamsson, red 1984).
I diskussionen framhålls att en majoritet av studenterna följer de olika utbildningslinjer som etablerades 1977, medan de studenter som följer enstaka kurser
är relativt få (Scott 1991)17. Det anses därför viktigt att diskutera just linjesystemets uppbyggnad. Utbildningslinjerna och situationen för studenterna inom de
humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna får stort utrymme i diskussionen, eftersom införandet av linjesystemet framför allt ses som något som fått
stora konsekvenser för verksamheten inom dessa fakulteter. Linjesystemets inriktning mot arbetslivsanpassad utbildning, med en bred gemensam bas och en
kortvarig specialisering i slutet av utbildningen, hade sedan gammalt förekommit
inom en rad andra utbildningsområden – till exempel inom medicinsk utbildning,
teknisk utbildning och på de gamla handelshögskolorna. Dessa utbildningsområden genomgick alltså inte en lika stor förändring genom reformeringen (af Trolle
1990). Även vad gäller dessa områden förekommer dock kritik mot högskolereformen och arbetslivsanknytningen. Diskussionen omfattar därför även dessa
utbildningar.
Innan jag går in på den mer allmänt hållna diskussionen, lyfts några kritiska
punkter som specifikt berör verksamheten inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna fram. Den tidigare ämnesinriktade utbildningen vid dessa
fakulteter förändrades, i och med reformen 1977, till yrkesinriktad utbildning i

präglat (socialdemokratisk) utbildningspolitiken. Detta synsätt innebär en idé om att
utifrån centralt fastställda mål om utbildning kunna hitta tekniska (ekonomiska, administrativa och organisatoriska) lösningar som säkerställer att målen uppnås. Jag likställer
detta med vad till exempel Lindensjö (1981) kallar ett utbildningsteknologiskt synsätt.
17

1988/89 fanns 31 000 studieplatser, av totalt 114 000, på enstaka kurser, medan resterande platser fanns inom utbildningslinjerna (Scott 1991).
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ett från disciplinerna frigjort linjesystem.18 Sverker Gustavsson19 (1982) skriver
angående detta:
Vägledande för högskoleutbildningens innehåll inom humanistisk, natur- och
samhällsvetenskaplig fakultet har under senare år varit att på sikt utrota de
internationellt etablerade ämnena och ersätta dem med en indelning grundad
på samhälleliga behov. Nationalekonomin, fysiken, filosofin, statskunskapen,
sociologin, psykologin, biologin och historievetenskapen bör ersättas menar
man, med en gruppering efter praktiska sysselsättningar – arbetslivskunskap,
förvaltningskunskap, bostadskunskap och kunnighet i personaladministration.
Hela denna tio år gamla ambition är felaktig anser jag, inte bara så att våra
vetenskapliga teorier och begreppssystem förtjänar ett bättre öde än att gradvis förvandlas till ett slags idéhistoriska raukar i ett kaos av oteoretiskt kunnande. Utan också med tanke på vad som står på spel för det praktiska livets
del (Gustavsson 1982, s 603).

Gustavsson (1982) kritiserar här bland annat att grundutbildningen kommit att
struktureras utifrån praktiska sysselsättningar och därmed tappat anknytningen
och grunden i de etablerade akademiska ämnena och vetenskapliga teorier. Detta
leder enligt honom till en avintellektualisering av grundutbildningen, som har negativa konsekvenser, inte endast för fortsatt forskarutbildning och forskning,
utan även för samhälls- och yrkeslivet i stort. Urban Dahllöf (1984, s 27) skriver
också kritiskt att för alltför många humanister och samhällsvetare har det ”blivit
möjligt att gå igenom både gymnasieskola och grundutbildning inom högskolan
utan att någonsin få lära sig hantera olika källmaterial, analysera och kombinera
olika texter på något mer ingående sätt eller brottas med tolkningsalternativ”.
Specialutbildningen för humanisterna och samhällsvetarna har enligt honom blivit alltför ytlig, i jämförelse med i första hand naturvetarna – som både kan sägas
ha en specialutbildning värd namnet och en någorlunda fyllig kompletterande
allmänbildning (Dahllöf 1984). Linjesystemet har enligt kritiken alltså lett till att
utbildningen vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna tappat

18

Scott (1991) visar dock, med hjälp av statistik från UHÄ, att en större andel studenter
inom humaniora och mer teoretiskt inriktade samhällsvetenskapliga studier följer enstaka kurser än vad som är fallet för de övriga utbildningsområdena.
19

Sverker Gustavsson är 1982 redaktör för tidskriften Tiden. Han kommer senare att bli
statssekreterare och när han som sådan deltar i debatten blir han mindre kritisk till högskolesystemet. Han påtalar då att det inom systemet finns en öppenhet för lokala initiativ
och variationer, men att det spridits en myt om centralisering ute i verksamheten, som
gjort att lärosätena inte uppmärksammat denna öppenhet (jfr af Trolle 1990).
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sin vetenskapliga förankring, samtidigt som den endast specialiserats på ytan. Den
uppfyller därför varken kraven på en generell medborgerlig utbildning av god
kvalitet eller kraven på en god yrkesinriktad utbildning. I motsats till Gustavssons (1982) och Dahllöfs (1984) starka kritik finns det i diskussionen de som
hävdar, att linjesystemet istället möjliggjort en övergång från en snäv specialisering
inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området till en breddad inriktning med krav på helhetssyn – detta gäller till exempel lärarutbildningen (jfr af
Trolle 1990).
Trots den starka kritik som riktas mot linjesystemet, ifrågasätts i diskussionen
egentligen inte arbetslivsinriktningen som sådan – utan det som diskuteras kan
snarare benämnas innehållet i arbetslivsinriktningen och olika ”balansproblem”
när det gäller högskolans kunskapssyn. I diskussionen belyses till exempel konflikten, eller relationen, mellan kunskap som fritt sanningssökande och kunskap
som samhällelig nytta, frågor om generell kontra specialiserad kunskap, breda
baskunskaper kontra tidig avgränsning, ytförståelse kontra djupförståelse, instrumentalitet kontra intellektualism och värderingsförändringar och så vidare
(jfr Abrahamsson 1985).
I diskussionen lyfts det fram att högre utbildning alltid haft, och bör ha en anknytning till arbetsliv och samhällsliv och att diskussioner om den vetenskapliga
kunskapens praktiska tillämpning har sina rötter långt tillbaka i tiden (Abrahamsson 1984a, Murray 1984). Men det framhålls också att diskussionen om
högre utbildning inte endast får behandla relationen mellan utbildning och arbetsliv. Högre utbildning riskerar då att endast bli en del i den byråkratiska ordningen och arbetsdelningen. Detta ses som problematiskt, eftersom den byråkratiska
ordningen och arbetsdelningen tenderar att förstärka främlingskapet mellan
människorna och byråkratin, vilket kan leda till en maktkoncentration i samhällets toppskikt. En högskola som inte blir någon motvikt, utan snarare bidrar till
att förstärka specialiseringen i samhället kan därför bli ett allvarligt hot mot demokratin (Bergendal 1984).
Kritiken mot utbildningslinjerna riktas utifrån ovanstående mot deras ”snuttifierade” och alltför snäva utbildningsinnehåll, vilket riskerar att leda till en för hög
grad av specialisering (jfr Abrahamsson 1984a, Dahllöf 1984, Murray 1984).
Abrahamsson (1984a, s 11) skriver till exempel, att det är en viktig uppgift för
högskolan att motverka ”utbildningsmässiga återvändsgränder, en för långt driven specialisering eller alltför enögda och avskärmade bilder av samhället, tekniken och arbetslivet”. Dahllöf (1984, s 24) påtalar att vi måste acceptera en viss
grad av specialisering, men inte acceptera att den leder till ”fackidioti eller någon
specialisternas dominans” och dåvarande universitetskansler Carl-Gustaf Andrén
(1984, s 7) framhåller att:
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Yrkesinriktningen i den nya högskolan får inte innebära att man gör avkall
på målet att de studerande kritiskt skall kunna bedöma olika företeelser i arbetsliv och samhälle. Därför behöver de studerande grundläggande kunskaper
av stor omfattning innan de kan specialisera sig inom olika yrkesområden eller discipliner. Det är viktigt att föra en levande diskussion om vad som menas med god professionell kunskap i högskolan (Andrén 1984, s 7).

Betoning på generalistkompetens, kritisk granskning och bildning
Istället för ett snävt utbildningsinnehåll, som syftar till att förbereda studenten för
arbetslivet, förespråkas i diskussionen, efter högskolereformen 1977, en högre
utbildning, som leder till bredd och generalistkompetens samt till personlig och
intellektuell utveckling. Kritisk granskning med reflektion och analys lyfts fram
som ett centralt utbildningsinnehåll. I diskussionen lyfts bildningsbegreppet fram
för att sätta fokus på den önskade inriktningen av högre utbildning mot bredd
och generalistkompetens och bildningsbegreppet intar en central position för att
förstå vilka syften och mål som den högre utbildningen tillskrivs i diskussionen
(jfr Abrahamsson red 1984, Abrahamsson red 1985).
Bildningsbegreppet kopplas i diskussionen starkt samman med samhällsvetenskap, humaniora och humanistisk livsåskådning och den högre utbildningen
skrivs i relation till detta fram som ett medel för att skapa såväl en konstruktiv
balans mellan humanvetenskaplig förståelse och naturvetenskaplig/teknisk specialkunskap, som en motkraft mot en framväxande urholkning och teknifiering av
både arbetsliv och kultur (jfr Abrahamsson red 1984, Abrahamsson red 1985).
Jag kommer inte att kunna redogöra för alla de skilda innebörder som bildningsbegreppet tillskrivs i diskussionen, men vill ändå ge några exempel för att belysa
vilka synsätt på den högre utbildningens syften och mål som framtonar i diskussionen efter högskolereformen 1977.
Den första innebörden av bildningsbegreppet som framtonar i diskussionen betonar den högre utbildningens nytta i samhället – för såväl demokratisk, kulturell
som ekonomisk utveckling. Den högskoleutbildade individen behöver, i enlighet
med detta, en vidgad samhällelig, kulturell och naturvetenskaplig förståelse – både
för att kunna utföra sitt yrke på bästa sätt och för att kunna bidra till samhällslivets utveckling i stort. Högskoleutbildningen behöver därför breddas och tillföras
fler perspektiv. Enligt till exempel Andrén (1984, s 7) kan detta uppnås genom att
expertkunskapen inom ett begränsat fält kompletteras med ”en vidare kringsyn
med inslag av sociala, humanistiska och helst djupt mänskliga perspektiv”. Dahllöf (1984) använder begreppet allmänbildning och påtalar att när allmänbildningsgraden är hög eller fördjupad har den högskoleutbildade bättre förutsättningar att:
samverka med, förstå och uppskatta inte bara företrädare för andra specialiteter utan också dem som i politiska församlingar, myndigheter och företag,

49

intresseorganisationer och föreningar har att göra prioriteringar och fatta beslut om vad som bör göras och med vilka resurser detta skall ske. En allmänbildad specialist har genom sin större mångsidighet lättare att anlägga olika
perspektiv, samtidigt som den egna professionella teoretiska och metodiska
skolningen borgar för att han eller hon – genom analogislut – har förutsättningar att förstå och hysa respekt för det kunnande och de arbetsinsatser som
ligger bakom andra specialisters slutsatser (Dahllöf 1984, s 25).

I den första innebörden av bildningsbegreppet tillskrivs den högre utbildningen
inte något specifikt ämnesinnehåll – även om humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv betonas starkt – utan frågan om innehåll är snarare något
som måste sättas i relation till de specifika kunskaper och erfarenheter som individen tidigare förvärvat genom praktik, yrkesutövning och utbildning. Det rör sig
om ”sådan kompletterande kunskap och förståelse som gör att individen kan få
perspektiv på tillvaron utanför sin egen specialitet och kan sätta in denna i ett
större sammanhang” (Dahllöf 1984, s 28). I den nyttoinriktande innebörden av
bildning framträder ett synsätt på den högre utbildningens syften och mål som
främst betonar den högre utbildningens samhälleliga värde.
Den andra innebörden av bildning betonar den högre utbildningen som viktig
mer för den enskilda individens utveckling och för hennes förvärvande av särskilda insikter eller förmågor. Poängen här är att ingen vet hur framtiden eller den
kunskap som kommer att behövas i framtiden ser ut. Individen behöver därför en
högre utbildning som ytterst syftar till att förbereda henne för en oförutsägbar
framtid. Andrén framhåller i en dokumenterad dialogväxling med Abrahamsson
till exempel att ”ingen utbildning gör någon färdigutbildad” och att det finns begränsningar i ”både vårt vetande och vår förmåga” (Andrén och Abrahamsson
1985, s 88). Det framhålls vidare att det ligger i universitetsidén att ”ha en ödmjuk inställning till omvärlden”, vara ”medveten om att det kommer att ske förändringar” och ”det är den öppenheten och den nyfikenheten” som Andrén hoppas skall prägla den högre utbildningen (Andrén och Abrahamsson 1985, s 88).
Eftersom framtiden betraktas som oviss, ses det också som svårt att framhäva
vissa perspektiv eller ämnen, som mer värdefulla än andra inom den högre utbildningen:
Däremot är det högskolans uppgift att ge de studerande sådana intellektuella
verktyg att de själva kan följa med i utvecklingen och kritiskt förstå och tolka
nya inslag i samhällsbilden och arbetslivet. De behöver också kunna förmedla
vårt intellektuella och kulturella arv till kommande generationer (Abrahamsson 1984b, s 96).

De vetenskapliga disciplinerna ses som viktiga för individens förvärvande av intellektuella verktyg och för hennes personlighetsutveckling. Det påtalas dock att de
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vetenskapliga disciplinerna inte kan få vara den enda grunden för högskolan ”om
denna skall vara en brännpunkt för vår kulturs, vårt arbetslivs kunskap” (Bergendal 1984, s 112). Högskolan och de vetenskapliga disciplinerna får inte isolera
sig från det omgivandet samhället och det vardagsliv människor lever, eftersom
”Kunskapen måste till slut bedömas på samhällets villkor. Det blir också i dess
tjänlighet för människorna och deras samhälle som den till slut värderas” (Bergendal 1984, s 112). Även i den andra innebörden av bildning ses det alltså som
viktigt att den högre utbildningen har samhällsrelevans, men den högre utbildningens syften och mål för individen och för ett bredare kultur och samhällsliv
betonas i högre utsträckning här, än vad som görs i den första innebörden av
bildning.
Oavsett den närmare betydelse den högre utbildningens syften och mål tillskrivs
i diskussionen, i relation till olika innebörder av bildningsbegreppet, ligger det i
framlyftandet av bildningsbegreppet ett krav på att relatera högre utbildning till
ett större samhälleligt sammanhang än arbetslivet och ett krav på att rikta högre
utbildning mer mot generalistkompetens, djupinriktat lärande och kritiskt tänkande. Mac Murrays (1984, s 58) påtalande av att bildning förutsätter ”dels
kunskaper som ger överblick och förståelse, dels färdigheter som lättast kan
sammanfattas i orden att kunna tänka” uppfattar jag som en god sammanfattning av de synsätt på den högre utbildningens syften och mål som förmedlas via
diskussionen om bildning.
Betoning på internationalisering, kvalitet och konkurrens
Inom ramen för diskussionen förs under 1980-talets senare hälft och början av
1990-talet också en debatt om svensk högre utbildning i ett internationellt perspektiv. De synsätt på den högre utbildningens syften och mål, vilka kommit till
uttryck i diskussionerna om bildning – att i högre grad rikta högre utbildning
mot bredd och kritiska förmågor för att bidra till såväl bred samhällelig utveckling som personlig utveckling – ses som gångbara även i ett internationellt perspektiv och vissa av de ovan nämnda debattörerna betonar det internationella
perspektivet. En kort tid efter att högskoleutredningen tillsätts 1989, kommer två
rapporter som specifikt behandlar internationalisering. Internationaliseringsperspektivet får betydelse i den utbildningspolitiska diskussionen vid tiden för högskolereformen 1993 och båda rapporterna omnämns i högskoleutredningens
slutbetänkande (SOU 1992:1). Jag vill därför nämna dessa rapporter kort här:
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Den första rapporten är skriven av Peter Scott (1991)20. I den ges en bakgrund
till varför internationalisering av den svenska högre utbildningen blivit en viktig
fråga. I rapporten påtalas att grunderna för det svenska högskolesystemet delvis
är i upplösning:
Swedish higher education moves to the rhythms of Sweden’s history and culture, of its contemporary society, of a global economy evolving rapidly towards postindustrialism, and of the shift in the scientific tradition labeled
postmodernism. Its inherited traditions, its present structure and its future
possibilities are shaped by these historical, social, economic and intellectual
forces. But the interpretation of these forces has become less certain; their direction is less clear. And Swedish universities and colleges are affected by this
uncertainty. The ground seems to be moving under the system (Scott 1991, s
14).

I rapporten skrivs vidare att den svenska högre utbildningen kan komma att vinna fördelar av den nya, mer komplexa, situationen, men en förutsättning för detta
är att internationaliseringsarbetet förbättras och ges en ny inriktning. Det svenska
internationaliseringsarbetet har enligt rapporten ibland ”skamfilats mot bakgrund av den isolationism som är rotad i den svenska offentliga kulturen”21
(Scott 1991, s 15) – det vill säga den isolationism som har sin grund i neutralitetspolitiken och det svaga samarbetet med ickenordiska länder, så kallade ”europeiska grannar” 22 (Scott 1991, s 15). En öppnare hållning och ett närmare
samarbete bör enligt rapporten komma till stånd.23 Med utgångspunkten i ett internationaliseringsperspektiv, som förespråkar ett förbättrat internationaliseringsarbete och ett utökat europeiskt samarbete som den framtida grunden för
högre utbildning i Sverige, belyses frågor om utbildningskvalitet och organisation
vidare i rapporten.
Scott (1991) påtalar att kritiken mot den linjeorganiserade utbildningen delvis
är orättvis i ett internationellt perspektiv. Han påvisar att många studenter fortfarande läser enstaka kurser och att många linjer är långt ifrån anti-intellektuella.

20

Rapporten skrevs på förfrågan av Håkan Westling, dåvarande rektor vid Lunds universitet samt ordförande i högskoleutredningen, och utgjorde ett av många underlag i
högskoleutredningens arbete (Scott 1991, SOU 1992:1).
21
”chafed against the isolationism that is rooted in the nation’s public culture” (Scott
1990, s 15).
22

“European neighbours” (Scott 1991, s 15).

23

Svenska lärosäten har vid tidpunkten redan börjat delta i olika Europiska samarbetsprogram, som ERASMUS och COMETT, vilket är något som uppmuntras i rapporten
(Scott 1991).
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Snarare har flera av utbildningslinjerna, enligt hans uppfattning, en bättre intellektuell koherens än många av de enstaka kurserna. I rapporten framhålls dock
att det vore bra om utbildningslinjerna kunde konstrueras ”lösare” och om kurserna kunde infogas som delar i ett större grundutbildningsprogram. Scott
(1991) påtalar dock ett antal brister som det svenska högskolesystemet kan sägas
ha i ett internationellt perspektiv. Bland annat påtalas bristen på undervisningsformer där studenter och lärare interagerar, att högskolesystemet är ett alltför
slutet system med för få platser och för låg rekrytering av unga studenter, att antalet korta kurser med avgränsad examination leder till ett ytinriktat lärande och
att mer komplexa examinationer är önskvärda.
Bristen på systematisk utvärdering som en kvalitetsdrivande faktor framhålls
också. Inte heller Scott ifrågasätter arbetslivsanknytningen som sådan, men skriver att synen på arbetslivsanknytningen innehåller konservativa uppfattningar
om vad det innebär att förbereda studenterna för arbete. De konservativa uppfattningarna bygger på en statisk och mekanisk syn på professionell kvalifikation,
vilken inte håller i ett snabbt föränderligt postindustriellt samhälle:
What is needed is not training in detailed procedures, initiations into privileged knowledge and socialization into rigid occupational cultures, but a
broader and more intellectual education that encourages imaginative risktaking and teaches transferable skills (Scott 1991, s 48).

I rapporten uppmuntras initiativ tagna för kurser som betonar kunskapsfilosofiska och etiska frågor – vilka uppges markera en förändring mot ett ”friare lärande som ger eko av större förändringar i det svenska och västerländska samhället” 24 (Scott 1991, s 13). Likaså uppmuntras i rapporten initiativ tagna, i undervisning, för att bedriva undervisning i seminarieform och därmed ge studenterna mer utrymme för reflektion och samtal. Jag ser rapportens uppmuntrande
av sådana initiativ som en parallell till det som efterfrågats i den ovan refererade
svenska bildningsdebatten.
I rapporten lyfter Scott (1991) fram ett antal synpunkter, som delvis speglar en
annan anda än de i bildningsdebatten framförda synpunkterna. Den svenska
högre utbildningens kvalitet belyses utifrån internationella prestations- och konkurrensaspekter. I likhet med vissa inlägg i den ovan refererade diskussionen påtalas i rapporten att den socialdemokratiska politiken har inverkat starkt på den
svenska högre utbildningen. Den största effekten som politiken haft uppges här
vara ”systemets jämlikhetssträvande instinkter, som är mycket starkare än i de

24

”liberal learning that echoes the wider changes in Swedish and Western society” (Scott
1991, s 13).
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flesta andra europeiska länder” 25 (Scott 1991, s 18). Angående de jämlikhetssträvande instinkterna skrivs vidare att:
In social terms these instincts has brought nothing but benefits. Professional
education has the same status as the traditional arts and sciences, reducing
the pernicious distinctions between doers and thinkers that are still important
elsewhere. Vocational schools have been incorporated into the higher education system, effectively abolishing subordinated categories like ‘further education’ and ‘technical education’ which have lingered on in other countries
(Scott 1991, s 18).

Vad gäller jämlikhetssträvandena lyfts arbetet med jämställdhet fram som exceptionellt framgångsrikt, internationellt sett, och i rapporten påtalas att detta ger
gott hopp om framtiden. De akademiska konsekvenserna skrivs dock fram som
tvetydiga och högskolesystemets jämlikhetsinstinkt kritiseras utifrån internationella prestations- och konkurrensaspekter.
I rapporten lyfts det fram att systemet inte tillåter akademisk särskillnad, vare
sig vad gäller excellent forskning eller ”intellektuell konkurrens”26 (Scott 1991, s
19) mellan studenter – “Möjligtvis tillåter till och med systemets jämlikhetsinstinkt
akademisk mediokrati att blomstra”27 skriver Scott (1991, s 19). I systemet betonas enhet på bekostnad av mångfald och starka hierarkier uppges inte vara accepterade i Sverige. Förslag som innebär upprättande av sådana hierarkier skulle enligt rapporten förolämpa jämlikhetsinstinkten. Det vore därför svårt att föreslå
att en ”superliga” 28 (Scott 1991, s 18) av forskningsuniversitet skapades – även
om just detta enligt rapporten framstår som rimligt med tanke på den internationella konkurrensen. I rapportens belysning av den högre utbildningens kvalitet
utifrån internationella prestations- och konkurrensaspekter, riktas också kritik
mot de svenska utvärderings- och kontrollsystemen, vilka uppges vara underutvecklade. Mer specifikt påtalas här att underutvecklade marknadsmekanismer,
svag nationell uppföljning och kontroll, avsaknad av kvantitativa prestationsindikatorer samt en svag professionell självreglering bidrar till ett svagt konkurrensoch kvalitetsdrivande system (Scott 1991, s 68-69).

25

”the system’s egalitarian instincts, which are much stronger than in most other European countries” (Scott 1991, s 18).

26

“intellectual competition” (Scott 1991, s 19).

27

”Possibly the egalitarian instincts of the system may even allow academic mediocrity to
flourish” (Scott 1991, s 19).

28

”super-league” (Scott 1991, s 18).

54

Den andra rapporten är skriven av Ulf af Trolle (1990)29. I den belyses också
svensk högre utbildning utifrån internationella prestations- och konkurrensaspekter. Betoningen på internationell konkurrens, akademisk excellens samt utvärdering och kontroll är ännu tydligare här än i den förstnämnda rapporten. I
rapporten diskuteras behovet av att ta om hand den intellektuella eliten och problemen med breddutbildningen. Jämlikhetsidén kritiseras och det påtalas att:
För den som har haft förmånen att verka länge i en miljö, där man hyllar intellektuellt mästerskap långt mer än finansiellt, har det varit kusligt att se hur
vi i Sverige sedan 60-talet byggt vårt utbildningssystem på dyrkan av medelmåtta. Självklart måste det accepteras medelmåttor på det intellektuella området liksom inom sporten, men det blir förgörande när mediokrati görs till
öppet mål. […] Läsaren kommer att finna hur vi sökt att medvetet skapa jämlikhet i utbildningen, inte genom att öppna dörrarna på vid gavel för alla begåvade ungdomar utan genom att länge tillse, att ingen som lyckas komma in
i det slutna systemet skall kunna lämna det med bättre förutsättningar än
andra (af Trolle 1990, s 13).

I rapporten framhålls vikten av att det svenska högskolesystemet uppnår och bibehåller en internationell konkurrenskraft och förslag till en lämplig organisation
av utbildningssystemet ges utifrån detta. af Trolles argumentation för en internationellt konkurrenskraftig svensk högre utbildning måste uppfattas som ett nytt
inslag i den svenska utbildningspolitiska diskussionen om den högre utbildningens syften och mål.
Redan i U 68:s slutbetänkande fanns internationalisering och idéer om god kvalitet internationellt sett med som mål, men jag uppfattar att detta mer fanns med
som en strimma och ett medel att nå andra mål, medan af Trolle (1990) gör den
internationella konkurrenskraften till ett mål i sig. I rapporten skriver han att frågan om utvärdering och kontroll av den akademiska utbildningen och forskningen har vuxit fram som en huvudfråga i en strategi för internationell konkurrenskraft. Internationell konkurrenskraft, utvärdering och kontroll hänger alltså
samman och enligt rapporten ska detta skapas via uppbyggnaden av ett system av
intern konkurrens. Angående detta skrivs:
Mina mångåriga erfarenheter av konkurrens föranleder värderingen att om
svensk högre utbildning och forskning skall ha en chans att uppnå interna-

29

Rapporten skrivs av af Trolle som ett resultat av att han blivit tillfrågad om att medverka vid ett symposium om den svenska högskolan 1990. Arbetet med rapporten är
inget uppdrag utan det sker på af Trolles eget initiativ, medfinansiärer är SAF, SEB och
PK-banken (af Trolle 1990).
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tionell konkurrenskraft, måste vi kunna skapa en miljö av intern konkurrens.
Det kan inte ske genom privatisering, men det finns mängder av sätt på vilka
en kvalitets- och effektivitetsbefrämjande konkurrens ändå kan uppnås (af
Trolle 1990, s 243-244).

Det statliga ägandet inom det svenska högskolesystemet diskuteras i rapporten
och det påtalas att det är uteslutet att genomföra en förändring inom överskådlig
tid – oavsett om denna förändring vore önskvärd eller ej:
Det gemensamma statliga ägandet skapar ett problem inom den högre utbildningen och forskningen av samma slag som inom annan offentlig förvaltning,
nämligen ett monopolförhållande med en oundvikligt byråkratiserande effekt
(af Trolle 1990, s 243).

Istället för att föreslå ett avskaffande av det statliga ägandet förespråkas en decentralisering av verksamheten, där beslutsfattandet så långt som möjligt förläggs
till lärosätesnivå och helst vidare till den akademiska nivån, där allt ”i egentlig
mening produktivt [akademiskt, min kommentar] arbete” utförs (af Trolle 1990,
s 303). För att det akademiska arbetet ska hålla en hög kvalitet och bidra till en
stark internationell konkurrenskraft, måste dock arbetet finnas i ett speciellt
sammanhang. Angående detta skrivs i rapporten att:
På denna punkt blir det nödvändigt att införa ytterligare en klar värdering i
framställningen. Större delen av mitt arbetsliv har utspelats i internationell
konkurrens […] Min långa erfarenhet från sådan konkurrens har lärt mig,
inte bara hur obarmhärtig konkurrens kan vara, men också vilket oförträffat
medel den är, när det gäller att få människor att överträffa sig själva. Det
finns inget område, där man inte blir långt bättre genom tävlan än i ostörd
ro. Det räcker inte med goda föresatser (af Trolle 1990, s 243).

Professorerna skrivs fram som havandes en nyckelställning, men för att dessa ska
klara av att högprestera måste deras arbete alltså konkurrensutsättas. Konkurrensutsättningen ska ske i relation till ett kvalitets- och kontrollsystem – där lärosätena själva organiserar ”’primärkontrollen’ av kvalitet och effektivitet” (af Trolle 1990, s 309) – som också består av utvärdering och kontroll på nationell nivå.

Den svenska högre utbildningen omvandlas
Den utbildningspolitiska diskussion som behandlats ovan föregår den tidsperiod
som närmare studeras i avhandlingen. Framlyftandet av innehållet i diskussionen
fyller här funktionen att behandla den massiva kritik, som riktas både mot den
utbildningspolitik, vilken anses ligga till grund för högskolereformen 1977 och
mot den högre utbildning som reformen anses ha resulterat i. Framlyftandet fyller
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också funktionen att kort beröra innehållet i den utbildningspolitiska kamp som
föregår den i avhandlingen undersökta. Den massiva kritiken och den utbildningspolitiska kampen, som diskussionerna speglar, ser jag som viktiga delar av
bakgrunden till att en ny högskoleutredning tillsätts i slutet av 1980-talet och till
att en ny högskolereform genomförs 1993. Kritiken och kampen utgör också
viktiga delar av bakgrunden till den fortsatta, i avhandlingen mer ingående studerade, svenska utbildningspolitiska kampen om den högre utbildningens syften
och mål.
Mot bakgrund av den ovan behandlade diskussionen tillsätts alltså en ny högskoleutredning 1989 och en ny högskolereform genomförs 1993 (SOU 1992:1,
proposition 1992/93:1, proposition 1992/93:169). Reformen 1993 är, precis
som 1977 års reform, genomgripande på många plan. Den bygger bland annat på
idéer om en ökad grad av internationalisering av högre utbildning och forskning,
ökad frihet för universitet och högskolor samt forskningsanknytning av grundutbildningen. Reformen innebär förändringar av såväl studieorganisation, utbildningsutbud, antagning, institutionell organisation och resursfördelning till
grundutbildning som omfördelning av anslag till forskning (proposition
1992/93:1, proposition 1992/93:169). Reformen 1993 följs av en rad utbildningspolitiska beslut om förändringar, varav de som leder till en fortsatt stark
expansion av högskolan, och som når sin kulmen genom den socialdemokratiska
regeringens mål att 50 procent av en årskull ska ha påbörjat högre utbildning
innan 25 års ålder, får ses som några av de mest betydelsefulla30. Lika betydelsefulla är också de beslut som leder till att svensk, högre utbildning får en allt starkare anknytning till ett gemensamt europeiskt system för högre utbildning. Eftersom allt detta ingår inom ramen för den tidsperiod som avhandlingens analyser
omfattar, behandlas det inte mer ingående i kapitlet. I nästkommande kapitel,
kapitel 3, behandlas dock tidigare forskning som berör den utbildningspolitiska
kampen om den högre utbildningens syften och mål under tidsperioden.

30

Detta mål artikuleras först i den socialdemokratiska regeringens budgetproposition
1999/2000 och reartikuleras och specificeras genom proposition 2001/02:15.
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Kapitel 3 Tidigare forskning

En avhandling skrivs inte i ett tomrum; skrivandet av den här avhandlingen
genomförs inom ramen för en specifik diskursiv praktik – samhällsvetenskaplig
forskning om högre utbildning – där andra forskare tidigare tagit sig an frågor,
och producerat forskningstexter, som på olika sätt kan relateras till den studie jag
genomför i avhandlingen. I avhandlingens tredje kapitel lyfter jag fram tidigare
forskning om utbildningspolitik och den högre utbildningens syften och mål, med
det dubbla syftet att dels tydliggöra varifrån avhandlingens studie tar sina utgångspunkter, dels fördjupa några resonemang om den nutida utvecklingen av
utbildningspolitik och högre utbildning som grund för en diskussion av resultatet
av min egen studie i avhandlingens avslutande del III.
Forskning om högre utbildning bedrivs på bred front inom den samhällsvetenskapliga forskningsdomänen och omfattar forskningstexter från olika akademiska discipliner och med skilda teoretiska utgångspunkter. Ur ett internationellt
perspektiv konstituerar dessa forskningstexter ett tvärdisciplinärt forskningsfält,
som jag här benämner Studies of Higher Education. Inom ramen för detta fält
genomförs analyser av högre utbildning på såväl policy- och institutionsnivå som
på individnivå. Malcolm Tight (2003) ordnar fältet utifrån åtta olika teman, som
han menar är vanligt förekommande inom forskning om högre utbildning. Dessa
teman är: undervisning och lärande; kursutveckling och kursdesign; studenters
erfarenheter av högre utbildning; institutionell styrning; akademiskt arbete; system och policy samt kunskap. De två sistnämnda temana innehåller forskning
som fokuserar på, bland annat, utbildningspolitik, nationella policytexter, finansiering samt den högre utbildningens olika kunskaps- och framträdelseformer.
Det är framför allt inom ramen för de två sistnämnda temana som en samling av
forskningstexter, där frågor om den högre utbildningens syften och mål sätts i
fokus, inryms (jfr Tight 2003). Det är till denna del av fältet som avhandlingen
primärt avser att lämna ett bidrag och de flesta av de forskningstexter jag valt att
anknyta till i det här kapitlet, ser jag som artikulationer från denna del av fältet.
Dessa texter har sitt ursprung i såväl filosofi, idéhistoria, sociologi och statsvetenskap som pedagogik. Jag har dock också valt att anknyta till forskningstexter
som behandlar frågor om institutionell styrning, akademiskt arbete och studenters erfarenheter av högre utbildning – anledningen till detta återkommer jag till
senare.
Valet av forskningstexter att anknyta till är naturligtvis påverkade av de sammanhang där jag ingår, men jag har under avhandlingsarbetets gång försökt att
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göra breda sökningar i det internationellt konstituerade forskningsfältet om högre utbildning. Jag vill här inledningsvis kommentera grunderna för mitt urval av
forskningstexter, för att sedan närmare lyfta fram de resonemang som jag uppfattar vara centrala för avhandlingens problematik. Valet av forskningstexter är
gjort på två huvudsakliga grunder. Den första grunden utgörs av att forskningstexterna ska behandla den, för avhandlingen, centrala problematiken om den
högre utbildningens syften och mål, och det mer specificerade problemet om hur
dessa mål och syften skrivs fram via utbildningspolitiken. Centrala forskningstexter att anknyta till har utifrån denna grund blivit policyanalyser och styrningsanalyser, men också filosofiskt och idéhistoriskt diskuterande texter. Urvalet av
forskningstexter grundas också på att de ska behandla den centrala problematiken på ett sätt som är fruktbart i förhållande till avhandlingens diskursteoretiska
utgångspunkter. En stor del av de texter jag anknyter till härrör därför från sådan forskning som på något sätt försöker överskrida moderna/strukturella analyser av högre utbildning. Den tidigare forskningen, som på olika sätt haft inverkan på avhandlingens studie och som jag därför kommer att anknyta till i kapitlet, kontextualiserar i huvudsak frågor om högre utbildning genom att placera in
dessa i en globaliseringsdiskussion.
Gemensamt för den forskning som lyfts fram i kapitlet är att den går ut på att
visa hur en speciell marknadsekonomisk logik – benämnd till exempel akademisk
kapitalism (Slaughter & Leslie 1997, Slaughter & Rhoades 2004), en teknobyråkratisk föreställning om excellens (Readings 1996) eller globaliseringsdiskurs
(Tierney 2004) – i allt högre grad förhärskar inom utbildningspolitiken och begränsar det handlingsutrymme som finns inom ramen för den högre utbildningen. Forskningen är starkt kritisk till utvecklingen och påvisar hur centrala akademiska syften och mål påverkats samt hur makten över utbildningen förskjutits
från den statliga offentliga sektorn till den privata. Forskningen tar dock skilda
utgångspunkter i studiet av högre utbildning och kan därför sägas ha två huvudsakliga inriktningar (jfr Neave 2001): (a) en inriktning, där globalisering i första
hand förstås som utbredningen av ett kapitalistiskt system och där utbildningspolitiken och högre utbildning förstås som i allt högre grad styrd av detta systems
marknadsekonomiska logik, och (b) en inriktning, där globaliseringens kulturella
aspekter också betonas och där högre utbildning fortfarande kan förstås som en
kraft för att skapa ett förstärkt offentligt rum. Inom ramen för den sista inriktningen förs en mer normativ diskussion kring möjliga framtida vägar för högre
utbildning och utbildningspolitik. På ett övergripande plan ser jag avhandlingens
analyser som knutna till båda dessa inriktningar och jag vill lyfta fram några centrala referenser, vilka utgör relevanta jämförelsepunkter för min egen studie.
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Forskning om akademisk kapitalism och neoliberalism
Sheila Slaughter & Larry L. Leslies (1997) analyser31 av policydokument, länders
och enskilda universitets fördelningar av ekonomiska resurser samt intervjuer
med universitetsanställda har refererats flitigt inom forskningen på området. I
analyserna lyfts den globaliserade marknadsekonomin fram som den mest relevanta samhällskontexten för att förstå vad som händer inom den högre utbildningen och inom utbildningspolitiken.
Den globaliserade marknadsekonomin ställer, enligt Slaughter & Leslie (1997),
upp nya villkor, vilka lett till genomgripande förändringar av den högre utbildningen och utbildningspolitiken. Som särskilt viktiga anges: (a) förändringar i
tillgången till kapital för grundutbildning, forskarutbildning och forskning, vilka
ger upphov till en ökad konkurrens om såväl statliga som externa medel, (b) ökade krav på samarbete med marknadens aktörer, något som ger upphov till en
starkare tonvikt på den forskning som involverar sig med dessa aktörer och som
kan bidra till produktutveckling och innovation med betydelse för marknaden.
Grundutbildning, forskarutbildning och forskning har genom detta blivit alltmer
konkurrensutsatt och beroende av olika finansiärers värderingar av verksamheten. Slaughter & Leslie (1997) framhåller här principen om att den som finansierar verksamheten också kommer att bestämma innehållet i verksamheten och påtalar att i takt med att andelen samhällsintressenter – vilka har makt och intresse
att påverka utformningen av den högre utbildningen – ökar, ställs nya krav på
vad högre utbildning ska ge för avkastning. Guy Neave (2001, s 332) skriver angående detta, att “det är inte längre den offentliga sektorn som bestämmer prioriteringarna och därmed formar de praktiker, som i sin tur formar högre utbildning. Istället är det i hög grad den privata sektorn”32.
De nya samhällsvillkoren avspeglar sig i utformningen av utbildningspolitiken,
som blivit allt starkare knuten till den globaliserade marknadsekonomin och därför kommit att fokusera på:
economic competitiveness: product and process innovation, channelling students and resources into curricula that meet the needs of a global marketplace, preparing more students for the postindustrial workplace at lower

31

Såväl professorer, lärare (motsvarande lektorer), doktorander samt administratörer
ingår i urvalet av intervjupersoner. De länder som ingår i studien är USA, Kanada, Storbritannien och Australien. Slaughter & Leslie (1997) hävdar dock att det de kommit
fram till troligen också gäller för de flesta andra västländers högre utbildningssystem.
32

“it is no longer the public sector, which determines the priorities and therefore moulds
the practices that shape higher education. On the contrary, it is very much the private
sector” (Neave 2001, s 332).
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costs, and managing faculty and institutional work more effectively and efficiently (Slaughter & Leslie 1997, s 55).

Den högre utbildningens syften och mål har genom utbildningspolitiken främst
blivit att främja ekonomin, att ha ett starkare band till industrin och handeln, att
uppmuntra företagande och att ta hänsyn till samhällets behov av kvalificerad
arbetskraft. Utifrån sina analyser av policydokument från USA, Kanada, Australien och Storbritannien drar Slaughter & Leslie (1997) slutsatsen att
utbildningspolitiken – på grund av globaliseringen – i stort sett är densamma i alla
länder:
Globalization is a systemwide force to which countries, the several states,
and provinces develop unique responses, but the system effects are so powerful that higher education policies in some areas – access, curricula, research,
autonomy for faculty and institutions – converge (Slaughter & Leslie 1997, s
24).

Analyserna påvisar också att utbildningspolitiken inte längre ingår som en del av
de olika ländernas sociala program, utan i allt högre grad ingår som en underavdelning till olika ekonomiska program (Slaughter & Leslie 1997).
Adrianna Kezar (2004) hänvisar till bland annat Slaughter och Leslies studie
(1997) och påtalar att det är uppkomsten och förankringen av en neoliberal filosofi i utbildningspolitiken – något som varit särskilt tydligt under de senaste två
decennierna – som resulterat i den allt starkare marknadsanknytningen av högre
utbildning. Neoliberalismen beskriver hon förenklat som en reformulering av traditionella liberala värden, vilka bygger på tron att en svag stat är mer förmånlig
än en stark stat och på tron att det som är privat är gott och det som är offentligt
är dåligt: ”Enligt denna filosofi kommer en stark fokus på individer som möter
sina egna behov att leda till en starkare ’allmännytta’. Dessutom stödjer privat
företagande ’allmännyttan’ mer effektivt än offentliga institutioner”33. Angående
de mål och syften utbildningspolitiken skriver fram för högre utbildning skriver
hon vidare:
As noted earlier, the tenor of the charter is largely contingent on how decision-makers conceptualize the public that is, whether they are informed by a
communitarian, liberal or utilitarian philosophy. Each belief system has different implications for the charter. Thus, the industrial or entrepreneurial

33

”According to this philosophy, a strong focus on individuals meeting their own needs
will lead to a stronger public good. Furthermore, private enterprise supports the public
good more effectively than public institutions” (Kezar 2004, s 435).

62

models of higher education owe it existence largely to the ascendance of neoliberalism (Kezar 2004, s 437).

Kezar (2004) påtalar med detta att policymakare på det högre utbildningsområdet har stött uppkomsten av neoliberalismen och därmed har utbildningspolitiken avlägsnat sig från en kommunitaristisk idé om utbildning som allmängods.
I den neoliberala filosofin är studenter humankapital som behöver uppnå specifika yrkesfärdigheter för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden. Att högre
utbildning knyts till arbetsmarkanden är i sig inget nytt. Kezar (2004, s 437) skriver: “Högre utbildning har alltid till viss del tjänat arbetsmarknaden, men produktionen av högkvalificerade arbetare var aldrig dess primära mål”34. Det nya är
alltså snarare att detta blivit det primära målet, och att det kommit att fungera
som styrande för vad som sker inom utbildningspolitiken.

Forskning om den teknobyråkratiska föreställningen om
excellens och globaliseringsdiskursen
Readings (1996) och William G. Tierney (2004) gör delvis andra analyser av de
utbildningspolitiska förändringar som ägt rum, och de betonar globaliseringens
kulturella och politiska aspekter i högre grad än ovan nämnda analyser. Deras
analyser visar dock också hur en marknadsekonomisk logik kommit att förhärska den högre utbildningen och utbildningspolitiken. Readings (1996) benämner
denna logik en teknobyråkratisk föreställning om excellens medan Tierney (2004)
talar om en globaliseringsdiskurs.
I deras analyser framkommer det att i ett alltmer ekonomiskt globaliserat samhälle avtar nationalstatens betydelse för produktion av kapital, välfärd och kultur. Enligt Readings (1996, s 3), leder detta till att högre utbildning inte längre
kan länkas “till nationalstatens öde” 35 och en roll som ”producent, försvarare
och förmedlare av en idé om en nationell kultur”36. Tierney (2004) hänvisar till
Miyoshi (1998) som påpekat att utbildning länge setts som en del av den nationella kulturen, historien, identitet och styrning. Styrkorna i en sådan idé, menar
Tierney (2004), är det starka demokratiska engagemang som funnits i utbildningsidéerna. När nationsstatens betydelse minskar uppstår nya aktörer och
identifikationsmöjligheter och staten tenderar att ta på sig en mer byråkratisk
(managerial) roll. Enligt Readings (1996) har därför en ny idé om högre utbild-

34

”Higher education has always served the labour market to some degree, but the production of highly skilled workers was never its primary goal” (Kezar 2004, s 437).
35

“the destiny of the nation-state” (Readings 1996, s 3).

36

“producer, protector and inculcator of an idea of national culture” (Readings
1996, s 3).
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ning uppstått som framhåller, att det som idag ska anses vara av värde inom den
högre utbildningen är det som efterfrågas i ett leverantör–konsument perspektiv –
detta gäller såväl utbildning som forskning.
Readings (1996) skriver att det moderna universitetet historiskt sett kan sägas
ha haft tre idéer – det kantianska konceptet om förnuftet, den humboldtska idén
om kulturen och nu den teknobyråkratiska föreställningen om excellens. Han
påtalar att föreställningen om excellens leder till att universitetet läggs i ruiner, då
idén om excellens i sig är innehållslös – den ger ingen riktning eller innehåll till
verksamheten:
Excellence is … a means of relative ranking among the elements of an entirely closed system […] Excellence is clearly a purely internal unit of value
that effectively brackets all question of reference or function, thus creating an
internal market. Henceforth, the question of the University is only the question of relative value-for-money, the question posed to a student who is situated entirely as a consumer, rather than as someone who wants to think
(Readings, 1996, s 27).

Som jag läser det, menar Readings (1996) att den teknobyråkratiska föreställningen om excellens lämnar innehållsfrågan öppen för marknadsrelationella avgöranden och innefattar därför ingen egen idé om vad målen och syftena med den
högre utbildningen ska vara. Den högre utbildningens värde och innehåll bestäms
endast i relation till marknadens aktörer och deras efterfrågan på utbildning. På
marknaden blir högre utbildning en handelsvara och studenterna blir konsumenter av utbildning. Högre utbildning blir, ur detta perspektiv, att betraktas som en
investering som ska ge någon form av avkastning för den enskilda individen (Readings 1996).
Tierney (2004) refererar till Readings (1996) och utvecklar resonemangen något. Globalisering är enligt Tierney (2004) inte ett socialt faktum, utan en social
konstruktion eller en diskurs som byggs upp kring en ekonomisk doktrin. Globaliseringsdiskursen gör anspråk på objektivitet och sanning och dessa anspråk
konstituerar globaliseringsdiskursens makt:
In other words, globalization is what Foucault called a ‘regime of truth,’ a
form of existing rationality that is more powerful than any other form. Thus,
a social construction morphs into a social fact (Tierney 2004, s 8).

64

Genom införlivandet av begrepp och termer som människor associerar med något
positivt37 har globaliseringsdiskursen, enligt Tierney (2004), vunnit terräng och
kommit att framstå som naturlig och objektiv för oss. Detta har startat en social
globaliseringsprocess, där nationsstaten, som den enande principen för ekonomisk, politisk och kulturell analys blivit allt mindre viktig. Gränslösa världsomspännande relationer har istället tagit nationalstatens plats och i dessa relationer
verkar starka ekonomiska och teknologiska krafter.
Globaliseringsprocessen är enligt Tierney (2004) ett socialt faktum – vi kan i vår
vardag inte välja bort att leva i de relationer globaliseringsprocessen startat och vi
måste därför acceptera förekomsten av globalisering och det kapitalistiska systemet. För att förändra systemet måste vi dock påminna oss om dess konstruktivistiska drag och förstå globaliseringsdiskursens bakomliggande logik. Globaliseringsdiskursens kulturella logik innefattar hävdandet att lycka och mening främst
står att finna i varor och tjänster. Globaliseringsdiskursen bidrar till att bygga ett
samhälle där klyftan mellan rika och fattiga ökar och där förändring i hur allmännyttan definieras och förstås kan skönjas: ”Det man förväntar sig av staten
minskar, eller dunstar bort, när individen utelämnas till att vinna eller försvinna i
en gränslös ekonomi”38 (Tierney 2004, s 10). Tierney (2004) påtalar att detta har
omfattande konsekvenser för hur vi kommer att definiera begrepp som till exempel medborgare och rättvisa och för våra förväntningar på den högre utbildningen.
Under större delen av 1900-talet hade den högre utbildningen i USA det dubbla
syftet att vara motorn i att hjälpa fattiga ut ur fattigdomen och att socialisera individer till olika aspekter av medborgarskap, och utbildningspolitiken riktades
framför allt mot att främja allmännyttan. ”Även om dessa syften aldrig till fullo
realiserades, finns tveklöst tillräckliga bevis för att stödja uppfattningen om att
utbildningspolitiska styrdokument var riktade mot att främja allmännyttan”39
skriver Tierney (2004, s 14). Han påtalar vidare att saker som förr inkluderats i
begreppet allmännytta – så som sjukvård och utbildning – nu privatiseras och att
staten inte längre ses som en instans som ska ha som uppgift att hantera frågor
om rättvisa och medborgarskap i en globaliserad värld:

37

Tierney (2004, s 6) ger här exempel på begrepp som ”global citizen”, ”global community” eller ”global village”. Införlivandet av sådana begrepp får oss att tro att vårt medborgarskap och våra kollektiva identiteter bara har förflyttats från en plats till en annan.

38

”What one comes to expect of the state shrinks, or evaporates, as the individual is left
to sink or swim in a borderless economy” (Tierney 2004, s 10).

39

“Although these purposes was never fully realized, there is certainly enough evidence
to support the notion that educational policies were geared toward advancing public
good” (Tierney 2004, s 14).
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On one hand, a state is able to create policies for the people within its borders; when there are no borders, state policies becomes superfluous. On the
other hand, in a global environment, the focus is not on public goods aimed
at social justice such as public schooling. Instead, when transnational corporate economies are the engines that drive action, the state purposes and goals
become focused on ensuring that corporations are competitive. The principles
of the corporate economy take precedence. The profitability of business,
rather than the creation of jobs and the extension of democracy to all citizens, becomes the goal of the state (Tierney 2004, s 11).

Inom globaliseringsdiskursen tillåts företagsekonomiska principer ta överhanden
och sociala och kommunala mål tillskrivs ett lägre värde än till exempel förmågan
att konkurrera på marknaden.
Forskning om Bolognadeklarationen och den påföljande processen för europeisk högre utbildning – Bolognaprocessen – kan tolkas som bekräftelse på att Readings (1996) och Tierneys (2004) analyser är relevanta för studier av svensk utbildningspolitik. Den europeiska utbildningspolitiken, vilken är ett resultat av
övernationella institutioners arbete, styrs enligt forskningen av Bolognaprocessens diskurser, som framför allt byggs upp kring en marknadslogik40. Den europeiska utbildningspolitiken främjar därmed framför allt den högre utbildningens
syfte att bidra till kunskapsekonomin och en ökad konkurrensförmåga (jfr Barkholt 2005, Fejes 2008, Rosamund 2000). Kasper Barkholt (2005) och Ben Rosamund (2000) påtalar att detta medfört att den europeiska utbildningspolitiken
framhåller att tillämpad högre utbildning är mer värdefull än traditionell högre
utbildning.
Forskningen påvisar också hur nationalstaterna delvis ersätts, eller påverkas, av
de övernationella institutionerna – i det här fallet den Europeiska kommissionen
och andra EU institutioner – och att dessa kommer att spela en större roll för den
nationella högre utbildningspolitiken (Barkholt 2005, Rosamund 2000). Kasper
Barkholt (2005, s 28) framhåller dock att de europeiska staterna än så länge försöker att fokusera på fördelarna med marknadsanpassning och konkurrens,
samtidigt som de försöker att behålla högre utbildning som en allmännytta. Jag
uppfattar ändå forskningen som ett påtalande av framtida risker med Bolognaprocessen: Om svensk utbildningspolitik i allt högre grad kommer att styras av
Bolognaprocessens logik, riskerar avgörande frågor om vad som är gångbara
kunskaper – och om vad som ska vara den högre utbildningens syften och mål –
att lämnas till marknadens aktörer och övernationella institutioner. Konsekven-

40

“The logic of marketization” kallas denna logik i Barkholt (2005) och Rosamund
(2000).
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sen av detta är också att statens och den nationella utbildningspolitikens roll blir
allt mer byråkratisk.

Forskning om utbildningspolitikens konsekvenser
Forskningen påvisar att den formulerade utbildningspolitiken har haft genomgripande konsekvenser för strukturen för akademiskt arbete. Kezar (2004) påtalar
att den högre utbildningens mål och syften bestäms i en ömsesidig relation mellan
den högre utbildningen och samhället. Den högre utbildningen och samhället ligger i ständig förhandling om vad som är en lämplig relation dem emellan och om
vilka grunder relationen ska vila på. Relationen bygger på såväl legala överenskommelser som en ömsesidig tillit. Detta innebär bland annat att samhället ansvarar för resurser, politiskt stöd, råmaterial och i viss mån fungerar det som riktningsgivande, medan högre utbildning ansvarar för att utbilda studenter, fungera
som utvecklare och kunskapskälla, bistå med samhällskritik samt bidra till det
omgivande närsamhället. Kezar (2004) påvisar dock att den högre utbildningens
mål och syften i stor utsträckning är beroende av hur beslutsfattare uppfattar vad
som är allmännyttigt och att målen och syftena med högre utbildning påverkas
påtagligt av den statligt formulerade utbildningspolitiken.
Eftersom den formulerade utbildningspolitiken, enligt Kezar (2004), under de
senare åren stöttat uppkomsten av de neoliberala idéerna och införandet av en
marknadsmodell, blir också institutionella frågor om den högre utbildningens
allmännytta nu förknippade med centrala neoliberala idéer om individualism, privat företagande, ekonomiska mål och standarder för effektivitet. Marknadsmodellen är alltså genomträngande och påverkar sociala och offentliga syften med
högre utbildning. De institutionella målen blir, som ett resultat av detta, alltmer
allierade med individuella konsumenters mål än med samhälleliga mål, vilket står i
motsats till kommunitära begrepp och uppfattningar om högre utbildning som
viktig för främjande av kollektiva förmåner och samhället som helhet (Kezar
2004).
Brian Pusser och Dudley J. Doane (2001, s 21) påtalar, i likhet med Kezar
(2004), att den formulerade utbildningspolitiken, och applicerandet av marknadsmodellen på högre utbildning, riskerar att leda till att den högre utbildningens allmänna värde får ge vika för en idé om högre utbildning som ett ”privat
företagande”41. Den högre utbildningens avkastning förväntas då ges i form av
privata ekonomiska förmåner. De skriver vidare att i den mån förväntningar fortfarande finns på att högre utbildning ska bidra till sociala förmåner, tenderar
också dessa förmåner att i allt högre grad betraktas som förmåner inom ramen
för det privata – alltifrån sjukvård till utbildning blir privata angelägenheter, där

41

”private enterprise” (Pusser & Doane 2001, s 21).
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individen själv ska ta ansvar och välja mellan de olika alternativ som marknaden
erbjuder. Inom ramen för den marknadsekonomiska modellen uppstår därför
krav på att ”stärka studenterna som konsumenter” 42 (Pusser & Doane 2001, s
21).
Pusser och Doane (2001) påtalar att det kan uppfattas som en paradox att krav
på att stärka studenterna som konsumenter uppstår i de stater, där de flesta examina produceras inom ramen för offentliga, icke-vinst drivande institutioner43 –
vilket än så länge är fallet i Sverige. Det logiska borde istället vara att krav reses på
att ”stärka dem [studenterna] som ägare av, eller aktörer inom en kooperativ,
offentlig sfär”44 (Pusser & Doane 2001, s 21). Detta skulle innebära en ökad betoning på den högre utbildningens kraft att bidra till allmännyttan – genom att till
exempel utbilda ledare från olika samhällsgrupper, bidra till ett starkare civilt engagemang, bidra till ett ökat valdeltagande samt att skapa en större social sammanhållning. Pusser & Doane (2001) exemplifierar att detta sker inom ramen för
vissa av de amerikanska högre utbildningsinstitutionerna. Courtney H. Thornton
& Audrey Jaegers (2007) studie kan här också ses som ett exempel på att det
finns universitet som fortfarande svarar mot kraven på demokratiskt och civilt
engagemang45. Pusser och Doane (2001) påtalar dock att det inte är säkert att
betoningen på utbildningens demokratiska och civila engagemang är starkare
inom ramen för de offentliga högre utbildningsinstitutionerna. De ekonomiska
fördelar som högre utbildning kan komma att bidra till – så som ökade skatteintäkter, högre produktivitet, ökad konsumtion och högre grad av arbetsmarknadsförberedelse – används som starka argument i de utbildningspolitiska diskussionerna. Deras tes är därför, att icke-vinstdrivande institutioner tidigare har
kunnat legitimera sin offentliga finansiering genom att fokusera på den högre utbildningens allmännytta och sociala fördelar. På det viset har dessa institutioner

42

”empower students as consumers” (Pusser & Doane 2001, s 21).

43

Pusser och Doane (2001) diskuterar i sin artikel endast skillnader mellan olika amerikanska stater, och förekomsten av offentliga, icke-vinst drivande institutioner kontra
privata.
44

”empower them [the students] as owners, or as stakeholders in a cooperative public
trust” (Pusser & Doane 2001, s 21).
45

I Thornton och Jaegers (2007) studie analyseras University of North Carolina (UNC),
som enligt författarna är det äldsta offentliga universitetet i USA. Studien visar att UNC
är uppbyggd kring ideologi, kultur och handlingar som är starkt rotade i en amerikansk
“liberal education” tradition. De skriver att ”the institution has clearly come to value
those dimensions of civic responsibility for which its cultural equipment is well suited:
namely, acting for the benefit of community and supporting democratic values, systems,
and processes” (Thornton & Jaeger 2007, s 1013).
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kunnat satsa på till exempel grundforskning och generell medborgerlig utbildning
före kommersiella aktiviteter. Nu smyger det sig dock in en ökad betoning på att
högre utbildning ska leda till ekonomiska fördelar – för både de privata institutionerna och de enskilda individerna – även här (Pusser & Doane 2001).
Flera andra forskare påtalar att orienteringen av högre utbildning från allmännyttan mot marknaden och ekonomiska mål är ett världsomspännande fenomen
– inte minst relevant vad gäller omstruktureringen av europeisk högre utbildning
(Barkholt 2005, Hufner 2003, Kezar 2004, Rosamund 2000).
Den högre utbildningen beskrivs i forskningen idag också som en institution
som har förändrats från att vara en stark autonomi och professionskultur till att
bli en institution som samarbetar med, eller styrs av staten och industrin. De institutionella och individuella strävandena som de nya utbildningspolitiska villkoren
gett upphov till – att säkra medel, att tävla om studenter på en konkurrensutsatt
marknad och att investera humankapital i konkurrenssituationer – kallar Slaughter & Leslie (1997, s 210) för akademisk kapitalism. De skriver:
academic capitalism in general, and science and technology in particular, as
bringing about broad change in higher education to the point where the center of the academy has shifted from a liberal arts core to an entrepreneurial
periphery (Slaughter & Leslie 1997, s 207).

Ett exempel på en sådan förändring är enligt Kezar (2004) att det inom ramen för
enskilda lärosäten formuleras institutionella mål, som snarare riktas mot att uppfylla de krav som individuella konsumenter ställer på den högre utbildningen,
istället för att riktas mot att uppfylla de offentliga samhälleliga målen, vilka ska
gynna samhället som helhet. Slaughter & Leslies (1997, s 209) studie påvisar också att politiken omformade såväl lärarkollegiets arbete som både forskarutbildning och grundutbildning. De individer – administratörer, forskare, lärare och
studenter – som ger sig in i marknadsrelationerna kan, utifrån deras studie, förstås i termer av akademiska kapitalister. Som akademiska kapitalister är de rationellt marknadsekonomiskt tänkande och handlande, och tillskrivs egenskaper
som tävlingsinriktade46, prestigefulla47, praktiska och sökande efter privata vinster48.

46

Eng: ‘Competitive’ (Slaughter & Leslie, 1997, s 113).

47

Eng: ‘Prestigious’ (Slaughter & Leslie, 1997, s 122).

48

Vad gäller forskarna menar Slaughter & Leslie (1997) att detta kommer till uttryck i
handling i form av till exempel ett ökat patentsökande eller val att påta sig externa konsultuppdrag.
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Särskilt påtagliga är förändringarna i handlingsmönster hos forskarna (Gould
2003, Kezar 2004, Slaughter & Leslie 1997). Enligt Slaughter och Leslie (1997, s
206) karakteriseras forskares handlingar av att de “strävar efter att uppnå den
entreprenöriella expertis som möjliggör för dem att agera som akademiska kapitalister”49. Eric Gould (2003) påtalar på liknande sätt att forskare är farligt nära
att bli insvepta i, och låta sig styras av, ”rena utilitaristiska marknadsdefinitioner”50. Förändringar av detta slag påtalas även av svenska forskare. Sverker Gustavsson (2000, s 47) skriver till exempel:
För tio år sedan var den allmänna meningen, att vad som då fanns av detta
slags mellanliggande resurser borde överföras till fakulteter och forskningsråd. Istället har vi fått bevittna en förskjutning i rakt motsatt riktning. Ställföreträdare för politik och marknad avgör mer och mer. Som följd härav blir
det mest angelägna – fritt väljande doktorander och yngre forskare – allt svårare att finansiera.

Gustavsson (2000, s 47) kritiserar här den formulerade politiken och det alltmer
begränsade utövarstyret51 denna resulterat i. Han menar att dagens styrning försätter de svenska lärosätena i en ”kniptång”, där viktiga akademiska värden måste åsidosättas och där universiteten inte längre har råd ”att hålla sig med några
skrupler”. Li Bennich-Björkman (2007) lyfter i sin studie om akademisk frihet52
också fram förändringen av de svenska universiteten mot entreprenöriella universitet och ställer frågan om ett centralt värde som akademisk frihet har överlevt?
Hon drar slutsatsen att forskarna fortfarande tilldelar akademisk frihet – i meningen att själva välja problem, metod och publiceringsform – ett högt värde, och
på olika sätt försöker utöva motstånd mot de krav som reses från externa aktö-

49

”seek to acquire the entrepreneurial expertise that allows them to act as academic capitalists” (Slaughter & Leslie 1997, s 206).

50

”purely utilitarian market definitions” (Gould 2003).

51

Det alltmer begränsade utövarstyret menar Gustavsson (2000) bland annat orsakats av
en ökande grad av externfinansiering samt av tillsättningen av externa ordföranden och
ledamöter i högskolestyrelserna.

52

Studien bygger på intervjuer med 17 forskare aktiva inom olika akademiska discipliner
vid Örebro universitet och Uppsala universitet. Intervjuerna genomfördes 2003 och inkluderade 10 professorer, tre lektorer, två forskare anställda på post-doc tjänster och två
projektanställda. Bennich-Björkman (2007) menar att studien har ett explorativt syfte,
och inte ett förklarande syfte, men eftersom hon kontextualiserar studien med forskning
om globalisering samt kunskapssamhällets och det entreprenöriella universitetets framväxt uppfattar jag ändå att studiens resultat kan relateras till ovan refererad forskning.
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rer. Samtidigt visar hennes studie att externfinansieringen av forskningen allokeras enligt en logik som snarare uppmuntrar anpassning, än självständighet, och
som också har påverkat forskarnas handlingar. Utifrån sin studie drar hon slutsatsen att: “Likformighet och alldeles för mycket hänsynstagande till forskningsfinansiärernas önskemål två uppenbara risker som indikeras i rapporten”53 (Bennich-Björkman 2007, s 354).
Michael Gibbons, Camilla Limoges, Helga Novotny m.fl. (1994) undersökte redan 1994 förändringar i den vetenskapliga kunskapsproduktionen och påtalade
att en ny kunskapstyp (mode of knowledge) höll på att ta form vid sidan, och på
bekostnad, av den traditionella54. Denna nya kunskapstyp, som Gibbons m.fl.
(1994) benämner ”mode 2” i relation till den traditionella ”mode 1”, påverkar
inte bara vilken kunskap som produceras utan även hur kunskapen produceras.
Kontexten inom ramen för vilken kunskapsproduktionen bedrivs – sättet på vilken kunskapen organiseras, det belöningssystem som används och de mekanismer som kontrollerar kvaliteten på det som produceras – uppges inverka på kunskapsproduktionen. Den nya kunskapstypen:
operates within a context of application in that problems are not set within a
disciplinary framework. It is transdisciplinary rather than mono- or multidisciplinary. It is carried out in non-hierarchical, heterogeneously organized
forms which are essentially transient. It is not being institutionalized primarily within university structures (Gibbons m.fl. 1994, förord).

Den nya kunskapstypen involverar ett närmare samarbete mellan olika aktörer
genom hela processen av kunskapsproduktion och processen påverkar på djupet
vad som kommer att räknas som god vetenskap. Forskning som är direkt applicerbar inom specifika samhällssektorer tenderar att i högre grad räknas som god
vetenskap inom den nya kunskapstypen.
Förändringar påvisas i den internationella forskningen också på forskar- och
grundutbildningsnivå. I kurs- och utbildningsplaner är betoningen av yrkeskunskaper tydligare och utbildningen riktas mer mot träning av särskilda yrkesförmågor, än mot att utveckla studenternas intellektuella och kritiska förmågor (Giroux 1999, Slaughter 1993). Slaughter & Leslie (1997) påtalar att både forskarutbildning och grundutbildning framför allt kommit att bli en förberedelse för en
kommande karriär, eller ett arbetsliv, utanför akademin. Forskar- och grundut-

53

”Uniformity and far to much deference to the desires of the funding agencies are two

obvious hazards indicated in this report” (Bennich-Björkman 2007, s 354).
54

I boken diskuteras främst hur denna nya kunskapstyp påverkar naturvetenskaplig och
teknisk kunskapsproduktion, men det förs också resonemang om samhällsvetenskap och
humaniora.
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bildningsstudenter har, i relation till detta, utvecklat individuella strategier för att
klättra uppåt på karriärstegen och använder högre utbildning i detta syfte.
Kezar (2004) skriver att skiftet mot en mer marknadsinriktad utbildning påverkat den högre utbildningens roll att bidra till allmännyttan negativt. Betoningen
på holistiskt och kritiskt inriktad undervisning samt humanistisk och samhällsvetenskaplig utbildning – som inte är tydligt applicerbar inom ett specifikt samhällsområde, men som visat sig vara viktig för till exempel medborgarbildning och
utbildning av ledare på viktiga samhällspositioner – minskar. Samtidigt verkar
betoningen på den alltmer affärsmässiga styrningen av högre utbildning för kostnadseffektiva undervisningsmetoder, som i sig har påvisats vara en mindre effektiv pedagogik för studenternas lärande och för yrkesinriktad kunskap, öka. Studenter som studerar enligt en yrkesinriktad kursplan kan, enligt Kezar (2004),
inte på samma sätt utveckla sådan kunskap som visat sig vara viktig för det kritiska tänkandet.
Vad gäller svenska och europeiska förhållanden påtalas också förändringar på
forskar- och grundutbildningsnivå. Bland annat lyfter Berit Askling och Rita Foss
Lindblad (2007) fram att anpassningen till Bolognaprocessen inneburit en homogenisering av utbildningens struktur. De påtalar dock, med hänvisning till Teichler
(2005), att det inte tycks finnas ”några enkla samband mellan strukturer och innehåll” och att Bolognaprocessen är motsägelsefull eftersom den konsensus som
finns, vad gäller struktur, ”knappast har någon motsvarighet när det gäller kunskapsinnehållet” (Askling & Lindblad 2007, s 12). Jag uppfattar utifrån detta att
Bolognaprocessens ekonomiska logik – med betoning på tillämpad högre utbildning framför generell och mer kritiskt inriktad högre utbildning – inte fått fullt
genomslag på den institutionella nivån.
Ovanstående forskning är huvudsakligen inriktad på att påvisa de kritiska konsekvenserna av marknadens utbredning och den formulerade utbildningspolitiken. Det finns dock forskning som mer fokuserar de motsättningar och frirum
som skapas med olika typer av globaliseringsprocesser. Denna forskning ersätter
samtidigt också moderna idéer om högre utbildning och kunskap med mer postmoderna idéer. Jag ska här återvända till bland annat Tierney (2001, 2004) för
att ge några exempel på forskning som mer betonar att det fortfarande finns ett
förhandlingsutrymme mellan den högre utbildningen och samhället samt att den
högre utbildningen fortfarande har en kritisk potential.
Som tidigare nämnts, skriver Tierney (2004) att globaliseringsdiskursen står
emot begrepp som allmännytta, eftersom värdet av sociala och gemensamma mål
står lägre än målet att konkurrera på den ekonomiska marknaden. Frågor om
kompetenser som efterfrågas på marknaden hamnar därför i fokus i relation till
frågor om den högre utbildningens syften och mål. Inom ramen för globaliseringsdiskursen hävdas att den högre utbildningen ska fokusera på träning och
utvärderingar av huruvida studenten uppnått målen ska bygga på olika typer av
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tester. När utbildningen struktureras i enlighet med detta skapas en ny byråkrati,
som kräver att studenterna blir självstyrande (self-managed). Kursplanerna styrs
mot administrativa och hanterbara mål och läraren blir en byråkrat, som tillhandahåller tekniker så att studenterna kan klara proven. Byråkratin skapar en
oönskad konkurrenssituation mellan studenter, eftersom själva testandet av studenter positionerar studenterna hierarkiskt i förhållande till varandra – den som
får en högre poäng på testet vinner fördelar över den som får en lägre poäng. Tierney (2004, s 16) skriver att via globaliseringsdiskursen tillskrivs den dominerande ett teoretisk berättigande att vara dominant i samhället – ”det ’globala
samhället’ är ett samhälle där alla startar en kapplöpning och de individer som
kommer först och sist förtjänare den placering de får”55.
Tierney (2004) påtalar vidare att om ingen utövar motstånd riskerar vi att
hamna i en situation, där det inom den högre utbildningen formas globaliseringspraktiker, vilka i sin tur stödjer de grupper som har mest att vinna på globaliseringen. Snarare än att vara en drivkraft för att lyfta studenter ut ur de lägre klasserna blir högre utbildning ”en träningsagent för handeln och industrin” 56 (Tierney 2004, s 16). En sådan inriktning av utbildningen leder till att: “Meningen att
högre utbildning borde ingjuta dig med en känsla av hur du ska delta i den demokratiska sfären faller vid sidan av” 57 (Tierney 2004, s 16). Den högre utbildningens verksamhet kommer då att bidra till stabiliserandet av ojämlikheter och
ytterligare reducera möjligheterna för dem som redan har minst makt att delta i
den demokratiska sfären.
Enligt Tierney (2004) är det inte endast den högre utbildningens roll i relation
till den demokratiska sfären som håller på att försvagas, utan högre utbildning
håller på att förlora hela sitt kulturella uppdrag. Han skriver angående detta att:
the state’s role in knowledge definition and generation has been reduced by
the rise of globalization. Education has been stripped of its cultural mission.
The state no longer has a role as a cultural arbiter and shaper of the public
good, so public education has lost its purpose as well (Tierney 2004, s 15).

Tierneys (2004) analys är starkt kritisk till de nutida tendenserna i utvecklingen
av den högre utbildningen. I en tidigare artikel skriver Tierney (2001), att institutioner är situerade i en variation av krafter och partnerskap som hindrar vissa,
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”The ‘global community’ is a community of individuals where everyone starts a race
and the individuals who finish first and last deserve what they get” (Tierney 2004, s 16).
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“a training agent for business and industry” (Tierney 2004, s 16).
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”Any sense that education ought to incalculate youth with a sense of how to participate in the democratic sphere falls by the wayside” (Tierney 2004, s 16).
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och möjliggör andra, institutionella handlingar. Angående den nutida utvecklingen och den ökande graden av globalisering skriver han redan där, att universiteten håller på att bli transnationella och mer byråkratiska och allt mer överger sin
roll att vaka över, och fälla omdömen om, nationella idéer om vad som är god
smak, goda intressen eller god kunskap (Tierney 2001, s 365). Han menar att
detta framför allt hör samman med de ekonomiska och teknologiska aspekterna
av globaliseringen. Vad han också skriver i den artikeln, med referens till Readings (1996), är dock att den kulturella globaliseringen och försvagandet av staten och den högre utbildningen, som kulturbärare och auktoriteter vad gäller att
definiera kunskap, inte ensidigt ska uppfattas som något negativt.
Det finns enligt Tierney (2001) svagheter i idén om utbildningen som en del av
den nationella kulturen, historien, identiteten och styrningen, som har att göra
med att idéerna framför allt byggts upp kring de dominanta gruppernas uppfattning om vad som är viktig kunskap. Vid en tidpunkt sammankopplades till exempel den utbildade medborgaren med den klassiskt bildade, som hade tillägnat
sig sin bildning genom att studera ”klassikerna av det som kom att bli känt som
döda vita män”58 (Tierney 2001, s 365). Idag finns inte längre en sådan säkerhet
om vilka kunskaper en människa behöver och den kulturella globaliseringen har
skapat en situation, där den högre utbildningen kan betraktas som:
a site where contested versions of ’truth’ takes place with the endpoint not
being that one version of truth reigns supreme as one piece of data is put together with another piece until a coherent framework exists. Instead the
postmodernist concern is to struggle continually in decoding how particular
interests are supported, denied, overlooked, or occluded (Tierney 2001, s
360).

Den förlorade auktoriteten kan utifrån detta uppfattas som ett möjliggörande av
en helt ny roll för den högre utbildningen och för en situation där universiteten
rör sig från universella ramar, som grund för sitt identitetsskapande, och istället
börjar aktivt definiera sig själva och aktivt ta ställning till vilken roll de vill spela
(Tierney 2001).
Tierney (2001) påtalar att samtidigt som de ekonomiska och teknologiska
aspekterna av globaliseringen tenderar att leda den högre utbildningen mot mer
byråkrati, har alltså de kulturella aspekterna av globaliseringen öppnat upp för
den högre utbildningen att aktivt börja definiera sig själv och finna en ny roll i den
globaliserade samtiden. Readings (1996) påtalar på ett liknande sätt att när universitetens gamla idéer är i ruiner, möjliggörs nya identifikationsformer för den
högre utbildningen. Readings (1996, s 129) menar att den högre utbildningen
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“the classics of what came to be known as dead White males” (Tierney 2001, s 365).
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inte får återfalla till romantisk nostalgi, som byggs upp kring en avsaknad av vad
han kallar ”en förlorad helhet”59. Istället bör den högre utbildningen försöka att:
trans-value the fact that the University no longer inhabits a continuous history of progress, of the progressive revelation of a unifying idea. Dwelling in
the ruins of the University thus means giving serious attention to the present
complexity of its space, undertaking an endless work of detournement of the
spaces willed to us by a history whose temporality we no longer inhabit”
(Readings 1996, s 129).

Tierney (2001) refererar till Readings (1996) och argumenterar för att den nya
rollen inte bör vara en där den högre utbildningen försöker återerövra sin roll
som kulturbärare:
The meaning of culture, what counts for knowledge, and who is to be involved in the debate over such meanings is transferred from universities to a
wide variety of settings; the role of the intellectual, again, is not in setting the
definitions but in helping to expand the dialogues (Tierney 2001, s 365).

Om den högre utbildningen kan finna sig tillrätta i en sådan ny anti-auktoritär
roll, påstår alltså den poststrukturellt inriktade forskningen att kamp och motstånd mot globaliseringens ekonomiska och byråkratiska tendenser är möjligt.
Det finns fortfarande ett förhandlingsutrymme – eller kanske snarare ett frirum –
där den högre utbildningen kan återuppfinna sin kritiska potential i relation till
olika typer av globaliseringsprocesser.
I nedanstående avsnitt sammanfattas resonemangen om de två delvis åtskilda
inriktningarna av den tidigare forskningen som lyfts fram i avsnitten ovan. Jag
pekar också på vilken relevans och vilka kopplingar den refererade forskningen
har i förhållande till avhandlingens studier.

Den tidigare forskningens kopplingar till
avhandlingens studier
Enligt delar av ovan refererad forskning har de nutida samhällsvillkoren skapat
en situation, där utbildningspolitiken kommit att rikta sig mer och mer mot den
ekonomiska marknaden och där institutioner och individer, som ett resultat av
detta, förändrat sina handlingsmönster mot mer marknadsinriktade och instrumentella och handlingar. Neave (2001, s 331) påtalar, att forskning med ovanstå-
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“a lost wholeness” (Readings 1996, s 129).
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ende inriktning är “konstigt pessimistisk”60, därför att den leder till en argumentation som gör gällande, att den marknadsekonomiska globaliseringens konsekvenser för högre utbildning är så genomgripande att de är näst intill omöjliga att
påverka. Argumentation resulterar i sin tur i att den högre utbildningens roll, eller
öde, riskerar att bli att endast svara upp mot ”det som tornar upp sig i de nationellt gränsöverskridande flödena av kapital, idéer, bilder och individer”61 (Neave
2001, s 331). Neave (2001) ställer denna forskning i kontrast mot sådan forskning som argumenterar för att det fortfarande finns ett förhandlingsutrymme
mellan den högre utbildningen och det omgivande samhället. Jag vill inte benämna
förstnämnd forskning pessimistisk, utan snarare kritisk till sin karaktär och den
har fungerat som ett viktigt motiv till att genomföra den studie jag tar mig an i
avhandlingen. Det går dock att finna strukturalistiska moment i forskningen som
jag skulle vilja kommentera något ytterligare.
Den globaliserade marknadsekonomin skrivs, framför allt hos Slaughter & Leslie (1997), fram som en social realitet och tillskrivs status som styrande för vad
som sker inom utbildningspolitiken och den högre utbildningen. Marknadsekonomin beskrivs inte som totalt determinerande för vad som sker, men det framhålls att dess påverkanskraft är mycket hög. Jag uppfattar att analyserna grundas
på idéer om att det är de marknadsekonomiska processerna, som formar de politiska processerna och att utbildningspolitiken på så sätt snarast blir reflektioner
av ett globaliserat marknadsekonomiskt system. De strukturalistiska moment
som finns i forskningen skiljer sig från de mer poststrukturalistiska moment som
diskursteorin byggs upp av. Diskursteorin möjliggör att samhället kan ses som
uppbyggt kring ständigt pågående kamper om vari grundläggande värden och
idéer ska vila och analysen går inte ut på att bekräfta förekomsten av en på förhand given idé. Denna ansats verkar också rimlig i förhållande till de studier som
ändå visar på någon form av existerande motkrafter mot marknadskrafter och en
neoliberalt grundad utbildningspolitik (jfr Barkholt 2005, Bennich-Björkman
2007, Pusser & Doane 2000, Thornton & Jaeger 2007).
Det finns också forskning inom fältet som, på liknande sätt som avhandlingens
diskursteoretiska utgångspunkt, möjliggör andra analyser av högre utbildning
och utbildningspolitik. Jag har här lyft fram några forskningsansatser, där globaliseringens kulturella aspekter i högre grad betonas och där högre utbildning kan
förstås som en kraft för att skapa ett förstärkt offentligt rum. Även denna forskning är starkt kritisk till den pågående utvecklingen och påvisar att globaliseringsdiskursen måste uppfattas som en stark kraft i den pågående kampen om
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”strangely pessimistic” (Neave 2001, s 331).
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”what is shaping up in cross national flows of capital, ideas, images and individuals”
(Neave 2001, s 331).
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den höge utbildningens mål och syften. Denna forskning har spelat en viktig roll
inför de studier jag genomför i avhandlingen och är också viktig som jämförelsepunkt för avhandlingens studie.
Forskningens analyser, av specifika historiska tidpunkter och i specifika lokala
kontexter, påtalar på ett trovärdigt sätt att globaliseringsdiskursen – i diskursteoretiska termer – kan förstås som en diskurs som tillfälligt vunnit hegemoni och
som därmed kommit att framstå som naturlig och objektiv vid specifika historiska tidpunkter. Inför de analyser jag själv ska genomföra i avhandlingen, bidrar
forskningen på så sätt med viktiga påminnelser om att globaliseringsdiskursen
har starka hegemoniska tendenser. På ett övergripande plan ser jag därför min
studie som knuten till denna forskning. Jag har dock tidigare sagt att jag inte vill
basera den analys jag genomför på ovan nämnda kritik, utan istället vill jag
genomföra en analys baserad på diskursteoretisk grund.
Utifrån diskursteorin kan samhälle och utbildningspolitik analyseras på pluralistiska grunder, vilket gör det möjligt att undersöka förekomsten av, potentiellt,
skilda utbildningspolitiska diskurser om den högre utbildningens syften och mål.
På så vis kan analysen möjligen också ge ett svar på frågan om huruvida utbildningspolitiska motkrafter existerar, genom att se om alternativa diskurser om
högre utbildning har artikulerats inom ramen för en svensk utbildningspolitisk
kamp. I analysen tar jag därför inte för givet, från början, att en diskurs innehar
en dominant position inom den utbildningspolitiska kampen – även om jag ser
den tidigare forskningens resultat som ett påtalande av vikten av, att också jag
förhåller mig kritisk till materialet och är särskilt uppmärksam på om, och i sådana fall hur, globaliseringsdiskursen fått genomslagskraft i en svensk utbildningspolitisk kontext. Den diskursteoretiska ansatsens utgångspunkt är dock att det
pågår en ständig diskursiv kamp om betydelsebildning och det är analysen som
får utröna hur denna kamp ser ut i en svensk utbildningspolitisk kontext.
Jag har i detta kapitel också valt att lyfta fram tidigare forskning, som påtalar
att den formulerade utbildningspolitiken har haft genomgripande konsekvenser
för verksamheten inom den högre utbildningen. Avhandlingens studier omfattar
inte några analyser av vilka institutionella och individuella aktiviteter som tar
form inom den högre utbildningen och som ger mig möjlighet att uttala mig om
den analyserade svenska utbildningspolitiska kampens genomslagskraft i verksamheten. Att lyfta fram tidigare forskning med sådan fokus, möjliggör dock att i
slutet av avhandlingen kunna föra en diskussion om potentiella konsekvenser av
den utbildningspolitiska kamp som studerats i avhandlingen och fundera över
vad som händer om en diskurs vinner hegemoni: Vilka konsekvenser kan det få
för verksamheten vid de svenska lärosätena? Vilka konsekvenser kan det få för de
sociala aktörer – rektorer, styrelser och nämnder på olika nivåer, forskare, studenter, lärare etcetera – som utför identitetsgrundande handlingar i relation till de
subjektspositioner diskurserna bidrar till att ordna?
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Kapitel 4 En diskursteoretisk ansats

Varför väljer jag just diskursteori för att studera diskurs? Diskursteori är ju endast en av många tänkbara ansatser för den som vill studera diskurs. Jag ska därför här kort diskutera diskursteori i relation till andra diskursanalytiska ansatser,
för att så småningom kunna motivera mitt val av just diskursteori som teori och
metod för att undersöka kampen om betydelsebildning vad gäller högre utbildning.

Diskursbegreppet och den språkliga vändningen
Begreppet diskurs kan inrymma allt ifrån definitioner av diskurs som ström av tal
eller diskurs som den språkliga output som produceras när människor talar, till
definitioner av diskurs som system av representation (Hall 2001, Yates 2001). I
diskursanalytiska ansatser förekommer därför att begreppet diskurs används
som både ett lingvistiskt begrepp och i en mer poststrukturalistisk betydelse. I den
lingvistiska användningen får begreppet diskurs den vidare betydelsen ”avsnitt av
sammanhängande skrift eller tal”, medan begreppet i den poststrukturella användningen får betydelsen ”system av representation”. Detta system av representation kan beskrivas som en grupp uttalanden som utgör ett språk för att tala om
– och ett sätt att representera kunskapen om – ett visst ämne under en viss historisk tidsperiod (Hall 2001, Yates 2001). Den poststrukturella användningen av
diskursbegreppet är också den som ligger till grund för diskursteorin. Oavsett
den mer precisa användningen av begreppet diskurs, är dock gemensamt för alla
diskursanalytiska ansatser, att diskurs ses som språklig produktion och som skapande och reproducerande av verklighet, mening, sammanhang och förståelse
(Börjesson 2003). Diskursanalytiska ansatser intresserar sig därför för språk och
språkanvändning och bidrar därmed till det som har kallats den språkliga vändningen.
Den språkliga vändningen kan ses som en förskjutning av kunskapens fokus
”bort från de objekt, tillstånd och meningar som ligger bakom eller bortom satserna och texten, hän mot själva ordet, själva språket” (Jordheim 2003, s 85).
Från att ha sett på språket som en bild av verkligheten och en mental representation av yttre objekt, blir språket genom den språkliga vändningen betraktat som
konstituerande för vår förståelse av objekten och världen. Därmed blir språket
självt ett objekt att studera på sina egna villkor. Denna syn på språket har sina
rötter i Ferdinand de Saussures idéer om att förhållandet mellan språk och verklighet är arbiträrt – alltså godtyckligt. Med detta menade han att världen inte själv
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talar om hur den ska uttryckas, utan att vi tilldelar världen betydelse genom att
förbinda särskilda ting med bestämda tecken (Jordheim 2003). Genom sociala
konventioner lär vi oss att ordet högskola hänvisar till den byggnad i staden som
inhyser högre utbildning för vuxna, men själva ordet högskola har ingen naturlig
förbindelse med den byggnad som vi refererar till. Saussures poäng är att tecken
endast får sin betydelse i relation till andra tecken, och ord ingår i en struktur av
andra ord som det skiljer sig ifrån (Jordheim 2003). Ordet högskola skiljer sig
ifrån ordet skola, gymnasium, universitet osv. och det är just i kraft av allt det
som det inte är som gör att ordet högskola får sin betydelse. Saussure gjorde en
skillnad mellan två nivåer i språket; (I) langue – språkets struktur som fast och
oföränderlig; och (II) parole – det konkreta språkbruket. I Saussures syn på
språket bygger dock alltid parole på langue, det vill säga att det är språkstrukturen som gör konkret språkanvändning möjlig och därför är det den som är den
mest intressanta och meningsfulla att studera (Jordheim 2003). Genom den
språkliga vändningen löses den skarpa gränsen mellan langue och parole upp och
uppfattningen om att språkets struktur är total och oföränderlig överges.
Winther Jørgensen & Phillips (2000, s 17) skriver angående detta att: ”I poststrukturalistisk teori får tecknen fortfarande betydelse genom att skilja sig från
andra tecken, men det som de skiljer sig ifrån kan ändra sig alltefter vilket sammanhang de används i.” Ords betydelser kan alltså glida genom språkanvändningen och därmed påverkar språkanvändningen också strukturen. ”I konkreta
talhandlingar bygger människor på strukturen – annars skulle talet inte vara meningsfull – men de sätter också strukturen på spel genom att ge just sitt förslag till
hur tecknens betydelse ska fixeras” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 18).
Inom diskursanalytiska ansatser ses språk alltså inte som representation av en
verklighet som finns bortom språket, utan språk och diskurs ses som producerande av verklighet och som grundläggande för allt socialt liv. Betoningen av språkets konstitutiva roll ska dock inte, som jag också tidigare nämnt, uppfattas som
ett förnekande av att verklighet finns. Winther Jørgensen & Phillips (2000, s 15)
skriver; ”betydelser och representationer är nog så verkliga. Den fysiska världen
finns också, men den får bara betydelse genom diskurs”. Angående språkets
grundläggande betydelse skriver Margaret Wetherell, Stephanie Taylor och Simeon Yates (2001, s 4); ”to do social life is to do discourse” och påtalar därmed att
språk och diskurs inte är något vi kan välja att använda, eller inte använda, i det
sociala – när någon talar kommer oundvikligen en formulering om världen fram.
Denna formulering skapar representationer av verkligheten, träder in i en cirkulationsprocess av marginalisering och dominans av betydelser och tolkningar och
vinner där till sist antingen legitimitet eller utesluts (Wetherell 2001b). Språk och
diskurs ska därför ses som meningsskapande aktiviteter, vilka bygger särskilda
objekt, världar, tankesystem och sociala relationer (Wetherell 2001b).
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En inplacering av avhandlingens diskursteoretiska ansats
Eftersom det diskursanalytiska fältet är varierat och komplext är det inte helt enkelt att orientera sig inom. Just användandet av metaforen att orientera sig inom
antyder att det skulle finnas ett på förhand givet fält, som jag kan gå till och när
jag väl kommit dit gäller det bara att hitta den rätta kartan för att jag ska kunna
göra en korrekt avläsning av fältet. Det är dock inte på det sättet jag vill att min
orientering i fältet ska uppfattas. Jag ser det snarare som en analys av ett fält, som
har konstruerats diskursivt genom att skilda forskare och texter – som behandlar
frågor av intresse för diskursanalys – relateras till varandra på olika sätt. När
forskare och texter relateras till varandra ritas samtidigt olika kartor över fältet –
eller om man så vill: fältet ordnas på ett visst sätt, vilket också görs i min text.
Det finns alltid svårigheter och risker med att placera in forskningsansatser i
olika typer av scheman eller fält. Dessa kan verka som alltför grova förenklingar
av olika forskningstraditioner – och olika diskursanalytiska traditioner kan naturligtvis överskrida gränserna för respektive fälts huvudsakliga intressefokus.
Jag är medveten om detta och jag är också medveten om att andra kartor, eller
sätt att ordna ett diskursanalytiskt fält vore möjliga. För att mitt kartritande och
ordnande av fältet inte endast ska bygga på de fördomar och frågor jag redan
har, låter jag mig ledas och inspireras av andra forskares sätt att ordna fältet.
Winther Jørgensen & Phillips (2000) ordnar fältet genom att diskutera och jämföra, vad de kallar, tre stora diskursanalytiska traditioner. Diskursteori lyfts där
fram som en av dessa tre stora traditioner – kritisk diskursanalys och diskurspsykologi är de två andra. I Winther Jørgensen & Phillips (2000) ordnande av
fältet döljs dock en del av den variation och komplexitet som jag uppfattar att det
diskursanalytiska fältet omfattar. Wetherell, Taylor, Yates (2001) bygger istället
sitt ordnande av fältet på hur olika diskursanalytiska ansatser använder diskursbegreppet och på vilka frågor som därmed blir intressanta att ställa. De betonar
att alla diskursanalytiska ansatser ser språk och diskurs som grundläggande för
hur vi uppfattar världen och oss själva och för hur vi kan analysera densamma.
Att ägna sig åt diskursanalys handlar dock om att gå in i en debatt om på vilka
diskursiva grunder mening skapas, kunskap byggs, subjektiviteter konstrueras
och samhällen styrs (Wetherell, Taylor, Yates 2001). Skilda diskursanalytiska
ansatser ser nämligen på diskurs som i olika grad konstruerad av, eller styrande
för, individers aktiviteter. Inom ramen för vissa traditioner ses diskurs som resurser, vilka individer aktivt använder för att ordna interaktion och skapa intersubjektivitet,62 eller för att omforma sig själva och världen63, medan andra traditioner
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Här hör enligt Wetherell, Taylor och Yates (2001) till exempel konversationsanalys
hemma.
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mer betonar rådande diskurser som styrande för mänsklig aktivitet och närmast
som något individer är bärare och förmedlare av64 (Wetherell, Taylor & Yates
2001). Den senare beskrivningen är den som ligger närmast till hands vad gäller
diskursteorin och jag kommer att återkomma till detta senare. Det som är gemensamt för diskursanalytiska ansatser är dock att diskurs ses som producerande av
identitet och verklighet, men synen på individens möjligheter att aktivt bidra till
och påverka diskurs varierar alltså. Jag förstår det som att olika typer av diskursanalys tar utgångspunkt i någon form av socialkonstruktionistisk grundhållning,
men att graden av socialkonstruktionism varierar (jfr Börjesson 2003, Wetherell,
Taylor & Yates 2001).
Mats Börjesson (2003) för en diskussion, i sitt ordnande av fältet, om just olika
diskursanalytiska ansatsers socialkonstruktionistiska grundhållning. Detta gör
han genom att resonera om olika diskursanalytiska ansatsers intresse för antingen stora eller små diskurser och genom att resonera om skillnader mellan diskursanalyser på strukturalistisk nivå kontra diskursanalyser, som strävar mot en etnometodologisk närhet till materialet (Börjesson 2003). I denna uppdelning skulle
diskursteorin kunna beskrivas som intresserad av framför allt stora diskurser
och den diskursteoretiska analysen genomförs på den strukturalistiska nivån.
Att fokus hamnar på den strukturalistiska nivån, uppfattar jag har att göra
med att diskursteorin påtalar att människor, liksom samhället, i grunden är socialt formade och att de möjligheter vi har att omforma strukturerna bestäms av
tidigare struktureringar. Den filosofiska utgångspunkt, som diskursteorin bygger
på, innebär dock att all strukturering ska uppfattas som kontingent (jfr Laclau &
Mouffe 2001). Trots detta ”kan vi aldrig tänka utöver alla givna strukturer, eftersom vi alltid behöver en eller annan konkret strukturering för att över huvud
taget uppfatta världen som meningsfull” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s
46). Detta innebär att de betydelser tidigare struktureringar – eller om man så vill
tidigare diskurser – ger upphov till aldrig ligger helt fast, men” de [är] alltså aldrig
heller helt ofixerade” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 46) ur en diskursteoretisk synvinkel. Det finns en kontinuitet i det sociala, i meningen att både människa och samhälle uppfattas som historiskt situerade och därmed utelämnade åt
att leva och arbeta vidare utifrån de struktureringar som nu finns. Laclau och
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Här hör enligt Wetherell, Taylor och Yates (2001) till exempel diskursiv psykologi
hemma.
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Här hör enligt Wetherell, Taylor och Yates (2001) till exempel både den kritiska
diskursanalysen, diskursteorin och vissa Foucault-inspirerade ansatser hemma – vilket
påvisar ett närmare släktskap dem emellan än vad Winther Jørgensen och Phillips (2000)
uppdelning gör gällande.
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Mouffe (2001) betonar dock starkt, att strukturerna inte ska uppfattas som determinerande i den meningen att de på förhand bestämmer elementens, eller individernas, identitet. Varje handling, varje artikulation, är därför att betrakta som
potentiellt nyskapande av identiteten och det finns ingen på förhand given position utifrån vilken vissa artikulationer görs. De struktureringar som redan finns
ses också som ett resultat av kamp mellan skilda diskurser och är därför också
ständigt utsatta för rivningsförsök (Laclau & Mouffe 2001).
Ett sista sätt att placera in diskursteori i förhållande till andra diskursanalytiska
ansatser är att se, hur långt olika ansatser går i sin förståelse av språket och de
diskursiva praktikernas betydelse för skapandet av kunskap och mening. Jag
framhöll redan i inledningen att diskursteorin går så långt i sin förståelse av språkets betydelse att den påtalar att det inte finns något sätt att förstå eller skapa
kunskap och betydelse som ligger utanför språket och de diskursiva praktikerna
(Laclau & Mouffe 2001). Laclau och Mouffe (2001) särskiljer visserligen diskursiva och icke-diskursiva fenomen, men som jag uppfattar det avfärdar de både
den distinktion, som Foucault gör mellan diskursiva och icke-diskursiva praktiker samt den distinktion Fairclough gör mellan sociala och diskursiva praktiker
(jfr Howarth 2007, Winther Jørgensen & Phillips 2000). De påtalar att det så
klart finns en materiell karaktär till varje diskursiv struktur, men att ”själva de
materiella egenskaperna hos objekt är delar av diskurs” 65 (Laclau & Mouffe
2001, s 108). Att skilja mellan diskursiva och icke-diskursiva praktiker fyller därför ingen funktion. Laclau och Mouffe (2001) argumenterar istället för att varje
objekt måste ses som konstituerat som just ett diskursivt objekt.
Att argumentera mot distinktioner mellan diskursiva och icke-diskursiva eller
sociala praktiker, är dock inte samma sak som att säga att det inte finns en värld
utanför tanken, eller bortom språket. Fysiska objekt och fysiska rum existerar i
diskursteorin, men den fysiska verkligheten uppfattas enligt Winther Jørgensen
och Phillips (2000, s 43) som ”helt socialt överlagrad”. Detta innebär både att
fysiska objekt inte har någon betydelse i sig själva, utan betydelse är något som
tillskrivs dem i diskurs, och att vårt tillträde till det fysiska rummet förmedlas av
diskurs. Det betyder också att alla sociala praktiker kan ses som diskursiva praktiker, eftersom de reproducerar eller förändrar betydelsetillskrivningar. Laclau
och Mouffe (2001) förnekar enligt Howarth (2007) inte existensen av reella objekt utanför tänkandet, men de bestrider möjligheten att dessa reella objekt har en
mening oberoende av de diskurser i vilka de konstitueras som objekt – det går
alltså att påstå att det finns en utomdiskursiv sfär av objekt, samtidigt som alla
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”[the] very material properties of objects are part of discourse” (Laclau & Mouffe
2001, s 108).
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objekt är tillfälliga diskursiva konstruktioner. Som Laclau och Mouffe uttrycker
det:
Det faktum att varje objekt konstitueras som ett diskursivt objekt har inget
att göra med om det finns en värld utanför tänkandet eller med motsättningen realism/idealism. En jordbävning eller en tegelstens fall är en händelse som
förvisso existerar i den meningen att det inträffar här och nu oberoende av
min vilja. Men om deras specifika karaktär som objekt konstrueras i ’naturfenomenets’ eller ’Gudsvredens’ termer beror på struktureringen hos ett diskursivt fält (Laclau & Mouffe 1985, citerade i Howarth 2007, s 128)

I avhandlingen studeras ett antal diskursiva praktiker och jag benämner än så
länge de diskursiva praktiker som studeras för utbildningspolitiska texter. I nästkommande avsnitt ska jag diskutera närmare vad det innebär att som forskare
studera utbildningspolitiska texter, som diskursiv praktik, utifrån en ansats som
tydligt påtalar att det inte finns något sätt att förstå eller skapa kunskap och betydelse som ligger utanför språk och diskurs.

Att inta en reflexiv hållning
Vikten av att som forskare göra seriösa överväganden och reflektera över sin egen
roll påtalas av flera diskursanalytiska forskare (Börjesson 2003, Howarth 2007,
Wetherell, Taylor & Yates, red 2001). Börjesson (2003) skriver att den diskursanalytiskt intresserade forskaren bör inta vad han kallar en reflexiv hållning för
att klara av sin uppgift. Denna reflexiva hållning kan förstås som en medvetenhet
hos forskaren om sin egen roll och om de diskurser som styr forskaren. Diskursanalys är inte ”en allmänt tillämplig metod som kan användas bortom eller istället
för teori. Det handlar om att göra något med sitt studieobjekt – att ge perspektiv
på fenomenet, att ge det ett meningsfullt sammanhang” (Börjesson 2003, s 25).
Avhandlingens diskursteoretiska ansats utgörs av en sammanhängande teori och
metodologi, som påverkar både sättet på vilket jag problematiserar det utbildningspolitiska fältet, ställer frågor till fältet, väljer ut texter och slutligen analyserar desamma. Diskursteorin skapar på detta sätt både möjligheter och begränsningar för vad jag genom språket kan se, och inte se, i de analyser avhandlingen
omfattar.
Att reflektera över de möjligheter och begränsningar som varierande texter och
diskursanalytiska traditioner ger upphov till, innebär också att erkänna den
postmoderna kritiken mot, vad Jean-Francois Lyotard (1979/1984) benämner,
rådande metadiskurser. Dessa metadiskurser har, enligt Lyotard (1979/1984),
forskningen tidigare bidragit till att producera och legitimera och han argumenterar för att kritisk forskning nu istället borde möjliggöra en pluralism av tolkningar och inte sträva efter att berätta totaliserande berättelser. Kritisk forskning bör,
enligt honom, också omfatta en medvetenhet om de begränsningar och de konse84

kvenser forskningens tolkningar av samhället, samt forskarens egen berättelse,
ger upphov till: ”att veta något om samhället innebär, först och främst, att välja
vilken utgångspunkt det vetenskapliga frågandet ska starta ifrån och detta innebär nödvändigtvis också att välja hur samhället kan svara”66 (Lyotard
1979/1984, s 13). Vad gäller just diskursteoretiska studier påtalar David Howarth (2007, s 156), i linje med ovanstående, att diskursteoretiker måste erkänna
”den centrala roll som de teoretiska ramarna spelar för formandet av deras
forskningsobjekt”. Att bedriva diskursanalytiska studier innebär alltså att som
forskare både vara medveten om, öppet reflektera över och ta ansvar för de konsekvenser som valet av olika teoretiska ansatser och empiriska material medför.

Diskursteori som konstitutiv teori
Bruno Latour och Steve Woolgar (1986) påtalar likt Lyotard (1979/1984) hur
forskning och forskare ofta gör anspråk på att berätta Sanningen om världen och
hur forskning, genom språkanvändning, etablerar tolkningsföreträden för hur vi
kan tala och tänka om olika fenomen i vår omvärld. Forskningens berättelser om
världen ska dock, enligt ovan nämnda författare, inte ses som några representationer av en realitet – en objektiv verklighet – bortom språket. Forskningens berättelser om världen är också diskursiva konstruktioner, vilka skapas inom ramen för en specifik, diskursiv praktik och som följer de regler för språkanvändning som gäller där. I denna avhandling görs inga anspråk på att berätta Sanningen om svensk högre utbildningspolitik, däremot använder jag ett specifikt
diskursteoretisk språkbruk för att göra tolkningar av, och konstruera, en berättelse om denna politik i ett särskilt historiskt sammanhang.
Inom diskursteorin finns en liknande syn på forskning, och de berättelser forskningen producerar, som beskrivits ovan. Diskursteoretiker gör inga anspråk på
att konstruera berättelser som ska ses som representationer av en objektiv
verklighet bortom språket. Diskursteoretiker måste, enligt Howarth (2007), acceptera en oreducerbar klyfta mellan den sociala världen och representationerna
av den. För det första därför att teoretiska objekt aldrig är givna av erfarenheternas och faktas värld, utan konstruerade historiskt i specifika kunskapssystem.
För det andra därför att frågor om sanning och falskhet inte avgörs i en teorioberoende värld, utan frågor om sanning och falskhet avgörs i relation till de normer
som ställts upp av specifika kunskapssystem. Både forskarna och deras forskningsobjekt är med andra ord meningsfulla praktiker och sociala konstruktioner
(Howarth 2007). Detta innebär att man som forskare måste förstå såväl de regler
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”knowing about that society involves first of all choosing what approach the inquiry
will take, and that necessarily means choosing how society can answer” (Lyotard
1979/1984, s 13).
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och konventioner, vilka styr den egna forskningspraktiken, som de regler och
konventioner vilka styr forskningsobjektet.
Howarth (2007) kallar diskursteori för en form av konstitutiv teori, det vill
säga att ”den består av en ram av konsekvent sammanhängande begrepp och
logiker i förening med en särskild ontologi som erbjuder ett gemensamt språk för
att beskriva, tolka och värdera sociala fenomen” (Howarth 2007, s 147). Han
tillägger dock att det inte får bli så, att det emiriska materialet helt underordnas
”abstrakta begrepp och logiker” (Howarth 2007, s 156) eller tillämpas mekaniskt på empiriska objekt. Istället måste diskursteorins begrepp och logiker anpassas och modifieras i varje särskilt forskningssammanhang.
Konstitutiv teori kan inte falsifieras av de verklighetsbeskrivningar som den gör
möjlig, eftersom den i sig självt är intimt förbunden med denna verklighet. Bedömningar av tolkningarna görs av forskarsamhället och frågan om ”hur adekvat eller inadekvat diskursteorin som helhet [är] bestäms av dess förmåga att
alstra rimliga förklaringar av sociala fenomen” (Howarth 2007, s 147-148). Det
yttersta kriteriet för bedömning av om det diskursiva angreppssättet är adekvat
eller inte är därför pragmatiskt; ”det handlar helt enkelt om i vad mån det skapar
förutsättningar för nya och meningsfulla tolkningar av de sociala och politiska
fenomen som det undersöker” (Howarth 2007, s 147). Diskursteoretisk forskning bör också enligt Howarth (2007, s 159) skapa utrymme för ”kritisk värdering” och ”politiskt engagemang” samt ge anledning till ytterligare empirisk
forskning rörande närbesläktade frågor.
Som konstitutiv teori bidrar diskursteorin i hög grad till den berättelse om
svensk utbildningspolitik som konstrueras i avhandlingen. Diskursteorin förser
avhandlingen med ett specifikt språkbruk – en analytisk ram av begrepp och logiker – som bidrar till berättelsens struktur och innehåll. Min kommande framskrivning av, och argumentation för, diskursteorin är ett försök att klargöra den
ram av begrepp och logiker, vilken utgör grunden för avhandlingens analyser. På
så sätt hoppas jag kunna ge läsaren möjligheter att avgöra rimligheten och meningsfullheten i de analyser jag presenterar i avhandlingen. I avhandlingen används dock diskursteorin i relation till ett specifikt empiriskt material. Materialet
utgörs av utbildningspolitiska texter. I dessa texter aktualiseras ett annat språkbruk, som i sin tur kan sägas bilda en, från diskursteorin, skild empirisk ram av
begrepp och logiker. Denna empiriska ram bidrar också till den berättelse om
svensk utbildningspolitik som konstrueras i avhandlingen. I de följande avsnitten
för jag resonemang om diskursteorins tillämpning i avhandlingen och om hur jag
betraktar, gjort urval och bearbetat de texter som utgör avhandlingens empiriska
material.
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Diskursteori som teori och metodologi
Diskursteorin syftar till en förståelse av det sociala som just en diskursiv konstruktion, vilket innebär att alla sociala fenomen i princip kan analyseras med
diskursanalytiska redskap (Laclau & Mouffe 2001). Laclaus och Mouffes texter
blir av Winther Jørgensen & Phillips (2000) beskrivna som texter som handlar
mer om teoriutveckling än metodutveckling och därför inte erbjuder konkreta
analysverktyg för textnära diskursanalys. Detta är en uppfattning som inte verkar
delas av alla. Exempelvis skriver Howarth (2007) däremot att diskursteorin är
dubbelt användbar: (I) för att diskutera ontologiska frågor och (II) för att den
erbjuder ”alternativa begreppsliga resurser för analys och beskrivningar av institutioner och organisationer” (Howarth 2007, s 136). Enligt Howarth (2007) är
Laclau och Mouffe dock själva främst upptagna av ontologiska frågor och det är
på den forskningsnivån de försöker kritisera andra ontologier och utveckla ett
eget alternativ. De genomför därför ”i Heideggerska termer, inte någon ontisk
analys av särskilda slags enheter utan intresserar sig för varje undersökning av
objekts och sociala relationers natur” (Howarth 2007, s 129). Detta kan vara en
av anledningarna till att deras texter uppfattas som mer teoriutvecklande än tillhandahållande av analysverktyg.
I den diskursteori Laclau och Mouffe (2001) utvecklar, finner jag dock att det
finns goda grunder för att analysera till exempel specifika institutioner och historiskt framväxta diskursiva praktiker – i avhandlingens fall utbildningspolitik.
Dessa uppfattas inom diskursteorin som avlagrade diskurser och som sådana har
de ett politiskt ursprung och är produkter av sådana hegemoniska praktiker som
har blivit permanenta och varaktiga. Howarth (2007) lyfter fram, att inom
diskursteorin anses institutioner ha olika grader av relativ autonomi, i förhållande till olika grupper och intressen i samhället – vilket gör att de kan gynna produktionen av kapitalistiska relationer, samtidigt som de förblir öppna för olika,
kanske icke-kapitalistiska, representationer. Han skriver vidare angående detta
att:
Denna relativa autonomi är beroende av balansen mellan politiska krafter
under en given historisk period och av de politiska projekt som lyckas institutionalisera och sedimentera de centrala organisationerna i samhället. Att
utforska de exakta organisatoriska utfallen och logikerna och avslöja de restriktioner som de utövar på sociala aktörer och organ är just den sortens
’ontiska forskning’ som diskursteoretiker måste bedriva (Howarth 2007, s
137).

Avhandlingens specifika bidrag blir här att utforska de logiker som ligger till
grund för, och utövar restriktioner på, svensk utbildningspolitik mellan åren
1992 och 2007. Jag ska längre fram i kapitlet konkretisera hur de begreppsliga
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analysverktyg som diskursteorin tillhandahåller kommer att användas i förhållande till avhandlingens specifika problem. Jag vill dock här återigen påtala att jag
uppfattar avhandlingens diskursteoretiska perspektiv som en sammanhängande
teori och metodologi. Diskursteorin utgör grunden för både sättet på vilket jag
problematiserar fältet, ställer mina frågor till fältet, väljer ut texter och slutligen
analyserar desamma.
Laclau & Mouffe (2001) kallar sin egen diskurs en poststrukturalistisk diskurs,
som de bygger på inspiration från Derridas idéer om dekonstruktion och Lacans
tolkning av subjekt och identitet. Från Derrida och dekonstruktionen hämtar de
främst idéer om varats och världens obestämbarhet och från Lacan hämtar de en
ny teori om hegemonisk praktik och konkreta analysverktyg. Från Lacan hämtar
också Laclau grunderna för resonemangen om subjektivitet och identifikation,
som jag kommer att använda mig av i avhandlingens analyser (jfr Laclau 1994,
Laclau & Zac 1994). Syftet med att utveckla den nya diskursen är, enligt Laclau
och Mouffe (2001), att återföra fokus till det politiska, eftersom politik spelar en
avgörande roll i formandet av såväl betydelse som politiska subjekt. Laclau och
Mouffe (2001) skriver själva att deras egen diskurs därmed förläggs i gränslandet
mellan det teoretiska och det politiska. Målet med diskursteorin är att fokusera
på de specifika diskursiva kategorier, vilka vid första anblicken verkar vara kondensationspunkter för betydelsebildning och som därmed kan hjälpa till att förstå
de möjliga meningar ett mångtydigt samhälle har (Laclau & Mouffe 2001).
Laclau och Mouffe (2001) utvecklar sin egen diskurs genom dekonstruktion av
andra teoribyggen. Dekonstruktionen sker genom en grundlig läsning av andra
teorier och ett avslöjande av dessa teoriers inre motsägelser och ofullständiga antaganden. Laclau och Mouffe (2001) skriver själva att det de gör är att återbesöka, eller reaktivera, de Marxistiska kategorierna i ljuset av nya samhälleliga problem – såsom globalisering och fragmentisering – och att detta också innebär att
dekonstruera dessa kategorier. Dekonstruktion ska alltså inte uppfattas som deras främsta syfte, utan är snarare något som sker automatiskt när kategorierna
återbesöks. Det mest centrala i dekonstruktionen av de Marxistiska kategorierna
är upplösandet av idéerna om klasser och klasskamp som varande de enda utgångspunkterna för hur vi kan förstå sociala konflikter och kamper. Laclau och
Mouffe (2001) påtalar att det nutida samhällets sociala konflikter och kamper
tillhör diskursiva fält och att dessa diskursiva fält ligger bortom marxismens kategorier. De menar därför att vi behöver nya utgångspunkter för samhällsanalys.
Jag ska nedan i korthet redogöra för dessa utgångspunkter genom att presentera
några av diskursteorins mest centrala begrepp. De begrepp jag nedan presenterar
är också de som utgör grunden för de analyser av den svenska utbildningspolitiska kampen, som jag genomför i avhandlingen.
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Diskurs
Enligt Laclau och Mouffe (2001) ska diskurs uppfattas som en språklig fixering
av betydelse inom en bestämd domän. Diskurs skapar entydighet och låser fast
teckens betydelse genom att utgöra en totalitet av tecken, där tecken är placerade i
bestämda förhållanden till andra tecken. Laclau och Mouffe (2001) uttrycker det
som att i en diskurs har alla element67 (tecken) övergått till att vara moment68
(tecken som låsts fast i en specifik betydelse) och därmed ockuperar de särskilda
positioner. Momenten intar med andra ord så kallade differentierade positioner69
och får sin betydelse just genom att de skiljer sig ifrån varandra på bestämda sätt.
Laclau och Mouffe (2001, s 106) uttrycker det som att: ”all values are values of
opposition and are defined only by their difference”. Inom en diskurs är därför
all identitet relationell och alla relationer mellan element har därmed en nödvändig
karaktär (Laclau & Mouffe 2001). Den nödvändiga karaktären bestäms genom
upprättandet av så kallade ekvivalenskedjor70 – alltså betydelsekedjor, som upprättar specifika relationer mellan elementen inom ramen för en diskurs och därmed utesluter andra möjliga relationer (Laclau & Mouffe 2001). En diskurs blir
därför en så kallad artikulerad totalitet71 – det vill säga ett system av tecken där
elementen bestäms i sina relationer till varandra och har övergått till moment.
Winther Jørgensen och Phillips (2000, s 33-34) skriver att en diskurs etableras
som en totalitet genom att ”utesluta alla andra möjliga betydelser som tecknen
kan ha och de andra möjliga sätt som de kan vara relaterade till varandra på”.
En diskurs är alltså i diskursteoretiska termer en reduktion av andra möjliga betydelser. Trots detta vore etablerandet av diskursen som en totalitet omöjlig utan
dessa andra möjliga betydelser. Diskursen konstitueras samtidigt alltid i förhållande till dessa. De uteslutna möjliga betydelserna utgör alltså diskursens yttre,
och skapar ett ”fält av identiteter som aldrig lyckas bli helt fixerade” 72 (Laclau &
Mouffe 2001, s 112). Detta fält är ett överdeterminerat fält – en reserv av betydelsetillskrivningar som tecken har haft, eller har, i andra diskurser, men som ignoreras i den specifika diskursen för att skapa entydighet – och kallas för det diskursiva fältet. Just för att diskursen konstitueras i förhållande till ett yttre, riskerar den dock också alltid att raseras av detta yttre (Laclau & Mouffe 2001). Den
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Översättning från engelskans element (jfr Laclau & Mouffe 2001).
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Översättning från engelskans moment (jfr Laclau & Mouffe 2001).
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Översättning från engelskans differential positions (jfr Laclau & Mouffe 2001).
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Översättning från engelskans chain of equivalence (jfr Laclau & Mouffe 2001).
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Översättning från engelskans articulated totality (jfr Laclau & Mouffe 2001).

72

”field of identities which never manage to be fully fixed” (Laclau & Mouffe 2001, s
112).
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entydighet diskursen lyckas skapa är därför alltid kontingent och förvandlingen
av element till moment kan därför aldrig fullbordas slutgiltigt (Laclau & Mouffe
2001). Enligt Laclau och Mouffe (2001) är ändå varje diskurs konstituerad som
just ett försök att dominera det diskursiva fältet. Jag uppfattar det som att varje
diskurs strävar efter att stoppa det ständiga flödet av betydelseskillnader och
istället skapa ett centrum utifrån vilket allt annat utgår. Winther Jørgensen och
Phillips (2000) uttrycker det som att diskurser alltså försöker att strukturera
tecken som om de hade en fast och entydig betydelse i en total struktur. Diskurser
är dock endast partiella struktureringar i, vad Laclau & Mouffe (2001) kallar, en
obestämbar terräng och denna terräng blir aldrig helt genomstrukturerad:
Since all identity is relational – even if the system of relations does not reach
the point of being fixed as a stable system of differences – since, too, all discourse is subverted by a field of discursivity which overflows it, the transition
from ‘elements’ to ‘moments’ can never be complete. The status of the elements is that of floating signifiers, incapable of being wholly articulated to a
discursive chain (Laclau & Mouffe 2001, s 113)

Därför kan det alltid föras en kamp om hur strukturen ska se ut, vilka diskurser
som ska härska och vilken betydelse de enskilda tecknen ska tillskrivas.
För att säga något om hur avgränsningen och konstruktionen av olika diskurser gått till i analysen, vill jag här återigen säga något om vad som, enligt Laclau
och Mouffe (2001), kvalificerar ett språkligt meningssammanhang till en diskurs.
Jag uppfattar att diskurser först och främst utgörs av diskursivt upprättade ekvivalenskedjor, vilka uppträder i form av regelbundna reartikulationer i språkanvändningen. Ann Quennerstedt (2006) gör en liknande tolkning i sin avhandling,
och skriver att ett en diskurs endast kan anses föreligga om den förekommer i
flera artikulationer. Ett enstaka inslag av språklig variation inom den utbildningspolitiska kampen kan därför inte vara fråga om en diskurs, utan stannar vid
att vara en enstaka artikulation.
För det andra har diskurser en antagonistiskt präglad relation till andra diskurser. Med detta menas att grundläggande antaganden i andra diskurser utgör motsättningar till diskursens egna inre logik. Grundläggande antaganden, som finns
inom ramen för andra diskurser, måste därför avvisas genom uteslutningar, så att
entydigheten och den inre logiken inte omintetgörs. Diskursers antagonistiskt
präglade relationer har samtidigt en dubbelhet, som innebär att en diskurs endast
kan förstås i relation till vad som finns på dess utsida. Quennerstedt (2006, s
189) skriver angående denna dubbelhet att:
samtidigt som de centrala argumenten i konkurrerande diskurser avvisas genom uteslutningar och osynliggöranden (på grund utav att dessa argument
hotar att kullkasta den egna inre logiken och entydigheten) så är det gent-

90

emot det som finns på utsidan som en insida blir möjlig att konstruera. Diskurser måste därför förstås i förhållande till varandra, de är ömsesidigt konstituerande.

I läsningen av texterna har jag sökt efter skilda diskursivt etablerade ekvivalenskedjor, och försökt urskilja hur mening fixeras runt privilegierade ord – så kallade nodalpunkter73. Jag återkommer till begreppet nodalpunkt och hur detta används i analysen senare i kapitlet. Här vill jag påtala att det i läsningen av texterna
har blivit tydligt för mig att det i texterna etableras skilda ekvivalenskedjor och
nodalpunkter, vilket i sin tur resulterar i skilda definitioner av den högre utbildningens syften och mål. Det är utifrån dessa skilda ekvivalenskedjor och definitioner, som till exempel den klassiska akademiska diskursen och globaliseringsdiskursen konstrueras till i analysen.
Subjekt, identitet och subjektspositioner
Eftersom det i avhandlingen finns ett övergripande intresse för diskussioner om
den högre utbildningens roll i förhållande till frågor om samhällelig och demokratisk utveckling samt till frågor om individuell identitet och medborgarskap, vill jag
diskutera de skilda utbildningspolitiska diskurser, som undersöks och konstrueras i avhandlingens analyser i förhållande till dessa frågor. Jag kommer därför
genomgående att lägga särskild fokus på att diskutera konsekvenser av skilda
utbildningspolitiska diskurser på individnivå. I diskursteoretiska termer innebär
detta att jag, i analysen, kommer att rikta särskild fokus på hur studenten positioneras i skilda utbildningspolitiska diskurser och vilka riktlinjer för handling
som tillskrivs denne inom de skilda diskurserna. Detta är ingen ovanlig fokus i
diskursteoretiska studier och kräver inga andra utgångspunkter eller ingångar än
de diskursteoretiska, utan låter sig göras genom användandet av de diskursteoretiska begreppen subjektsposition74 och mastersignifikant75. För att förstå innebörden av dessa begrepp behöver jag dock gå djupare in på frågor om hur subjekt, subjektivitet och identitet förstås i diskursteoretiska termer.
Hos Laclau och Mouffe (2001) omfattar diskurs inte endast språk, utan som
jag tidigare påpekat inkluderas alla sociala fenomen. På samma sätt som diskurser
försöker strukturera tecken som om de hade en fast och entydig betydelse i en
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Översättning från engelskans nodal point (jfr Laclau & Mouffe 2001).

74

Översättning från engelskans subject position (jfr Laclau & Mouffe 2001).

75

Översättning från engelskans master signifier (jfr Laclau & Mouffe 2001). Se fotnot 83
för en längre kommentar om valet att översätta eng. master signifier till sv. mastersignifikant.
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total struktur, försöker vi ordna hela det sociala fältet. Winther Jørgensen och
Phillips (2000, s 40) skriver angående detta att:
vi uppför oss som om verkligheten runtomkring oss hade en fast och entydig
struktur, som om samhället, de grupper vi tillhör och vår identitet vore objektivt givna. Men liksom språkets struktur aldrig är helt fastställd är också
samhälle och identitet flytande och föränderliga storheter som aldrig helt kan
fixeras.

Identiteter ska här dock inte uppfattas som något som representerar essentiella
subjekt, eller kroppar. Laclau och Mouffes (2001) diskursteori bygger på den
kritik av subjektet som tidigare framförts av bland andra Heidegger och Foucault
och som innefattar ovan nämnda ifrågasättande av subjektet som essentiellt
grundat. De skriver angående denna kritik:
This critique has essentially borne upon three conceptual targets: the view of
the subject as an agent both rational and transparent to itself; the supposed
unity and homogeneity of the ensemble of its positions; and the conception
of the subject as origin and basis of social relations (Laclau & Mouffe 2001,
s 115).

I motsats till essentiellt grundade definitioner av subjektet, ses subjektet inom
diskursteorin som i grunden splittrat och subjektet får endast sin identitet genom
att representeras diskursivt. Subjektet ses därmed som försatt i bestämda positioner inom en diskursiv struktur och identitet är således ingenting annat än identifikation med en subjektsposition i en diskursiv struktur. Subjekt och subjektsposition blir på det sättet närmast utbytbara begrepp inom diskursteorin: “När vi
använder kategorin ‘subjekt’ i texten, gör vi alltid det i meningen ’subjektsposition’ i en diskursiv struktur”76 (Laclau & Mouffe 2001, s 115).
Identiteten – i betydelsen identifikation med en subjektsposition i en diskursiv
struktur – är alltid relationellt organiserad i en diskursiv struktur. Eftersom den
diskursiva strukturen aldrig kan fixeras helt, är även identiteten kontingent och
därmed förändringsbar (Laclau & Mouffe 2001). I diskurser finns dock alltid
angivet bestämda subjektspositioner och till dessa finns vissa förväntningar knutna om vad subjektet kan göra och inte göra, säga och inte säga. En diskurs kan
dock aldrig etablera sig så totalt att den blir den enda diskursen, som strukturerar
de sociala identiteterna (Laclau & Mouffe 2001). Det är alltid motsatta diskurser
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”Whenever we use the category of ’subject’ in this text, we will do so in the sense of
the ’subject positions’ within a discursive structure” (Laclau & Mouffe 1985/2001,
s 115).
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diskurser med i kampen om att tillskriva subjektspositionerna bestämda riktlinjer
för handling. Subjektspositioner är alltså också en, för att låna Winther Jørgensen
och Phillips (s 52) uttryck, ”stridsterräng där olika konstellationer av element
försöker göra sig gällande”. Detta innebär också att subjektet, i diskursteoretiska
termer, är fragmenterat, det vill säga att subjektet inte endast positioneras på en
plats av en diskurs utan positioneras på olika platser av olika diskurser. Om antagonistiska diskurser samtidigt försöker organisera samma sociala rum, blir subjektet interpellerat i skilda och konfliktfyllda positioner på en och samma gång. I
ett sådant fall är subjektet överdeterminerat. Winther Jørgensen och Phillips
(2000, s 49) skriver: ”I diskursteorin är subjektet alltid i grunden överdeterminerat eftersom diskurserna alltid är kontingenta; det finns ingen objektiv logik som
anger en entydig subjektsposition för subjektet”. Subjektet har alltså i princip
alltid möjlighet att identifiera sig på olika sätt i en given situation. När en sådan
möjlighet inte finns – eller snarare inte framträder diskursivt för oss – har vi stött
på en subjekstposition som inte befinner sig i konflikt med någon annan. Subjektspositioner som inte befinner sig i konflikt med andra positioner är resultatet
av hegemoniska processer, och framstår därför som objektivt sanna (Laclau &
Mouffe 2001). Avhandlingens specificerade syfte att undersöka konsekvenserna
av den diskursiva kampen på individnivån, hänger samman med just resonemangen om subjektets positionering i diskursiva strukturer. I mitt fall är jag särskilt intresserad av hur subjektet student, eller studerande, positioneras diskursivt
och vilka förväntningar som finns knutna om vad detta subjekt ska göra och inte
göra.
Laclau och Mouffe (2001) argumenterar väldigt starkt för att upplösa strukturerande principer och kategorier – så som till exempel klass, kön osv. – som
grund för hur vi ska förstå och analysera identitet. Detta innebär inte att de förnekar förekomsten av kollektiva identiteter och deras betydelsebildande funktion.
Gruppbildning är, enligt Laclau och Mouffe (2001), politisk, eftersom kollektiva
identiteter och grupper uppstår som ett resultat av en diskursiv reducering av
möjligheter. Reduceringen innebär att vissa identitetsmöjligheter framhävs som
relevanta medan andra ignoreras och på det sättet konstitueras kollektiva identiteter och grupper. Även här sker reduceringen genom upprättandet av ekvivalenskedjor, vilka alltså bestämmer relationerna mellan subjekt på specifika sätt.
Ekvivalenskedjorna likställer vissa subjekt med varandra och särskiljer samtidigt
ut andra. Det är just detta likställande och särskiljande som gör att gruppbildning
alltid är politisk (Laclau & Mouffe 2000). Winther Jørgensen och Phillips skriver
angående detta:
I diskursiva gruppbildningar utesluter man således ”den andre”, den i förhållande till vilken man identifierar sig, och man ignorerar även de skillnader
som existerar inom gruppen – och därmed alla de andra sätt på vilka man
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också kunde ha bildat grupper. Gruppbildning är i den meningen politisk
(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s 52).

Kollektiva identiteter och gruppbildning ska dock alltid uppfattas som kontingenta och uppkomna i en obestämbar terräng. Liksom diskurs fungerar de därför
bara genom att utesluta andra alternativa tolkningar, som också vore möjliga i
terrängen (Laclau & Mouffe 2000).
Subjektivitet och handling
Genom avhandlingens diskursteoretiska utgångspunkt betonas den roll som
människor har i förändringen av sociala strukturer och Laclau och Mouffe
(2001) lägger stor vikt vid begreppen subjektivitet och handling. Enligt Howarth
(2007, s. 124) påtalar diskursteorin att sociala aktörer ”skaffar sig och lever ut
sina identiteter” och att identitet alltså inte ska ses som endast ”en effekt av redan
existerande samhällsordningar”. För att skriva fram diskursteorins betonande av
subjektivitet och handling kritiserar Laclau och Mouffe (2001) Althussers syn på
subjektet. De avvisar dock, enligt Howarth (2007), inte Althussers påstående om
att subjektens identiteter konstrueras diskursivt genom ideologiska praktiker,
men de bestrider såväl uppfattningen om att ideologiska praktiker är ickediskursiva praktiker, som uppfattningen om att ideologiska praktiker är bestämda av bakomliggande sociala strukturer. Winther Jørgensen och Phillips (2000,
s 48) skriver angående detta:
i Althussers teori fanns fortfarande en ekonomisk determinism som inte passar in i diskursteorin: Althusser uppfattade interpelleringen av subjekten som
ideologisk, eftersom den dolde de sanna relationerna mellan människor. För
Laclau & Mouffe finns inga ’sanna’ sociala relationer som är determinerade
av ekonomin. Men subjekten interpelleras fortfarande av diskurserna, eller
som Laclau & Mouffe uttrycker det: ”subjekt är detsamma som subjektspositioner i en diskursiv struktur (1985:115)”.

Interpelleringen av subjektet uppfattas alltså ske inom ramen för en diskursiv
struktur och subjektspositionerna ses som strukturerande för de sociala aktörernas identitet. Samtidigt innebär det faktum att den diskursiva strukturen aldrig
helt kan fullbordas, att de sociala aktörerna avkrävs handling – identifikation.
Identitet är alltså ett resultat av sociala aktörers identifikation med specifika subjektspositioner och identiteten är därmed också ett resultat av en aktiv konstruktionsprocess (Laclau 1994). Laclau (1990) skiljer mellan subjektspositioner och
politisk subjektivitet för att förstå relationen mellan interpellation och handling
(se också Laclau & Zac 1994).
I kontrast till ett essentiellt subjekt med en grundläggande identitet och en given
uppsättning intressen hänför sig begreppet subjektsposition till subjektets inpla94

cering i en diskursiv struktur. Begreppet subjektsposition används för att fånga
”de många olika former genom vilka individer ’produceras’ som sociala aktörer”
(Howarth 2007, s 125). Eftersom det finns en mängd olika former som människor kan identifiera sig med kan en enskild aktör inta flera olika subjektspositioner. Howarth (2007, s 125) skriver angåendet detta att: ”En viss social aktör kan
betrakta sig som ’svart’, ’arbetare’, ’kristen’ eller ’kvinna’ eller en särskild kombination av dessa identiteter, beroende på dessa subjektspositioners tillgänglighet”.
Om begreppet subjektsposition används för att fokusera subjektets inplacering i
en diskursiv struktur – och alltså ge en förklaring till hur individer produceras
som sociala aktörer – används begreppet politisk subjektivitet för att fokusera
”det sätt på vilka sociala aktörer handlar” (Howarth 2007, s 125). Med begreppet politisk subjektivitet hävdas att subjektens handlingar blir möjliga på grund
av ofullständigheten hos de diskurser som skänker dem identitet. De diskursiva
strukturernas ofullständighet blir synlig genom en process av dislocation – av
Howarth (2007) översatt till rubbning – det vill säga en process där strukturen
decentreras genom att till exempel kapitalistiska relationer utvidgas till nya sfärer
av socialt liv och splittrar redan existerande identiteter (Laclau 1990). Rubbningarna är så kallade ”utomdiskursiva dynamiker” (Howarth 2007, s 127) och kan
som sådana inte symboliseras av en existerande diskursiv ordning. Laclau (1990)
drar slutsatsen att senmoderna samhällen går in i ett ökat tempo av rubbningar
orsakat av processer som byråkratisering och globalisering. En viktig motsvarighet till det accelererande rubbningstempot är en större roll för politiska subjektiviteter, vilka framträder i de rum som öppnas genom strukturernas sönderfall och
vars beslut återskapar rubbade ordningar. Han inför i det sammanhanget begreppen myt och social fantasi77 för att fånga dessa nya former av identifiering –
begrepp, vilka jag återkommer till senare i kapitlet. Rubbningarna framkallar en
identitetskris för subjektet, leder till ett misslyckande för strukturen att skänka
sociala aktörer identitet och tvingar fram handling. Subjekten tvingas att handla
genom att identifiera sig med vissa politiska projekt och de diskurser som dessa
artikulerar. I identifieringsprocessen skapas och formas politiska subjektiviteter
och de sociala aktörerna framträder som politiska agenter (Howarth 2007, Laclau 1990, Laclau 1994).
Resonemangen om politisk subjektivitet ser jag som viktiga för avhandlingens
analyser i två hänseenden. Det första är att det i avhandlingens empiriska material
finns en närvaro av sociala aktörer – de som skriver (artikulerar) de texter som
ingår materialet. Begreppen politisk subjektivitet och politiska agenter används,
tillsammans med begreppen myt och social fantasi, i analysen för att föra ett reso-
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Översättning, i likhet med Howarth (2007) från engelskans myth (myt) samt imaginary
(social fantasi) (jfr Laclau 1990).
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nemang om dessa aktörers handlingar. Laclau (1994) hävdar att förekomsten av
politisk subjektivitet förutsätter att identifikationsprocessen är synlig. Synligheten
kan endast uppnås då motsatta former för identifiering är möjliga och när dessa
möjligheter avslöjar sig i en specifik historisk kontext. Avslöjandet sker då de olika formerna för identifiering faktiskt kommer till uttryck i handling, genom att de
sociala aktörerna framträder som politiska agenter och strider för de särskilda
politiska projekt, med vilka de olika formerna för identifiering är förbundna (Laclau 1994). Jag har funnit tillfällen när en sådan synlighet framträder i materialet
och därmed påvisar förekomsten av politisk subjektivitet.
För det andra ser jag resonemangen om politisk subjektivitet som viktiga för
hur jag förstår de konsekvenser den svenska utbildningspolitiska kampen har för
studenten som social aktör inom den högre utbildningen – även om enskilda studenters handlingar inte utgör ett studieobjekt för avhandlingen. De skilda utbildningspolitiska diskurser, som kampen resulterar i, utgör en strukturerande princip för de identifikationsmöjligheter med specifika subjektspositioner studenten,
som social aktör, har inom ramen för den högre utbildningen. Eftersom det diskursiva fält som studenten har tillgång till är potentiell obegränsat, kan det naturligtvis också finnas andra diskursiva sammanhang och diskurser – skilda ämnesdiskurser, lärardiskurser etcetera – som även de utgör strukturerande principer
och möjligtvis tillgängliggör andra subjektspositioner för studenterna.
Antagonism och hegemoni
Den diskursteori Laclau och Mouffe (2001) utvecklar bygger på tankar om att
diskursiva fenomen aldrig blir färdiga eller totala, i meningen att deras betydelse
aldrig kan fixeras slutgiltigt. Istället påtalas att betydelsestrukturer ständigt fixeras och ifrågasätts genom konflikter, konventioner och förhandlingar i det sociala
rummet. Det sociala rummet ses därför som uppbyggt kring ständigt pågående
diskursiva kamper om hur samhälle och identitet ska definieras. Laclau och
Mouffe (2001) utrycker det som att det i det sociala rummet alltid finns en speciell
diskursiv närvaro av antagonistiska relationer.
Antagonism och antagonistiska relationer ska, enligt Laclau och Mouffe (2001),
inte förstås i termer av motsättning eller motsägelse – utan snarare just i termer av
konflikt eller kamp. Anledningen till detta är både att vi kan delta i motsägelsefulla trossystem utan att antagonism uppstår och att olika diskurser kan samexistera, utan att stå i konflikt med varandra. Antagonistiska relationer uppstår endast
när gränserna för objektivitet visas och antagonismen utgör alltså gränsen för
varje objektivitet (Laclau & Mouffe 2001). Med Winther Jørgensen och Phillips
ord (2000, s 55) uppstår antagonistiska relationer då ”diskursens yttre – allt som
den har uteslutit – hotar dess existens och entydighet” och därmed påvisar diskursens kontingens. Laclau och Mouffe (2001) skriver själva angående detta, att:
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If language is a system of difference, antagonism is the failure of difference: in
that sense, it situates itself within the limits of language and can only exist in
the disruption of it – that is, as metaphor (Laclau & Mouffe 2001, s 125).

Antagonism används alltså inom diskursteorin som en metafor för de konflikter
eller kamper som uppstår när de gränser språket sätter visar sig som ett misslyckande att erkänna skillnad. Detta misslyckande kan röra sig om såväl ett misslyckande i att erkänna skillnader i de betydelser olika samhälleliga fenomen tillskrivs i
språkanvändning, som ett misslyckande i att erkänna skillnader rörande subjektets identitet. Antagonism uppstår alltså när skilda diskurser hindrar varandra
från att fullbordas – eller om man så vill när de moment och subjektspositioner
diskurserna omfattar tilldelar element skilda betydelser och ställer skilda krav på
en individs handlingar i samma terräng. Antagonism finner man således där diskurser stöter ihop och varje position i ett system av skillnad kan, i princip, utifrån
detta bli plats för antagonism (Laclau & Mouffe 2001).
Antagonism upplöses, enligt Laclau och Mouffe (2001), genom hegemoniska interventioner. En hegemonisk intervention är en artikulation, som genom kraft
(force), återupprättar entydigheten i betydelsen eller identiteten. En hegemonisk
intervention återupprättar entydigheten genom att genomföra fixering tvärsöver
de diskurser, vilka kommit i konflikt med varandra och skapar på så sätt en ny
diskurs. Denna nya diskurs kan då komma att åtnjuta hegemoni. Hegemoni kan
dock endast skapas när följande två kriterier uppfylls: (I) det artikulatoriska momentet stödjer skapandet av en diskurs, det vill säga skapandet av ett nytt organiserat system av skillnader och (II) artikulationen äger rum genom en konfrontation med antagonistiska artikulatoriska praktiker (Laclau & Mouffe 2001, s
134). Hegemoni förutsätter alltså ett fält av artikulatoriska praktiker, där elementen inte ännu har kristalliserats till moment – eller med andra ord så förutsätter
hegemoni en situation där det finns ett flöde av betydelseskillnader. Laclau och
Mouffe (2001, s 134) uttrycker detta på följande sätt: “Det är just för att hegemoni förutsätter det socialas ofärdiga och öppna karaktär, som den endast kan
åstadkommas i ett fält dominerat av artikulatorisk praktik”78.
Det är alltså diskursteorins utgångspunkt, att ingen diskurs kan etableras totalt,
som paradoxalt nog samtidigt öppnar upp för hegemoniska interventioner. Bestämda diskurser kan alltså inta hegemoniska positioner, genom att stå oemotsagda i terrängen och när detta händer framträder vissa betydelser som objektiva
och sanna. Hegemoniska interventioner uppträder som så kallade historiska
blockeringar – de är alltså tidsbundna och tillfälliga. Diskurserna etableras därför
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”It is because hegemony supposes the incomplete and open character of the social, that
it can take place only in a field dominated by articulatory practice” (Laclau & Mouffe
2001, s 134).
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aldrig så fullständigt att inga nya artikulationer eller diskurser kan uppstå. De nya
artikulationerna eller diskurserna påvisar de härskande diskursernas gränser och
de påvisar därmed också gränserna för objektivitet och sanning och en ny diskursiv närvaro av antagonistiska relationer etableras (Laclau & Mouffe 2001).
Artikulation
Diskursteorins utgångspunkt är att ingen diskurs kan etablera sig totalt och Laclau och Mouffe (2001) skriver, att all diskurs kan undergrävas av det diskursiva
fält som överskrider den. Övergången från element till moment kan därför aldrig
bli komplett (Laclau & Mouffe 2001). Ändå strävar vi hela tiden, i vår språkanvändning, efter att fixera betydelse som om det fanns en fast struktur. Detta gör vi
genom en diskursiv praktik som inom diskursteorin benämns artikulation.
Angående denna praktik skriver Laclau och Mouffe:
”The practice of articulation, therefore consists in the construction of nodal
points which partially fix meaning; and the partial character of this fixation
proceeds from the openness of the social, a result, in its turn, of the constant
overflowing of every discourse by the infinitude of the field of discursivity”
(Laclau & Mouffe 2001, s 13)79.

Utifrån Laclau och Mouffe (2001) kan vi förstå artikulationer som kontingenta
interventioner i en obestämbar terräng. Artikulationerna griper hela tiden in i,
och formar, betydelsestrukturerna på oförutsägbara sätt genom att konstruera
nodalpunkter, vilka tillfälligt låser betydelser. Artikulationer är alltså nybildningar
av diskurs. Varje muntligt eller skriftligt uttryck bygger på tidigare diskurser men
är aldrig endast en upprepning av dessa. Artikulation sker i ett diskursivt fält av
betydelser som överskrider gränserna för varje diskurs och på så sätt skapas utrymme för nybildningar. Varje uttryck är därför i viss mån artikulatoriskt. Laclau
och Mouffe (2001, s 105) skriver att det de själva benämner artikulation är “varje praktik, som upprättar en sådan relation mellan element att deras identitet modifieras som ett resultat av den artikulatoriska praktiken”80. Artikulationer är
alltså diskursiva praktiker som förändrar relationen mellan element och därmed
också förändrar elementens identitet. En artikulation utgör i sig själv ingen strukturerad totalitet. I relation till diskurs ska artikulation i avhandlingens analyser
förstås som den diskursiva praktik – alltså den utbildningspolitiska text – som

79

Texten i citatet är kursiverad även i Laclau och Mouffes (2001) text.
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“any practice establishing a relation among elements such that their identity is modified as a result of the articulatory practice” (Laclau & Mouffe 2001, s 105).
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etablerar en relation mellan element, medan diskurs är den strukturerade totalitet
som flera utbildningspolitiska texter både kan sägas anknyta till och resultera i.
Flytande signifikanter
För att artikulation ska vara möjlig måste det finnas flytande signifikanter. Flytande signifikanter är viktiga tecken som tillskrivs olika innehåll av olika artikulationer, i kampen om att göra just den egna betydelselåsningen gällande (Laclau &
Mouffe 2001). Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000) kan begreppet flytande signifikant användas för att analysera den kamp om viktiga tecken som förs
mellan olika diskurser. I analysen utgörs flytande signifikanter av de tecken som
framstår som viktiga tecken och som inom den svenska utbildningspolitiska
kampen tillskrivs flera betydelser genom att skilda diskurser försöker ge dessa
tecken innehåll på just sitt sätt. Flytande signifikant är alltså ett begrepp som jag
kommer att använda i analysen för att uppmärksamma när kamp uppstår mellan
skilda diskurser inom den utbildningspolitiska kampen. Som exempel från den
kommande analysen kan här nämnas tecken som frihet, kvalitet och mångfald.
Knuttecken – nodalpunkt, mastersigifikant och myt
Nodalpunkter kan tillsammans med mastersignifikanter och myter kallas för
knuttecken i den diskursiva organiseringen (jfr Howarth 2007, Torfing 1999,
Winther Jørgensen & Phillips 2000). Knuttecken är så kallade tomma tecken81.
Med det åsyftas att de inte säger någonting i sig själva, förrän de genom ekvivalenskedjor sätts i förbindelse med andra tecken82. Torfing (1999, s 99) skriver
angående detta:
What happens is this: a variety of signifiers floating within the field of discursivity as their traditional meaning has been lost; suddenly some master signifier intervenes and retroactively constitutes their identity by fixing the floating signifiers within a paradigmatic chain of equivalence.

Knuttecknen är alltså flytande signifikanter, men medan begreppet flytande signifikant hänvisar till den kamp om viktiga tecken som förs mellan olika diskurser,
hänvisar begreppen nodalpunkt, mastersignifikant och myt till en kristalliseringspunkt i den enskilda diskursen.
Begreppet nodalpunkt införs i analysen för att förklara hur olika element knyts
samman i en ekvivalenskedja. Begreppet nodalpunkt används i analysen alltså för
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Eng. “empty signifiers” (jfr Laclau & Mouffe 2001, Torfing 1999)
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Alla tecken är i princip tomma tecken, men här åsyftas de tecken som är särskilt viktiga i den diskursiva organiseringen.
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att analysera de specifika diskurserna. Varje diskurs är enligt Laclau och Mouffe
(2001) konstituerad som ett försök att dominera det diskursiva fältet, genom att
expandera betydelsekedjor och fixera de flytande signifikanternas innebörd. Torfing skriver angående detta:
The privileged discursive points that partially fix meaning within signifying
chains are called nodal points or, in Lacan, points the caption (literally: quilting points). The nodal point creates and sustains the identity of a certain discourse by constructing a knot of definite meanings (Torfing 1999, s 98).

Jag uppfattar utifrån detta att en specifik diskurs etableras genom att betydelse
utkristalliseras kring en, eller flera, nodalpunkter. En nodalpunkt är alltså ett privilegierat tecken kring vilket de andra tecknen ordnas och från vilken de andra
tecknen får sin betydelse. Torfing (1999) refererar till Zizek (1989) och påtalar att
nodalpunkter inte ska uppfattas som de tecken som är mest frekvent förekommande inom en diskurs. Nodalpunkterna är snarare de tecken som ”as a word,
on the level of the signifier itself, unifies a given filed, constitutes its identity”
(Zizek 1989, s 95 citerad i Torfing 1999, s 98). Som exempel från den kommande
analysen kan här nämnas att klassiska akademiska ideal utgör nodalpunkt i den
klassiska akademiska diskursen, medan internationalisering utgör nodalpunkten
i globaliseringsdiskursen. Uttrycken klassiska akademiska ideal och internationalisering finns som empiriska uttryck i de studerade utbildningspolitiska texterna,
medan begreppet nodalpunkt är det analytiska begrepp som används för att
fånga upp den funktion uttrycken har i de specifika diskurserna – nämligen funktionen att skapa en knut av mening och ordna och fixera betydelser av andra
tecken inom en specifik diskurs.
Mastersignifikanter83 är, precis som nodalpunkter, knuttecken i den diskursiva
organiseringen. Om nodalpunkt kan sägas vara det begrepp som används i ana-
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Mastersignifikant kallas i andra svenska översättningar ”mästersignifikant” (se till
exempel Winther Jørgensen och Phillips 2000). Jag har valt att översätta begreppet ”master signifier” till ”mastersignifikant” eftersom jag uppfattar att det på ett bättre sätt lyfter
fram betydelsen av det engelska verbet to master – att härska över någonting – som jag
uppfattar utgör kärnan i den funktion som tillskrivs begreppet inom diskursteorin. Mästersignifikant signalerar snarare betydelsen av the master – mästaren/härskaren. En mastersignifikant härskar, så att säga, över de andra tecken i den diskursiva organiseringen
genom att på ett särskilt sätt bidra till upprättandet av en ekvivalenskedja, som låser de
andra tecknen i specifika betydelser. Samtidigt är dock mastersignifikanten i sig själv en
del av den diskursiva organiseringen och kan endast få sin betydelse i relation till de
andra tecknen. Ett tecken, som har statusen mastersignifikant, är alltså inte en mästare/härskare över de andra tecknen, men det får i den diskursiva organiseringen funktio-
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lysen för att analysera hur en specifik diskurs organiseras, kommer jag att använda begreppet mastersignifikant för att mer specifikt analysera hur subjektspositionerna organiseras i diskurs (jfr Winther Jørgensen & Phillips 2000 användning av begreppet). Begreppet subjektsposition används för att analysera de positioner subjekten tillskrivs i diskursen – så som student, lärare, forskare. Subjektspositionerna är relationellt bestämda i den meningen att subjektspositionen student endast kan existera för att den särskiljer sig från subjektspositionen lärare
eller forskare. Begreppet mastersignifikant används sedan i analysen för att ange
vilka riktlinjer för handling diskursen tillskriver de olika subjektspositionerna –
så kan vi till exempel se hur subjektspositionen student, i den klassiska akademiska diskursen tillskrivs betydelse i relation till mastersignifikanten kritiskt skolad
medan subjektspositionen student i globaliseringsdiskursen tillskrivs betydelse i
relation till mastersignifkanten anställningsbar. Uttrycken kritiskt skolad och anställningsbar finns alltså som empiriska uttryck i de studerade utbildningspolitiska
texterna, medan begreppet mastersignifikant är ett analytiskt begrepp som används för att fånga upp den funktion uttrycken har i diskurserna – nämligen
funktionen att tillskriva subjektspositionen student specifika (önskvärda) riktlinjer för handling.
Myter är också knuttecken i den diskursiva organiseringen. Jag har tidigare
skrivit att begreppet myt, tillsammans med begreppet social fantasi, införs i
diskursteorin för att fånga de nya former av identifiering, vilka uppträder i de
rum som öppnas upp genom ett accelererande rubbningstempo. Det accelererade
rubbningstempot leder till att gamla strukturer faller samman, samtidigt som ett
behov av att täcka över rubbningarna skapas (Laclau 1990). Myter kan alltså
förstås som nya representationsrum och som sådana är de försök att täcka över
sociala rubbningar (jfr Howarth 2007). Om myterna lyckas täcka över sociala
rubbningar förvandlas de till kollektiva sociala fantasier, vilka Laclau (1990) beskriver som horisonter eller absoluta gränser som strukturerar ett begriplighetsfält. Han anger som exempel det kristna tusenårskriget, upplysningen och positivismens framstegsbegrepp.
Laclaus exemplifieringar av myter och sociala fantasier antyder att dessa, ur ett
historiskt perspektiv, skulle utgöras av relativt stora och omvälvande nya representationsrum och former för identifiering. Avhandlingens analyser behandlar en
relativt kort historisk period och även om denna period kan sägas vara karakteri-

nen att härska. En direkt översättning till svenska av ”master signifier” skulle snarare än
”mästersignifikant” därför bli ”härskasignifikant”, eller möjligen ”härskarsignifikant”.
Jag uppfattar att härskarsignifikant, likt mästersignifikant, signalerar betydelsen av eng.
the master snarare än eng. to master. Härskasignifikant uppfattar jag som en otymplig
översättning och använder därför hellre den engelsk-svenska sammansättningen ”mastersignifikant”.

101

serad av ett högt rubbningstempo, är det inte rimligt att tro att tidsperioden skulle
kunna omfatta etablerandet av flera nya representationsrum i paritet med upplysningen eller tusenårskriget. I bearbetningen av materialet har jag dock funnit
uttryck för nya former av identifiering, vad gäller de representationsrum den högre utbildningen antas verka inom. Dessa nya former för identifiering uppstår i
sönderfallet av gamla strukturer och jag uppfattar att Laclaus mytbegrepp därför
är användbart för att förstå dessa nya former av identifiering.
I avhandlingens analyser används mytbegreppet för att analysera hur den högre
utbildningens representationsrum avgränsas i skilda diskurser – så konstrueras
till exempel i analysen det akademiska samhället som myten som bidrar till organiseringen och innehållet i den klassiska akademiska diskursen och det europeiska högre utbildningsområdet som myten som bidrar till organiseringen och innehållet i globaliseringsdiskursen. Även här gäller att uttrycken det akademiska
samhället och det europeiska högre utbildningsområdet finns som empiriska uttryck i de studerade utbildningspolitiska texterna, medan begreppet myt alltså är
det analytiska begrepp som används för att fånga upp den funktion uttrycken
har i diskurserna.

Avhandlingens utbildningspolitiska textmaterial
All diskursteoretisk forskning arbetar med texter. I textbegreppet kan allt, från
utskrifter från inspelade samtal, skrivna dokument – såsom policydokument och
journaler – till byggnader osv. inbegripas. Texter ses som komplexa kulturella
produkter, som är konstruerade på ett sätt som får saker att hända och som ”gör
sociala världar till verklighet”84 (Wetherell 2001b, s 16). Foucaults (1969/2002, s
19) beskrivning av hur dokument betraktats genom tiderna ger en bra bild över
det skifte som skett i synen på texters betydelse och vad de representerar:
Givetvis har man alltid begagnat dokument så länge som en vetenskap som
historien har funnits, och man har utfrågat dem och utfrågat sig själv med
anledning av dem; man har inte bara frågat dem vad de betydde, utan också
om de verkligen sade sanningen, och i vilken egenskap de kunde göra anspråk på det, om de var ärliga eller om de förfalskade verkligheten, om de
var välunderättade eller okunniga. […] Men var och en av dessa frågor och
hela denna kritiska oro siktade mot ett och samma mål: nämligen att på
grundval av vad dessa dokument har att säga – och ibland bara halvhögt –
rekonstruera det förflutna som de härstammar från och som nu försvunnit
långt bakom dem; dokumentet behandlades alltid som det språk som talades
av en numera tystad röst … Men genom en mutation … har historien bytt inställning till dokumentet: den ser inte längre som sin främsta uppgift att tolka
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”bring social worlds into being” (Wetherell 2001b, s 16).
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dokumentet, avgöra om det talar sanning och vilket uttrycksvärde man bör
tillmäta det, utan ger sig till uppgift att bearbeta dokumentet inifrån och att
utveckla det; den organiserar det, styckar det, delar upp det, ordnar det, delar in det i olika nivåer, gör upp serier, urskiljer det som är relevant och det
som inte är det, fastställer beståndsdelar, definierar enheter, beskriver relationer. Dokumentet är alltså inte den orörliga materia med vars hjälp historien försöker rekonstruera vad människor sagt eller gjort … : historien försöker att i själva väven av dokument urskilja enheter, sammanhang, serier och
förhållanden. […]; historien är det sätt varpå ett samhälle skänker en status
och en utveckling åt en mängd dokument, som det ständigt för med sig.

Texter ses alltså inte längre som minnen från en förgången tid, eller som mer eller
mindre sanna representationer av ett specifikt historiskt skeende. Istället betraktas
texter som något som gör något, och som får konsekvenser här och nu (Foucault
1969/2002). Vilka texter som väljs är dock fortfarande en viktig fråga för
diskursanalytiker, men inte ur perspektivet att välja den mest sanna texten, utan
frågan om val av texter ställs istället i relation till den diskursanalytiska ansats
forskaren väljer (jfr Titscher m.fl. 2000, Wetherell 2001c). Valet av forskningsansats, för den diskursanalytiskt orienterade forskaren, beskrivs av Wetherell
(2001c, s 380) som “en komplex balansakt mellan den typ av data man vill samla
in, ämnet, den akademiska disciplinen inom vilken man arbetar samt den diskursanalytiska tradition som verkar mest lämplig”85.
I fokus för avhandlingens analyser står den svenska utbildningspolitiska kampen om den högre utbildningens syften och mål mellan åren 1992 och 2007. En
viktig del av avhandlingsarbetet har handlat om att välja ut texter, för analys, som
kan ge mig möjlighet att uttala mig om denna kamp. Avhandlingens diskursteoretiska ansats växte fram i takt med att jag började bekanta mig med olika typer av
texter och det framstod som möjligt att analysera dessa med hjälp av de begrepp
diskursteorin tillhandahåller. I relation till den diskursteoretiska ansatsen stod det
så småningom också klart för mig, att jag ville välja så kallade naturligt förekommande texter – alltså texter som producerats på den utbildningspolitiska kampen
utan inblandning från mig som forskare (jfr Titscher m.fl. 2000, Wetherell
2001c).
En mängd sådana naturligt förekommande texter, där betydelsebildning om den
högre utbildningens syften och mål sker i språkanvändning, produceras av olika
sociala aktörer och utgör en del i de diskursiva villkoren för konstituerandet av
svensk högre utbildningspolitik. För att nämna några exempel på texter som jag
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”a complex balancing act between the type of data one wants to collect, the topic, the
academic discipline in which one is working and the discourse tradition which seems
most appropriate” (Wetherell 2001c, s 380).
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tagit del av och övervägt under arbetets gång, men som inte kommit att ingå i det
material som analyseras närmare i avhandlingen, nämner jag här texter från:
Högskoleverket, Sveriges Förenade Studentkårer, SUHF, SULF, Arbetslivsinstitutet, SAF, policydokument från högskolorna samt debattartiklar i dagspress och i
Högskoleverkets nyhetsblad Nyheter & Debatt. Jag har också tagit del av ett antal texter producerade av sociala aktörer utanför landets gränser – framför allt
texter från OECD och EU.
Mitt val av texter att analysera föll så småningom på så kallade auktoritativa
texter – statliga offentliga utredningar, departementsutredningar, propositioner
och EU-dokument med anknytning till Bolognaprocessen. Auktoritativa texter är
speciella på det sätt att de ofta är resultat av kompromisser och språket i texterna
är ofta tillrättalagt för att passa den kompromissnivå texterna rör sig på. Eftersom det är auktoritativa texter som inkluderas i materialet riskerar begrepp som
utbildningspolitik och uttryck som den svenska utbildningspolitiska kampen att
få relativt snäva innebörder i avhandlingen. Jag skulle därför vilja säga något mer
om valet av texterna:
De ovan nämnda svenska statliga offentliga texterna ser jag som texter producerade inom ramen för en svensk rikspolitisk domän. Jag betraktar dessa som auktoritativa texter, inte endast för att de utgör offentliga beslutsunderlag för den på
riksnivå formulerade utbildningspolitiken, utan också för att andra sociala aktörer, på ett eller annat sätt, oftast förhåller sig till dessa texter i sin egen textproduktion. Precis som andra sociala aktörer förhåller sig till de auktoritativa texterna, finns i de auktoritativa texterna oftast referenser till texter producerade av
andra aktörer och jag finner det intressant i sig att se vilka av dessa som får en
röst via de artikulationer som görs i de auktoritativa texterna. Det är bland annat
på grund utav det sistnämnda som ett antal EU-dokument också blivit inkluderade i materialet. EU-dokumenten var från början inte tänkta att ingå i materialet,
utan tillkom efterhand, då det i läsningen av de svenska rikspolitiska texterna blev
uppenbart att texterna från EU spelade en central roll. I avhandlingens analyser
av den svenska utbildningspolitiska kampen om högre utbildning, är det dock
inte olika sociala aktörers eventuellt skilda sätt att bestämma högre utbildning på
som står i primär fokus. Kampen som analyseras är istället huvudsakligen den
kamp som framträder i form av skilda ekvivalenskedjor och diskurser i läsningen
av de auktoritativa texterna.
I det sammanlagda materialet till avhandlingen ingår 47 texter. Av dessa är 9
departementsutredningar, 14 propositioner och 19 statliga offentliga utredningar, alla producerade inom ramen för den svenska utbildningspolitiska kampen
mellan åren 1990–2007. Resterande 5 är deklarationer från Bolognaprocessen,
undertecknade av Europeiska ministrar med ansvar för högre utbildning. Jag
uppfattar dessa deklarationer som huvuddokument i de europeiska staternas
strategi för högre utbildning, och de fem dokument som ingår i materialet utgör
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det totala antalet deklarationer, som de Europeiska ministrarna har antagit inom
ramen för Bolognaprocessen.
De svenska texterna har jag sökt fram via Rättsbankens arkiv och i denna sökning fann jag, att det inom den svenska utbildningspolitiska kampen, under den
aktuella tidsperioden, producerades fler texter om högskolans verksamhet än de
texter som i avhandlingen blir föremål för analys. Detta innebär alltså att jag har
gjort ett urval av texter här. Det urval som gjorts grundas först och främst på
principen att texterna ska ha relevans för generella frågor om högre utbildning.
Detta innebär att utredningar och propositioner gällande enskilda ämnesområden
och yrkesutbildningar har uteslutits från materialet. En större utredning som genomförts under tidsperioden och som uteslutits, på grund utav att den endast
behandlar en specifik utbildning, är SOU 1999:63 Att lära och leda – En lärarutbildning för samverkan och utveckling. Däremot har till exempel utredningen
SOU 2001:107 Yrkeshögskoleutbildning – inriktning, utformning och kvalitetskriterier kommit att ingå i materialet, då det i denna väcks idéer om att en helt ny
typ av utbildning ska tillföras högskolan. En annan princip för urvalet har varit
texternas relevans för frågor om grundutbildning och grundutbildningsstudenternas vistelse vid den högre utbildningen. Denna princip har dock använts med
försiktighet, eftersom grundutbildning i texterna oftast tillskrivs betydelse i relation till frågor om forskning och forskarutbildning.
I del II i avhandlingen kommer analysen av texterna att presenteras. De direkta
citaten i analysen hämtas från 29 av de totalt 47 texterna, medan resterande texter endast förekommer i de mer sammanfattande resonemangen. Detta är ett val
jag gjort för att göra analysen mer genomskinlig. Läsaren ges förhoppningsvis
genom detta större möjligheter att själv kunna se de logiker som ligger till grund
för argumentationen i texterna och därmed ta ställning till rimligheten i avhandlingens slutgiltiga konstruktioner av olika utbildningspolitiska diskurser. Bland
de 29 texter som är direkt citerade i analysen finns vissa som förekommer mer
frekvent, ges större utrymme och därmed också framstår som mer betydelsefulla
för analysen. Detta är inte en slump, utan ett resultat av att skiften och brott i
argumentationslinjer är särskilt tydliga i vissa texter och därför har dessa texter
blivit extra viktiga i analysen. Jag för ett längre resonemang om dessa texter i nästa avsnitt. Nedan följer en uppräkning av alla texter som ingår i materialet. De
texter som är direkt citerade i analysen är markerade med en asterisk (*) och de
texter bland dessa som är mer frekvent citerade – fler än 10 gånger – är markerade med två asterisker (**).
Departementsutredningar:
*Ds 1992:1 Fria universitet och högskolor.
*Ds 1994:5 Staten och forskningen. Staten, forskningen och näringslivet.
*Ds 1994:18 Kompetensutveckling och individualisering.
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*Ds 1994:19 Hur vi tar Sverige in i informationssamhället nu. Till gagn för sysselsättning och tillväxt.
*Ds 1994:119 Högre utbildade i företag.
*Ds 1994:35 Agenda 2000. Kunskap och kompetens för nästa århundrade.
**Ds 1998:51 Studentinflytande inom högskolan.
Ds 2000:25 Kvalitetssäkring och examenstillstånd i högskolan.
Ds 2004:2 Högre utbildning i utveckling. Bolognaprocessen i svensk belysning.
Propositioner:
**Proposition 1992/93:1 Universitet och högskolor – frihet för kvalitet.
**Proposition 1992/93:169 Regeringens proposition om högre utbildning för
ökad kompetens.
*Proposition 1993/94: 177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft.
Proposition 1994/95:164 Ett högskoleverk.
Proposition 1994/95:139 Särskilda utbildningssatsningar inom högskolan.
Proposition 1994/95:96 Garanterat studentinflytande genom bibehållet kårobligatorium.
Proposition 1995/96 Tillträde till högre utbildning m.m.
*Proposition 1996/97:5 Forskning och samhälle.
Proposition 1997/98:176 Nya högskolor m.m.
*Proposition 1999/2000:28 Studentinflytande och kvalitetsutveckling i högskolan.
Proposition 2000/01:3 Forskning och förnyelse.
**Proposition 2001/02:15 Den öppna högskolan.
**Proposition 2004/05 Ny värld – ny högskola.
Proposition 2006/07:107 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet.
Statliga offentliga utredningar:
SOU 1990:90 Pedagogiska meriter i högskolan. Förslag till riktlinjer och rekommendationer.
SOU 1991:44 Examination som kvalitetskontroll i högskolan. Rapport utarbetad
på uppdrag av högskoleutredningen.
**SOU 1992:1 Frihet, ansvar, kompetens. Grundutbildningens villkor i högskolan. Betänkande av högskoleutredningen.
**SOU 1993:85 Ursprung och utbildning. Social snedrekrytering till högre
studier.
SOU 1996:21 Reform och förändring. Organisation och verksamhet vid universitet och högskolor efter 1993 års universitets- och högskolereform.
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SOU 1996:166 Lärare för högskola i utveckling. Betänkande av högskollärarutredningen.
SOU 1996:70 Samverkan mellan högskolan och näringslivet. Huvudbetänkande
av NYFOR.
SOU 1996:89 Samverkan mellan högskolan och de små och medelstora företagen. Slutbetänkande av NYFOR.
**SOU 2000:47 Mångfald i högskolan.
*SOU 2000:48: Ett utvecklat resurstilldelningssystem för högskolans grundutbildning.
*SOU 2000:82 Högskolans styrning.
*SOU 2000:92 Advantage Sweden. Insatser för ökad rekrytering av utländska
studenter till den svenska högskolan.
*SOU 2000:101 Högskolans ledning.
**SOU 2001:13 Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen.
*SOU 2001:107 Yrkeshögskoleutbildning – inriktning, utformning och kvalitetskriterier.
*SOU 2004:29 Tre vägar till den öppna högskolan.
SOU 2004:27 En ny doktorsutbildning – kraftsamling för excellens och tillväxt.
SOU 2006:7 Studieavgifter i högskolan.
**SOU 2007:81: Resurser för kvalitet.
Deklarationer från Bolognaprocessen
*Bologna declaration (1999): The Bologna declaration of 19 June 1999.
*Prague communiqué (2001): Towards the European Higher Education Area.
Berlin communiqué (2003): Realising the European Higher Education Area.
*Bergen communiqué (2005): The European Higher Education Area – Achieving
the Goals.
*London communiqué (2007): Towards the European Higher Education Area:
responding to challenges in a globalised world.

Bearbetning och analys av textmaterialet
I avhandlingens andra del analyseras den svenska utbildningspolitiska kampen
om högre utbildning mellan åren 1992 och 2007. Det är en relativt kort historisk
period som behandlas i avhandlingen, men textmaterialet är omfångsrikt och
mångfacetterat och det finns anledning att säga något mer om såväl innehållet i
materialet som om hur materialet viktats och bearbetats. Jag vill i det följande särskilt nämna tre aspekter:
För det första (I) omfattar materialet texter av lite olika karaktär – statliga offentliga utredningar, departementsutredningar, propositioner och deklarationer
från Bolognaprocessen. De två första typerna av texter är förarbeten – och precis
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som beteckningarna antyder, inriktade mot utredning, ofta av en särskild fråga
eller ett särskilt problemområde. Här kan dock påpekas att de statliga offentliga
utredningarna tenderar att vara större i omfång, mer diskussions- och analysinriktade samt producerade inom ramen för en större utredningsgrupps arbete86,
medan departementsutredningarna tenderar att behandla en mer avgränsad problematik och utifrån ett departementstjänstemannaperspektiv vara inriktade på
att ge konkreta förslag till lösningar. Propositioner utgör den sittande regeringens
beslutsunderlag till riksdagen och är inriktade på att argumentera för de förslag
regeringen skriver fram. I förslagen sammanfattas ofta regeringens ställningstaganden i flera frågor, vilka i sin tur kan ha utretts och språksatts på skilda sätt via
olika utredningar. Deklarationer från Bolognaprocessen är kortfattade dokument
– mellan tre till nio sidor – som klargör de europeiska utbildningsministrarnas
överenskommelser om det europeiska högre utbildningsområdet (EHEA) och
som utfärdar riktlinjer för de enskilda staternas implementeringsarbete. I analysen
är det inte texttypen som avgör vilken betydelse texten tillmäts i analysen – det
avgörande är istället på vilket sätt texten bidrar till organiserandet av skilda utbildningspolitiska diskurser och på vilket sätt texten bidrar till förstärkningar
eller brott i de skilda diskursernas relationer till varandra i den utbildningspolitiska kampen. Utifrån detta har några texter framstått som särskilt viktiga och
kommer att citeras frekvent i analysen. Det är dessa texter som markerats med två
asterisker (**) i uppräkningen ovan.
För det andra (II) omfattar materialet ett brett spektrum av diskussioner. I vissa
texter diskuteras specifikt frågor om vilka mål och syften den högre utbildningen
ska vila på, medan administrativa system är föremål för diskussionerna i andra
texter. Inte heller här är det innehållet i diskussionen som avgör vilken betydelse
texten tillmäts i diskussionen – det avgörande är återigen sättet på vilket texten
bidrar till organiserandet av skilda utbildningspolitiska diskurser. Här har jag
funnit vissa texter särskilt viktiga ur ett intertextuellt perspektiv – det vill säga att
det finns texter i materialet som det ofta hänvisas till i de andra texterna. Bland
dessa texter återfinns de i kronologiskt avseende först kommande texterna, som
omfattar ett brett spektrum av diskussioner och behandlar Högskolereformen
1993 (SOU 1992:1, proposition 1992/93:1 och proposition 1992/93:167).
Högskolereform 1993 är en genomgripande reform och jag betraktar denna reform som inledningen på en omvandlingsprocess av det svenska högskolesystemet som sedan fortsätter i de efterkommande texterna. Genom en sammanställ-
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Här kan dock påpekas att det under tidsperioden successivt sker en förskjutning mot
så kallade enmansutredningar. Enmansutredaren har en huvudsekreterare till sin hjälp
och ofta knyts också en referensgrupp till arbetet. I enmansutredningarna träder ofta
författarsubjektet tydligt fram i texten, genom formuleringar som ”jag anser”, ”min bedömning är” osv.
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ning av de frågor som behandlas i dessa texter, kan jag nämligen konstatera att
det mesta som kan diskuteras gällande högre utbildning har varit föremål för diskussion inom den utbildningspolitiska kampen under den analyserade tidsperioden: utbildningsinnehåll, utbildningsutbud, dimensionering, examina, kvalitet,
lärarkompetens, pedagogisk utveckling, internationalisering, konkurrenskraft,
syften, mål, styrning, ledning, Bolognaprocessen med bildandet av en gemensam
struktur för de europeiska staternas grund- och forskarutbildningssystem
(EHEA) och ett gemensamt betygssystem (ECTS), resurstilldelning, jämställdhet,
social snedrekrytering, mångfald, yrkesutbildning, nya universitet och vetenskapsområden, studentinflytande, kårobligatoriet, IT och distansutbildning, införandet av studieavgifter.
För det tredje (III) är texterna som ingår i materialet skrivna av såväl akademiker, tjänstemän som politiker. Inte heller här är det i första hand viktigt vem som
skrivit texten, utan istället viktigt på vilket sätt texten bidrar till organiserandet av
särskilda diskurser eller bidrar till förstärkningar eller brott i de skilda diskursernas relationer till varandra inom den diskursiva kampen. Här har jag dock funnit,
att mitt fokus på från vilken position texten artikuleras fungerat som ett hjälpmedel att förstå hur vissa diskurser verkar hegemoniskt och för att förstå hur skilda
sociala aktörer lanserar nya språkbruk och myter samt framträder som politiska
agenter. Det finns texter i materialet, som på ett tydligt sätt speglar vändningar i
skilda sociala aktörers språkbruk och därmed berättar om hur en diskurs vinner
större legitimitet inom den utbildningspolitiska kampen. Som exempel på en viktig
text i detta avseende kan här nämnas proposition 2004/05:162 Ny värld – ny
högskola, där den socialdemokratiska regeringens skifte i språkbruk framstår
tydligt.
Läsning av text och analysens olika steg
Texterna som analyseras omfattar alltså ett omfångsrikt och mångfacetterat material. Bearbetningen och analysen av texterna har skett i flera steg och jag ska
nedan beskriva de olika tillvägagångssätt jag tillämpat vad gäller såväl själva bearbetningen och läsningen av texter, som den från själva texterna abstraherade
analysen av den svenska utbildningspolitiska kampen om den högre utbildningens syften och mål.
För att kunna analysera den utbildningspolitiska kampen har jag alltså läst de
texter jag redogjort för ovan. Texterna uppfattar jag som diskursiva praktiker i
meningen att de utför något här och nu. I diskursteoretiska termer uppfattar jag
mer specifikt texterna som artikulationer, eftersom de på olika sätt låser betydelsen av den högre utbildningens syften och mål och gör detta genom att aktualisera och (re)artikulera skilda diskurser.
De diskursteoretiska analyser jag ägnat mig åt under avhandlingsarbetet kan
närmast beskrivas som en process, där jag har läst de utbildningspolitiska texter109

na långsamt, noggrant och om och om igen, med syftet att utkristallisera logiker
och motsägelser i de resonemang som förs texterna. Läsningen har inte skett förutsättningslöst från min sida, utan i läsningen har jag i olika steg ställt olika frågor till texterna. Frågorna jag ställt härrör från diskursteorin och aktualiserar de
begrepp jag presenterat ovan.
De frågor jag inledningsvis ställt i läsningen av materialet har riktat sig mot varje
enskild text. Exempel på frågor jag ställt inledningsvis är: Vilka betydelser etablerar texten genom att sätta element i bestämda förhållanden till varandra? Vilka
moment, mastersignifikanter och myter är texten uppbyggd kring? På vilka sätt
(re)artikuleras en diskurs (introducerar, ifrågasätter eller omformar texten en specifik diskurs)? Frågorna är inte riktade mot något av avhandlingens delsyften och
utgör heller inte formella forskningsfrågor. De inledande stegen av min läsning,
där dessa frågor ställts, finns heller inte representerade i de analyser jag redovisar i
avhandlingens resultat- och diskussionskapitel. Frågorna har snarare varit ett sätt
för mig att läsa, bryta ned och förstå hur ekvivalenskedjor upprättas i respektive
text och detta har sedan utgjort en grund för vidare analyser.
Att analysera en utbildningspolitisk kamp om den högre utbildningens syften
och mål i förhållande till ett så omfattande material är komplext. Kampen tar
form i en diskursiv kontext, som omfattar diskussioner som är mycket bredare
än avhandlingens fokus på just syften och mål. Under arbetets gång har jag dock
funnit att det i de enskilda texterna förs diskussioner om den högre utbildningens
roll, nytta, syfte, mål osv. och att dessa diskussioner är av avgörande betydelse för
hela den diskursiva organiseringen av texten. Diskussionerna omfattar nodalpunkter och det är också ofta i dessa resonemang myter odlas. Nodalpunkterna
och myterna sätter tillsammans gränserna för vad högre utbildning kan vara i
texterna. I min läsning har jag därför i dessa diskussioner kunnat urskilja logiker
och resonemang, i de enskilda texterna, som bildar det som i diskursteoretiska
termer benämns totaliserade strukturer – alltså diskurser. Det är alltså först efter
att jag har gått igenom alla enskilda texter, bildat mig en uppfattning och analyserat dessa var för sig, som jag har kunnat ställa de formella forskningsfrågorna,
som är riktade mot hela materialet och mot de delsyften jag formulerat i avhandlingen.
Stegen av min läsning, där de formella forskningsfrågorna ställts, finns representerade i de analyser jag redovisar i avhandlingens resultat- och diskussionskapitel. Nedan redogör jag närmare för hur jag genomfört den analys, som ligger till
grund för resultat- och diskussionskapitlen. Jag redogör också för vilka forskningsfrågor jag ställt i läsningen av materialet i relation till de tre delsyften jag
ställt upp.
Avhandlingens två första delsyften: (1) att analysera vilka skilda diskurser, om
den högre utbildningens syften och mål, som (re)artikuleras i den svenska utbildningspolitiska kampen under tidsperioden; (2) att analysera hur subjektet student
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positioneras i skilda utbildningspolitiska diskurser, behandlas i kapitel 5, 6, 7 och
8. I varje kapitel behandlas en utbildningspolitisk diskurs och en subjektsposition. För att en diskurs ska konstrueras som en diskurs i avhandlingen måste den
diskursivt strukturerade totaliteten omfatta särskilda bestämningar av den högre
utbildningens syften och mål. Diskursen måste dessutom omfatta flera artikulationer (texter), där ekvivalenskedjor upprättas som på liknande sätt bestämmer
den högre utbildningens syften och mål och på så sätt bidrar till att skapa den
strukturerade totalitet som diskursen utgör. I min läsning av materialet har 4 utbildningspolitiska diskurser gjort sig gällande. Diskurserna lyfts fram i den ordning de (re)artikuleras i materialet och varje diskurs ägnas ett kapitel – den klassiska akademiska diskursen undersöks och konstrueras i kapitel 5, globaliseringsdiskursen i kapitel 6, demokratidiskursen i kapitel 7 och identitetsdiskursen i
kapitel 8.
I kapitel 5, 6, 7 och 8 sammanfattas och renodlas också drag i de skilda diskursernas sätt att positionera subjektet student och tillskriva detta subjekt riktlinjer
för handling. Analysen av hur subjektet student positioneras i de skilda diskurserna bygger på den tidigare analysen av innehållet i respektive diskurs. Anledningen till detta är att de myter, nodalpunkter och moment som bidrar till organiserandet av de skilda diskurserna sätter, som jag påtalat ovan, gränser för vad
högre utbildning kan vara i texterna och i relation till detta positioneras också
subjekt. Härledningen av subjektspositionerna bygger därför på den tidigare analysen av innehållet i respektive diskurs och redovisas i slutet av varje analyskapitel.
I min läsning av materialet har jag funnit det rimligt att ur de fyra diskurserna
härleda och diskutera fyra skilda sätt att positionera subjektet student. I slutet av
kapitel 5, 6, 7 och 8 härleder och diskuterar jag således i tur och ordning: studenten som kritiskt skolad, studenten som anställningsbar, studenten som aktivt deltagande och, slutligen, studenten som reflexivt handlande.
Avhandlingens fyra första analyskapitel består alltså av en analys i två steg. I det
första steget undersöker och konstruerar jag innehållet i respektive diskurs, förklarar hur diskurserna (re)artikuleras i den utbildningspolitiska kampen samt
undersöker vilka antagonistiska relationer som upprättas mellan diskurserna.
Följande forskningsfrågor är vägledande i analysen:
-

Hur (re)artikuleras de skilda diskurserna?
Vilka nodalpunkter, myter och moment bidrar till organiserandet av de skilda diskurserna?
Vilka bestämningar av den högre utbildningens syften och mål görs i de
skilda diskurserna?
Vilka flytande signifikanter finns i den utbildningspolitiska kampen och vilka olika innehåll tillskrivs dessa i de skilda diskurserna?
Vilka antagonistiska relationer upprättas mellan de skilda diskurserna?
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I det andra steget i analysen härleder och diskuterar jag den subjektsposition studenten tillskrivs inom respektive diskurs. Följande forskningsfrågor har varit vägledande i analysen:
-

Vilken mastersignifikant bidrar till organiserandet av subjektspositionen
student?
Vilka riktlinjer för handling tillskrivs studenten?
Vilka idéer om identitet och handling ligger till grund för subjektspositionen?

Vart och ett av analyskapitlen i avhandlingens del II avlutas med att jag gör en
uppställning, där jag sammanfattar och renodlar innehållet i respektive diskurs
och subjektsposition.
Avhandlingens tredje delsyfte – att diskutera hegemoniska tendenser i den
svenska utbildningspolitiska kampen – behandlas i kapitel 9 i del III i avhandlingen. Diskussionerna i kapitlet bygger på resultaten från den tidigare analysen och
utgörs av en fördjupad diskussion om globaliseringsdiskursens hegemoniska tendenser och den svenska utbildningspolitikens balanserande mellan politik och
förvaltning.
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Del II
Den svenska utbildningspolitiska kampen
om den högre utbildningens syften och mål
1992–2007

Kapitel 5 Den klassiska akademiska diskursen

Den första strukturerade totalitet som gör sig gällande i materialet benämner jag
den klassiska akademiska diskursen. Reartikulationer av diskursen förekommer
under hela tidsperioden inom ramen för de analyserade utbildningspolitiska texterna och på den grunden kan jag hävda att diskursen åtnjuter legitimitet inom
den utbildningspolitiska kampen under hela tidsperioden. Det finns dock en tydlig tendens att reartikulationer av diskursen görs från specifika subjektspositioner
– så som rektorer, forskare, lärare och studenter verksamma inom den högre utbildningen. Denna tendens blir allt tydligare i texterna mot slutet av tidsperioden,
då den klassiska akademiska diskursen närmast blir, vad jag skulle vilja kalla, en
akademikerdiskurs. Den klassiska akademiska diskursen reartikuleras i slutet av
tidsperioden via de statliga offentliga utredningar, där akademiker är inblandade i
utredningsarbetet, men diskursen vinner inte genomslag i propositioner eller departementsutredningar87. Innan jag går närmare in på att undersöka innehållet i
diskursen, och visa hur diskursen etableras inom den utbildningspolitiska kampen, vill jag kommentera grunderna för min konstruktion av diskursen lite närmare.
I den klassiska akademiska diskursen bestäms den högre utbildningens yttersta
syfte som sökandet efter ny kunskap och förmedlandet av denna kunskap. De
akademiska disciplinerna, med sina tillhörande ideal härstammandes från vetenskapliga teorier och metoder, utgör därför grunden för verksamhetens bedrivande. Diskursen bygger på idéer om att vi lever i ett globaliserat kunskapssamhälle
där det är svårt att få överblick och att orientera sig och där frågor blivit alltmer
komplexa att hantera för såväl individen som samhället – ”Det sägs att kunskapen växer fortare än någonsin i mängd och komplexitet […] De grundläggande
teorierna blir avgörande för tolkningen av ny information eller nya fakta. Det är
de begrepp, modeller och teorier man behärskar som bestämmer vad man förstår
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Den klassiska akademiska diskursen har i huvudsak undersökts och konstruerats utifrån min läsning av följande, i materialet ingående, texter (de tre viktigaste texterna, där
diskursen reartikuleras med mest kraft, är markerade med en asterisk*): SOU 1990:90,
SOU 1991:44, SOU 1992:1* (i texten kallad ”högskoleutredningen”), Ds 1992:1, proposition 1992/93:1, proposition 1992/93:169, Ds 1998:51, SOU 2000:47 (i texten kallad
”mångfaldsutredningen”), SOU 2000:82, SOU 2000:92, SOU 2000:101*, SOU
2001:107, proposition 2001/02:15, SOU 2007:81* (i texten kallad ”den senaste resursutredningen”).
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av det okända” (SOU 1992:1, s 78) är ett talande uttryck för hur samtiden beskrivs inom diskursen. Idéer om ett framväxande kunskapssamhälle kopplas ofta
samman med postmoderna diskurser, men den klassiska akademiska diskursen
är en modern diskurs, med rötter i upplysningstidens idéer och tilltro till vetenskapens och den högre utbildningens potential att bidra till såväl samhällelig som
individuell frigörelse.
I de ingående artikulationerna görs ofta direkta referenser till upplysningstidens
idéer och ”stora” representanter – institutioner eller personer – vilket gör att jag
uppfattar reartikulerandet av den tidens idéer som både tydliga och viktiga för
diskursens legitimitetsanspråk. I högskoleutredningen (SOU 1992:1, s 75) skrivs
till exempel: ”Att utforska ’nåden och naturens sanning’ var tidigt ett centralt mål
för Uppsala universitet, speglat i texten till dess sigill. Det påminner om att diskussionen om den högre utbildningens mål ingalunda är av något färskt datum”. I
den senaste resursutredningen (SOU 2007:81, s 42) skrivs:
Idealtypen för vad ett universitet idag är, eller kanske snarare borde vara,
återfinner vi i modellen med den regelstyrda gemenskapen av forskande lärare som framför allt har sitt ursprung i den vision av den högre utbildningen
som den preussiske statsmannen och humanistens Wilhelm von Humboldt
(1767–1835) konstruerade. Denna idealtyp har blivit en överideologi som
genomsyrar vårt svenska språk om högskolan. Den akademiska friheten och
obundenheten – tack vare vilken envar väljer lärosäte, utbildning, forskningsområde och metoder fritt samt fritt publicerar sina resultat – garanteras
av staten som finansiär. Detta ideal betonar även, och inte minst, utbildningens forskningsanknytning.

Jag vill dock påminna om att reartikulationer av, eller anknytningar till, en specifik diskurs inte ska uppfattas som exakta upprepningar av något tidigare uttalat.
Varje artikulation upprättar sina egna ekvivalenskedjor och är på ett sätt alltid en
nyskapning av diskurs. Den klassiska akademiska diskursens innehåll har därför
självklart förändrats sedan upplysningstiden.
Ett exempel på en viktig sådan förändring ges här via sättet som mångfaldsutredningen (SOU 2000:47, s 74) knyter an till den klassiska akademiska diskursen
genom att hänvisa till ”ett slags gemensamma vetenskapliga spelregler” som ”ett
mycket centralt inslag i ”den högre utbildningens kvalitetsarbete”. I utredningen
skrivs:
Tidigare kallades dessa spelregler ’den vetenskapliga metoden’, men idag bör
de snarare benämnas ’vetenskapliga metoder’. Det finns inte längre ett vetenskapligt språk eller en uppsättning vetenskapliga metodregler utan flera, vilka dock har det gemensamt att de reglerar hur forskning bör bedrivas och
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detta gör de till syvende og sidst med hänvisning till inomvetenskapliga kriterier för kunskapsframställning (SOU 2000:47, s 74).

Jag menar att själva hänvisandet till ett slags gemensamma vetenskapliga spelregler, som grund för den högre utbildningen, kan sägas ha sin grund i upplysningstidens idéer om vetenskap och högre utbildning. I mångfaldsutredningen omformuleras dock innebörden av dessa spelregler, vilket samtidigt förändrar den klassiska akademiska diskursens bestämningar av moment som vetenskap och forskning. Inom den klassiska akademiska diskursen betraktas nu forskningsinriktningar, med utgångspunkt i skilda vetenskapliga ansatser, som legitima grunder
för vetenskaplig kunskapsframställning. Innehållet i diskursen fortsätter också att
förändras genom den studerade tidsperioden, vilket jag kommer att tydliggöra i
analysen genom att påvisa att nya element tillförs diskursen och övergår till att bli
viktiga moment i den strukturerade helheten.
Jag vill också påtala att artikulationerna, inom ramen för den klassiska akademiska diskursen, inte heller uttrycker någon vilja att helt återskapa – eller kopiera
– de gamla idealen. Vi ser det i citatet ovan, där artikulationen tydligt klargör sitt
avståndstagande ifrån det som tidigare kallades ”den vetenskapliga metoden” och
istället förespråkar ”vetenskapliga metoder” (SOU 2000:47, s 74). Jag finner
också på flera ställen i materialet att de gamla idealen snarare lyfts fram som något att återanknyta till88 eller, som i den senaste resursutredningen (SOU
2007:81), att hedra:
Humboldtuniversitetet hedras bäst inte genom att kopieras men väl genom
att ihågkommas som ett av de mest genomtänkta och revolutionerande universitetsideal som skapats. En del av detta systembygge, som fortfarande består, är tanken om att högskolan har ett värde i sig som en kritiskt kunskapssökande frihetspotential och inte i sin helhet är utbytbar mot något annat eller möjligt att förverkliga inom ramen för någon annan nu existerande social
gemenskap (SOU 2007:81, s 49).

De artikulationer som bidrar till skapandet av den klassiska akademiska diskursen bygger på nutida samhällsanalyser där den högre utbildningen beskrivs som
en central institution i kunskapssamhället, och där återknytandet till, eller hedrandet av, de gamla idealen hela tiden sker i förhållande till de nya analyserna.
Den klassiska akademiska diskursen ska därför inte uppfattas som en gammal – i
meningen från upplysningstiden oförändrad – diskurs. Vi ser dock samtidigt i
citaten ovan hur de i diskursen centrala idéerna, om det kritiska vetenskapliga
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”Ett återknytande till klassiska akademiska ideal” heter det till exempel i högskoleutredningen (SOU 1992:1, s 37).
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kunskapssökandet och den högre utbildningens frihetspotential, inte överges,
vilket ändå gör det rimligt att tala om artikulationer härrörande från en och
samma klassiska akademiska diskurs.

Den klassiska akademiska diskursen reartikuleras
Det kan kanske framstå som självklart att den klassiska akademiska diskursen
reartikuleras, och har en stark legitimitet, inom den svenska utbildningspolitiska
kampen. Utifrån tidigare forskning kan vi ur ett internationellt perspektiv förstå
det som att de klassiska akademiska idéerna om högre utbildning innehaft hegemoniska positioner och därmed kommit att reartikuleras i utbildningspolitiken,
men vi kan också se hur dessa idéer på senare tid kommit att utmanas. Detta har
lett till en situation, där reartikulationer av andra idéer blivit alltmer vanligt förekommande inom utbildningspolitiken – och den klassiska akademiska diskursen
har genom detta delvis förlorat sin legitimitet.
Vad gäller svensk utbildningspolitik och frågor om grundutbildning och studenter kan vi se hur de klassiska akademiska idéerna började utmanas redan under 1960-talet (jfr avhandlingens kapitel 2). De fria fakulteterna, som då fanns,
byggde på klassiska akademiska idéer om högre utbildning. Vetenskapen, representerad av de akademiska disciplinerna, i kombination med forskarnas och studentens fria sökande efter kunskap, skulle utgöra grunden för utbildningens
bedrivande. Som påtalats i avhandlingens andra kapitel, lades de fria fakulteterna
ned i och med högskolereformen 1977 och istället skapades ett system med central utbildningsplanering där utbildningslinjer riktade mot arbetslivets behov fastställdes på den nationella nivån. Lindensjös (1981) analys, som jag också hänvisat
till i det andra kapitlet, kan tolkas som att de klassiska akademiska idéerna inte
åtnjöt någon större legitimitet inom den utbildningspolitiska kampen vid tiden för
1977 års högskolereform. Idéerna reartikuleras dock i de utbildningspolitiska
diskussionerna vid tiden för högskolereformen 1993 och för att förstå etablerandet av den klassiska akademiska diskursen kommer de utbildningspolitiska texter, som lade grunden för reformen, att ägnas utrymme i avsnittet89.
De klassiska akademiska idéerna reartikuleras främst via högskoleutredningens
slutbetänkande (SOU 1992:1). Ledamöterna i högskoleutredningen bestod uteslutande av akademiker – rektorer och professorer verksamma vid landets lärosäten samt en studerande90. Högskoleutredningen tillsattes den 27 februari
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De texterna som direkt behandlar Högskolereformen 1993, och som ingår i materialet
som utgjort grund till de sammanfattande resonemangen, är: SOU 1990:90, SOU
1991:44, SOU 1992:1, Ds 1992:1, Proposition 1992/93:1, Proposition 1992/93:169.
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I kommitténs arbete deltog som experter och sakkunniga ytterligare två rektorer och
ett antal tjänstemän från departementet.
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1989 under socialdemokratiskt styre och lämnade sitt slutbetänkande den 15
januari 1992 under borgerligt styre. Utredningen fick i uppdrag att utreda ”vissa
undervisningsfrågor i högskolan” (Kommittédirektiv 1989:7, s 1) mot bakgrund
av den universitetspedagogiska utredningens (UPU 1970) slutbetänkande som
lades fram 1970. I direktiven står att uppdraget inte omfattar frågor om grundutbildningens innehåll utan snarare är det frågor om hur ”utbildningens anseende
och faktiska kvalitet kan fås att stiga” som ska stå i fokus. I direktiven skrivs:
Formerna för högskolepolitiken är givna. Vad det nu gäller är att fylla dem
med innehåll. Uppmärksamheten riktas mot institutionerna.
Ett rimligt sätt att betrakta en arbetsenhet inom högskolan är att urskilja två
huvuduppgifter. Den ena är forskning och forskarutbildning. Den andra är
grundutbildning på linjer och inom ramen för fristående kurser (Kommittédirektiv 1989:7, s 4).

Utbildningens bedrivande, i form av utbildningslinjer och inom ramen för fristående kurser, tas alltså för givet i direktiven och frågor rörande utbildningens kvalitet blir i direktiven ekvivalerat med undervisningens kvalitet. Fokus hamnar därför på att förbättra (effektivisera) undervisningen och angående detta skrivs:
Till skillnad från studier på gymnasienivå bör studier på högskolenivå ha karaktären av lärarledda självstudier. Frågan är om det lärarstöd, som ges inom
skilda former av högre utbildning, är rätt avvägt och bra utformat. Såväl undervisningens karaktär som dess omfattning bör kunna sättas i fråga (Kommittédirektiv 1989:7, s 3).

Högskoleutredningen fick alltså enligt direktiven inte i uppdrag att diskutera
grundutbildningens innehåll och inte heller att utreda frågor om nya målformuleringar för högre utbildning. Utredningen kom dock att tolka sitt uppdrag relativt
brett och en stor del av slutbetänkandet innehåller därför ändå diskussioner om
just innehåll och mål.
Utredningen döpte sitt slutbetänkande till Frihet, Ansvar och Kompetens. Dessa
begrepp skulle enligt utredningen stå som symboler för en perspektivförskjutning
i förhållande till det som låg bakom utredningen samt också symbolisera ett återknytande till ”klassiska akademiska ideal” (SOU 1992:1, s 13). Med dessa begrepp som ledstjärnor kom högskoleutredningen att slutföra sitt uppdrag genom
att ägna sig åt frågor om den högre utbildningens särart, forskningsanknytning,
kvalitet, undervisning, pedagogisk meritering och kompetensutveckling för lärare
samt decentraliserad styrning och organisation av högre utbildning. Högskoleutredningens reartikulation av de klassiska akademiska idealen utgör en central
referenspunkt för att förstå etablerandet av diskursen inom den utbildningspoli-
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tiska kampen vid tiden för högskolereformen 1993 och utredningen kommer
därför att ägnas stort utrymme i det här avsnittet.
Det svenska högskolsystemet befann sig redan under slutet av 1980-talet och
början av 1990-talet i en omvandlingsfas. Behovet av omvandling var inte minst
ett resultat av den starka expansionen av högre utbildning – i flera utredningar
och texter benämnd ”utbildningsexplosionen” (till exempel i SOU 1992:1, s 43) –
där politisk fokus kommit att läggas på organisatoriska och ekonomiska frågor,
såsom frågor om geografisk spridning och utbyggnad av forskningsresurser.
1977 års system, med ett centraltstyrt högskolesystem baserat på en anslags- och
dimensioneringsstyrning, hade successivt börjat omvandlas till ett system med mer
självständiga högskolor. I och med avskaffandet av regionstyrelserna i början av
1990-talet hade högskolestyrelserna fått ett mer samlat ansvar för all verksamhet
och tillsammans med rektorsämbetet betonades högskolestyrelsernas funktioner
och beslutanderätt i akademiska frågor (SOU 1992:1, s 222). Omvandlingen mot
mer självständiga högskolor ser jag som en del i den övergång till mål- och resultatstyrning som vid den tiden genomfördes inom hela den statliga verksamheten.
En början mot en övergång till ett mål- och resultatstyrt högskolesystem – kopplad till ökade krav på förbättrad uppföljning och utvärdering av högskolan – tog
sin början via proposition 1988/89:65 Formerna för högskolepolitiken. 1991
fattades också beslut om att Universitets- och Högskoleämbetet (UHÄ) skulle få
ändrade uppgifter och inte längre fungera som en mellannivå mellan departement
och högskola. UHÄ, som tidigare tagit hand om högskolornas anslagsframställningar, skulle nu endast svara för uppföljning och utvärdering av högskolans
verksamhet. Frågor om anslag och utbildningsuppdrag skulle istället lösas direkt
mellan departementet och högskolorna (Högskoleverket 2008a).
Torts att en omvandling av det svenska högskolesystemet redan hade tagit sin
början, kom högskolereformen 1993 att bli en omfattande reform. De utbildningspolitiska texter som lade grunderna för reformen spänner över breda teman
och är flitigt refererade i de flesta senare texter under tidsperioden. Det är framför
allt grundutbildningens status, som står i fokus för den utbildningspolitiska
kampen vid tiden för reformen. Utbildningsorganisation samt former för undervisning och pedagogisk meritering för lärare är centrala teman i diskussionen,
liksom nya former för styrning och ledning – inkluderande diskussioner om nya
målformuleringar för grund- och forskarutbildning, nytt resurstilldelningssystem,
ny ledningsorganisation och nya former för kvalitetsarbete. Diskussionerna präglas av en på ytan stor enighet kring att ovan nämnda omvandling, mot vad som
kallas en decentraliserad styrning, är positiv och nödvändig för att stärka och
utveckla såväl grundutbildning som forskning. Grundutbildningen och studenterna ses som särskilt drabbad/drabbade av det tidigare centraliserade styrningssystemet och i högskoleutredningen skrivs:
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Den mest uttalade formen av centralstyrning i det svenska universitetssystemet har emellertid gällt studenterna – och då främst inom de förutvarande filosofiska fakulteterna. Införandet av de fasta studiegångarna 1969…innebar
att det tidigare i princip fria studievalet vid de filosofiska fakulteterna ersattes
av mer eller mindre låsta ämneskombinationer som fastställts av statsmakterna (SOU 1992:1, s 56).

De låsta ämneskombinationerna ses i texterna som problematiska på flera sätt.
Till exempel påtalas i högskoleutredningen att det vare sig är önskvärt eller möjligt att förutspå framtiden och att centralt planera utbildningsutbudet:
Utvecklingen i arbetslivet, i samhället och vetenskapen går alltför snabbt för
att en snäv central planläggning av studierna ska vara möjlig; samhällets och
individernas krav på kunskaper förändras ständigt på ett sätt som inte kan
förutses långt i förväg. Dessutom är det enligt vår åsikt viktigt att individens
frihet och ansvar betonas mer än vad som skett i den svenska utbildningspolitiken under de senaste decennierna (SOU 1992:1, s 40).

Högre utbildning bör, enligt utredningen, därför bygga på decentraliserade principer om lokal frihet och lokalt ansvar. I texterna som härrör från reformarbetet
beskrivs också linjesystemet som föråldrat, oflexibelt, alltför centralstyrt, alltför
yrkesinriktat och bidragande till en oacceptabel splittring mellan grundutbildning
och forskning. I högskoleutredningen skrivs att systemet kritiserats för att vara
”oflexibelt, byråkratiskt och hämmande för studenternas egna initiativ” (SOU
1992:1, s 67) och att det har givit upphov till en studieorganisation som orsakar
en ”snuttifiering av utbildningen” (SOU 1992:1, s 67), en splittring mellan
grundutbildning och forskning samt maktlösa institutionsnivåer (SOU 1992:1, s
69).
Särskild kritik riktas också mot den pedagogiska miljön i högskolan (framför
allt via SOU 1990:90, SOU 1991:44 och SOU 1992:1). I högskoleutredningen
skrivs: ”Ett nyckelord som ofta hörs i sammanhanget är ’gymnasifiering’: dvs att
högskolans undervisning inte ger tillräckligt utrymme för självständig intellektuell
utveckling” (SOU 1992:1, s 68). Departementspromemorian (Ds 1992:1) och
propositionerna (proposition 1992/93:1, proposition 1992/93:169) uttrycker på
liknande sätt som utredningarna en stark kritik. I den först kommande propositionen skrivs:
Ett linjesystem med små avsnitt i många ämnen och med korta orienterande
kurser går dock stick i stäv mot det akademiska kravet på ämnesfördjupning,
självständig problemlösning och kritisk analys. Det centraliserade linjesystemet påverkade därmed universitetens och högskolornas kanske viktigaste
uppgift negativt (Proposition 1992/1993:1, s 15-16).
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Den på riksnivå formulerade utbildningspolitiska kritiken mot den tidigare ordningen var alltså massiv och denna kritik hade också sin motsvarighet från inomakademiskt håll, i de tidigare refererade diskussionerna om bildning och internationalisering (jfr avhandlingens kapitel 2). Detta banade väg för reartikulation och
etablering av den klassiska akademiska diskursen inom den utbildningspolitiska
kampen.

Aktualiserandet av diskursens nodalpunkt och myt
Högskoleutredningens reartikulation av de klassiska akademiska idealen utgör en
central referenspunkt för att förstå hur den klassiska akademiska diskursen etableras inom den utbildningspolitiska kampen. Högskoleutredningen utgör också
en central referenspunkt för att undersöka och konstruera innehållet i den klassiska akademiska diskursen. I högskoleutredningen aktualiseras både den nodalpunkt och den myt som bidrar till organiserandet av diskursen. Som en grund för
det fortsatta undersökandet av innehållet i den klassiska akademiska diskursen,
och de bestämningar av syften och mål för högre utbildning som diskursen resulterar i, ges ett inledande exempel på hur diskursens nodalpunkt och myt aktualiseras via högskoleutredningens reartikulation av de klassiska akademiska idéerna.
I exemplet som följer har jag kursiverat vissa ord för att förenkla läsningen av
den analys som sedan följer:
Som rubrik på vårt betänkande har vi valt orden frihet, ansvar och kompetens. Det är tre ledstjärnor som vi gärna vill se som riktningsgivande för den
svenska högskolans utveckling under 1990-talet och in i nästa sekel.
De måste självfallet ses mot bakgrund av det som är den högre utbildningens yttersta syfte: sökandet efter kunskap och förmedlandet av denna kunskap. Men inom detta vidare sammanhang förtjänar dessa tre honnörsord att
lyftas fram som symboler. De är avsedda att markera en perspektivförskjutning i förhållande till det som ligger bakom oss, samtidigt som det innebär
ett återknytande till vad som skulle kunna kallas för klassiska akademiska
ideal.
Den grundsyn som vi vill ge uttryck för är en internationellt omfattad syn
på den högre utbildningens särart. Den har på senare år aktualiserats bland
annat genom de europeiska universitetens Magna Charta, ett dokument som
antogs i samband med Bologna-universitetets 900-årsjubileum, och som
speglar något av kontinuiteten när det gäller universitetets idé från medeltiden fram till våra dagar.
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Frihet
Det frihetsbegrepp som vi vill argumentera för innebär naturligtvis inte en
isolering eller en avgränsning av universitet och högskolor från det omgivande samhället. Tvärtom är det en fråga om en frihet under ansvar. Den högre
utbildningens autonomi har historiskt sett aldrig tolkats som en mur mot
omvärlden. Inte ens under de epoker när den akademiska friheten markerades av ett särskilt rättsystem och studenten var en ’liber studiosus’ fanns någon annan föreställning än att den högre utbildningen var till för att förse
stat och kyrka med ämbetsmän. I den meningen har universitet och högskolor alltid varit yrkesinriktade.
Den frihet det gäller ligger på ett annat plan: en inre frihet som med delvis
olika tillämpningar gäller både lärare och studenter. Den karakteriseras
bland annat av den öppna debatten där var och en har rätt att framföra sin
åsikt och där ingen annan auktoritet gäller än argumentens bärkraft. Den
akademiska seminarieformen eller den öppna disputationen med dess kritiska
granskning kan ses som en symbol för detta förhållningssätt (SOU 1992:1, s
37).

I citatet ovan beskrivs synen på högre utbildning, vilken högskoleutredningen vill
betona, som en perspektivförskjutning till något som ligger bakom oss. Detta
något, uppfattar jag, syftar på den utbildningspolitik som betonade en stark arbetslivsanknytning och specialisering av högre utbildning, och som formulerades
i samband med högskolereformen 1977. Den syn på högre utbildning som högskoleutredningen reartikulerar ska däremot ses som ett återknytande till ”klassiska akademiska ideal” och ”en internationellt omfattande syn på den högre
utbildningens särart”. Begreppet klassiska akademiska ideal utgör den klassiska
akademiska diskursens nodalpunkt och synen på högre utbildning, som havandes en speciell särart, är central för odlandet av diskursens myt.
Nodalpunkten klassiska akademiska ideal
I utredningen sker återknytandet till de klassiska akademiska idealen med hjälp
av begreppen ”frihet”, ”ansvar” och ”kompetens”. Dessa begrepp har ingen
betydelse i sig själva – de utgör element fram till det att de tillskrivs specifika betydelser i en diskursivt upprättad ekvivalenskedja och därmed övergår till att bli
moment. Övergången till moment sker i citatet ovan just i ögonblicket då elementen relateras till begreppet ”klassiska akademiska ideal” – ”frihet” blir med nödvändighet ekvivalerat med akademisk frihet och autonomi, ”ansvar” med öppenhet gentemot det omgivande samhället samt ”kompetens” med förmåga till
kritisk granskning. Med utgångspunkt i begreppet ”klassiska akademiska ideal”
artikuleras också i högskoleutredningen en grundsyn på den högre utbildningen
som havandes en speciell ”särart”. ”Särart” måste här förstås som ekvivalerat
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med: särart i och med grundandet av verksamheten i klassiska akademiska ideal.
Särarten (grundandet i de klassiska akademiska idealen) är det som förenar all
högre utbildning och alla högre utbildningsinstitutioner och det är också den
som samtidigt särskiljer dem från andra icke-akademiska utbildningar och institutioner. Just begreppet klassiska akademiska ideal utgör nodalpunkt i den klassiska akademiska diskurs, som högskoleutredningen starkt bidrar till att konstruera. I min läsning av texterna framstår alltså begreppet klassiska akademiska
ideal som den knut av mening, som så att säga håller innehållet i diskursen genom att upprätta specifika relationer mellan övriga i diskursen ingående element.
När element som akademisk frihet, yrkesinriktade, kritisk granskning, öppen
debatt och argumentens bärkraft sätts i relation till nodalpunkten klassiska akademiska ideal, tillskrivs dessa specifika betydelser och övergår till moment i den
diskursivt upprättade ekvivalenskedjan.
Myten om universitetens Magna Charta
Via högskoleutredningens slutbetänkande etableras också den myt, som i diskursen utgör den organiserande principen för den högre utbildningens begriplighetsfält. I citatet ovan kan vi se hur utredningen påtalar, att den grundsyn som den
själv vill aktualisera är en internationellt omfattad syn på högre utbildning. Aktualiserandet av denna syn påtalas på senare år ha skett bland annat genom de europeiska universitetens Magna Charta och sägs spegla något av kontinuiteten när
det gäller universitetets idé från medeltiden fram till våra dagar. Uttrycket universitetens Magna Charta utgör diskursens myt och genom anknytningen till en
större historiskt grundad universitetsgemenskap konstitueras svenska institutioner för högre utbildning, i utredningen, som delar av ett större internationellt
akademiskt samhälle. Aktualiserandet av myten sker efter en tid av vad som uppfattats varit en centraliserad styrning av svensk högre utbildning. Denna styrning
har under en tid varit utsatt för stark inomakademisk kritik och har bland annat
inneburit att akademikerna och de akademiska disciplinerna inflytande och beslutanderätt över utbildningsstruktur och utbildningsinnehåll begränsats (jfr kapitel
2).
I diskursteoretiska termer kan vi förstå det som att aktualiserandet av myten
sker efter en tid som präglas av olika rubbningsprocesser, i det här fallet processer
där den högre utbildningens struktur har decentrerats – genom den i kapitel 2
diskuterade utbildningsteknologiskt baserade utbildningspolitiken och den starka
arbetslivsanknytningen av högre utbildning – och splittrat den sedan tidigare existerande akademiska identiteten. Processen har alltså framkallat en identitetskris
inom den högre utbildningen, vilket i sin tur lett till ett misslyckande för strukturen att skänka de sociala aktörerna – i det här fallet akademikerna – identitet.
Högskoleutredningen, som i huvudsak består av akademiker, uppträder i det läget som en politisk agent och träder fram i det rum som öppnats genom struktu124

rernas sönderfall. Myten om universitetens Magna Charta etableras som ett nytt
representationsrum och är ett försök att täcka över rubbningarna och att skapa
nya former för identifiering. I det här fallet skapas former för identifiering med
andra medlemmar av ett akademiskt kollektiv, som sträcker sig bortom den
svenska nationsgränsen och gränserna för svensk utbildningspolitik. Inom ramen
för diskursen blir myten om universitetens Magna Charta en gångbar kollektiv
social fantasi som kan skänka de sociala aktörerna identitet och som samtidigt
beskriver horisonten, eller gränserna för den högre utbildningens begriplighetsfält
inom den klassiska akademiska diskursen.
Det akademiska samhälle, som myten odlar, artikuleras inom ramen för diskursen som ett samhälle, som – i relation till det omgivande samhället – har ett specifikt syfte att fylla: att söka efter ny kunskap och att förmedla denna kunskap.
Detta syfte är giltigt för alla medlemmar av det akademiska samhället – forskare,
lärare och studenter. Idén om syftet kan även den spåras långt tillbaka i tiden och
har en stadig grund i de klassiska akademiska idealen om vetenskaplig kunskap
som ett instrument för såväl samhällelig som individuell frigörelse. En viktig skillnad i den nutida reartikulationen av uppgiften är dock att nationalstaten – som
tidigare ansetts utgöra både den främsta grunden för avgränsning av studieobjekt
och mottagare/användare av kunskapen – inte tillskrivs lika stor betydelse. Det
akademiska samhället avgränsas i diskursen inte av nationella gränser utan är ett
internationellt samhälle.
I det ovanstående citatet från högskoleutredningen kan vi se hur det akademiska samhället, först och främst, sträcker sig till ett europeiskt, eller västerländskt,
samhälle. Högskoleutredningens lansering av myten om universitetens Magna
Charta svarar på det sättet upp mot de krav på ökad internationalisering och
europeiskt samarbete, som ställts i diskussionerna efter högskolereformen 1977
(jfr kapitel 2). Genom momenten globalisering och internationalisering tillförs
dock myten en vidare betydelse, som gör att det akademiska samhället artikuleras
som ett samhälle utsträckt bortom Europa och Västvärlden. Vi kan se hur detta
går till i exemplet hämtat från högskoleutredningen nedan:
Land efter land upptäcker i allt fler frågor sitt beroende av utvecklingen i
världen för övrigt. Det gäller ekonomi, import, export och valutafrågor, naturtillgångar, teknologisk utveckling, miljöförstöring, befolkningsutveckling
med bl.a. sjukdomar som AIDS, politiska beslut och händelser med konsekvenser för andra länder t.ex. flyktingfrågor eller utökat utbyte, kontakt, inte
minst via media etc.
Detta globala beroende kräver en internationalisering av utbildningen.
Forskningen vid universitet och högskolor har alltid fungerat i ett internationellt sammanhang. Det tillhör dess grundläggande villkor. Dessutom ser vi
inom forskningen en oavbruten ökning i de internationella kontakterna. Skälen är många: frågornas komplexitet, behovet av att samordna resurser, in-
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formationsteknologi som underlättar utbyte etc. Eftersom vi genomgående
hävdar att forskning och utbildning skall ses som två sidor av samma intellektuella verksamhet är det nödvändigt med ett starkt ökat utbyte med andra
länder också när det gäller grundutbildningen.
För Sveriges del gäller detta i första hand ett deltagande i olika EG-program
som COMETT, ERASMUS, LINGUA etc, men det är lika viktigt med bilaterala utbyten mellan olika högskolor, också utanför EG-området. En internationalisering som stannar i Västeuropa är bara en halvmesyr (SOU 1992:1, s
77-78).

I en senare utredning, som specifikt behandlar frågor om internationalisering
skrivs på ett liknande sätt att:
Vår allt mer globaliserade värld präglas av gemensamma problem som kräver
globala lösningar. Till dessa hör miljö-, hälso-, och nutritionsfrågor. Vidare
är demokrati- och säkerhetsfrågor viktiga och gemensamma för världen. Stora folkomflyttningar orsakade av bl.a. konflikter göra att mångkulturella frågor – internationell migration och etniska relationer – har kommit i fokus i
många länder. I dessa sammanhang är gemensamma insatser inom högre utbildning och forskning angelägna. Krav bör ställas på att samarbete sker över
nationsgränserna för att skapa internationella utbildnings- och forskningsprogram inom internationellt angelägna områden (SOU 2000: 92, s 64).

Globalisering ekvivaleras här med globalt beroende, vad gäller möjligheten att
ställa och söka svar på komplexa övernationella frågor med betydelse för samhällsutvecklingen. Internationalisering av utbildningen artikuleras som en nödvändig konsekvens i förhållande till detta globala beroende, men tillskrivs inte
betydelsen av att vara något nytt eller något som i grunden förändrar villkoren
för den högre utbildningen. I stället påtalas att internationella sammanhang tillhör, och alltid har tillhört, den högre utbildningens grundläggande villkor. Internationalisering tillskrivs inom diskursen en kvalitativ betydelse i förhållande till de
klassiska akademiska idealen – internationaliseringen ses som något som leder till
bättre förutsättningar för det akademiska samhället att hantera komplexa frågor,
samordna resurser etcetera och alltså därmed gör det enklare för den högre utbildningen att kunna uppfylla sitt yttersta syfte att söka efter och förmedla ny
kunskap.

Bestämningar av den högre utbildningens syften och mål
Inom den klassiska akademiska diskursen bestäms, som redan påtalats, den högre utbildningens yttersta syfte till att söka efter och förmedla ny kunskap. Den
klassiska akademiska diskursen byggs upp kring nodalpunkten klassiska akademiska ideal och myten om universitetens Magna Charta. Särskilt viktiga för de
126

mer specifika bestämningar av den högre utbildningen syften och mål, vilka tar
form inom ramen för den klassiska akademiska diskursen, är momenten akademisk frihet, vetenskapligt förhållningssätt och kritiskt tänkande. I följande avsnitt
fördjupas analysen av de bestämningar av den högre utbildningens syften och mål
som sker inom ramen för den klassiska akademiska diskursen. Särskilt viktiga för
bestämningarna är de innebörder av nodalpunkten klassiska akademiska ideal
och myten om universitetens Magna Charta som upprättas i relation till momentet akademisk frihet. Det frihetsideal som artikuleras är komplext och antagonistiskt, i förhållande till frihetsideal artikulerade inom ramen för andra diskurser,
och centralt för att förstå betydelsen av momentet akademisk frihet.
Momentet akademisk frihet – söka och förmedla ny kunskap
Momentet frihet tillskrivs i den klassiska akademiska diskursen i första hand inte
betydelsen frihet från samhälle, stat och yrkesliv. Den betoning på akademisk frihet, som görs inom diskursen, ska alltså inte uppfattas som en argumentation för
en total isolering av det akademiska samhället från det omgivande samhället eller
som en reartikulation av ett frihetsideal som ställer det akademiska samhället
utanför och fritt i förhållande till det omgivande samhället. I stället betonas starkt
den högre utbildningens delaktighet i det omgivande samhället och ansvar att aktivt involvera sig i samhällsliv och samhällsutveckling. I en proposition skrivs angående högskolans delaktighet i samhället att:
Högskolan har en fundamental roll i samhället som bärare av kunskap och
för en ständig utveckling av ny kunskap. Genom att staten garanterar forskningens frihet kan det vid universiteten och högskolorna bedrivas ett långsiktigt sökande och skapande av kunskap utan direkta kortsiktiga nyttointressen.
Högskolan och dess verksamhet kan inte jämföras med någon annan statlig
eller privat organisation. Vid universiteten och högskolorna skapas, utvecklas, förmedlas och sprids kunskap i en omfattning som saknar motstycke. Det
akademiska ledarskapet utgår från den vetenskapliga friheten, de kollegiala
strukturerna och att universitet och högskolor är statliga myndigheter i demokratins och det allmännas tjänst. Den myndighetsform som gäller för högskolan är flexibel och möjliggör att en hög grad av autonomi och frihet för
utbildning och forskning kan förenas med inflytande och hög rättsäkerhet för
studenter samt en öppenhet mot samhället i övrigt (proposition 2001/02:15, s
151).

I en formulering i den senaste resursutredningen uttrycks den högre utbildningens
delaktighet i samhället på följande sätt:
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Humboldtuniversitetet hedras bäst inte genom att kopieras men väl genom
att ihågkommas som ett av de mest genomtänkta och revolutionerande universitetsideal som skapats. En del av detta systembygge, som fortfarande består, är tanken om att högskolan har ett värde i sig som en kritiskt kunskapssökande frihetspotential och inte i sin helhet är utbytbar mot något annat eller möjligt att förverkliga inom ramen för någon annan nu existerande social
gemenskap (SOU 2007:81, s 49).

I resursutredningen uppges vidare att högskolan bedriver en långsiktig verksamhet och bidrar därmed till ”bearbetandet av en fundamental minnes- och erfarenhetskultur” i samhället och ”Utifrån denna mer trögrörliga position kan högskolan åstadkomma djupsinniga analyser, bidra till oväntade resultat och tillhandahålla en rad verktyg för samhällets gemensamma bästa” (SOU 2007:81, s 49).
Friheten innebär alltså snarare en öppenhet mot samhället i övrigt och en utvecklande roll för samhällets gemensamma bästa. Universitet och högskolor bestäms i,
den först nämnda, propositionen som ”statliga myndigheter i demokratins och
det allmännas tjänst” och i, den sistnämnda, resursutredningen som ”en kritiskt
kunskapssökande frihetspotential”. Momentet frihet tillskrivs alltså inte betydelsen frihet från det omgivande samhället. Högskoleutredningen (SOU 1992:1, s
13) lyfter fram att den frihet det rör sig om ”ligger på ett annat plan” och är en
slags ”inre frihet”.
Som jag ser det, implicerar argumenten som framförs för den inre friheten en
specifik syn på den högre utbildningens relation till det omgivande samhället. Delaktigheten och involvering i det omgivande samhället villkoras och det är inte på
vilket sätt som helst den högre utbildningen ska vara delaktig och involvera sig i
samhället. Högskoleutredningen (SOU 1992:1, s 37) argumenterar, som vi tidigare sett, för ett ”återknytande till klassiska akademiska ideal”, där ”sökandet efter
ny kunskap och förmedlandet av denna kunskap” ses som den högre utbildningens ”yttersta syfte”. De klassiska akademiska idealen och syftet reartikuleras också i exemplen från propositionen (2001/02:15) och resursutredningen (SOU
2007:81) ovan. Forskningsproblem, forskningsmetoder, publicering av forskningsresultat och undervisningsinnehåll ses som en inomakademisk fråga. Friheten, som den högre utbildningen enligt diskursen har att utöva, ska således uppfattas som både uppbyggd kring, och begränsad av, dessa ideal. Genom att tillfoga momentet ”akademisk” innan momentet ”frihet” skrivs sålunda ett frihetsbegrepp fram som både måste förstås i termer av en frihet gentemot yttre aktörer
och en inre frihet. Jag uppfattar att frihetsbegreppet i resonemangen ekvivaleras
med autonomi (självstyre).
Staten – i sin egenskap av lagstiftare och finansiär – lyfts inom den klassiska
akademiska diskursen fram som garant för upprätthållandet av den akademiska
friheten: ”Genom att staten garanterar forskningens frihet kan det vid universiteten och högskolorna bedrivas ett långsiktigt sökande och skapande av kunskap
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utan direkta kortsiktiga nyttointressen”, skrivs det i proposition 2001/02:15 (s
151). Den akademiska friheten ses som beroende av någonting utanför det akademiska samhället, och akademisk frihet är därför något som endast kan upprätthållas i relation till detta utanför. Detta utanför innefattar, förutom staten, ett
antal andra externa aktörer – till exempel forskningsfinansiärer och samarbetspartners från arbetsmarknaden. I förhållande till detta tillskrivs dock den akademiska friheten inom den klassiska akademiska diskursen, delvis, betydelsen frihet
från det omgivande samhället. Genom att påtala att de externa aktörernas inverkan på den högre utbildningen aldrig får vara av sådan art att den inskränker på
de akademiska idealen om sökandet efter – och förmedlandet av – ny kunskap,
argumenteras det starkt, inom ramen för diskursen, för att begränsa handlingsutrymmet för externa aktörer. Detta gäller statens såväl som andra externa aktörers
handlingsutrymme. Inom ramen för diskursen kommer detta tydligt till uttryck i
diskussioner om styrning och ledning av verksamheten. I en utredning om styrning av högskolan skrivs:
Trots ’lättnaderna’ i förordningen för högskolan [som 1993 års reform resulterade i, min kommentar] uppfattar anställda vid vissa högskolor helheten av
de förändringar som skett som en rörelse bort från autonomi, akademisk frihet och kollegialt självstyre. Man upplever att lättnaderna stärkt den lokala
ledningen av högskolan men att lärarnas och övriga anställdas inflytande
minskat genom de senaste högskolereformerna (SOU 2000:101, s 78).

Inom diskursen framhålls att ett kollegialt styre och en avreglerad verksamhet – i
meningen: få lagar och förordningar rörande verksamhetens inriktning – är att
föredra. Kritik riktas mot sådana politiska beslut som uppfattas leda till en ökad
reglering och inskränkningar av den kollegiala styrningen. Bland annat kritiseras
högskolestyrelsernas funktioner och sammansättning. I en utredning, där frågor
om högskolans ledning står i fokus, skrivs till exempel att ”regeringen försökt
förena alltför många funktioner och aspekter i högskolornas styrelser” (SOU
2000:101, s 70). Vidare framhålls att:
Styrelserna är utformade att fylla dels insyns- och kontrollfunktion för intressenter i verksamheten och bland annat bevaka demokratiska samhällsintressen, dels funktionen som stark ledning av verksamheten. Utformningen av
styrelsen har onekligen lett till att den senare funktionen blivit mest lidande
(SOU 2000:101, s 70).

Utredningens påtalande av att den formulerade politiken, vad gäller högskolestyrelsernas funktioner och sammansättning, lett till att den starka ledningen av
verksamheten blivit lidande, måste förstås som ekvivalerat med att det är den
starka kollegiala ledningen av verksamheten som blivit lidande. Detta tydliggörs
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då utredningen föreslår ”en mindre styrelse med färre särintressen representerade,
som kan arbeta effektivare” (SOU 2000:101, s 70) i kombination med ett förslag
om att man bland de externa ledamöterna borde öka det professionella inslaget
och till externa representanter i högre grad utse kollegor – lärare eller forskare –
från andra universitet och högskolor. Högskolans ledning bör alltså, enligt utredningen, i högre grad bestå av representanter från det akademiska samhället –
vilket går helt i linje med den klassiska akademiska diskursens logik och betoning
av akademisk frihet. I ovan nämnda utredningen påtalas också att styrelsen inte
bör styra på en alltför detaljerad nivå, eftersom det är forskarna och lärarna själva som är bäst lämpade att fälla avgöranden om verksamhetens inriktning och
bedrivande – också det är ett vanligt påtalande inom diskursen. I en annan av de
studerade texterna skrivs angående detta att:
Den akademiska friheten bygger på att forskningen granskas kritiskt och
prövas av forskarna själva. Detta är grundläggande. Endast forskarna har
kompetens att bedöma inomvetenskapliga frågeställningar och resultat. De
inomvetenskapliga kriterierna borgar för hög kvalitet i forskningen. Styrelsen
ska därför inte besluta om forskningens närmare inriktning och innehåll. Enligt högskolelagen är det fakultetsnämnder eller särskilda organ, där majoriteten av ledamöterna är vetenskapligt kompetenta lärare, som ansvarar för
forskningens, forskarutbildningens och grundutbildningens innehåll och genomförande (proposition 2001/02:15, s 155-156).

Beslut om den högre utbildningens närmare inriktning, innehåll och genomförande skrivs inom diskursen fram som beslut som bör avgöras i fakultetsnämnder,
där majoriteten av ledamöterna är vetenskapligt kompetenta lärare.
Inom ramen för diskursen uppfattas också den ökande graden av externfinansiering, strategiska satsningar, profilering och excellenssträvanden som delvis problematisk. I en utredning heter det att: ”Forskningen kan på detta sätt bli starkt
styrd åtminstone vid val av forskningsinriktning” (SOU 2000:82, s 143). Element
som externfinansiering, strategiska satsningar, profilering och excellens avvisas
dock inte inom ramen för diskursen – dessa element har kommit att användas
som internationella och nationella kvalitetsmarkörer (jfr Readings 1996) – utan
istället inlemmas dessa i diskursen, tillskrivs specifika betydelser och övergår till
att bli moment. I den ovan framlyfta utredningen kan vi till exempel se hur momentet profilering tillskrivs en särskild betydelse och bestäms som något som
tillför kvalitet i förhållande till den högre utbildningens syfte att söka och förmedla ny kunskap:
En profil är ett område för forskning som är ett målsatt, mångårigt och inte
sällan – flervetenskapligt program. Det karakteriseras av att det skall vara vetenskapligt relevant och intressant. Det skall ha relevans för internationella
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förhållanden,
samhälleliga
sektorer,
näringsliv/industri
eller
kultur/konstnärlig verksamhet. Det syftar oftast till att uppnå hög vetenskaplig
nivå. Det skall vara unikt eller speciellt för lärosätet eller utgöra ett väl definierat nätverk mellan flera – ej nödvändigtvis svenska – lärosäten.
Det kopplas till forskarutbildning och bedöms också vara av långsiktig relevans för grundutbildning (SOU 2000:82, s 144).

Enligt utredningen handlar alltså profilering om att samla resurser och uppnå hög
vetenskaplig kvalitet inom specifika forskningsområden. Profileringen ska, i första hand, vara vetenskapligt relevant och intressant, men den ska också ha en
bred samhällelig relevans och också bedömas vara av långsiktig relevans för
grundutbildning. Utredningen får stå som ett exempel på hur profilering, inom
den klassiska akademiska diskursen, blir något som kan tillföra kvalitet och
kombineras med den akademiska friheten att söka efter och förmedla ny kunskap. På liknande sätt infogas och tillskrivs momentet externfinansiering en särskild betydelse inom diskursen.
Externfinansiering skrivs fram som något som: (I) ska tillhandahållas från flera
olika aktörer – ”Bra med många aktörer, då kan ’skamliga anbud’ avvisas” (SOU
2007:81, s 47) – för att inte försätta lärosätena i en beroendeställning som inskränker den akademiska friheten att bestämma över den högre utbildningens
närmare inriktning, innehåll och genomförande, och (II) vara ett komplement till
den statliga anslagsfinansieringen, som är den som garanterar och beskyddar den
akademiska friheten. I den senaste resursutredningen skrivs angående detta att:
Det är dock av yttersta vikt att staten inte abdikerar från sitt ansvar som högskolans yttersta beskyddare. Staten garanterar främst den akademiska friheten genom att ställa basresurser via direkta anslag till förfogande, samtidigt
som man inte blandar sig i hur dessa resurser används (SOU 2007:81, s 47).

Oavsett inblandningen från de externa aktörerna – i form av finansiering, krav på
strategiska satsningar eller profileringar – ska det akademiska samhället äga friheten att i slutänden avgöra verksamhetens inriktning, utifrån internt satta vetenskapliga kriterier. Akademisk frihet tillskrivs därmed betydelsen autonomi (självstyre) i det omgivande samhället.
Momentet akademisk frihet tillskrivs också, inom den klassiska akademiska
diskursen, betydelsen inre frihet. Den inre friheten avser här handlingsutrymmet
för det akademiska samhällets interna aktörer – forskare, lärare och studenter
och uttrycks i högskoleutredningen på följande sätt:
Den frihet det gäller ligger på ett annat plan: en inre frihet som med delvis
olika tillämpningar gäller både lärare och studenter. Den karakteriseras
bland annat av den öppna debatten där var och en har rätt att framföra sin
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åsikt och där ingen annan auktoritet gäller än argumentens bärkraft. Den
akademiska seminarieformen eller den öppna disputationen med dess kritiska
granskning kan ses som en symbol för detta förhållningssätt (SOU 1992:1, s
37).

Den inre friheten karakteriseras enligt citatet av den öppna debatten och ger såväl
lärare som studenter rätt att framföra sin åsikt i ett sammanhang där ingen annan
auktoritet än argumentens bärkraft gäller. Den inre friheten bestäms samtidigt i
citatet i relation till moment som öppen debatt, akademisk seminarieform och
kritisk granskning och vi förstår därför att den inre friheten – och de inomakademiska relationerna – också ordnas i relation till klassiska akademiska ideal. I en
utredning skrivs att det är upp till ledare på institutionsnivån att se till att alla har
inflytande. Det ska inte regleras på en övergripande nivå:
Vi anser dock att det finns starka skäl för högskolorna själva att skapa kollegiala organ på olika nivåer och ge dessa meningsfulla uppgifter. Det motverkar den känsla av alienation som finns på vissa håll idag. Det ger känsla för
helheten och skapar förutsättningar för samverkan över institutions- och avdelningsgränser. Det kollegiala sättet att arbeta med ledningsfrågor ligger
nära seminarieformen för vetenskaplig diskussion, en form som forskare
känner starkt för (SOU 2000:101, s 79).

Akademisk frihet skrivs fram som något som också måste garanteras internt
inom det akademiska samhället. Akademisk frihet relateras därför alltid inom den
klassiska akademiska diskursen till ansvar. Den inre akademiska friheten att
bestämma över vilken kunskap som ska sökas och förmedlas blir alltså alltid
också ett akademiskt ansvar.
För att sammanfatta resonemangen så långt kan sägas att den klassiska akademiska diskursen får sitt innehåll via nodalpunkten klassiska akademiska ideal och
myten om universitetens Magna Charta. Inom diskursen betonas särskilt den
akademiska friheten, vilken dock alltid är förknippad med olika typer av ansvarstagande. Staten ska genom lagstiftning och finansiering garantera att den akademiska friheten upprätthålls och i gengäld ansvarar det akademiska samhället för
att förse det omgivande samhället med ny kunskap och med kompetenta, välutbildade medborgare. På så sätt bestäms, inom den klassiska akademiska diskursen, den högre utbildningen som en utbildning uppbyggd kring specifika ideal – i
viss mån autonom i förhållande till det omgivande samhället – och havandes det
yttersta syftet att söka efter och förmedla ny kunskap.
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Momentet akademisk frihet – forskningsanknuten grundutbildning
Akademisk frihet och ansvar sätts främst i relation till frågor om forskning i artikulationerna, men det betonas också vara giltigt för frågor om grundutbildningens innehåll och form:
Universiteten och högskolorna är de främsta företrädarna för kunskapen. De
har unika möjligheter att överblicka och bedöma hela vårt utbildningssystem.
Den högre utbildningens institutioner innehåller inom samma organisation
forskning, forskarutbildning och högre utbildning – med bland annat lärarutbildning för skolans behov – samtidigt som den är den största avnämaren
för de underliggande utbildningsformernas utflöde av utbildade. Det ger företrädarna för universiteten och högskolorna ett särskilt ansvar. Detta ansvar
inbegriper också uppgiften att försvara och motivera behovet av kunskap,
bildning och kritiskt tänkande (proposition 1992/93:169, s 93).

Universiteten och högskolorna tillskrivs här positionen som de främsta företrädarna för kunskapen och som sådana tillskrivs de också ett särskilt ansvar. Ansvaret består bland annat av att försvara och motivera behovet av kunskap, bildning och kritiskt tänkande. Inom diskursen måste även detta ansvar förstås i relation till momentet akademisk frihet. Genom momentet akademisk frihet tillskrivs
universiteten och högskolorna, inte endast ett ansvar att försvara och motivera,
utan även en frihet att också avgöra vad som är kunskap, bildning och kritiskt
tänkande. Elementen kunskap, bildning och kritiskt tänkande förkommer inom
flera diskurser, men i den klassiska akademiska diskursen övergår de till moment
och får en särskild innebörd i relation till momenten forskning, forskningsanknytning och vetenskapligt förhållningssätt.
Inom den klassiska akademiska diskursen finns en stark betoning på sambandet mellan forskning och grundutbildning. I högskoleutredningen kommer denna
betoning till uttryck på följande sätt:
Sambandet mellan utbildning och forskning är grundläggande för universitet
i hela världen. En kärnpunkt i ’de europeiska universitetens Magna Charta’ –
som vi tidigare refererat till – är konstaterandet att undervisning och forskning hänger samman:
’Undervisningen och forskningen vid universiteten får inte skiljas om
utbildningen skall kunna motsvara förändrade behov, samhällets krav
och vetenskapliga framsteg.’ (SOU 1992:1, s 87)

Sambandet mellan forskning och grundutbildning beskrivs ovan som ”grundläggande” och som ”en kärnpunkt” för den högre utbildningen. Idealet är att
grundutbildningen och studenterna närmar sig, och anammar, de förhållningssätt
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och det kritiska tänkande som utvecklas inom forskningen. I en departementsutredning om studentinflytande i högskolan (Ds 1998:51, s 85) skrivs angående
detta att den högre utbildningens ”kärna” är:
att studenterna vid sidan av kunskaper och färdigheter utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande. Det handlar i mångt och
mycket om att öppna upp det vetenskapliga samtalet för studenterna. Först
då kan universiteten och högskolorna fylla sin uppgift att sprida och utveckla
den kunskapssyn som är vetenskapens (Ds 1998:51, s 85).

Grundutbildningen ska så långt som möjligt alltså vara forskningsanknuten och
byggas kring samma vetenskapliga ideal som ligger till grund för forskningen.
Även om sambandet mellan forskning och grundutbildning artikuleras som viktigt för såväl förändrade samhälleliga krav som för vetenskapliga framsteg, framstår dock frågor om akademisk frihet och ansvar som mer komplexa när det gäller grundutbildning.
Vad gäller den akademiska friheten att söka efter och skapa ny kunskap betonas vikten av långsiktighet och att inte ställa krav på direkta kortsiktiga nyttointressen. Vad gäller den akademiska friheten att förmedla den nya kunskapen betonas vikten av grundutbildningens relevans och kunskapens tillämpning i det
omgivandet samhället:
Att höja medborgarnas kompetens är högskolans yttersta mål. Det är bland
annat därför som vi valt ordet kompetens som en av ledstjärnorna för den
högre utbildningens framtida utveckling. Men det är också för att det i sig
rymmer mer än ordet kunskap genom att peka också mot en kunskapens tilllämpning.
Högskolan har ett ansvar för hur dess breda spektrum av utbildningar relateras till och tillämpas i det omgivande samhället (SOU 1992:1, s 42).

Yrkesutbildningar – så som vårdutbildning, lärarutbildning, tekniska och konstnärliga utbildningar – ges som exempel på utbildningar, där undervisningen inte
endast ska innehålla förmedling av kunskap utan också måste innehålla ”betydande moment av tillämpning och praxis” (SOU 1992:1, s 42). Det betonas dock
samtidigt att det ”Självfallet är högskolans uppgift att så långt som möjligt kodifiera och vetenskapligt undersöka denna praxis. Det är bland annat därför som vi
tillmäter forskningsanknytningen av alla högskolans utbildningar en så stor vikt”
(SOU 1992:1, s 42). Kraven på grundutbildningens relevans, och kunskapens
tillämpning i det omgivande samhället, underminerar alltså inte argumenten om
forskningsanknytning och grundutbildningens vetenskapliga bas.
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Vad gäller grundutbildning måste dock det akademiska samhället acceptera att
det finns ”en ofrånkomlig relation mellan utbildning och yrkesliv” (SOU 1992:1,
s 14):
Att framhäva kompetensen som ett viktigt begrepp när det gäller högskolans
fortsatta utveckling innebär också att man betonar en ofrånkomlig relation
mellan utbildning och yrkesliv. Vi har i det föregående starkt betonat friheten
och ansvaret. Det vore dock en ensidigt och alltför inskränkt syn att inte påminna om det faktum att det är mot olika samhällsfunktioner som majoriteten av högskolans utbildningar syftar. Att hålla samman dessa båda sidor innebär ingen motsägelse; som vi tidigare konstaterat uppstod de klassiska universitetsidealen i en miljö som inte tvekade om kunskapens framtida tillämpning.
Kompetens i den mening som vi vill föra fram förutsätter frihet och ansvar.
Vi tror att såväl högskolan som det omgivande samhället i längden vinner på
en fortsatt utveckling mot dessa tre begrepp som ledstjärnor (SOU 1992:1, s
42).

Det akademiska samhället åtnjuter alltså friheten att bestämma över vilken kunskap som ska produceras, samtidigt som det i distributionen har ansvaret att fundera över det omgivande samhällets behov av välutbildade medborgare. Inom
ramen för den klassiska akademiska diskursen artikuleras konflikten mellan olika
mål – inomakademiska och utomakademiska mål – som problematisk:
I den dagliga verksamheten tvingas man oavbrutet till beslut av avvägningar
mellan olika mål. Stundtals kommer också skilda mål i konflikt med varandra. De politiska målen kan t.ex. komma i konflikt med inomvetenskapliga kvalitetsmål. Dessa målkonflikter kan självklart också leda till skilda uppfattningar i fråga om medlen, dvs undervisningens innehåll och form. Den
stora och ständiga utmaningen för alla som har att ta ställning till utbildningens inriktning är att genom en öppen debatt finna en för ämnesområdet
och tidpunkten lämplig avvägning (SOU 1992:1, s 16).

Med den starka betoningen på forskningsanknytning och de akademiska disciplinernas betydelse för utformningen av ämnesområden och utbildningsinnehåll
inom grundutbildningen uppfattar jag dock, att om konflikter uppstår i relation
till det omgivande samhällets krav, är det, inom den klassiska akademiska diskursen, det akademiska samhället, det akademiska ämnet och de inomvetenskapliga
kvalitetsmålen som tillskrivs makten att till slut fälla avgörandet. Att så är fallet
uppfattar jag tydliggörs ytterligare i följande resonemang från högskoleutredningen, som behandlar frågan om den högre utbildningens inre frihet:

135

Den inre frihet som artikuleras inom den klassiska akademiska diskursen, vad
gäller grundutbildningen, benämns i högskoleutredningen undervisningens frihet
och studiernas frihet (SOU 1992:1, s 13). I argumentationen för undervisningens
frihet artikuleras högre utbildning som en plats, där det är lärarens bedömningar
och kompetens som styr undervisningens form och innehåll – istället för att detta
är något som ska styras utifrån ”myndigheters föreskrifter” (SOU 1992:1, s 38).
Detta motiveras med att undervisning ska knytas till lärares ”faktiska kompetens” (SOU 1992:1, s 38) inom ett visst forskningsområde. För att detta ska bli
möjligt krävs att det finns ett starkt samband mellan undervisning och forskning.
I högskoleutredningen skrivs att:
Om man vill uppnå denna undervisningens frihet är det nödvändigt att åter
förena verksamhetens båda komponenter, forskning och undervisning, även
på den nivå som idag kallas ’grundutbildning’. En av de viktigaste uppgifterna för högskolepolitiken i Sverige idag är därför enligt vår uppfattning att
återknyta detta samband och hävda den grundläggande utbildningens ställning i förhållande till forskningen (SOU 1992:1, s 38).

Även om undervisningen främst ska baseras på lärarens kompetens inom ett visst
forskningsområde, måste den dock vara relevant för de ”examensfordringar och
lärokurser” som ingår i den utbildning de studerande läser och undervisningen
måste också ses som ett stöd ”för studenternas inlärning” (SOU 1992:1, s 38).
Utgångspunkten är dock att detta går att kombinera med en stark forskningsanknytning och en undervisning som i första hand styrs av lärarens bedömningar
och kompetens.
Med studiernas frihet avses, inom diskursen, en situation, där friheten för de
studerande omfattar såväl studiernas upplägg som studiernas innehåll. I denna
frihet ingår för den studerande allt från ”att välja den undervisning han vill delta
i”, ”att själv välja de kurser eller ämnen som skall ingå i utbildningen” till att relativt fritt kunna ”fördjupa sina kunskaper i de ämnen som intresserar honom eller
henne” (SOU 1992:1, s 39). Studiernas frihet motiveras i högskoleutredningen
med att nya krav rests från studenternas sida på medinflytande, större bredd och
ökad valfrihet. Studiernas frihet motiveras också med att samhället ställer nya
krav på både högskolan och individen och jag uppfattar att det är de sistnämnda
kraven som artikulationerna inom den klassiska akademiska diskursen lägger
störst vikt vid. I högskoleutredningen skrivs att:
Utvecklingen i arbetslivet, i samhället och i vetenskapen går alltför snabbt för
att en snäv planläggning av studierna skall vara möjlig; samhällets och individens krav på kunskaper förändras ständigt på ett sätt som inte kan förutses
långt i förväg (SOU 1992:1, s 40).

136

I den ovissa samhällssituation som här formuleras, blir studiernas frihet en nödvändig konsekvens för såväl samhällelig utveckling som individens möjligheter att
orientera sig i denna situation. Det är enligt högskoleutredningen därför viktigt
att ”individens frihet och ansvar betonas mer än vad som skett i den svenska utbildningspolitiken under de senaste decennierna” (SOU 1992:1, s 40). Här ser vi
alltså återigen hur argumentationen för frihet, inom diskursen, kombineras med
en argumentation om ansvar. Det individuella ansvar högskoleutredningen här
talar om ”måste delas av studenterna, lärarna och högskolornas ledningsorgan”
(1992:1, s 40). Studenterna har ansvar för att såväl välja utbildningsinnehåll, genom att kombinera olika kurser till utbildningsprogram, som att genomföra sin
utbildning.
Att ge studenterna ett utökat ansvar betonas som viktigt eftersom vare sig samhällets eller individens framtida behov av utbildning kan planeras centralt eller
förutses, och därför måste individen bli mer kompetent att på egen hand kunna
avgöra sina egna behov av nya kunskaper och utbildning. Högskolans roll att
stödja studenterna i denna process betonas dock starkt och högskolan har å sin
sida därför ansvar för att ”ge studenterna det stöd de behöver för att kunna träffa adekvata val, och för att kunna tränga in i ämnesområdet på en vetenskaplig
nivå” (SOU 1992:1, s 41). Om studenterna lyckas med att tränga in i ett ämnesområde på en vetenskaplig nivå – och därmed tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt – står de, i enlighet med den klassiska akademiska diskursens logik,
väl rustade inför en oförutsägbar framtid.
Momentet akademisk frihet – inomakademiska kvalitetskriterier
Eftersom grundutbildningsinnehållet så starkt knyts till forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt inom den klassiska akademiska diskursen, tillskrivs universiteten och högskolorna friheten (och ansvaret) att avgöra vad som är god
utbildningskvalitet. Kvalitet utgör ett viktigt moment inom diskursen och får även
det en särskild innebörd i relation till momenten forskning, forskningsanknytning
och vetenskapligt förhållningssätt. Artikulationerna inom diskursen stödjer de
idéer som formuleras inom den utbildningspolitiska kampen om att kvalitetsarbete och kvalitetssystem är viktiga för den högre utbildningens bedrivande – idéer
som framhölls starkt av Scott (1991) och af Trolle (1990) redan i diskussionerna
efter högskolereformen 1977 och som etableras inom den utbildningspolitiska
kampen under den studerade tidsperioden. Artikulationerna inom den klassiska
akademiska diskursen förhåller sig dock samtidigt kritiska till vissa av de kriterier
och kvantitativa mått som föreslås användas i kvalitetsarbetet inom ramen för
andra diskurser – jag återkommer till dessa diskurser och förslag i senare analyskapitel – och momentet kvalitet blir en flytande signifikant inom den utbildningspolitiska kampen. I högskoleutredningen skrivs till exempel att det inte går att
direkt överföra kvalitetsbegrepp och kvalitetssystem, som uppfattas ha sina yt137

tersta grunder i näringslivet och företagsekonomiska principer, till den högre utbildningens område. I utredningen skrivs vidare att:
Den svenska högskolan behöver ett ’kvalitetssystem’ även för grundutbildningen – en organisatorisk struktur med klart uttalad ansvarsfördelning och
definierade rutiner för resultatuppföljning, kvalitetskontroll och utvärdering.
Samtidigt får man inte glömma att högre utbildning är en komplex företeelse:
alla aspekter av resultatet låter sig inte mätas lika lätt; somliga (kanske de
viktigaste) kanske inte alls är mätbara” (SOU 1992:1, s 157).

Vidare påtalas i utredningen att kvalitetskontroll och utvärdering ”måste i allt
väsentligt vara en sak för högskolorna själva” (SOU 1992:1, s 22). Detta påtalande är centralt för de resonemang om kvalitet som förs inom ramen för diskursen och visar att även kvalitetsbegreppet måste förstås i relation till nodalpunkten
klassiska akademiska ideal och momentet akademisk frihet.
Precis som för forskningen påtalas inom ramen för diskursen att det är högskolestyrelserna och de enskilda institutionerna som först och främst ska ansvara för
utvärdering och uppföljning av kvaliteten i utbildningen. Utvärderingen och uppföljningen ska genomföras av såväl studenter som lärare och är inte något som
ses som främmande för ett akademiskt arbetssätt och ett vetenskapligt
förhållningssätt. I utredningen
om studentinflytande hänvisas
till
högskoleutredningens resonemang om kvalitet:
Grundbulten [Högskoleutredningen] uttalade i sitt slutbetänkande att ’i en
positiv undervisningsmiljö pågår en ständig förtroendefull dialog mellan lärare och studenter. En undervisningsmiljö av god kvalitet karakteriseras också
av en kontinuerlig granskning av det egna arbetet. Att studera och kritiskt
värdera det man gör är naturligt i all professionell verksamhet och själva
grunden i ett vetenskapligt förhållningssätt’. Vi ansluter oss gärna till denna
formulering (Ds 1998:51, s 139)

Kvalitetsuppföljning och utvärdering ekvivaleras här med ”att studera och kritiskt värdera det man gör” vilket vidare beskrivs som ”själva grunden i ett vetenskapligt förhållningssätt”. Interna peer-reviewer av kollegor samt studenters
kursutvärderingar bestäms som relevanta utvärderings och uppföljningsinstrument inom diskursen. Inom diskursen är det tydligt att diskussioner om kvalitet i
grundutbildningen bör utgå från studenternas intressen och behov:
Grundläggande för kvalitetsbedömningen måste därför till slut bli utbildningsresultatens kvalitet – dvs vad studenten tillägnat sig när utbildningen
slutförts. Det är denna kvalitetsaspekt som högskolans intressenter (både stu-
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denterna och samhället/arbetslivet) i första hand har anledning att intressera
sig för (SOU 1992:1, s 22).

Kvalitet ekvivaleras alltså i diskursen med utbildningsresultatens kvalitet, alltså
vad studenterna tillägnat sig under utbildningen. Examinationen – som i enlighet
med de klassiska akademiska idealen ska bidra till en kritisk skolning av studenterna och bestå av moment som stödjer utvecklandet av ett vetenskapligt förhållningssätt – artikuleras därför logiskt som ”ett grundläggande element i kvalitetskontroll” (SOU 1992:1, s 22) och ses som ett viktigt instrument för uppföljning
och utvärdering av kvaliteten i högre utbildning (se också SOU 1991:44, Ds
1998:51). Nationella peer-reviewer med internationella perspektiv beskrivs som
något som kan få förekomma som komplement till det interna kvalitetssystemet,
som är det som i första hand garanterar verksamhetens kvalitet (se till exempel
SOU 1992:1, Ds 1998:51).
Momenten vetenskapligt förhållningssätt och kritiskt tänkande
Momenten vetenskapligt förhållningssätt och kritiskt tänkande är centrala för att
förstå de bestämningar av den högre utbildningens mål som görs inom den klassiska akademiska diskursen. Målen för grundutbildning bestäms inom diskursen
i relation till en situation, där synen på den högre utbildningens uppgift att förse
samhället med välutbildade medborgare börjar förändras. Från U68s tydliga bestämning av grundutbildning som linjeorganiserad och tydligt inriktad mot ett
kommande arbetsliv (jfr kapitel 2), talas det här om att:
Den utbildning vi ger dagens studenter är inte primärt avsedd att tillgodose
behoven i dagens yrkesliv – de utbildas för verksamhet i framtidens samhälle.
Och hur yrkeslivet i framtidens samhälle kommer att te sig beror i stor utsträckning på den utbildning dagens studenter har fått (SOU 1992:1, s 14).

Lite längre fram i texten skrivs att den högre utbildningens ”primära uppgift bör
heller inte primärt vara inriktad på avgränsade yrkesfärdigheter utan skall syfta
till att ge en generell kompetens inom det valda utbildningsområdet och en träning
i kritiskt och vetenskapligt tänkande” (SOU 1992:1, s 41). I en senare utredning,
där frågan om att införa kortare yrkeshögskoleutbildningar i högskolan står i
fokus, skrivs på ett liknande sätt att det är viktigt att alla högskoleutbildningar
bygger på vetenskaplig grund och är forskningsanknutna (SOU 2001:107). I utredningen betonas också att det är viktigt att poängtera det som särskiljer högskoleutbildning från andra utbildningar:
När man diskuterar yrkesutbildning inom högskolan, anser jag att det är viktigt att poängtera att högskoleutbildningen skiljer sig från andra utbildningar
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på fler sätt. Det är viktigt att värna om dessa kännetecken eftersom högskoleutbildningen annars riskerar att förlora sitt värde.
Högskoleutbildningen ska ge studenten ett reflekterande förhållningssätt till
kunskap. Högskoleutbildningen ska också ge studenten förmåga att göra
självständiga bedömningar, urskilja, formulera och lösa problem samt beredskap att möta förändringar inte minst i arbetslivet. Det betyder att högskoleutbildningen ska ge studenten perspektiv som når utöver rena yrkeskunskaper. Detta är något som endast högskolan, i det offentliga utbildningssystemet kan erbjuda. Dessa kunskaper och förmågor har ett särskilt värde och de
kommer såväl individen som i förlängningen arbetsgivaren tillgodo. Högskolans roll att erbjuda studenten en utbildning som har ett värde utöver den direkta yrkesfunktionen är central i ett demokratiskt samhälle (SOU 2001:107,
s 44).

Högskoleutbildning, som värnar om sina egna kännetecken – forskningsanknytningen och det reflekterande förhållningssättet – kan alltså, enligt ovanstående
utredning, erbjuda studenten en utbildning som inte någon annan utbildningsanordnare kan. Nämligen en utbildning som har ett värde utöver den direkta yrkesfunktionen och som är central i ett demokratiskt samhälle. Jag har tidigare också
lyft fram flera exempel på hur det, inom ramen för den klassiska akademiska diskursen, påtalas att grundläggande högskoleutbildning – oavsett inriktning – skiljer sig från andra utbildningar, har särskilda kännetecken och att inga mål – som
går utöver de som kan grundas i vetenskapliga kriterier – behövs för denna utbildning.
Inom diskursen betonas alltså starkt att grundutbildningens innehåll ska följa
kunskapsutvecklingen och bygga på vetenskapliga idéer: ”Vad man fördjupar sig
i är ofta mindre väsentligt. Fördjupningarna bör vara en skolning i vetenskaplig
metodik, men är också en träning i att lära sig” (SOU 1992:1, s 88), heter det i
högskoleutredningen. Utbildningen ska vidare, enligt utredningen, behandla
forskningsfronten och ge studenterna utrymme att diskutera teorier och rön samt
stimulera studenternas nyfikenhet. ”Den kritiska skolningen”91 (SOU 1992:1, s
88) av de studerande skrivs fram som det mest centrala utbildningsinnehållet och
det framhålls att: ”I en akademisk utbildning bör studenterna skolas till en kritisk
attityd” (SOU 1992:1, s 88). I mångfaldsutredningen sammanfattas den vetenskapliga kvalitetsdimensionen av grundutbildningen på följande sätt:
Utbildningens vetenskapliga kvalitet har att göra med hur väl utbildningsinnehållet svarar mot det aktuella ämnets forskningssituation, mot dess traditioner, riktningar, arbetssätt och vetenskapliga debatt. Men vetenskaplig kva-
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Uttrycket den kritiska skolningen är kursiverat också i utredningen.
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litet i utbildningen handlar också om att högskoleutbildning ska förmedla ett
generellt vetenskapligt förhållningssätt, vilket kan beskrivas som självständigt
och kritiskt tänkande och som högskolelagens nionde paragraf föreskriver att
varje högskoleutbildning ska befrämja (SOU 2000:47, s 99).

Utbildandet och bildandet av såväl medborgare som framtida arbetstagare och
forskare sker, enligt artikulationerna inom ramen för den klassiska akademiska
diskursen, bäst genom att fokusera på studentens tillägnande av ett vetenskapligt
förhållningssätt. Inom diskursen ses utvecklandet av ett vetenskapligt förhållningssätt som grunden i den högre utbildningens syfte att höja medborgarnas
kompetens och utbilda studenter för kommande yrkesverksamhet. Utvecklandet
av ett vetenskapligt förhållningssätt förstås inom diskursen i relation till uttryck
som: en kritisk skolning av de studerande och moment som kritiskt tänkande,
kritiskt förhållningssätt, kritisk förmåga eller kritisk attityd. Inom diskursen antas
att högre utbildning, som leder till en vetenskaplig, kritisk skolning av de studerande, har en stor förändringspotential och utbildar medborgare som aktivt kan
bidra till samhällelig utveckling – såväl demokratisk utveckling som utveckling
och förnyelse av arbetslivet.
I nästkommande avsnitt härleder och analyserar jag den subjektsposition studenten tillskrivs inom den klassiska akademiska diskursen.

Studenten som kritiskt skolad
Inom den klassiska akademiska diskursen bestäms den högre utbildningens yttersta syfte till att söka och förmedla ny kunskap och därigenom bidra till samhällelig utveckling – såväl demokratisk utveckling som förnyelse av arbetslivet.
Inom den klassiska akademiska diskursen positioneras studenten som medlem i
ett akademiskt samhälle och i relation till subjekt som forskare, lärare och gymnasieelev. Studenten positioneras som ett subjekt som behöver utbildas och bildas
till att bli bärare av en generell kritisk förmåga, för att senare i livet kunna fatta
självständiga beslut och utgöra en god resurs i såväl samhällsliv som arbetsliv.
Mastersignifikanten kritiskt skolad är det som organiserar subjektspositionen
och tillskriver studenten specifika riktlinjer för handling. Via mastersignifikanten
kritiskt skolad – i sin tur satt i relation till moment som vetenskapligt förhållningssätt, kunskapssökande, kritiskt tänkande och självständighet – betonas subjektets kognitiva/rationella förmågor.
Grunden för studenten som kritiskt skolad utgörs av en specifik relation mellan
individ och samhälle. Relationen upprättas i balansakten mellan å ena sidan: individens strävande mot frihet och självständighet och å andra sidan: samhällets behov av medborgare och arbetstagare med en generell kritisk förmåga. Relationen
går via ett institutionellt beroende i båda ändar – det är den högre utbildningens
definition av den generella kritiska förmågan som utgör grunden för såväl indivi141

dens frigörelse som samhällets utveckling. Den högre utbildningens definition av
den generella kritiska förmågan tillskrivs ett särskilt värde i förhållande till demokratisk utveckling och arbetslivets förnyelse. Via mastersignifikanten kritiskt skolad görs den högre utbildningen till en primär grund för subjektets fortsatta verksamhet i demokratin och arbetslivet. Den högre utbildningen förser subjektet med
en säker, och på förhand bestämd, grund för framtida handling – ett vetenskapligt förhållningssätt och en förmåga att tänka i förhållande till ett specifikt ämnesområde och specifika vetenskapliga metoder92. Samtidigt som mastersignifikanten
kritiskt skolad förutsätter att subjektet kan förses med en säker och på förhand
bestämd grund för handling förutsätter den det autonoma rationella subjektet.
Detta subjekt använder sina kognitiva/rationella förmågor självständigt i samhällsliv och arbetsliv för att söka ny kunskap och utifrån denna omvärdera sin
egen ståndpunkt och fälla omdömen mellan olika alternativ. Inom den klassiska
akademiska diskursen tillskrivs studenten på denna basis en subjektsposition
som öppnar möjligheter att inom utbildning förverkliga sina livsmål samt kritiskt
granska och omförhandla sina subjektspositioner – något som kan framhållas
som viktigt från en poststrukturalistisk position.
Det rationella subjektet – en garant för självständighet
och kritiskt handlande?
På diskursteoretisk basis kan kritik riktas mot den klassiska akademiska diskursens subjektspositionering av studenten. Det rationella subjekt som mastersignifi-
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Den klassiska akademiska diskursen och mastersignifikanten kritiskt skolad verkar på
en ämnesövergripande nivå. Inom skilda ämnen, eller snarare inom skilda vetenskapsteoretiska ansatser, tillskrivs uttryck som kritiskt skolad och kritiskt tänkande skilda innebörder. Eva Brodins (2007) avhandling, som omfattar analyser av såväl historiska som
nutida vetenskapsteoretiska ansatser, kan här anges som ett exempel på en studie som
påvisar de skilda betydelser ett begrepp som kritiskt tänkande tillskrivs inom ramen för
skilda vetenskapsteoretiska ansatser. Utifrån hennes analyser förstår jag på en övergripande nivå till exempel att: Inom en positivistisk tradition betyder kritiskt tänkande
närmast förklaring och det kritiska tänkandet ses som ett verktyg för att härleda generella lagar och utifrån dessa lagar kunna fälla objektiva omdömen mellan olika handlingsalternativ; Inom en pragmatisk tradition betyder kritiskt tänkande närmast tolkning och
förståelse och kritiskt tänkande ses som ett verktyg för reflektion. Reflektionen behövs
för att utveckla en frågande attityd, vilken i sin tur behövs för att kunna hantera komplexa erfarenheter och utveckla sig själv; Inom postmodernism ses kritiskt tänkande som
ett verktyg att förklara språkets betydelser och verkningar på ett kritiskt sätt och att utifrån detta göra individen medveten om sig själv, sin egen plats i historien och sitt ansvar
att handla. I den analys jag gör i avhandlingen framkommer inte de variationer som har
sitt ursprung i skilda akademiska ämnesdiskurser.
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kanten den kritiskt skolade förutsätter, sätts upp som den första principen för
såväl individens självständighet93 som samhällelig – främst demokratisk – utveckling. Med andra ord görs det rationella subjektet till en universellt giltig princip
som tas som garant för individens självständighet och demokratisk utveckling (jfr
Mouffe 1996b, Laclau & Zac 1994, Laclau 1996). Detta är problematiskt på flera sätt ur ett diskursteoretiskt perspektiv:
Vad gäller det rationella subjektet som den första principen för individens självständighet förutsätter denna princip, för det första, att självständighet är möjlig
att nå via ett rationellt handlande och att självständighet som fullgörs under tvång
kan vara självständighet. Med ”under tvång” menas här det faktum att studenten
är determinerad att välja rationaliteten som grund för det självständiga handlandet. Detta innebär till exempel att om studenten konfronteras med en problematisk situation, tillhandahålls inom den klassiska akademiska diskursen endast
möjligheten till identifikation med det rationella subjektet. Det rationella subjektet
innefattar ett på förhand bestämt svar, som gör det vetenskapliga förhållningssättet och ämnets teorier och metoder till en objektivt given lag för handling.
För det andra, tillskrivs subjektet inom den klassiska akademiska diskursen ett
antal på förhand givna egenskaper, vilket resulterar i att den kritiskt skolade studenten förutsätter ett subjekt med en grundläggande identitet och en given uppsättning egenskaper och intressen. Diskursteorin bygger vare sig på idéer om att
frihet och rationellt handlande hänger samman eller på idéer om ett subjekt med
en grundläggande identitet. Istället ses både frågor om frihet och identitet som
något som är relaterat till subjektivitet och obestämbarhet (jfr Laclau & Zac
1994). Subjektiviteten är enligt diskursteorin obestämbar (ofastställbar) och innefattar alltid en aktiv identifikation med ett visst innehåll. Det går alltså inte att på
förhand bestämma ett givet innehåll för subjektiviteten. Vad gäller kritiken mot
det subjekt, som den klassiska akademiska diskursen, förutsätter kan vi med
diskursteorin som grund i princip förstå identifikationsprocesser som ständigt
pågående och identiteten som en pendling mellan objektivitet – ett fastställt innehåll – och subjektivitet – individens identifikation med ett visst innehåll. Det är
detta som utgör grunden för obestämbarheten och den politiska dimensionen i
det sociala (jfr Laclau & Zac 1994). Identifikation med ett visst innehåll innefattar
alltid ett visst mått av självbestämmande. Subjektivitet och frihet kräver därför
varandra – utan subjektivitet ingen frihet och utan frihet ingen subjektivitet. Laclau & Zac (1994, s 12) uttrycker det som att ”förverkligandet av subjektiviteten
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Jag använder här momentet självständighet för att diskutera det mål som den klassiska
akademiska diskursen sätter upp för individens autonomi/frihet. Inom diskursteorin talas
det istället om individens autonomi/frihet och självbestämmande ses som en del i autonomin/friheten.

143

utgörs av friheten i form av självbestämmande”94. De använder momentet kreativitet – hämtat från Thomas Mann – för att tillskriva detta självbestämmande innebörd och skriver att kreativitet betyder: “att subjektet är ursprunget för ‘hennes’ uttrycksformer, och att dessa former inte kommer från någon annan källa än
subjektiviteten i sig”95 (Laclau & Zac 1994, s 12). En bestämning av innehåll på
förhand kan endast vara resultatet av en alienation av subjektivitet och alltså kan
den inte vara en grund för frihet. Allt bestämt innehåll – även det rationella – har
snarare med objektivitet och fastställande än med subjektivitet och frihet att göra.
Det rationella subjektet, som första princip för individens självständighet, utgör
alltså en intern motsättning inom den klassiska akademiska diskursen. Snarare än
som ett självständigt subjekt, framträder den kritiskt skolade studenten ur detta
perspektiv som ett subjekt som är starkt institutionellt determinerat.
Det är för det tredje också problematiskt ur ett diskursteoretiskt perspektiv att
ha det rationella subjektet som första princip för kritik och kritiskt handlande.
Det finns en risk att detta stödjer dominansen av redan dominanta gruppers definitioner av vad kunskap och kritik är – i det här fallet är det ett västerländskt ideal. Via mastersignifikanten kritiskt skolad ekvivaleras kritiskt handlande med
rationellt handlade och okritiskt handlande blir motsatsen till rationellt handlande – alltså irrationellt handlande. Det som den kritiskt skolade studenten kommer
att uppfatta som problematiskt är alltså i första hand det som framstår som irrationellt. Den kritiskt skolade studenten riskerar därmed att hamna i en situation
där hon endast riktar sitt kritiska handlade utåt – mot att skapa ordning och
överkomma det irrationella. Reflektioner över möjligheten att kunna tillämpa sina
egna kritiska utgångspunkter, i förhållande till problem som uppstår i skilda kontexter, riskerar att falla utanför den kritisk skolades handlingsdisposition.
Den klassiska akademiska diskursen förutsätter rationaliteten som ett universellt värde och erkänner inte de påtalanden, som kommer från en poststrukturell
position, om att det som akademiker uppfattar som ett rationellt liv har sitt ursprung i en tradition och att det kan finnas andra sätt att uppfatta och leva ett
rationellt liv. Gert Biesta (2002) skriver, i en artikel om bildningens förutsättningar i en radikalt pluralistisk värld, om det sätt på vilket det rationella livet kommit
att framhållas som ett utforskande liv inom ramen för moderniteten:
What I want to argue here is primarily that the examined life – in the specific
sense of a life exclusively based on rational beliefs – is, if possible at all, only
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”the realization of subjectivity is freedom conceived as self determination” (Laclau &
Zac 1994, s 12).

95

“that the subject is the origin of ’her’ expressive forms, and that these forms do not
emerge from any source other than subjectivity as such” (Laclau & Zac 1994, s 12).
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one way to lead a meaningful life, and not necessarily the best way. […] We
should situate the examined life. We should try to find out where it makes
sense and where it doesn’t and not think that it is the uncontestable aim of all
Bildung (Biesta 2002, s 348).

Jag uppfattar att samma kritik, som Biesta riktar mot att ha rationaliteten som
enda grund för det utforskande livet och som ett oomstritt mål för all bildning,
kan riktas mot att ha rationaliteten som den enda grunden för kritik och kritiskt
handlande. Den klassiska akademiska diskursen erbjuder studenten en subjektsposition där begränsningar sätts upp för att erkänna pluralism och skillnad i sättet på vilket människor väljer att leva sina liv. Problem uppstår då i förhållande till
den andre – den som är olik mig ska göras lik mig – och studenten, som rationellt
subjekt, kommer att få svårt att möta och erfara skillnad och annanhet.
Det rationella subjektet – en garant för demokratiskt handlande?
Vad gäller det rationella subjektet som universellt giltig princip för demokrati och
demokratisk utveckling förutsätter den klassiska akademiska diskursen också att
det är möjligt att hitta politiskt neutrala premisser, alltså ”premises which can be
justified to anybody, from which to infer an obligation to pursue democratic politics” (Rorty 1994, s 986, citerad i Mouffe 1996b, s 4). Den klassiska akademiska
diskursen förutsätter att den rationella argumentationen är både kontextoberoende och politiskt neutral samt att denna kan fungera som en garant för demokratiskt handlade. Enligt diskursteorin finns ingen nödvändig länk mellan universalism, rationalitet och demokrati. Det finns inte någon ”arkimedisk punkt”96
(Mouffe 1996b, s 1) – så som rationaliteten eller förnuftet – som kan garantera
möjligheten till ett handlande (en argumentation) som överskrider kontextuella
villkor och som garanterar demokratin. Det demokratiska projektet och dess institutioner kan därför inte säkras via rationell argumentation.
Mouffe (1996b) lyfter med hjälp av Richard Rorty (1994) fram att vi istället
måste erkänna att våra demokratiska principer bara definierar ett möjligt språkspel av många andra möjliga. Det är meningslöst att söka efter argument som inte
är kontextberoende, för att kunna säkra demokratin mot alla andra språkspel.
Hon skriver vidare att:
It is particularly important in the present conjuncture, characterized as it is by
an increasing disaffection towards democracy, to understand how a strong
adhesion to democratic values and institutions can be established and that rationalism constitutes and obstacle to such understandings. It is necessary to
realize that it is not by offering sophisticated rational arguments not by mak-
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“Archimedean point” (Mouffe 1996b, s 1).
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ing context-transcendent truth claims about the superiority of liberal democracy that democratic values can be fostered. The creation of democratic forms
of individuality is a question of identification with democratic values and this
is a complex process that takes place through a diversity of practices, discourses and language games (Mouffe 1996b, s 5).

Den verkliga utmaningen är, enligt Mouffe (1996b), inte att hitta argument för
demokratin vilka kan accepteras av alla rationella eller förnuftiga människor.
Demokratiska principer kan endast försvaras i den kontext där vi lever och demokratin kan endast försvaras som den konstitutiva formen, för vårt liv tillsammans, som den i sig självt utgör. Vi ska inte försöka grunda vårt engagemang för
denna form av liv i något säkrare. För att säkra engagemanget för demokratin,
menar Mouffe (1996b) att vi snarare behöver skapa ett demokratiskt ethos, vilket
innebär ett ”mobiliserande av passioner och uppfattningar, mångfaldigande av
praktiker, institutioner och språkspel som tillhandahåller möjlighetsvillkor för
demokratiska subjekt och demokratiska levnadsformer”97 (Mouffe 1996b, s 5).

Sammanfattning den klassiska akademiska diskursen
I det här kapitlet har jag analyserat innehållet i den första utbildningspolitiska
diskurs, om den högre utbildningens syften och mål, som reartikuleras i materialet. Jag har också analyserat den subjektsposition studenten tillskrivs i diskursen.
I analysen har jag aktualiserat två delvis skilda språkbruk – ett språkbruk som
bygger på en diskursteoretisk analytisk ram av begrepp och logiker och ett
språkbruk som bygger på en materialgenererad empirisk ram av begrepp och logiker. Genom aktualiserandet av dessa språkbruk har jag undersökt och konstruerat den klassiska akademiska diskursen samt härlett och diskuterat studenten som kritiskt skolad. Jag gör följande uppställning för att sammanfatta och
renodla innehållet i analysen:
DISKURS
Nodalpunkt
Myt
Syften och mål
Moment
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Den klassiska akademiska diskursen
Klassiska akademiska ideal
Universitetens Magna Charta
Söka och förmedla ny kunskap och bidra
till samhällelig utveckling
Akademisk frihet, forskningsanknytning,
vetenskapligt förhållningssätt

“It has to do with the mobilization of passions and sentiments, the multiplication of
practices, institutions and language games that provide the conditions of possibility for
democratic subjects and democratic forms of willing (Mouffe 1996b, s 5).”
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SUBJEKTSPOSITION
Mastersignifikant
Moment

Det rationella subjektet
Kritiskt skolad
Kunskapssökande, kritiskt tänkande,
självständig
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Kapitel 6 Globaliseringsdiskursen

Den andra strukturerade totalitet som gör sig gällande i materialet benämner jag
globaliseringsdiskursen. Reartikulationer av diskursen förekommer under hela
tidsperioden inom ramen för de analyserade texterna. Diskursen åtnjuter legitimitet inom den utbildningspolitiska kampen under hela tidsperioden och har starka
hegemoniska tendenser. De hegemoniska tendenserna kommer bland annat till
uttryck genom att diskursen skär över nationsgränser och in i vitt skilda sociala
aktörers språkanvändning – särskilt tydligt bli det sistnämnda när den socialdemokratiska regeringens språkbruk byter skepnad mellan år 2000 och 2004 98.
Globaliseringsdiskursen är den enda av de undersökta och konstruerade diskurserna som inte namnges utifrån den egna nodalpunkten. För att tydliggöra de
uppenbara likheter som finns mellan den diskurs jag undersöker och konstruerar
i avhandlingen och den diskurs som analyseras i tidigare forskning har jag istället
valt samma benämning som Tierney (2004). Med inspiration i den tidigare forskningen hade jag också kunnat valt att benämna diskursen till exempel marknadsdiskursen (jfr Barkholt 2005, Rosamund 2000). Jag väljer dock benämningen
globaliseringsdiskursen för att momentet globalisering är centralt också inom de
övriga analyser av utbildningspolitik som jag refererat till i kapitlet om tidigare
forskning (kapitel 3). Jag uppfattar att just momentet globalisering lanseras som
ett överordnat moment för att betona nödvändigheten av internationalisering och
marknadsanpassning av den högre utbildningen. Innan jag går närmare in på att
undersöka innehållet i diskursen, och förklara hur diskursen etableras inom den
utbildningspolitiska kampen, vill jag även här kommentera grunderna för min
konstruktion av diskursen lite närmare.
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Globaliseringsdiskursen har i huvudsak undersökts och konstruerats utifrån min läsning av följande, i materialet ingående, texter (de tre viktigaste texterna, där diskursen
reartikuleras med mest kraft, är markerade med en asterisk*): Ds 1992:1, proposition
1992/93:1* (i texten kallad ”regeringens första proposition”, proposition 1992/93:167 (i
texten kallad ”regeringens andra proposition”), SOU 1993:85, proposition 1993/94:177,
Ds 1994:5, Ds 1994:18, Ds 1994:35, Ds 1994:119, SOU 1996:70, SOU 1996:89, Bologna declaration 1999*, SOU 2000:82, SOU 2000:92, SOU 2001:13 (i texten kallad ”den
högskolepedagogiska utredningen), Prag communiqué 2001, Berlin communiqué 2003,
Ds 2004:2, SOU 2004:47, Bergen communiqué 2005, proposition 2004/05:162*, proposition 2006/07:107, London communiqué 2007.
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Inom globaliseringsdiskursen bestäms den högre utbildningens yttersta syfte till
att främja kunskapsutveckling, innovation, mobilitet och anställningsbarhet samt
att stärka Sveriges och Europas konkurrenskraft. Diskursen bygger på idéer om
att vi lever i en globaliserad värld – ”Den globala samtidigheten, det globala nuet,
har på det hela taget anlänt” (Ds 1994:18, s 15) och ”Globaliseringen är en realitet och även den globala utbildningsmarknaden” (SOU 2000:92, s 9) är talande
uttryck för hur artikulationer inom ramen för diskursen beskriver den samhällssituation den högre utbildningen har att verka i. Globaliseringen förstås inom
diskursen främst som utbredningen av en kunskaps- och teknologibaserad ekonomi, där nationalstaten riskerar att minska i betydelse samt att tappa i välstånd
och konkurrenskraft. I en artikulation skrivs att:
Det är internationaliseringen, de nationella ekonomiernas tilltagande sammanvävning, som är den dynamiska drivkraften i nationalstaternas minskande betydelse. Denna internationalisering, eller globalisering om man så vill,
utgörs av kapitalens gränslösa och växande rörlighet (Ds 1994:18, s 12).

Inom globaliseringsdiskursen görs reartikulationer av humankapitalteori och
idéerna om att den ekonomiska tillväxten hänger samman med, och är beroende
av, investeringar i humankapital (se också SOU 1993:85, s 29-30, SOU 2000:92,
s 86): ”Det kvalificerade humankapitalet är den strategiska nyckelresursen i dagens och framtidens sammanvävda ekonomi” (Ds 1994:18, s 17) heter det i en
departementsrapport. I en proposition lyfts följande fram:
Modern ekonomisk forskning pekar på två fundamentala lärdomar för utbildningspolitiken. Den ena är att utbildning är ett redskap att höja välståndsnivån, den andra att medborgarnas benägenhet att utbilda sig påverkas
av i vilken mån detta lönar sig för den enskilde. En framgångsrik politik måste utgå från båda dessa iakttagelser.
I ett historiskt perspektiv är det uppenbart att ökade kunskaper hos befolkningen leder till välståndsökning. Genom forskningen görs upptäckter som
kan omsättas i nya och effektivare produkter. En välutbildad arbetskraft kan
dra fördel av framstegen och föra utvecklingen vidare. Omvänt gäller att de
länder som inte lyckas höja utbildningsnivån inte heller kommer att kunna
öka den ekonomiska tillväxten.
Mycket tyder enligt andra ekonomer på att mängden humankapital, eller
utbildningsinvesteringar per capita, har ett starkare samband med den genomsnittliga inkomstnivån i olika länder än mängden fysiskt kapital, dvs.
andra investeringar per capita. Stora investeringar i fysisk kapitalbildning riskerar att ge låg tillväxt om de inte åtföljs av ökade utbildningsinvesteringar
(proposition 1992/93:169, s 34).
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I andra artikulationer görs inga direkta referenser till humankapitalteori eller
ekonomisk tillväxtsteori – men resonemangen om den globaliserade marknadsekonomins konsekvenser samt vikten av konkurrenskraft och lönsamhet känns
igen:
Det svenska näringslivet möter en allt intensivare konkurrens i takt med den
tilltagande globaliseringen. Ingen kan räkna med att ha kvar ett arbete med
oförändrat innehåll under lång tid. Det innebär att utbildningspolitiken får en
central roll. Välutbildade akademiker är en grundförutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Investeringar i utbildning är lönsamma för samhället (proposition 2004/05:162, s 27).
Internationalisering av högre utbildning under senare år hänger framför allt
samman med globalisering av ekonomi, arbetsmarknad, ökad internationell
rörlighet bland människor samt ett ökat internationellt inslag i många yrken.
Globaliseringen skapar nya möjligheter, men också en skarpare konkurrens. I
denna utveckling måste Sverige stärka sin ställning genom att konkurrera
med kunskap, kompetens, kreativitet och kvalitet (proposition 2004/05:162,
s 162).

Gobaliseringsdiskursen bygger på neoliberala idéer om konkurrensutsättningens
och den fria marknadens potential att bidra till såväl samhällelig som institutionell
och individuell utveckling och frigörelse. I några av artikulationerna görs direkta
referenser till liberala idéer om att begränsa statens inflytande över samhällslivet i
allmänhet och över den högre utbildningen i synnerhet. I förordet till departementsutredningen (Ds 1992:1) skrivs till exempel att den föreslagna högskolepolitiken ingår i en större politisk strävan att vidga friheten inom olika delar av samhällslivet:
Jag har två väsentliga motiv till att förorda en sådan frigörelse av högskolan.
Det första är kvalitativt. Universitet och högskolor, som står fria, har de
största förutsättningarna att förmedla en kvalificerad undervisning. Avancerad kunskapsutvecklig fordrar frihet, oberoende och konkurrens. Det andra
motivet är principiellt. Ett samhälle som värnar mångfalden och som inser
riskerna i en allomfattande statsmakt måste skydda de kritiska motvikterna.
Dit hör fria universitet och högskolor (Ds 1992:1, Förord).

Detta citeras i proposition 1992/93:1 (s 10) och sedan skrivs:
Det är således regeringens strävan att finna vägar för en ökad frihet för viktiga delar av den högre utbildningen och forskningen från dagens direkta statliga inflytande. På så sätt gagnas både kvaliteten i verksamheten och friheten i
samhället i stort (proposition 1992/93:1, s 10).
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Lite senare under tidsperioden sker en förskjutning inom ramen för diskursen
vad gäller just statens inblandning och styrning av den högre utbildningen. Senare
artikulationer betonar utbildningspolitikens centrala roll och argumenterar för en
utökad politisk styrning. I en utredning om styrning artikuleras ett tydligt stöd
för att statsmakterna ska ha ett samlat ansvar för ”en för samhället så väsentlig
verksamhet som den högre utbildningen” och ett sådant ansvar ”förutsätter i sin
tur ansvar för vissa centrala beslut och sätter gränser för decentraliseringen”
(SOU 2000:82, s 52). Denna syn på utbildningspolitikens centrala roll, och decentraliseringens gränser, löper sedan som en röd tråd genom artikulationerna
som bidrar till globaliseringsdiskursens totala struktur.
Vad gäller utbildningspolitikens centrala roll betonas inom diskursen främst de
ekonomiska och teknologiska dimensionerna av globaliseringen. Artikulationerna hävdar i logik med detta att stärkandet av Sveriges och Europas ställning, som
kunskapsbaserade ekonomier i en större globaliserad ekonomi, är den stora utbildningspolitiska uppgiften. För att klara av denna uppgift krävs ett närmare
europeiskt utbildningspolitiskt samarbete. Inom diskursen sker successivt en förskjutning från betoningen av den svenska högre utbildningens roll för Sveriges
ställning i en globaliserad värld, till en allt starkare betoning av den europeiska
högre utbildningens roll för Europas utveckling och konkurrenskraft. Bestämningar av Sverige som tillhörande en Europeisk gemenskap, och den högre utbildningen som viktig för detta tillhörande, görs dock redan i de texter som produceras i början av den undersökta tidsperioden: ”Den tilltagande internationella
konkurrensen och speciellt Sveriges integrering i det europeiska samarbetet skärper kvalitetskraven på all utbildning och forskning” (Proposition 1992/93:1, s 2)
heter det i början av 1990-talet, när grunderna för Sveriges deltagande i det europeiska samarbetet fortfarande är omdiskuterade. Formuleringar om integrering i
det europeiska samarbetet förekommer inte i de senare artikulationerna – där talar man istället om deltagande – och svensk utbildningspolitik skrivs fram som en
del av en europeisk utbildningspolitik.
Ju längre fram i tiden vi kommer desto tydligare blir det att reartikulationer av
globaliseringsdiskursen måste förstås som reartikulationer av en europeisk utbildningspolitik. I alla de artikulationer som bidrar till den strukturerade totalitet
som diskursen utgör, görs alltid direkta referenser till Europa, EG, EU eller Bolognaprocessen och jag uppfattar att dessa referenser är centrala för diskursens
legitimitetsanspråk. Den svenska utbildningspolitiken framstår i relation till detta
som alltmer byråkratiskt inriktad med huvuduppgiften att administrera och implementera beslut fattade utanför nationens gränser.
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Globaliseringsdiskursen introduceras
Globaliseringsdiskursen introduceras i den svenska utbildningspolitiska kampen
vid tiden för högskolereformen 1993 och under den borgerliga regeringens mandatperiod. Jag använder här begreppet introducera eftersom jag uppfattar att det
är frågan om artikulation av en ny utbildningspolitisk diskurs. Att den högre utbildningens syften och mål starkt relateras till ekonomiska mål kan delvis uppfattas som en reartikulation av det utbildningspolitiska synsätt som formulerades
redan i U 68:s slutbetänkande formulerade (se kapitel 2). Jag uppfattar dock att
den språkliga inramning, som refererandet till Europa och de neoliberala idéerna,
ger upphov till, är olik den språkliga inramning som fanns i U 68:s slutbetänkande, vilket gör det rimligt att tala om en ny utbildningspolitisk diskurs. Globaliseringsdiskursen introduceras framför allt via departementsutredningen (Ds
1992:1) och den borgerliga regeringens propositioner (proposition 1992/93:1,
proposition 1992/93:167)99. Formuleringarna i dessa artikulationer stödjer tydligt globaliseringsdiskursens centrala idéer om den högre utbildningens värde för
Sveriges och Europas konkurrenskraft samt för näringslivet, arbetsmarknaden
och den ekonomiska tillväxten. Jag har i det förra avsnittet lyft fram sådana formuleringar från såväl departementsutredningen som propositionerna.
Att globaliseringsdiskursen blir möjlig att introducera inom den utbildningspolitiska kampen, vid tiden för högskolereformen, har delvis att göra med att det
sker ett maktskifte i regeringsställning 1991 och de borgerliga partierna då bildar
regering. Utbildningspolitiken kan i artikulationerna skrivas fram som en del i
den borgerliga regeringens större politiska strävan att frigöra olika delar av sam-

99

I departementsutredningen (Ds 1992:1) presenteras en reformstrategi för den högre
utbildningen. Utredningen innehåller diskussioner om uppföljning och utvärdering, dimensionering, tjänsteorganisation, institutionell organisation samt förslag till formuleringar för grundläggande mål för såväl forskning, utvecklingsarbete, forskarutbildning
och grundutbildning. Utredningen utarbetades av tjänstemän inom utbildningsdepartementet. I regeringens första proposition (1992/93:1) framläggs bland annat förslag om
nya principer för dimensionering och resurstilldelning, avveckling av samtliga allmänna
utbildningslinjer och ny högskolelag. Förslaget till ny högskolelag innehåller nya målformuleringar för både grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Strategin som
skrivs fram i propositionen uppges bestå av följande tre delar: (1) Ökad frihet för och
skapandet av incitament för utveckling och kvalitet inom statliga universitet och högskolor: (2) Införandet av fasta och entydiga regler för relationerna mellan staten och fristående universitet och högskolor: (3) förändrat, icke-statligt huvudmannaskap för vissa
universitet och högskolor (proposition (1992/93:1, s 1-2). Regeringens andra proposition
(1992/93:169) handlar specifikt om de former för resurstilldelning och fördelning av
utbildningsuppdrag som reformen leder till. Stor vikt läggs här vid diskussioner om de
ekonomiska och administrativa aspekterna av förändringen.
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hällslivet. Inom utbildningsdepartementet startas 1993100 under den borgerliga
mandatperioden också ett arbete med namnet Agenda 2000 – kunskap och kompetens för nästa århundrade. Arbetet resulterar i 14 ”oberoende” rapporter101,
publicerade i en särskild rapportserie, samt i en departementsrapport (Ds
1994:35) undertecknad dåvarande utbildningsminister Per Unckel och dåvarande
skolminister Beatrice Ask. Rapporterna från arbetet publiceras efter de utredningar och propositioner som ligger till grund för centrala strukturförändringar i
samband med reformen. Jag vill ändå kommentera detta arbete här, eftersom den
starka betoningen på den högre utbildningens värde för ekonomisk tillväxt –
samt idéerna om den fria marknadens potential för skapandet av hög kvalitet – är
mycket framträdande. I departementsrapporten från Agenda 2000 arbetet skrivs
till exempel att:
Förändringar i syfte att öka det svenska samhällets konkurrensförmåga har
nu inletts. Den ekonomiska politiken i vid mening omstruktureras. Inte minst
företagandet ges bättre utvecklingsmöjligheter.
Lika betydelsefulla är emellertid förändringarna inom utbildningen och
forskningen (Ds 1994:35, s 32).

Strukturförändringar och utbyggnaden av högskolan lyfts fram som viktiga för
att kunna främja forskning i världsklass, fördubbla antalet doktorsexamina och
utbilda flera kvalificerade medarbetare. Angående detta skrivs vidare:
Genom flera kvalificerade medarbetare ökas företagens kompetens att utveckla, beställa och efterfråga kunskap och forskning från universiteten och
högskolorna.
Mellan universitet och högskolor å ena sidan och företagen å den andra
byggs dessutom nya broar. Härigenom främjas kunskapsutbytet mellan den
grundläggande forskningen och de industriella tillämpningarna.
Den väsentliga grunden för en utbildning och forskning i takt med en ny
tids krav har härmed tagits (Ds 1994:35, s 32).

100

Första noteringen jag hittar av Agenda 2000 är i proposition 1993/94:177: Utbildning
och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft.

101

De rapporter som ingår i Agenda 2000 arbetet är författade av personer och organisationer från skilda samhällssektorer och omfattar diskussioner om såväl högskolans
forskning, forskarutbildning och grundutbildning som utbildning inom grund- och gymnasieskola samt annan eftergymnasial utbildning. I avhandlingen behandlas huvudsakligen de rapporter som direkt behandlar den högre utbildningens verksamhet.
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Att det är den borgerliga regeringen som innehar regeringsmakten är dock endast
en delförklaring till de omständigheter som möjliggör ett introducerande av diskursen. Att diskursen blir möjlig att introducera uppfattar jag också har att göra
med två andra särskilda omständigheter. Den första omständigheten är den massiva kritik som reses mot det svenska högskolesystemet, som grundlades i och
med högskolereformen 1977, och den andra omständigheten – den mest betydelsefulla – är de allt mer intensiva diskussionerna om ett svenskt inträde i den europeiska unionen. Jag ska nedan redogöra för hur dessa omständigheter möjliggör
artikulation av en ny utbildningspolitisk diskurs.
När globaliseringsdiskursen introduceras råder en samstämmighet kring att den
tidigare ordningen inte är bra och att en decentralisering och ökad frihet för den
högre utbildningen är önskvärd. Högskolereformen 1993 präglas alltså av en
stor enighet kring behovet av att reformera och omorganisera den högre utbildningen i Sverige. Det linjesystem med fasta studiegångar, som infördes 1977 hade
länge varit utsatt för stark kritik och ansågs föråldrat, oflexibelt, alltför centralstyrt, alltför arbetslivsinriktat och bidragande till en oacceptabel splittring mellan
grundutbildning och forskning (jfr kapitel 2). Kritiken formulerades från såväl
rikspolitiskt som inomakademiskt håll och jag har tidigare använt denna kritik
för att förklara reartikulationen av den klassiska akademiska diskursen. I analysen av högskoleutredningen framstår ett återknytande till klassiska akademiska
ideal som den bästa lösningen för att reformera den högre utbildningen – detta
motsvarar i hög grad de krav som framförts via diskussionerna om bildning i
mitten av 1980-talet (jfr kapitel 2). Andra ideal om vilka grunder reformeringen
ska vila på, framstår dock i analysen av departementsutredningen och propositionerna – vilket snarar motsvarar de krav som framförts via diskussionerna om
internationalisering, kvalitet och konkurrens.
Vi har ovan sett hur den högre utbildningen i departementsutredningen och
propositionerna betonas som viktig för konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt,
arbetsmarknad och näringsliv. Det kan tyckas märkligt att sådana idéer kan vinna legitimitet inom den utbildningspolitiska kampen vid tiden för högskolereformen, med tanke på den massiva kritik, mot den socialdemokratiska utbildningsteknologiskt inriktade politiken med den starka arbetslivsanknytningen och betoningen på ekonomiska mål, som formuleras i slutet av 1980-talet och början av
1990-talet (jfr kapitel 2). Att kritiken ändå möjliggör artikulation av dessa idéer
har att göra med att den högre utbildningen – de enskilda lärosätena, forskare,
lärare och studenter – i departementsutredningen och propositionerna tillskrivs
en frihet, som saknar motsvarighet i det utbildningsteknologiskt inriktade synsättet.
Vad gäller grundutbildning bestäms att utbildningsutbudet ska anpassas efter
studenternas efterfrågan och att utbildningsinnehållet, så långt som möjligt, ska
byggas på den akademiska kompetens som finns hos lärarna inom respektive
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lärosäte. Kollegiala organ på institutionell nivå (fakultetsnämnder) inrättas och
tillskrivs centrala ansvarsområden (resursfördelning, utbildningsinnehåll, kvalitetsuppföljning) och de nationella organ som inrättas för kvalitetskontroll bygger
också de i huvudsak på kollegialitet. Genom riksdagens beslut i december 1992,
med anledning av de förslag som framlagts i den första propositionen (proposition 1992/93:1), ges de statliga universiteten och högskolorna från och med den 1
juli 1993 större frihet, bland annat när det gäller studieorganisation, utbildningsutbud, antagning av studenter och disposition av resurser. I högskolelagen (SFS
1992:1434) anges samtidigt vilka mål som ska vara de grundläggande för den
högre utbildningen. För forskning anges att principer om frihet, rörande såväl val
av forskningsproblem, utvecklande av forskningsmetoder och publicering av
forskningsresultat, skall gälla (SFS 1992:1434, dåvarande 5§). Målen för den
grundläggande utbildningen formuleras som följer:
Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning,
förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område utbildningen avser. Utbildningen bör också
utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte och vetenskaplig nivå
(SFS 1992:1434, dåvarande 9§).

Målen om forskningens frihet och grundutbildningens syftande mot självständighet, kritiska bedömning och förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå,
rimmar väl med formuleringar framförda i högskoleutredningen (SOU 1992:1)
och det kan alltså tyckas som att högskolereformen stödjer de klassiska akademiska idealen och den akademiska friheten.
Inom ramen för globaliseringsdiskursen bejakas ofta uttryckligen argument
härstammandes från den klassiska akademiska diskursen. Genom att bejaka
“motståndarens” argument och inlemma dem i sin egen ordning, konstruerar
artikulationerna inom globaliseringsdiskursen det som en självklarhet att högre
utbildning också i fortsättningen ska komma att byggas på de klassiska akademiska ideal högskoleutredningen framhäver. Som exempel kan här nämnas att
trots att högskoleutredningens slutbetänkande på ett antal grundläggande punkter skiljer sig från den argumentationslinje propositionen i huvudsak ansluter sig
till, framhålls i propositionen ”det gedigna arbete som Högskoleutredningen
gjort” (proposition 1992/93:1, s 11). Propositionen betonar också att utredningens arbete både ”kommer att spela roll för förslagen i 1993-års proposition om
grundläggande högskoleutbildning” (proposition 1992/93:1, s 11-12) samt ”ha
en avgörande betydelse för grundutbildningens status och dess kvalitet” (proposition 1992/93:1, s 12). I propositionen lyfts den klassiska akademiska diskursens betonande av sambanden mellan forskning och grundutbildning fram, bland
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annat i samband med diskussioner om problemen med den nuvarande organiseringen av högre utbildning:
Ett nära samband mellan grundutbildning och forskning har varit ett av de
viktigaste dragen i den klassiska universitetsideologin. Redan genom beslutet
att i det svenska systemet införa universitetslektorstjänster som rena undervisningstjänster i början av 1960-talet slogs en första kil in mellan dessa båda
huvudfunktioner (Proposition 1992/93:1, s 15).

Vidare framhålls att:
Ett linjesystem med små avsnitt i många ämnen och med korta orienterande
kurser går dock stick i stäv mot det akademiska kravet på ämnesfördjupning,
självständig problemlösning och kritisk analys. Det centraliserade linjesystemet påverkade därmed universitetens och högskolornas kanske viktigaste
uppgift negativt (Proposition 1992/1993:1, s 15-16).

Den klassiska akademiska diskursens argument för forskningsanknytning, ämnesfördjupning och kritisk analys bejakas och införlivas i globaliseringsdiskursen.
Därmed upplöses till synes konflikten mellan å ena sidan de borgerliga politiker
som framhäver konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt, arbetsmarknad och näringsliv samt å andra sidan de inomakademiska företrädare som framhäver den
akademiska friheten. Gobaliseringsdiskursen kan på det sättet vinna legitimitet
och hegemoni inom den utbildningspolitiska kampen vid tiden för högskolereformen. Jag kommer i följande avsnitt dock att påvisa hur globaliseringsdiskursen endast skenbart stödjer de argument den klassiska akademiska diskursen
bygger på och istället upprättar en ekvivalenskedja, där innebörden av till exempel
momenten frihet, decentralisering och kvalitet är radikalt skild från de innebörder
dessa moment tillskrivs i den klassiska akademiska diskursen.
Det frihetsbegrepp som departementsutredningen och propositionerna bygger
på, skiljer sig radikalt från högskoleutredningens och den klassiska akademiska
diskursens frihetsbegrepp. I högskoleutredningen sätts momentet frihet i relation
till nodalpunkten klassiska akademiska ideal och ekvivaleras med autonomi. Friheten handlar alltså där om ett akademiskt självstyre i sökandet efter, och förmedlandet av, ny kunskap. I departementspromemorian och propositionerna
knyts argumentationen om den högre utbildningens frihet, som tidigare påpekats,
till en större strävan att öka eller vidga ”friheten inom olika delar av samhällsli-
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vet” (Ds 1992:1, Förord). Frihet ekvivaleras med oberoende från staten102 och i
departementsutredningen skrivs att: ”Universiteten och högskolorna skall inte
vara en direkt utlöpare av den centrala statsmakten utan inta en mera oberoende
ställning i förhållande till denna” (Ds 1992:1, Förord). Jag har tidigare i kapitlet
påtalat att departementsutredningens argument för frigörelse citeras direkt i regeringens första proposition (proposition 1992/93:1, s 10) och att två huvudsakliga motiv formuleras för att förorda en frigörelse av högskolan från staten: ett
kvalitativt, som handlar om att universitet och högskolor, som står fria från staten och som konkurrensutsätts, har de största förutsättningarna att förmedla en
kvalificerad undervisning och bedriva avancerad kunskapsutveckling; ett principiellt, som handlar om att det finns risker, i ett mångfaldshänseende, med en allomfattande statsmakt och att samhället måste skydda de kritiska motvikterna – i det
här fallet universitet och högskolor – och se till att dessa står fria från statligt inflytande. I propositionen formuleras senare i texten ett ytterligare argument för
att frigöra den högre utbildningen från staten, nämligen argumentet att frigörelsen är en nödvändig konsekvens av en ökad internationell rörlighet på den europeiska ”utbildningsmarknaden” och på ”en fri arbetsmarknad” (proposition
1992/93:1, s 17-18).
I artikulationerna betonas vikten av att stärka Sveriges ställning som kunskapsnation – och kunskap samt kunskapsmässig kompetens ses som avgörande faktorer för framgång. Det blir därför viktigt att den högre utbildningen kan tillhandahålla utbildning och forskning av god kvalitet: ”den tilltagande internationella
konkurrensen och speciellt Sveriges integrering i det europeiska samarbetet skärper kvalitetskraven på all utbildning och forskning” (proposition 1992/93:1, s 2)
är en typisk formulering. För att säkerställa utbildning och forskning av hög kvalitet förespråkas införandet av ett utbildningssystem, som kan stå sig väl i konkurrensen i relation till jämförbara system i Europa. ”En grundsten i detta system
är universitetsautonomi med en stor inre frihet för beslut grundade på vetenskap
och beprövad erfarenhet” heter det i regeringens första proposition (1992/93:1, s
21), vilket är en formulering som stödjer de klassiska akademiska idealen om
akademisk frihet. Den inre friheten uppges dock vidare behöva ”förenas med kvalitetskontroll för att säkerställa att utbildningsnivån upprätthålls” (proposition
1992/93:1, s 21) och det är resultatet av diskussionerna inom globaliseringsdiskursen om vad kvalitet är och hur kvalitet bäst kontrolleras och upprätthålls,
som kommer att leda till att de klassiska akademiska idealen utmanas.
Artikulationerna som introducerar globaliseringsdiskursen bygger på neoliberala idéer om konkurrensutsättning och den fria marknadens potential för skapan-

102

För vissa institutioner väljer den borgerliga regeringen att pröva att gå ytterligare ett
steg i riktning mot frigörelse från staten, genom att överföra dessa i privaträttslig form
(proposition 1992/93:1, s 12).
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det av högre kvalitet inom den högre utbildningen. I regeringens första proposition skrivs, att friheten ”måste kombineras med en incitamentsstruktur som ger
stimulans till nytänkande, kvalitetskonkurrens och ett effektivt resursutnyttjande.
Frihet dem förutan kan ge rent kontraproduktiva resultat i ett skattefinansierat
system” (proposition 1992/93:1, s 22). Incitamentsstrukturen, som förespråkas i
propositionen, ska skapas genom införandet av ett system för konkurrens mellan
lärosäten. I regeringens andra proposition (1992/93:169, s 79) skrivs angående
detta att:
det främsta medlet att upprätthålla utbildningens kvalitet är den konkurrens
som i framtiden i större utsträckning kommer att råda mellan olika utbildningsanordnare. Större valmöjligheter för studenterna, kombinerat med att
ekonomiska resurser följer studenten i det nya resurstilldelningssystemet,
skapar ett starkare intresse hos universitet och högskolor att tillgodose studenternas önskan om en god utbildning. Konkurrensen skapar ett förändringstryck som främjar nytänkande och kvalitet.
Den lagstiftning som jag nu föreslår är att se som ett bidrag till att få konkurrens på god kvalitativ nivå.

Via departementsutredningens och propositionernas introduktion av globaliseringsdiskursen vinner idéerna om konkurrensutsättning legitimitet inom den utbildningspolitiska kampen, vid tiden för högskolereformen 1993. Globaliseringsdiskursen bidrar därmed till att en intern akademisk marknad – byggd på principer om efterfrågan och kvalitetskonkurrens – skapas som grund för reformstrategin. I regeringens andra proposition skrivs angående detta att:
Med denna proposition fullföljer regeringen det första steget i reformstrategin
genom att föreslå ett nytt resurstilldelningssystem samt ange utbildningsuppdrag för respektive universitet och högskola. Dessutom presenteras förslag
när det gäller internationalisering, avskaffande av kårobligatoriet och formerna för fristående högskolors examensrätt. Med dessa förslag kombineras
den ökade friheten för universitet och högskolor med stimulans till nytänkande, kvalitetskonkurrens och ett effektivt utnyttjande av resurser (proposition 1992/93:169, s 2).

Den interna akademiska marknaden skapar ett utrymme för det akademiska
samhället som inte existerat i det gamla högskolesystemet – kollegiala beslutsorgan tillskrivs större ansvar och interna vetenskapliga kvalitetskriterier ska användas i kvalitetskontrollarbetet. Skapandet av detta utrymme möjliggör introducerandet av globaliseringsdiskursen. Det kommer dock inte att dröja länge förrän
de kvalitetskriterier den interna akademiska marknaden skapar börjar ifrågasättas och redan i Agenda 2000-arbetet tillförs moment som nyttiggörande, utväxling, tillämpning och avkastning. Mer om detta kommer senare – jag ska här gå
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vidare i resonemangen om de omständigheter som möjliggör introducerandet av
globaliseringsdiskursen.
Att globaliseringsdiskursen blir möjlig att introducera inom den utbildningspolitiska kampen vid tiden för högskolereformen har också att göra med att idéerna
om den fria marknadens potential för tillväxt, välfärd och kvalitet sedan tidigare
har ett fotfäste i svensk politik. Politiska diskussioner – förda inom andra områden än det utbildningspolitiska – om fri handel, ökat samarbete och rörlighet mellan Europas stater, resulterade redan 1972 i tecknandet av ett frihandelsavtal mellan Sverige och EG. Sveriges ingång i ett europeiskt samarbete och utvecklingen
mot en friare handel uttrycks i mitten av 1980-talet på följande sätt:
Den handelspolitiska utvecklingen i Västeuropa efter andra världskriget har
kännetecknats av en strävan mot ökat internationellt samarbete och ökad liberalisering av handeln. Sverige har här liksom i det vidare internationella
sammanhanget verkat för friast möjliga handel. Denna linje i svensk politik
har sin grund i Sveriges ställning som ett utvecklat industriland med en relativt liten hemmamarknad men med ett desto starkare beroende av sin utrikeshandel.
Frihandelssträvandena i Västeuropa har lett till uppkomsten av de Europeiska gemenskaperna (EG), dvs. den Europeiska ekonomiska gemenskapen
(EEC), och den Europeiska kol- och stålgemenskapen (CECA) och den Europeiska atomenergigemenskapen (EUROATOM) (Proposition 1985/86:153).

Som jag uppfattar det är de utbildningspolitiska artikulationerna vid tiden för
högskolereformen starkt förankrade i dessa idéer. De politiska diskussionerna,
om Sveriges deltagande i ett europeiskt samarbete och ett eventuellt medlemskap i
EU, intensifieras i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. I oktober 1990
tillkännager den dåvarande socialdemokratiska regeringen sin uppfattning att
Sverige borde sträva efter ett medlemskap i EU (Regeringskansliet 2008). I juli
1991 lämnar statsminister Ingvar Carlsson in Sveriges ansökan och 1992 undertecknar Sverige avtalet om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EESavtalet) (Regeringskansliet 2008).
Diskussionerna, om ett europeiskt samarbete, får genomslag på en rad områden103 och under hösten 1992 inbjuds Sverige och övriga EFTA-länder att kom-

103

För att ge några exempel på utredningar och propositioner som berör Europasamarbetet vid tiden för högskolereformen 1993 kan nämnas DS 1990:58: Ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) och den svenska grundlagen, DS 1992:10: EG och den
kommunala självstyrelsen – en institutionell analys. DS 1992:31: Folkomröstning om
medlemskap i EG – ett diskussionsunderlag, DS 1992:116: Ekonomisk och monetär union. Det ekonomisk-politiska samarbetet inom EG efter Maastricht och följderna för Sverige, SOU 1993:14
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mentera EG-kommissionens dokument Memorandum on Higher Education in
the European Community (proposition 1992/93:169, s 76) 104. I de Agenda 2000rapporter, som främst berör frågor om högre utbildning, refereras EES-avtalet,
EU och det europeiska samarbetet (Ds 1994:5, Ds 1994:18, Ds 1994:19, Ds
1994:35, Ds 1994:119). De aspekter som framför allt framhålls som viktiga, i
rapporterna, är de som har att göra med de ökade möjligheterna till fri handel
och rörlighet mellan de europeiska staterna. I departementsrapporten skrivs till
exempel angående detta:
I det nya Europa upplöses gamla gränser till förmån för ett ömsesidigt berikande samarbete länder emellan. Med den Europeiska unionen (EU) fördjupas och vidgas de tidigare EG-staternas samarbete. EES-avtalet öppnar viktiga delar av EG-samarbetet också för länder som Sverige. Därigenom kan
människor, tjänster, varor och kapital fritt röra sig mellan nations- och kulturområden. Ett medlemskap i EU kompletterar denna rörlighet med inflytande över Sveriges framtid i vitala frågor (Ds 1994:35, s 9)

I en annan av rapporterna, som behandlar frågor om forskning, diskuteras konsekvenserna av det närmare europeiska samarbetet och det påtalas att:
I och med EES-avtalet blir Sverige fullvärdig medlem i EU:s forskningsprogram. EU:s forskningsprogram har en klar inriktning mot att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft. En viktig fråga att försöka besvara i detta sammanhang är hur Sveriges forskningsstruktur ’matchar’ EU:s forskningsprogram (Ds 1994:5, s 86).

För svensk högre utbildningspolitik menar jag att det är de breda politiska diskussionerna, om och i Europasamarbetet, vilka i första hand banar väg för introduktionen och etablerandet av globaliseringsdiskursen inom den utbildningspolitiska kampen.

Aktualiserandet av diskursens nodalpunkt och myt
Referenser till europasamarbetet och till Bolognaprocessen är flitigt förekommande i de artikulationer som bidrar till skapandet av globaliseringsdiskursen. Diskussionerna, i de analyserade texterna, om och i Europasamarbetet ser jag därför

: EG och våra grundlagar. Betänkande av Grundlagsutredningen inför EG.
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Redan tidigare har frågan om utbytesavtal och samarbete mellan lärosäten i övriga
Europa kommit upp till behandling, och i Sverige kan vi se detta i till exempel proposition 1990/91:172 om godkännande av avtal mellan Sverige och den Europeiska ekonomiska gemenskapen avseende ERASMUS-programmet.
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som centrala referenspunkter för att analysera innehållet i globaliseringsdiskursen. I sådana diskussioner aktualiseras både den nodalpunkt och den myt som
bidrar till organiserandet av globaliseringsdiskursen. Jag påtalade även tidigare,
att det inom diskursen under tidsperioden sker en förskjutning från betoningen
av den svenska högre utbildningens roll för Sveriges ställning som kunskapsnation i en globaliserad värld, till en betoning av den europeiska högre utbildningens
roll för Europas utveckling och konkurrenskraft. Denna betoning får sitt fulla
genomslag via den socialdemokratiska regeringens proposition 2004/05:162 Ny
värld – ny högskola. Jag ser denna text som ett viktigt uttryck för att globaliseringsdiskursen vunnit en stark legitimitet och tenderar att inta en hegemonisk
position inom den svenska utbildningspolitiska kampen, vid mitten av 2000talets första decennium. Som en grund för det fortsatta undersökandet av innehållet i globaliseringsdiskursen – och de bestämningar av syften och mål för högre
utbildning som diskursen resulterar i – ges därför ett längre inledande exempel
från propositionen på hur diskursens nodalpunkt och myt aktualiseras på den
svenska utbildningspolitiska kampen.
I exemplet nedan har jag kursiverat vissa ord för att underlätta läsningen av den
analys som sedan följer:
En modern högskola i globaliseringens tid är öppen mot omvärlden. I en period av allt närmare internationellt samarbete, minskad betydelse av gränser
och ökad konkurrens blir utbildning allt viktigare. I ett kunskapssamhälle där
utbudet av mindre kvalificerade arbeten minskar ökar betydelsen av tillgång
till utbildning för individen. I ett samhälle som varje dag mäts mot andra
samhällen blir människors kompetens den kanske viktigaste faktorn för samhällets framtida utveckling. Väl fungerande och högkvalitativa universitet och
högskolor är därför avgörande för att vi i vårt samhälle skall kunna hävda
oss väl i framtiden. Lärosätena måste fortsätta att utvecklas till att bli öppnare mot andra länder samtidigt som de skall främja en mer jämlik rekrytering
av studenter och ge tydligare signaler till gymnasieeleverna om vad som krävs
för studier i högskolan.
Utbildningspolitikens mål är att Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. Målet innebär i sig en internationell jämförelse där vi skall
hävda oss väl.
Utbildningspolitiken har traditionellt utformats utifrån varje lands tradition
och kulturella särart, men universitet och högskolor har alltid haft nära kontakter med andra länder. Fortfarande formas utbildningspolitiken på nationell nivå, utan bindande internationella beslut, men inom högskoleutbildningen har inriktningen ändrats markant de senaste åren. De större högskolepolitiska reformer som genomfördes 1977 och 1993 motiverades primärt av
inrikespolitiska drivkrafter. Med denna proposition skrivs ett nytt blad i
svensk utbildningspolitik. Det är viktigt att bygga vidare på de landvinningar
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som har gjorts, men samtidigt måste vi rusta oss för att ta tillvara internationaliseringens möjligheter. Regeringen presenterar i denna proposition en politik som skall stärka den svenska högre utbildningens konkurrenskraft. Sverige skall vara ett attraktivt studieland med utbildning av hög kvalitet som utvecklas i linje med den s.k. Bolognaprocessens intentioner (proposition
2004/05:162, s 26).

I citatet ovan skrivs att utbildningspolitiken traditionellt utformats från varje
lands tradition och kulturella särart. Nu, påtalas dock, att vi är i en period av allt
närmare internationellt samarbete och att det skrivs ett nytt blad i svensk utbildningspolitik. Till skillnad från vad som uppges i citatet, uppfattar jag inte de idéer
som den socialdemokratiska regeringen skriver fram via propositionen som nya
inom den svenska utbildningspolitiska kampen. Vad jag uppfattar som nytt är,
att det är just den socialdemokratiska regeringen som reartikulerar idéerna och
gör dessa till utgångspunkten för sin politik. Detta ser jag som ett uttryck för den
starka legitimitet globaliseringsdiskursen vunnit inom den utbildningspolitiska
kampen och som ett uttryck för globaliseringsdiskursens hegemoniska tendenser.
Jag vill dock notera här att redan i propositionen 2001/02:15: Den öppna högskolan framtonar en förändring i den socialdemokratiska regeringens formulerade utbildningspolitik. I denna proposition uppfattar jag dock att diskussioner om
jämlikhet, rättvisa, social och demokratisk utveckling ägnas stort utrymme och
individens möjligheter till inflytande och aktivt deltagande i samhällslivets alla dimensioner betonas. I formuleringarna om EU och Bolognaprocessen lyfts nämligen inte här endast mål om anställningsbarhet och arbetsmarknadens behov
fram, utan målet att främja ett aktivt medborgarskap betonas och det påtalas
också att det bland de svenska lärosätena finns invändningar mot den tonvikt
som läggs vid just anställningsbarhet inom Bolognaprocessen. I propositionen
skrivs angående detta att:
I stället vill man [lärosätena, min kommentar] trycka på det andra målet,
främjande av ett aktivt medborgarskap eftersom universitet och högskolor
har en grundläggande uppgift att erbjuda en kvalificerad utbildning med anknytning till pågående forskning och med arbetsformer som också främjar ett
kritiskt förhållningssätt (2001/02:15, s 74).

Jag uppfattar att den tidigare propositionen stödjer lärosätenas strävan efter en
ökad betoning av målet att den högre utbildningen ska främja ett aktivt medborgarskap. Sammantaget uppfattar jag att den politik, som den socialdemokratiska
regeringen presenterar via proposition 2001/02:15, i hög grad måste förstås som
en reartikulation av en demokratidiskurs – en diskurs som jag presenterar närmare i nästa kapitel.
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Via propositionen Ny värld – ny högskola (proposition 2004/05:162) införlivas moment som rättvisa och jämlikhet – vilka, historiskt sett, varit vanligt förekommande inom socialdemokratin – i globaliseringsdiskursen. Momenten tillskrivs en avgränsad betydelse i relation till den ekonomiska marknaden – momentet jämlikhet reduceras till jämlika möjligheter att ta plats på arbetsmarknaden och momentet rättvisa till en jämn fördelning av ekonomiska resurser. Via
propositionen presenterar den socialdemokratiska regeringen en politik, som vi i
relation till ovanstående måste förstå som en reartikulation av globaliseringsdiskursen och en politik som därför också är starkt knuten till en Europeisk utbildningspolitik och till Bolognaprocessen105. Vi får i det längre citatet ovan bland
annat veta, att en modern högskola i globaliseringens tid är öppen mot omvärlden och att det utbildningspolitiska målet är att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och kunna hävda sig väl i en internationell jämförelse. Begreppet
internationalisering utgör globaliseringsdiskursens nodalpunkt och tilltron till
Europa och Bolognaprocessen är central för odlandet av diskursens myt.
Nodalpunkten internationalisering
I den socialdemokratiska regeringens proposition skrivs att väl fungerande och
högkvalitativa universitet och högskolor är avgörande för att vi vårt samhälle ska
kunna hävda oss väl i framtiden. Begrepp som ”fungerande” och ”högkvalitativa” har ingen betydelse i sig själva – de utgör element fram till det att de tillskrivs
specifika betydelser i en diskursivt upprättad ekvivalenskedja och därmed övergår
till att bli moment. Övergången till moment sker i citatet ovan just i ögonblicket då
elementen relateras till begreppet ”internationalisering” – ”fungerande” blir med
nödvändighet ekvivalerat med internationellt samarbetande och ”högkvalitativa”
ekvivaleras med internationellt jämförbara. Begreppet internationalisering utgör
globaliseringsdiskursens nodalpunkt och är alltså det begrepp som i min läsning
av texterna framstår som den knut av mening som håller innehållet i diskursen,
genom att upprätta specifika relationer mellan övriga i diskursen ingående moment. Nodalpunkten internationalisering tillskrivs inte inom globaliseringsdiskursen betydelsen av att vara en fråga om att lösa epistemologiska problem, så som
är fallet inom den klassiska akademiska diskursen. Internationalisering är snarare

105

I april år 2002 förordnar det socialdemokratiska stadsrådet Tomas Östros en projektgrupp inom utbildningsdepartementet med uppdrag att se över vissa examensfrågor ur
ett internationellt perspektiv. Projektgruppens arbete resulterar i två rapporter – delrapporten, Ds 2003:4: Magisterexamen i internationell belysning och slutrapporten, Ds
2004:2: Bolognaprocessen i svensk belysning. Jag uppfattar förordnandet och rapporterna som förberedande delar av det språkliga skifte som kommer till uttryck i proposition
2004/05:162.
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en fråga om att stärka den egna positionen i en skarpare global konkurrens. I
propositionen skrivs angående detta:
Internationalisering av högre utbildning under senare år hänger framför allt
samman med globalisering av ekonomi, arbetsmarknad, ökad internationell
rörlighet bland människor samt ett ökat internationellt inslag i många yrken.
Globaliseringen skapar nya möjligheter, men också en skarpare konkurrens. I
denna utveckling måste Sverige stärka sin ställning genom att konkurrera
med kunskap, kompetens, kreativitet och kvalitet (Proposition 2004/05:162,
s 32).

När nodalpunkten internationalisering relateras till globalisering, rörlighet och
konkurrens, hamnar fokus – som vi kan se i det inledande, långa citatet – på den
högre utbildningens attraktivitet och jämförbarhet. Internationalisering blir en
fråga om att stärka den egna positionen på, vad som inom diskursen beskrivs
som en global arbets- och utbildningsmarknad, genom att ingå i ett internationellt
samarbete. Inom diskursen är detta ett europeiskt samarbete och målet med samarbetet är att skapa och ingå i ett konkurrenskraftigt europeiskt utbildningsområde – också benämnt ”European Higher Education Area (EHEA)”:
För att bidra till svensk högre utbildnings jämförbarhet, attraktivitet och
gångbarhet internationellt lämnar regeringen förslag till och gör bedömningar
i fråga om förändringar i utbildnings- och examensstrukturen för svensk högre utbildning. Detta görs framför allt mot bakgrund av Sveriges deltagande i
den s.k. Bolognaprocessen som idag inbegriper ett drygt 40-tal europeiska
länder. Processen syftar till att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft som utbildningskontinent (Proposition 2004/05:162, s
1).

Den svenska utbildningspolitiska uppgiften blir, som en logisk konsekvens av
detta, att skapa en utbildning av hög kvalitet som utvecklas i linje med den s.k.
Bolognaprocessens intentioner.
Myten om det europeiska högre utbildningsområdet
Jag skrev ovan att just tilltron till Europa och Bolognaprocessen är central för
odlandet av diskursens myt. Som vi kan se i citaten ovan sätts frågor om Sveriges
konkurrensförmåga som kunskapsnation samt Europas konkurrensförmåga
som utbildningskontinent i förgrunden inom ramen för globaliseringsdiskursen.
Högre utbildning – och individen – tillskrivs värde i relation till denna förgrund,
och positioneras som krafter i att stärka Sveriges och Europas konkurrensförmåga. Myten, som bidrar till organiserandet av globaliseringsdiskursen, är myten
om det europeiska högre utbildningsområdet. Inom ramen för diskursen klargör
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artikulationerna, att Sverige – dess institutioner och folket – inte kan konkurrera
på egen hand i en globaliserad värld. Jag noterar här användandet av ett krigsinspirerat språkbruk – formuleringar som ”landvinningar” och ”rusta oss” – för
att påtala sättet på vilket det, i propositionen, argumenteras för behovet av internationalisering och allierade i den konkurrenssituation, som skapas på den globala arbets- och utbildningsmarknaden.
Jag uppfattar att odlandet av myten om det europeiska högre utbildningsområdet sker som ett svar på en nationell identitetskris, som uppträder i globaliseringens fotspår. Globalisering förstår jag som en process som skapar rubbningsprocesser, som i det här fallet bidragit till en decentrering av den svenska statens
struktur och splittrat den, sedan tidigare existerande, nationella identiteten. Processerna har alltså framkallat en identitetskris och lett till ett misslyckande att
skänka de sociala aktörerna – i det här fallet de nationella utbildningspolitiska
aktörerna – identitet. De nationella utbildningspolitiska aktörerna uppträder i
det läget som politiska agenter och träder fram i det rum som öppnats upp genom strukturernas sönderfall. Myten om det europeiska högre utbildningsområdet etableras som ett nytt representationsrum, och är ett försök att skapa nya
former för identifiering. I det här fallet skapas former för identifiering med medlemmar av ett europeiskt kollektiv, som sträcker sig bortom den svenska nationsgränsen. Inom ramen för globaliseringsdiskursen blir myten om det europeiska utbildningsområdet en gångbar kollektiv fantasi som beskriver horisonten
eller gränserna för den högre utbildningens begriplighetsfält. Myten gör det rimligt att tala om skapandet av, och deltagandet i, en europeisk utbildningsgemenskap och myten skänker därigenom de sociala aktörerna en ny identitet.
Myten om den euroepiska utbildningskontinenten förutsätter en annan myt –
myten om det europeiska samhället. Båda dessa myter odlas i hög grad inom ramen för en europeisk utbildningspolitisk domän. Dokument som härrör från
Bolognaprocessen utgör centrala referenspunkter för att resonera vidare om de
myter som bidrar till organiserandet av globaliseringsdiskursen. Jag ska här göra
ett kort nedslag i de sammanlagt fem deklarationer och kommunikéer som de
europeiska utbildningsministrarna enats kring vid möten rörande skapandet av
det europeiska utbildningsområdet (EHEA).
I Bolognadeklarationen (1999) skrivs att vikten av utbildning och utbildningssamarbete, för utvecklingen och förstärkandet av stabila, fredliga och demokratiska samhällen, är universellt erkänd. Myten om Europa bygger på idéer om just
en fredlig, stabil, demokratisk europeisk social och kulturell gemenskap, där de i
unionen ingående ländernas medborgare åtnjuter ett europeiskt medborgarskap.
Vikten av just en europeisk utbildningskontinent formuleras i Bolognadeklarationen i relation till sådana idéer. I deklarationen skrivs att:
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A Europe for Knowledge is now widely recognized as an irreplaceable factor
for social and human growth and as an indispensible component to consolidate and enrich the European citizenship, capable of giving its citizen the
necessary competences to face the challenges of the new millennium, together
with an awareness of shared values and belonging to a common social and
cultural space (Bologna declaration 1999, s 1).

Det europeiska högre utbildningsområdet har alltså som ett syfte att konsolidera
och stärka det europeiska medborgarskapet. Även om det i ett flertal av deklarationerna nämns att universiteten har en central roll för att utveckla europeiska
kulturella dimensioner, framstår en stark betoning på den högre utbildningens
roll för att främja medborgarnas rörlighet och anställningsbarhet. I Bolognadeklarationen (1999, s 1-2) skrivs till exempel att: ”the creation of the European
area of higher education as a key way to promote citizens’ mobility and employability and the Continent’s overall development”106. Utifrån proposition
(2004/05:165, s 28) kan vi förstå denna betoning som framtonad ur den analys
som Bolognaprocessen enligt propositionen ”föddes” ur. I propositionen skrivs
att:
Några, framför allt anglosaxiska, länder drar till sig ett stort antal studenter
på vad som i vissa avseenden utvecklats till en global utbildningsmarknad. I
en sådan miljö blir Europa med en mosaik av utbildningssystem som skiljer
sig åt i större eller mindre utsträckning svårt att orientera sig i och därför
mindre attraktivt. Flera länder brottas också med en högre utbildning som i
alltför liten omfattning riktar sig mot arbetsmarknadens behov och med ineffektiva utbildningar (proposition 2004/05:162, s 28).

Betoningen på rörlighet och anställningsbarhet blir särskilt tydlig, om vi tittar
närmare på de mål länderna enats kring i Bolognadeklarationen (1999, s 4) –
mål mot vilka alla länders utbildningspolitik, i deklarationen uppges, ska sträva
efter att anpassa de nationella systemen efter: (1) lättlästa och jämförbara examina och betyg, för att främja de europeiska medborgarnas anställningsbarhet och
det europeiska utbildningssystemets internationella konkurrenskraft; (2) ett system baserat på två huvudsakliga cykler – en för grundutbildning och en för
forskarutbildning (detta ändras senare till tre cykler) – den första cykeln ska förbereda för den andra men också kvalificera och vara relevant i förhållande till
den europeiska arbetsmarknaden; (3) ett gemensamt poängsystem – ECTS – för
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För att läsaren själv ska kunna se vilket språkbruk som kommer till uttryck i Bolognaprocessens deklarationer och kommunikéer översätter jag inte de löpande citaten i
analysen.
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att främja studentmobilitet; (4) främjande av mobilitet genom undanröjande av
hinder för fri rörlighet; (5) europeiskt samarbete för kvalitetssäkring; (6) främjandet av vad som benämns ”the necessary European dimensions in higher education” (Bologna declaration 1999, s 4), som innebär både ett särskilt hänsynstagande till jämförbarhetsaspekter vid kursplanerevideringar och kursutveckling,
vid samarbeten över institutionsgränser samt vid utveckling av utbildningsprogram och en tydligare strategi för ökad rörlighet inom såväl utbildning som
forskning.
Myten om det europeiska högre utbildningsområdet bygger på idéer om att
öka Europas konkurrenskraft och attraktivitet i en globaliserad värld. Detta påtalas vara viktigt, eftersom konkurrenskraften och attraktiviteten kan ses som ett
mått på hur lyckat ett samhälle är. I Bolognadeklarationen (1999, s 2) skrivs
angående detta att: ”The vitality and efficiency of any civilisation can be measured by the appeal that its culture has for other countries” (Bologna declaration
1999, s 2). I deklarationerna påtalas därför vikten av att öka den internationella
konkurrenskraften och attraktiviteten hos det europeiska utbildningssystemet.
Detta ska göras genom att anpassa de olika ländernas utbildningssystem till varandra så att en hög grad av jämförbarhet uppnås:
The course has been set in the right direction and with meaningful purpose.
The achievement of greater compatibility and comparability of the systems of
higher education nevertheless requires continual momentum in order to be
fully accomplished. We need to support it through promoting concrete measures to achieve tangible forward steps (Bologna declaration 1999, s 2).

Målen om ökad konkurrenskraft, attraktivitet och jämförbarhet är tydligt framskrivna i alla deklarationer. I den senaste kommunikén, som skrivs under då
många av de steg och mått som det talas om ovan redan är genomförda och implementerade, skrivs:
As we look ahead, we recognise that, in a changing world, there will be a
continuing need to adapt our higher education systems, to ensure that the
EHEA remains competitive and can respond effectively to the challenges of
globalisation (London Communique 2007, s 1).

I resonemangen om konkurrens och attraktionskraft framtonar att myten om
det europeiska samhället och behovet av ett europeiskt högre utbildningsområde
bär på en eurocentrism. I flera av deklarationerna påtalas att Europa har extraordinära kulturella och vetenskapliga traditioner och i Bolognadeklarationen
(1999, s 2) skrivs att dessa kräver sin motsvarighet i en världsomspännande attraktionskraft. Det europeiska högre utbildningsområdet förtjänar därför en
framträdande plats på den globala utbildningsmarknaden.
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Bestämningar av den högre utbildningens syften och mål
Inom globaliseringsdiskursen bestäms den högre utbildningens yttersta syfte till
att stärka Sverige och Europas konkurrenskraft. Globaliseringsdiskursen byggs
upp kring nodalpunkten internationalisering och myten om det europeiska högre
utbildningsområdet. Särskilt viktigt för dessa bestämningar är de innebörder av
nodalpunkten internationalisering och myten om det europeiska utbildningsområdet som upprättas i relation till momenten arbetsmarknadens behov, profilering, jämförbarhet och anställningsbarhet. Momentet arbetsmarknadens behov
aktualiseras, i de analyserade texterna, i diskussioner om både forskning och
grundutbildning, medan momentet profilering enbart aktualiseras i diskussioner
om forskning och momenten jämförbarhet, flexibilitet samt anställningsbarhet
framför allt aktualiseras i diskussioner om grundutbildning107. Gemensamt för
alla moment är dock att dessa tillskrivs sin betydelse i relation till resonemang om
den ökande graden av ekonomisk och teknologisk globalisering. Den högre utbildningens tillskrivs i och med detta också en allt viktigare funktion i förhållande
till just frågor om ekonomisk och teknologisk globalisering: ”När såväl kapital
som teknik blir allt mer och allt snabbare globalt rörliga kommer den lokala
kompetens- och kunskapsmiljöns styrka bli avgörande för det enskilda landets
välståndsutveckling och dess medborgares levnadsvillkor” (Ds 1994:35, s 8) heter det i en tidig formulering. I en senare formulering skrivs att:
Samhällsekonomin är för närvarande inne i en stark omvandlingsprocess.
Traditionella näringsgrenar viker och nya växer fram väsentligen baserade på
ny kunskap och teknologi. Arbetsmarknaden växer inom information, service
och miljö. Samhälle och ekonomi är mer än tidigare beroende av högt utbildad arbetskraft, forskning och utvecklingsarbete. Kunskapssektorn har därmed vuxit i betydelse. Forskning och högre utbildning har blivit viktiga politikområden både på grund av omfattning och inriktning (SOU 2000:82, s
30).

I citatet kan vi se hur såväl forskning, utvecklingsarbete som utbildning tillskrivs
betydelse i relation till samhällets och ekonomins behov av kunskap, teknologi
och högt utbildad arbetskraft. Artikulationerna inom diskursen hävdar, som tidigare påtalats, att stärkandet av Sveriges och Europas ställning som kunskapsbaserade ekonomier är den högre utbildningens yttersta syfte. Högre utbildning
skrivs alltså fram som ett redskap för Sverige och Europa att öka sin konkurrenskraft och att därigenom kunna hävda sig bättre i den internationella konkurrensen. Momentet konkurrenskraft ekvivaleras i globaliseringsdiskursen med
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Jämförbara system, som kan matcha olika forskningsfinansiärers krav, uppges också
vara viktiga för forskningen (se till exempel Ds 1994:5) och anställningsbarhet betonas
också som ett viktigt mål för forskarutbildning (se till exempel SOU 2004:27).
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konkurrenskraft på en global (arbets)marknad och, som en logisk konsekvens av
detta, tillskrivs högre utbildning främst sitt värde i relation till denna marknad. I
en proposition skrivs att i ”en situation av ökad konkurrens och rörlighet över
nationella gränser kommer värdet av högre utbildning i högre grad än tidigare att
påverkas av det framtida ekonomiska värdet på en internationell arbetsmarknad”
(proposition 1992/93:1, s 17). I följande avsnitt fördjupas analysen av de bestämningar av den högre utbildningens syften och mål som görs inom globaliseringsdiskursen.
Momentet (arbets)marknadens behov – forskningens nytta
Momenten avkastning, nyttiggörande och profilering är viktiga för att förstå vad
som anses vara forskning av god kvalitet på den ekonomiska marknaden och för
hur bestämningar av mål för forskning går till inom diskursen. Med momenten
avkastning, nyttiggörande, och profilering ifrågasätts inomvetenskapliga kvalitetskriterier och mål om långsiktigt kunskapssökande. Mål för forskningen bestäms istället till att producera forskning som är gångbar, och ger ekonomisk
avkastning, på en internationell (arbets)marknad. I det tidigare refererade Agenda 2000-arbetet betonas forskningens betydelse för ekonomisk tillväxt och moment som nyttiggörande, utväxling, tillämpning och avkastning introduceras via
detta arbete. Angående forskning och forskarutbildning uttrycks att:
ETT VIKIGT PROBLEM är universitetens och högskolornas svårigheter att
omprioritera eller att helt skära bort verksamhet av låg kvalitet. Forskningens
förnyelseförmåga blir därmed lägre än vad som skulle kunna vara möjligt.
En uppenbar brist i det svenska forskningssystemet är den otillräckliga industriella utväxlingen av gjorda forskningsinsatser. I denna mening är de
svenska kunskapsmiljöerna uppenbart svaga. En orsak härtill är det internationellt sett låga tillflödet av forskarutbildade till arbetsmarknaden. De utexaminerade doktorerna är dessutom förhållandevis gamla.
Utan ett tillräckligt antal kompetenta medarbetare saknar företagen den beställarkompetens som behövs för att kunna nyttiggöra forskningsresultaten.
[…]
DET ÄR OCKSÅ troligt att den del av universitetens och högskolornas
forskning som vetter mot industrin – all forskning ska förvisso inte ha industriella tillämpningar – lever ett i förhållande till industrin alltför isolerat liv.
Den ömsesidigt befruktade växelverkan som skulle kunna öka kvaliteten och
förnyelsen inom såväl näringslivets som universitetens och de forskande högskolornas verksamhet saknas ofta.
En viktig följd av dessa problem är – som antytts – att de stora forskningssatsningarna inte ger den avkastning som skulle kunna förväntas (Ds
1994:35, s 23).
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Vi kan i citatet ovan se hur införandet av moment som nyttiggörande, industriell
utväxling, industriell tillämpning och avkastning leder till ett ifrågasättande av
det akademiska samhällets förmåga, att utifrån inomvetenskapliga kvalitetskriterier producera forskning av hög kvalitet.
I senare artikulationer argumenteras det för att institutioner för högre utbildning ska prioritera forskning som är internationellt framgångsrik och framgångsrik i förhållande till arbetsmarknadens och näringslivets behov. Moment
som excellens, profilering och differentiering tillfogas globaliseringsdiskursen (se
till exempel SOU 1996:70, SOU 1996:89, SOU 2007:81) och tenderar att utmanövrera momentet som grundforskning och långsiktigt kunskapssökande. Frågor om forskningens syfte ekvivaleras med frågor om forskningens nytta – och
att argumentera för forskning utan någon idag uppenbar nytta är inte särskilt
gångbart inom diskursen.
Momentet arbetsmarknadens behov – anpassad grundutbildning
Inom globaliseringsdiskursen blir också grundutbildningen ett redskap för Sverige och Europa att öka sin konkurrenskraft på den internationella arbetsmarknaden. Mål för grundutbildningen bestäms utifrån detta till att anpassa utbildningsutbudet till arbetsmarknadens behov och att utbilda studenter som har kvalifikationer som är gångbara på marknaden. Momentet arbetsmarknadens behov
aktualiseras i diskussioner om utbildningsutbud och utbildningsinnehåll, och är
centralt för att förstå globaliseringsdiskursens bestämningar av grundutbildningens syften och mål.
Vad gäller utbildningsutbudet har jag tidigare skrivit, att i samband med högskolereformen 1993 förespråkades det inom globaliseringsdiskursen att utbildningsutbudet skulle regleras på lokal nivå genom att anpassas efter lärarkompetens och studenternas efterfrågan. Med tiden sker en förskjutning inom diskursen
av synen på hur utbildningsutbudet ska regleras. 1997 kommer nya politiska
direktiv som ger vid handen, att universitet och högskolor bör anpassa utbildningsutbudets inriktning till områden på arbetsmarknaden, där behovet av välutbildad arbetskraft bedöms öka. Som en logisk följd av detta ifrågasätts den lokala
regleringen och argument reses för en utökad politisk styrning av utbildningsutbudet. I början av 2000-talet tillkallas, bland annat mot denna bakgrund, en särskild utredare för styrningsfrågorna (SOU 2000:82). I utredningen betraktas
högre utbildning framför allt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. I utredningen
artikuleras ett tydligt stöd för att statsmakterna ska ha ett samlat ansvar för den
högre utbildningen och ansvara ”för vissa övergripande avvägningar” (SOU
2000:82, s 52). I utredningen skrivs att:
Dessa avvägningar ska ge uttryck för det som bedöms vara utbildningspolitiskt relevant. Statsmakterna fastställer därmed befogenheter och utformar
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spelregler som preciserar statsmakternas mål för uppläggning och genomförande av utbildning och forskning. Detta är i själva verket hela mål- och resultatsystemets huvudprocess. Den ’ägs’ av statsmakten här representerad av
utbildningsministern.
Den närmare utformningen av verksamheten och den inre organisationen
ska däremot vara universitetens och högskolornas sak (SOU 2000:82, s 52).

I utredningen lyfts vidare Högskoleverkets prognoser om den framtida utvecklingen av arbetsmarknaden fram och det påtalas att det är svårt att ”med statistiska metoder fånga behov och utbud” (SOU 2000:82, s 60). Utredningen anser
dock att Högskoleverket, ”i enlighet med verkets förslag, får ansvar för fördjupade analyser av arbetsmarknadens behov av högskoleutbildade och utbudet av
utbildade från universitet och högskolor” (SOU 2000:82, s 60). Statens roll blir
alltså att se till att den högre utbildningen anpassar utbildningsutbudet till arbetsmarknadens behov. I utredningen diskuteras utbildningsutbudet på en övergripande nivå. Utbildningsmål, som rör själva innehållet i den högre utbildningen,
diskuteras inte och det påtalas, vilket vi ser i citatet ovan, att den närmare utformningen av verksamheten är universitetens och högskolornas sak. Denna inställning är inte legio inom globaliseringsdiskursen i slutet av den studerade tidsperioden, då det istället argumenteras för att även utbildningsmål och utbildningsinnehåll bör anpassas till arbetsmarknadens behov.
Momenten anställningsbarhet och jämförbarhet
Jag påtalade i det förra avsnittet att grundutbildningen inom globaliseringsdiskursen ses som ett redskap för Sverige och Europa att öka sin konkurrenskraft
på den internationella (arbets)marknaden. Jag påtalade också att mål för grundutbildningen, utifrån detta, först och främst bestäms till att anpassa utbildningsutbudet till arbetsmarknadens behov och att utbilda studenter som har kvalifikationer gångbara på marknaden. Det sistnämnda uppfattar jag som ett mål som
berör själva innehållet i grundutbildningen. Utbildningsinnehåll som inte uppfyller målet, att utbilda studenter som har kvalifikationer gångbara på marknaden,
ifrågasätts inom diskursen. I en av rapporterna från Agenda-2000 arbetet skrivs:
Att utbildning i skola och vid universitet alltid leder till (för produktionen)
nyttig kunskap, har blivit ett närmast självklart antagande i den svenska debatten, till övervägande del grundad på humankapitalteorins postulat. Utbildning, kunskap och kompetens blir då positivt definierade, och synonymer.
Men denna utgångspunkt är klart felaktig. Utbildning kan vara felaktigt utformad och leda till missuppfattningar om verkligheten. Utbildning kännetecknas av starka selektionseffekter och kan leda studenterna på villovägar i
produktionen. Utbildning bör aldrig betraktas som någonting skiljt från ekonomin i övrigt, och då särskilt inte från arbetsmarknaden (Ds 1994:119, s 7)
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Vi kan i citatet se ett ifrågasättande av positiva definitioner av utbildning, kunskap och kompetens samt av påståendet att utbildning i skola och vid universitet
alltid leder till nyttig kunskap – utbildning uppges istället kunna ”vara felaktigt
utformad” och ”leda studenterna på villovägar i produktionen”. Argument reses
för att grundutbildning, precis som andra verksamheter, ska ses som delar av
”ekonomin i övrigt” och ha en tydligare anknytning till vad som är gångbart på
arbetsmarknaden. Jag uppfattar detta som ett indirekt ifrågasättande av tilltron
till den vetenskapliga grunden och det generella målet för högre utbildning, att
hos studenterna utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. När utbildningen ska
inriktas mot att leda studenterna rätt i produktionen, är det inte säkert att ett vetenskapligt förhållningssätt visar den rätta vägen.
Via Bolognaprocessen introduceras momenten anställningsbarhet och jämförbarhet, som viktiga moment för att skapa betydelse kring frågor om vilket utbildningsinnehåll som betraktas som gångbart på arbetsmarknaden. Inom Bolognaprocessen eftersträvas rörlighet både bland studenter på den europeiska utbildningsmarknaden och bland arbetstagare på den europeiska arbetsmarknaden.
Jämförbarhet mellan de europeiska utbildningssystemen är därför av stor vikt
och de europeiska staterna förväntas formulera såväl jämförbara mål för utbildningen – i form av förväntade studieresultat (learning outcomes), jämförbara examina (qualifications framework), en enhetlig utbildningsstruktur som ett enhetligt betygssystem (ECTS) (se till exempel Pragkommunikén 2001). Inom den
svenska utbildningspolitiska kampen reartikuleras målen från Bolognaprocessen
och det skrivs att:
Sverige deltar sedan 1999 i Bolognaprocessen vars syfte är att utveckla det
europeiska samarbetet inom högre utbildning, framför allt för att främja studenternas rörlighet mellan de europeiska utbildningssystemen och på arbetsmarknaden. Inom Bolognaprocessen har utbildningsministrarna ställt sig
bakom bl.a. målet att i de deltagande länderna skapa strukturer för den högre
utbildningen som huvudsakligen är baserade på tre cykler eller nivåer där
varje nivå skall förutsätta och bygga på studier på tidigare nivåer. Syftet med
detta är att åstadkomma utbildningsstrukturer i de europeiska länderna som
blir tydliga och jämförbara och att därmed skapa förutsättningar för såväl
mobilitet som internationellt samarbete i andra former. Utbildning på respektive nivå skall ha en dubbel funktion, nämligen att förbereda studenten för
arbetsmarknaden och för fortsatt utbildning (proposition 2004/05:162, s 85).

I citatet, från den socialdemokratiska regeringens proposition, skrivs att den högre utbildningen, oavsett nivå, ska ha en dubbel funktion – dels förbereda studenterna för arbetsmarknaden och dels förbereda studenterna för fortsatt utbildning. Inom globaliseringsdiskursen görs det via artikulationerna trovärdigt, att
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grunden för den högre utbildningen fortfarande kommer att vara de akademiska
disciplinerna och att den nya utbildningspolitiken och arbetsmarknadsanknytningen av högre utbildning inte hotar vetenskapliga kvalitetsmål. Här kommer ett
typiskt exempel, från propositionen, på hur detta görs:
Regeringens avsikt är inte att ifrågasätta den roll som etablerade ämnen och
discipliner har. Det finns dock anledning att undvika bestämmelser som baseras på utpräglat svenska traditioner eller som kan verka hindrande för tvärvetenskapliga ansatser och utveckling av nya ämnen eller ämnesområden. Regler som skall gälla all högre utbildning bör så långt som möjligt vara neutrala
i förhållande till vetenskapssamhällets definitioner och utveckling av ämnen
och ämnesområden (proposition 2004/05:162, s 103).

I citatet skrivs att bestämmelser som ska gälla all högre utbildning så långt som
möjligt bör vara neutrala i förhållande till vetenskapssamhällets definitioner och
utveckling. Senare i texten klargörs dock, att de akademiska disciplinerna – i avvägningar om utbildningens riktning och innehåll – har att förhålla sig till vad
som är gångbart på arbetsmarknaden och till vad som är internationellt jämförbart. I propositionen framhålls värdet av att den högre utbildningen genom olika
typer av magisterexamina ”bättre [ska] kunna tillgodose arbetsmarknadens behov av specialutbildad arbetskraft”:
Regeringen anser alltjämt att det är viktigt med utbildningar på avancerad
nivå som vänder sig till redan yrkesverksamma eller är tydligt inriktade mot
arbetsmarknaden [min kurs] och inte enbart utformas för fortsatt akademisk
forskarutbildning och forskning i ämnet (proposition 2004/05:162, s 104).

I propositionen förespråkas att examina som bygger på magisterutbildningar
med ämnesbredd tas bort och vidare skrivs: ”Ett program på avancerad nivå
måste alltid innebära fördjupning, även om utbildningen är utformad kring ett
sammanhållande tema…” (proposition 2004/05:162, s 105). Detta skulle kunna
ses som en argumentation för ämnesfördjupning och bibehållen vetenskaplig
kvalitet. Huvudskälet till att ta bort magisterexamen med ämnesbredd uppges
dock inte vara att den riskerar att urholka kvaliteten i utbildningen, utan istället
skrivs att det kan leda till en alltför stor variation i examinas innehåll vilket
”medför risker för minskad rörlighet” (proposition 2004/05:162, s 105). Utbildningens inriktning mot att svara upp mot arbetsmarknadens behov – samt
mot målen om internationell jämförbarhet och rörlighet – betonas i exemplet i
förhållande till magisterutbildningar och utbildning på avancerad nivå, men jag
kan finna liknande exempel gällande alla nivåer av utbildning. I Bergenkommunikén (2005, s 4) skrivs till exempel, angående forskarutbildning: “We urge universities to ensure that their doctoral programmes promote interdisciplinary
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training and the development of transferable skills, thus meeting the needs of the
wider employment market”. Jag finner liknande formuleringar i den senaste
svenska utredningen om forskarutbildning (SOU 2004:27), som, för övrigt, har
den talande titeln: En ny forskarutbildning – kraftansamling för excellens och
tillväxt.
Det är i samband med diskussioner om innehållet i utbildning på alla nivåer,
och utbildningens dubbla funktion, som momentet anställningsbarhet aktualiseras. I dokumenten från Bolognaprocessen skrivs att den akademiska kvaliteten i
utbildningen bör kombineras med en inriktning mot långsiktig anställningsbarhet. I Pragkommunikén (2001, s 3) uttrycks det på följande sätt: “Ministers expressed their appreciation of the contributions toward developing study programmes combining academic quality with relevance to lasting employability and
called for a continued proactive role of higher education institutions”. I dokumenten från Bolognaprocessen finns en tydlig relation mellan å ena sidan anställningsbarhet och utvecklandet av studenternas färdigheter (skills) och å andra
sidan anställningsbarhet och studenternas förmåga att ständigt lära nytt108. Anställningsbarheten har alltså två ben och jag återkommer snart till hur detta reartikuleras inom den svenska utbildningspolitiska kampen.
I Sverige blir det tydligt, att kraven på ett anpassat utbildningsinnehåll – och
riktningen mot anställningsbarhet – får genomslag i början av 2000-talet. En
högskolepedagogisk utredning (SOU 2001:13) tillsätts och enligt direktiven ska
utredaren lägga förslag om hur den pedagogiska utvecklingen kan främjas – genom bland annat förändringar av de allmänna målen för utbildningen – mot
bakgrund av de nya krav på färdigheter som ställs i arbetslivet. I utredningen
föreslås följande nya allmänna mål för den högre utbildningen:
Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning,
förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, förmåga att
möta förändringar i arbetslivet och förmåga att följa kunskapsutvecklingen,
allt inom det område utbildningen avser. Utbildningen skall också utveckla
studenternas förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
samt att kommunicera muntligt och skriftligt även med personer utan specialkunskaper inom området (SOU 2001:13, s 25).
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I dokumenten från Bolognaprocessen skrivs det ofta om den högre utbildningens roll
för det livslånga lärandet och i till exempel Pragkommunikén (2001) påtalas att denna
roll bör ägnas särskild uppmärksamhet.
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De i utredningen föreslagna målen ligger till grund för de, i Högskolelagen (SFS
1992:1434, 8§), nu gällande målen för utbildning på grundnivå109. I den högskolepedagogiska utredningen påtalas att varken högskolelag eller högskoleförordning, med undantag för examensordningen, idag säger ”särskilt mycket om
färdigheter för arbetslivet utanför universitet och högskolor” (SOU 2001:13, s
63). I utredningen skrivs vidare att: ”Den högre utbildningen har fått en allt viktigare roll i flera samhällssektorer och berör många fler branscher och yrkesgrupper än för bara tio år sedan. En examen eller åtminstone högre studier är nu
allt mer krav för anställning i näringslivet” (SOU 2001:13, s 58). Den allt viktigare rollen för den högre utbildningen medför vidare, enligt utredningen, förändringar i synen på högskolans uppgifter – från att ha varit en institution som producerar och tillhandahåller kunskaper, måste högskolan nu bli bättre på att
formulera konkreta mål för sin verksamhet, inte minst vad gäller mål för vilka
kunskaper och färdigheter studenterna skall tillägna sig och uppnå (SOU
2001:13, s 63-66).
I den högskolepedagogiska utredningen lyfts ett antal synpunkter110 fram på
vilka kunskaper och färdigheter som arbetslivet vill att studenterna ska ha. I detta framlyftande framtonar anställningsbarhetens första ben – studenternas tillägnande av de specifika kunskaper och färdigheter som olika sektorer av arbetsmarknaden har behov av. Industriförbundet förutsätter, enligt utredningen,
ICT-kompetens och efterfrågar ”Teknikkunnande breddat med marknadskunnande, humaniora och språk, liksom personer med kreativ förmåga, social kompetens och projektledarkompetens” (SOU 2001:13, s 67). Landstingsförbundet
framför liknande synpunkter, men tillägger bland annat ”ledarskap” och ”kulturkompetens” (SOU 2001:13, s 67). I de mer sammanfattande synpunkterna
om arbetsmarknadens behov framtonar anställningsbarhetens andra ben. En
brittisk forskare, som undersökt förhållandet mellan högskoleutbildning och
arbetsliv i Storbritannien, citeras i utredningen för att ge en mer generell bild över
arbetsmarknadens behov:
Technological and organisational changes over 25 years have added ICT
skills, teamworking, flexibility, and adaptability. Furthermore, ‘problem-
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Med vissa justeringar antas den högskolepedagogiska utredningens förlag till allmänna målformuleringar i Högskolelagen (SFS 1992:1434, dåvarande 9§) den 1 juli 2002,
via den socialdemokratiska regeringens proposition 2001/02:15.
110

Synpunkter från två utredningar från SUHF, Högskoleverkets kvalitetsbedömningar,
målformuleringar från University of Durham och University of Dundee, Arbetslivsinstitutet, Institutet för Framtidsstudier, SACO samt en brittisk forskare, Lee Harvey, som undersökt förhållandet mellan högskoleutbildning och arbetsliv i Storbritannien (SOU
2001:13).
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solving’ has become ‘creative problem-solving’ and risk-taking has become a
key attribute. One the other hand, there is much less emphasis on knowledge
and far more on willingness to continue learning (SOU 2001:13, s 68)

Enligt den brittiska forskaren betonar arbetsmarknaden studenternas vilja till
fortsatt lärande, mer än kunskaper, och moment som flexibilitet och anpassningsbarhet aktualiseras av forskaren, i syfte att svara upp mot arbetsmarknadens betoningar. Att betona studenternas vilja till att ständigt lära nytt och att
kunna anpassa sig till nya villkor är kännetecknande för globaliseringsdiskursen
och detta får även genomslag i utredningens egen sammanfattning av de synpunkter som lyfts fram. I utredningen skrivs att:
Gemensamt för de olika synpunkter som redovisas ovan är krav på att den
som skall arbeta i kvalificerade positioner i dagens arbetsliv utöver kunskaper
och färdigheter inom specifika områden skall ha förmågan att identifiera och
formulera nya problem och att själv utveckla nya kunskaper och färdigheter.
Stora krav ställs också på beredskap och förändring utifrån förändrade yttre
villkor. Lika viktiga är förmågan att arbeta i nätverk, grupper och projekt, interkulturell kompetens, förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation på
svenska och engelska, förmåga att hantera informations- och kommunikationstekniska verktyg samt social kompetens och samarbetsförmåga (SOU
2001:13, s 68).

En speciell betoning på studenternas förmåga att ständigt lära nytt – i citatet uttryckt som en förmåga att själv utveckla nya kunskaper och färdigheter samt att
ha en beredskap för förändring utifrån förändrade krav på arbetsmarknaden –
görs alltså i utredningen. I en annan text heter det att ”Globaliseringen ökar förändringstakten i samhället. Nya jobb och företag kommer till samtidigt som
andra försvinner. Ingen kan räkna med att ha kvar ett arbete med oförändrat
innehåll under lång tid” (proposition 2004/05:162, s 27). Jag uppfattar att anställningsbarhetens andra ben, inom globaliseringsdiskursen, bestäms till just en
förmåga att ständigt lära nytt och att kunna anpassa sig till arbetsmarknadens
nya krav.
Vad jag har påtala ovan är att via momentet anställningsbarhet bestäms målen
för den högre utbildningen till att utbilda studenter till färdigheter som är gångbara på arbetsmarknaden och till en förmåga att ständigt kunna lära nytt och
anpassa sig till arbetsmarknadens nya krav. Dessa mål är vad man skulle kunna
kalla innehållslösa mål, i den meningen att de inte ger någon riktning till innehållet
i den högre utbildningen. Istället förläggs avgörande frågor om utbildningens innehåll till arbetsmarknadens olika aktörer, med konsekvensen att högre utbildning teoretiskt sett kan komma att bli nästan vad som helst.
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Studenten som anställningsbar
Den andra subjektspositionen, som erbjuds studenten inom den svenska utbildningspolitiska kampen, är härledd ur globaliseringsdiskursen. Inom globaliseringsdiskursen bestäms den högre utbildningens yttersta syfte till att stärka Sveriges och Europas konkurrenskraft och att bidra till ekonomisk tillväxt. Inom globaliseringsdiskursen positioneras studenten som europeisk medborgare och i relation till subjekt som ”utbildningsanordnare”, ”arbetsgivare” och ”lågutbildad
arbetstagare”. Studenten positioneras som ett subjekt som behöver konsumera
kunskap och utbildning för att ta en plats på den europeiska arbetsmarknaden
och bidra till konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Mastersignifikanten anställningsbar är det som organiserar subjektspositionen och tillskriver studenten
specifika riktlinjer för handling. Via mastersignifikanten anställningsbar – i sin tur
satt i relation till moment som anpassningsbar, flexibel och livslångt lärande –
betonas subjektets självstyrande förmågor (jfr Tierney 2004).
Grunden för studenten som anställningsbar utgörs av en begränsad relation
mellan individen och den europeiska utbildnings- och arbetsmarknaden. Relationen upprättas i balansakten mellan å ena sidan individens strävanden att ta en
plats på marknaden samt utbildningsmarknadens behov av konsumenter av –
och avnämare för – högre utbildning och å andra sidan arbetsmarknadens behov
av kvalificerad arbetskraft. Relationen, som upprättas mellan individ, institution
och arbetsmarknad, bygger på interna marknadsrelationer där alla delar är ömsesidigt beroende av varandra. Via mastersignifikanten anställningsbar upprättas
dock en maktassymetri där arbetsmarknaden intar en överordnad position i relation till både individ och institution. Såväl individ som institution tillskrivs värde i
relation till sin förmåga att förse arbetsmarknaden med kompetent arbetskraft –
och intar således en underordnad position där en anpassning till arbetsmarknadens krav och önskemål förutsätts.
Via mastersignifikanten anställningsbar görs den högre utbildningen till en viktig grund för subjektet att förbättra den egna konkurrensförmågan på den europeiska arbetsmarknaden. Att förbättra studentens konkurrensförmåga blir ett
delat ansvar mellan den högre utbildningen och individen. Individen ska axla sin
del av ansvaret genom att välja en attraktiv utbildning och sedan ta plats på den
europeiska arbetsmarknaden. För att behålla sin attraktivitet på denna marknad
måste dock individen hela tiden öka sitt värde i relation till arbetsmarknadens
utveckling och nya behov av kvalificerad arbetskraft. Den anställningsbare måste
därför vara flexibel, rörlig, beredd att ständigt lära nytt och att anpassa sig till nya
villkor. Den främsta innebörden av högre utbildning blir för studenten att utbildning är en investering för en fortsatt karriär på en europeisk arbetsmarknad. Den
högre utbildningens ansvar blir i relation till detta att tillhandahålla utbildning,
med ett för arbetsmarknaden relevant innehåll, som gör studenten anställnings-
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bar. Mellan den högre utbildningen och studenten upprättas en tillhandahållare –
konsumentrelation.
Subjektet som humankapital – hierarkiska relationer och instrumentellt handlande
På diskursteoretisk basis kan kritik riktas mot globaliseringsdiskursens subjektspositionering av studenten. Subjektet tillskrivs en subjektsposition som ensidigt
står i relation till den europeiska arbetsmarknadens behov av kvalificerad arbetskraft och mål om ekonomisk tillväxt. I den ensidiga relationen begränsas studentens möjligheter till subjektivitet – det vill säga hennes möjligheter att genom utbildning förverkliga sina olika livsmål samt att kritiskt granska och omförhandla
sina subjektspositioner. Mastersignifikanten anställningsbar förutsätter subjektet
som humankapital och tillskriver subjektet en anpassningsroll i förhållande till en
struktur som i huvudsak bygger på en marknadsekonomisk logik. En sådan hegemonisk positionering av subjektet riskerar, enligt diskursteorin, att legitimera
produktionen av kapitalistiska relationer och att leda till en odemokratisk instrumentalisering av handling (Laclau & Mouffe 2001).
För att ge exempel på hur globaliseringsdiskursens positionering av subjektet
riskerar att legitimera produktionen av kapitalistiska relationer och leda till en
odemokratisk instrumentalisering av handling, sätter jag här subjektet som humankapital i relation till momenten jämförbarhet och livslångt lärande.
Jämförbarhet mellan högre utbildning i olika europeiska länder lanseras inom
globaliseringsdiskursen som ett sätt att skapa jämlika och rättvisa möjligheter för
studenten som europeisk medborgare. Jämlikhet och rättvisa avgränsas inom
diskursen till ett utgångsvärde och tillskrivs endast betydelsen lika möjligheter för
studenter att ta plats på en europeisk utbildnings- och arbetsmarknad. Jämförbarhet handlar därför väldigt lite om att skapa jämlika relationer mellan subjekt
och en rättvisare fördelning av makt och inflytande. Subjektet som humankapital
förutsätter nämligen ett subjekt som hela tiden strävar efter att öka värdet av sig
självt i relation till annat humankapital – alltså andra subjekt – som finns på
marknaden. Subjektet som humankapital förutsätter alltså också en konkurrenssituation mellan subjekt. Snarare än att positionera subjekten jämlikt, positioneras subjekten inom globaliseringsdiskursen hierarkiskt i förhållande till varandra
– såväl inom den högre utbildningsmarknaden som inom arbetsmarknaden. Jämförbarhet blir ett verktyg för hierarkisk differentiering utifrån kriterier som
främst styrs av den marknadsekonomiska logiken. För att låna Tierneys (2004, s
16) ord blir den europeiska utbildnings- och arbetsmarknaden en marknad där
”alla startar en kapplöpning och de individer som kommer först och sist förtjänar den placering de får”. Att positionera subjektet som humankapital riskerar
att bidra till att stabilisera ojämlikheter och att legitimera produktionen av kapitalistiska relationer.
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Att positionera subjektet som humankapital riskerar också att bidra till en
odemokratisk instrumentalisering av handling. Som påtalats ovan förutsätter
subjektet som humankapital ett subjekt som hela tiden strävar efter att öka värdet
av sig självt. Möjligheten för subjektet att öka sitt värde – och därigenom förhoppningsvis placera sig högt i kapplöpningen – ligger i att tillägna sig de kvalifikationer som arbetsmarknaden har behov av. Inom globaliseringsdiskursen lanseras det livslånga lärandet som en generell kvalifikation som förbereder individen
för arbetsmarknaden och för ett självständigt liv. Det livslånga lärandet har dock
väldigt lite att göra med subjektets självständighet – i meningen hennes möjligheter
att förverkliga sina egna livsmål samt att kritiskt granska och omförhandla sina
subjektspositioner. Det livslånga lärandet behövs först och främst för att stärka
samhälleliga mål om ökad konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt och individens livsmål underordnas dessa mål.
Carl-Anders Säfström (2004) har analyserat ett dokument utgivet av Skolverket
och diskuterar hur begreppet livslångt lärande infogas i ett specifikt språkbruk,
som han menar till stora delar är sanktionerat av EU dokumenten om högre utbildning – och som jag menar till stora delar kan betraktas som likvärdigt med
globaliseringsdiskursens språkbruk och den innebörd momentet livslångt lärande
där tillskrivs111. Hans analys ger vid handen att begreppet det livslånga lärandet är
ett begrepp ”som tillhör samhällets system, dvs. det kan endast sägas ske i relation till och inom givna och definierade strukturer och system” (Säfström 2004, s
14). Han skriver vidare att:
Individens möjlighet att vara delaktig i målformuleringen är avsevärt begränsad av att dessa mål snarare avser systemets målsättning än individuella aspirationer och mål. De individuella målen är sekundära men befogade i den
mån de kan sammanlänkas med systemets primära mål (Säfström 2004, s
15).

Det livslånga lärandet ger alltså subjektet en anpassningsroll i förhållande till en
arbetsmarknad som i huvudsak bygger på en marknadsekonomisk logik. Att
hänge sig åt det livslånga lärandet blir subjektets verktyg för att kunna öka värdet
av sig självt på marknaden och riskerar därför att leda till en instrumentalisering
av individens handlingar. Dessutom äger individen få medel att påverka innehållet
i det livslånga lärandet – vilket gör att det livslånga lärandet också riskera att leda
till en odemokratisk instrumentalisering av handling. Det livslånga lärandet tillhör, som sagts, samhällets system – och i det här fallet kan det till och med sägas

111

Det dokument Säfström (2004) analyserar är Skolverket (2000): Det livslånga och
livsvida lärandet. Stockholm: Liber.
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tillhöra arbetsmarknadens system – och kan därför endast ske inom de av marknaden givna och definierade systemen112.

Sammanfattning globaliseringsdiskursen
I det här kapitlet har jag analyserat innehållet i den andra diskurs, om den högre
utbildningens syften och mål, som reartikuleras i materialet. Jag har också analyserat den subjektsposition studenten tillskrivs i diskursen. Precis som i kapitel 5
har jag aktualiserat två delvis skilda språkbruk i analysen – ett språkbruk som
bygger på en diskursteoretisk analytisk ram av begrepp och logiker samt ett
språkbruk som bygger på en materialgenererad empirisk ram av begrepp och logiker. Genom aktualiserandet av dessa språkbruk har jag undersökt och konstruerat globaliseringsdiskursen samt härlett och diskuterat studenten som anställningsbar. Jag gör följande uppställning för att sammanfatta och renodla innehållet i analysen:
DISKURS
Nodalpunkt
Myt
Syften och mål
Moment

SUBJEKTSPOSITION
Mastersignifikant
Moment

Globaliseringsdiskursen
Internationalisering
Det europeiska högre utbildningsområdet
Stärka Sveriges och Europas konkurrenskraft
Arbetsmarknadens behov, profilering,
anställningsbarhet, jämförbarhet
Subjektet som humankapital
Anställningsbar
Anpassningsbar, flexibel, livslångt lärande

112

Globaliseringsdiskursen och mastersignifikanten anställningsbar verkar på en utbildnings- och arbetsmarknadsövergripande nivå. Inom globaliseringsdiskursen finns en betoning på att högre utbildning ska ge studenterna de specifika färdigheter och förmågor
som olika sektorer av arbetsmarknaden har behov av. Inom olika sektorer av arbetsmarknaden betonas skilda färdigheter och förmågor. Den svenska och europeiska arbetsmarknaden innefattar till exempel en stor offentlig sektor som är beroende av högskoleutbildad personal. Den offentliga sektorn inrymmer arbeten inom sådana institutioner och myndigheter som utgör grunden för det demokratiska systemet och efterfrågar i
hög grad ett kritiskt utbildningsinnehåll och anställningsbara individer som i sin yrkesutövning kan fälla kritiska omdömen och arbeta för att upprätthålla och utveckla demokratin. Det är alltså inte säkert att de handlingar studentens förväntas utföra på arbetsmarknaden i sig är av instrumentell karaktär, men strävandena att införliva dessa förmågor sker instrumentellt med det ensidiga målet att skaffa sig en position på arbetsmarknaden.
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Kapitel 7 Demokratidiskursen

Den tredje strukturerade totalitet som gör sig gällande i materialet benämner jag
demokratidiskursen. Reartikulationer av diskursen förekommer under en begränsad del av tidsperioden, inom ramen för de analyserade texterna. Diskursen
åtnjuter en stark legitimitet inom den utbildningspolitiska kampen vid tiden närmast före och efter millennieskiftet. Legitimiteten kommer till uttryck genom att
diskursen reartikuleras från skilda subjektspositioner och ligger till grund för
avgörande beslut om kvalitetsarbete, dimensionering och styrning. Reartikulationer av diskursen blir alltmer sällsynt förekommande efter millennieskiftet och diskursens centrala moment – så som jämlikhet och rättvisa – inlemmas i globaliseringsdiskursen och tillskrivs en mer avgränsad betydelse i relation till den högre
utbildningens värde för konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt113. Innan jag går
närmare in på att undersöka innehållet i diskursen, och visa hur den etableras
inom den utbildningspolitiska kampen, vill jag kommentera grunderna för min
konstruktion och benämningen av diskursen lite närmare.
Inom demokratidiskursen bestäms den högre utbildningens yttersta syfte som
ett ansvar att upprätthålla – och utveckla – den svenska demokratin och att bidra
till jämlikhet människor emellan. I en formulering uttrycks detta syfte på följande
vis:
Utbildning är en avgörande förutsättning för att befästa demokratin och utjämna olikheter i fördelningen av välfärd, inflytande och möjligheter att aktivt delta i samhället. Utbildning som möter högt ställda kvalitetskrav är betydelsefull för enskilda människors utvecklings- och framtidsmöjligheter
(proposition 2001/02:15, s 18).

Vetenskapen och det vetenskapliga förhållningssättet betraktas inom diskursen
som viktiga delar av den högre utbildningen – då kunskap betraktas som en vik-

113

Demokratidiskursen har i huvudsak undersökts och konstruerats utifrån min läsning
av följande, i materialet ingående, texter (de tre viktigaste texterna, där diskursen reartikuleras med mest kraft, är markerade med en asterisk*): proposition 1992/93:1, proposition 1992/93:169, SOU 1993:85*, proposition 1996/97:5, proposition 1998/99:94, Ds
1998:51*, proposition 1999/2000:28, SOU 2000:47, SOU 2001:13, SOU 2001:107,
proposition 2001/02:15*, SOU 2004:29.
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tig grund för demokratisk utveckling och det vetenskapliga förhållningssättet
stödjer demokratiska ideal om öppenhet och fritt meningsutbyt – men det räcker
inte till. Inom diskursen betonar artikulationerna att frågan om vem som får tillgång till kunskapen och deltar i utbildningen är betydelsefull. Det anses viktigt att
den högre utbildningen också står upp för demokratiska ideal om jämställdhet,
jämlikhet och rättvisa samt att den befrämjar dessa såväl i sin egen organisation
som i samhället. Inom diskursen förväntas den högre utbildningen ta en aktiv roll
i utvecklandet och befästandet av demokratin.
Demokratidiskursen vilar på två huvudargument. Det första är att högre utbildning stärker demokratin och medborgarnas möjligheter till inflytande och
aktivt deltagande i samhällslivet och det andra är att högre utbildning ska fördelas lika mellan olika grupper i samhället och helst göras tillgänglig för alla. Inom
diskursen anses högre utbildning leda till en rad fördelar så som ”mindre risk för
arbetslöshet, fler yrkesverksamma år, mindre ohälsa, längre livslängd och högre
lön” (proposition 2001/02:15, s 19). Högre utbildning ses inom diskursen som
en viktig förutsättning för individens framtida chanser till arbete och försörjning.
Att ha ett arbete och försörjning ses vidare som något som ökar individens livschanser och möjligheter till inflytande och frihet. Även inom demokratidiskursen
framhålls därför arbetsmarknadsanknytning som en viktig dimension – högre
utbildning ska öka individens möjligheter att ta plats på arbetsmarknaden. Som
jag ser det tillskrivs arbetsmarknadsanknytningen ett annat värde inom demokratidiskursen än vad den gör inom globaliseringsdiskursen. Ekonomisk tillväxt och
arbete åt alla skrivs fram som medel för att nå mål om demokratisk utveckling
och social förändring. Arbetsmarknadsanknytningen av den högre utbildningen
underordnas alltså demokratiska dimensioner och skrivs inte fram som ett mål i
sig.
Artikulationerna inom demokratidiskursen betonar särskilt den högre utbildningens ”politiska dimension” och betydelse för ”den medborgerliga kompetensen” (SOU 1993:85, s 330). Det ses som problematiskt ur ett demokratiperspektiv att inte alla medborgare deltar i – eller inte har lika förutsättningar att delta – i
det politiska livet. I en artikulation skrivs till exempel om ”invandrares politiska
marginalisering, vilken indikeras av lågt valdeltagande och underrepresentation i
det politiska livet” (SOU 2000:47, s 62). Den politiska marginaliseringen av vissa
medborgargrupper skrivs inom diskursen fram som något som leder till en försvagning av den svenska demokratin och skapar ojämlika individuella livsvillkor.
Artikulationerna påtalar att vi lever i ett kunskapssamhälle som ställer individen
och samhället inför stora utmaningar och bidrar till snabba förändringar i livsvillkor. I relation till detta skrivs tillgången till kunskap och högre utbildning fram
som något av avgörande betydelse för samhällets demokratiska utveckling och
individens livschanser. I en formulering heter det att:
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Alla människors rätt till kunskap och utveckling är mot den bakgrunden utgångspunkt för regeringens politik. Kunskapssamhället ska stå öppet för alla.
Detta är den stora välfärdspolitiska uppgiften i framtiden. Högskolan måste
vara en kraft för social förändring.
Kunskap blir inte mindre för att den delas av fler – tvärtom. Tillväxt och
välfärd förutsätter en hög utbildningsnivå i hela befolkningen. Ojämlikheter i
tillgången till utbildning betyder ojämlikheter i makt både över det egna livet
och i samhället. Utbildningspolitiken blir central för fördelningspolitiken i
kunskapssamhället (proposition 2001/02:15, s 18).

Vi kan ovan se hur den högre utbildningen skrivs fram som en kraft för social
förändring och utbildningspolitiken påtalas vara central för fördelningspolitiken.
Inom diskursen betonas betydelsen av att fler får tillgång till högre utbildning och
argument läggs fram för vikten av expansion. Inom diskursen tas tydligt avstånd
ifrån idéer om att den högre utbildningens värde skapas genom exklusivitet och
elitutbildningar. Högskolan ”har en annan roll och ett annat uppdrag än gångna
tiders elithögskola” (SOU 2004:29, s 82) skrivs det i en artikulation.
Inom demokratidiskursen tillskrivs högre utbildning i hög grad sitt värde i relation till hur väl den bidrar till att nå politiska uppsatta mål om jämlikhet och rättvisa. Politiska mål om jämlikhet och rättvisa hänförs i diskursen ofta till frågor
om könsmässig, social samt etnisk snedrekrytering och bryts ned till mål om
mångfald och breddad rekrytering till högre utbildning. Ett typiskt argument är
att:
högskolan [har] fått en mycket central roll i den nuvarande samhällsutvecklingen och att det inte minst därför är viktigt att högskolan i en rad avseenden speglar samhällets sociala och etniska mångfald. Högskolan bör helt enkelt ta rollen som varande mitt i samhället i flera olika avseenden (SOU
2000:47, s 11).

Referenser till forskning och statistik om social och etnisk snedrekrytering är vanligt förekommande inom diskursen och jag uppfattar att dessa referenser är viktiga för diskursens legitimitetsanspråk. I början av tidsperioden produceras inom
den utbildningspolitiska kampen en hel utredning om social snedrekrytering till
högskolan (SOU 1993:85), där vi kan hitta skäl till varför frågan om snedrekrytering får en sådan stor uppmärksamhet inom demokratidiskursen114.

114

Jag nämner i resonemangen om snedrekrytering inte här problemet som ofta uttrycks
om att alla ”begåvningar” inte kommer till sin rätt, eftersom detta ofta beskrivs i termer
av en effektivitetsförlust för samhälle och samhällsekonomi, och mer speglar globalise-
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I utredningen påtalas att en social snedrekrytering till högskolan bidrar till
orättvisa och ojämlikhet i samhällslivet på flera sätt. Den utgör ett problem ur
representationssynpunkt eftersom en stor social snedrekrytering kan leda till att
höga positioner i näringsliv och offentlig sektor besätts av människor från specifika grupper – som ”har liten kunskap om villkoren för befolkningen i stort”
(SOU 1993:85). I en senare artikulation skrivs angående detta att:
Många arbeten i betydelsefulla samhällspositioner t.ex. inom offentlig förvaltning, skolan, rättsväsendet, media och inom näringslivet kräver en högskoleutbildning. För att stärka integrationen i samhället och öka medborgarnas förtroende för samhällets institutioner är det betydelsefullt att de som arbetar där representerar en större mångfald och bättre avspeglar befolkningens
sammansättning (proposition 2001/02:15, s 20).

Den sociala snedrekryteringen skrivs inom demokratidiskursen fram som något
som riskerar att leda till såväl ökade sociala klyftor, mindre förståelse mellan
människor från olika samhällsklasser och grupper som mindre förtroende för
samhällets institutioner. Att minska den sociala snedrekryteringen till högre studier blir därför ett viktigt mål inom demokratidiskursen. Inom diskursen betonas
betydelsen av högre utbildning för den enskilda individens livschanser – möjligheten till arbete, inflytande och deltagande i övrigt samhällsliv samt i demokratin.
Den sociala snedrekryteringen utgör ur detta perspektiv ett problem eftersom det
är ”en individuell orättvisa att barns livschanser till en del beror av de omständigheter till vilka de fötts” (SOU 1993:85, s 15). Inom demokratidiskursen framtonar en kulturell-samhällelig tolkning av jämlikhetsmålet, vilken innebär att olikheter i studieförmåga och vilja att söka sig till högre utbildning hänförs till socialt
betingade faktorer. Den högre utbildningens spridning på olika grupper i samhället blir därför en central fråga inom diskursen.
Sammantaget uppfattar jag att artikulationerna inom demokratidiskursen kräver ett mer aktivt demokratisk ansvar och engagemang från den högre utbildningens sida än vad som är fallet inom den klassiska akademiska diskursen. Den
högre utbildningen skrivs inom demokratidiskursen fram som ett litet demokratisk fungerande samhälle aktivt i den stora demokratin.

Demokratidiskursen reartikuleras
Demokratidiskursen reartikuleras på den svenska utbildningspolitiska kampen
vid tiden för högskolereformen 1993. Att jag uppfattar det som just en reartiku-

ringsdiskursens samhällsekonomiska perspektiv, än de perspektiv på demokratisk utveckling, rättvisa och jämlikhet som ligger till grund för demokratidiskursen.
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lation, har att göra med att de centrala idéerna som ligger till grund för demokratidiskursen – jämlikhetssträvandena och betoningen av den högre utbildningens
betydelse för att upprätthålla och utveckla demokratin – i hög grad kan ses som
reartikulationer av delar i det socialdemokratiska synsätt på den högre utbildningens syften och mål, vilket formulerades i samband med högskolereformen
1977. Detta synsätt byggde på en kulturell-samhällelig tolkning av jämlikhetsmålet, betonade betydelsen av jämlikhet i termer av representation och gjorde den
högre utbildningens spridning på olika grupper i samhället till en central fråga (jfr
kapitel 2). Jag vill här påtala att frågor om jämställdhet diskuteras i alla texter
under hela tidsperioden och att de idéer och jämlikhetssträvanden som specifikt
berör jämställdhetsfrågan får ett särskilt genomslag vid tiden för högskolereformen 1993, i och med införandet av en bestämmelse om jämställdhet i högskolelagen. Jämställdhetsidealen tenderar att inta hegemoniska positioner inom den utbildningspolitiska kampen – det vill säga att idealen inte ifrågasätts i de studerade
texterna utan snarare upprepas på liknande sätt i text efter text. Det framstår alltså som att jämställdhetsidealen kommit att uppfattas som objektiva och omöjliga
att ifrågasätta115. Jag vill också påtala att jag har funderat på om jag ska behandla
jämställdhetsideal i en specifik jämställdhetsdiskurs, men eftersom en separat jämställdhetsdiskurs inte skulle tillföra något ytterligare i frågan om den högre utbildningens syften och mål, har jag till slut valt att behandla dessa som delar av en
större demokratidiskurs. Jag gör istället påtalanden när särskilda omständigheter
råder vad gäller just jämställdhetsidealen.
Demokratidiskursen reartikuleras som ett resultat av att en särskild utredare
tillkallas i maj 1991, under den socialdemokratiska regeringens mandatperiod116.
Utredaren får i uppdrag att utreda orsakerna till – och omfattningen av – den
sociala snedrekryteringen till högre studier och uppdraget redovisas i två rapporter: SOU 1992:122 Social bakgrund, studiestöd och övergång till högre studier
och SOU 1993:85 Ursprung och utbildning. Social snedrekrytering till högre studier. Den första av dessa rapporter 117 är en underlagsrapport till den sistnämnda,
vilken jag betraktar som slutbetänkande. Slutbetänkandet ges ut i oktober 1993 –
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Jag vill betona att min analys endast ger vid handen att det inom ramen för det analyserade materialet råder en samstämmighet kring att jämställdhetsideal ska upprätthållas
inom den högre utbildningen. Därmed inte sagt att kvinnor och män i andra sammanhang och i verksamheten tillskrivs samma värde eller att det inte längre finns anledning
att på institutionsnivå uppmärksamma missförhållanden.
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Professor Robert Erikson utnämns till särskild utredare och till huvudsekreterare utnämns docent Jan O Jonsson.
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Den första rapporten (SOU 1992:122) är skriven av docenterna Sven-Eric Reuterberg
och Allan Svensson.
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alltså efter den borgerliga regeringens sista ”stora” proposition (proposition
1992/93:169) i samband med högskolereformen. I förordet till slutbetänkandet
nämns att departementet har informerats vid ett tillfälle innan nämnda proposition lämnas till riksdagen. I slutbetänkandet skrivs uppdraget fram som ett
forskningsuppdrag, vilket innebär att utredaren ska analysera den sociala snedrekryteringens omfattning, förändring och orsaker. I betänkandet definieras social snedrekrytering på följande sätt: ”Social snedrekrytering föreligger när barn
från vissa sociala ursprung oftare än andra barn når högre utbildningsnivåer,
t.ex. universitetsexamen. Mer exakt mäter vi social snedrekrytering som sambandet mellan social bakgrund och utbildning” (SOU 1993:85, s 13). I betänkandet
analyseras utifrån detta bland annat hur olika sociala gruppers representation i
högskolan ser ut, vilka orsaker den sociala snedrekryteringen har och vilka konsekvenser den kan få. Vad gäller konsekvenserna betonas betydelsen av högre
utbildning för individen, och särskild uppmärksamhet ägnas åt den högre utbildningens ”politiska dimension” och betydelse för ”den medborgerliga kompetensen” (SOU 1993:85, s 319).
I det förra avsnittet påtalade jag att referenser till forskning om social och etnisk
snedrekrytering är viktiga för demokratidiskursens legitimitetsanspråk. När diskursen reartikuleras via slutbetänkandet görs det just i form av en forskningsrapport, baserad på kvantitativa data. Såväl utredaren som huvudsekreteraren är
forskare – den förstnämnde professor och den sistnämnde docent. Utredningen
uppges inte ha haft tillgång till någon politiskt sammansatt referensgrupp, eller på
”annat sätt förankrat sitt arbete politiskt” (SOU 1993:85, Förord). Däremot påtalas att man har försökt att förankra arbetet vetenskapligt och tagit råd från
kollegor inom olika discipliner. I förordet till huvudbetänkandet skrivs att: ”Vidare har vi med hänsyn till arbetets karaktär, valt att redovisa detta huvudbetänkande som en normal forskningsrapport – under fullt författaransvar och inte
som en anonym kommittéprodukt” (SOU 1993:85, Förord). Trots att utredningen enligt egen utsaga ska uppfattas som ”en normal forskningsrapport”,
uppfattar jag att utredningen resulterar i en reartikulation av en utbildningspolitisk diskurs. När demokratidiskursen reartikuleras via utredningen förläggs fokus på frågor om social snedrekrytering till högre studier och utbildningssystemets kompensatoriska funktioner. Reartikulationen måste i hög grad därför också kopplas till ett politiskt jämlikhetssträvande att fördela högre utbildning lika
mellan olika sociala grupper och därmed bidra till en jämlikare fördelning av
makt.
Reartikulationen av demokratidiskursen möjliggörs av de utbildningspolitiska
diskussioner som förs om behovet av att expandera den högre utbildningen vid
tiden för högskolereformen 1993. En expansion av utbildningssystemet hade påbörjats redan innan 1993, men i samband med högskolereformen intensifieras
diskussionerna om expansion. Jag har tidigare påtalat att utbildningspolitiken vid
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den tiden främst inriktas mot att stärka Sverige som kunskapsnation och i den
borgerliga regeringens proposition (proposition 1992/93:169, s 30) skrivs att
detta ”ställer krav på såväl kvalitativa insatser som åtgärder för att ge flera möjlighet till högre utbildning”. Ett mål för utbildningspolitiken blir därför att ”med
förstärkt kvalitet föra upp universitetens och högskolornas utbildningsvolymer
till minst samma nivå som gäller i jämförbara länder” (proposition 1992/93:169).
Grundutbildningen ska klara att tillgodose såväl forskningens behov av en bredare rekryteringsbas som ”ett ökat tillflöde av kvalificerad arbetskraft, som är inriktad på näringslivets behov” (proposition 1992/93:169). I de texter, som betonar
de ökade behoven av högskoleutbildade och vikten av expansion, lyfts rättviseoch jämlikhetsaspekter fram. Det är dock betoningen av att det finns en begåvningsreserv i de underrepresenterade grupperna – något som leder till en samhällelig effektivitetsförlust – som är den mest framträdande. Den begåvningsreserv
som just kvinnorna anses utgöra får ett särskilt utrymme i texterna och i regeringens andra proposition skrivs angående detta:
Förutom den självklara rättviseaspekten ser jag därför ambitionen att öka
jämställdheten mellan kvinnor och män i högre utbildning som en del av den
allmänna strävan att stärka Sverige som kunskapsnation. Det innebär både
att öka antalet högskoleutbildade och att höja kvaliteten inom utbildningen.
Att ta till vara såväl kvinnliga som manliga erfarenheter och begåvningar i
utbildning och forskning är därför en nödvändighet (proposition
1991/92:169, s 92).

Argument för ökad jämställdhet och jämnare social representation i högskolan
inordnas på det här sättet i diskussionerna om expansion, vilket samtidigt banar
väg för reartikulationen av demokratidiskursen.
När demokratidiskursen reartikuleras 1993 relateras momenten jämlikhet och
rättvisa till just jämställdhet och social representation inom högskolan. I mitten av
1990-talet börjar frågor om etnicitet, invandring och integration att diskuteras
alltmer intensivt i den offentliga debatten. I november 1994 tillsätts en kommitté
som ska se över den svenska invandrar- och integrationspolitiken. Kommittén tar
namnet ”invandrarpolitiska kommittén” och deras arbete resulterar i två rapporter118, som får betydelse på den utbildningspolitiska kampen och bidrar till att
frågan om etnicitet aktualiseras även där. För innehållet i demokratidiskursen får
detta till konsekvens att momenten jämlikhet och rättvisa nu också relateras till
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SOU 1996:55a: Sverige, framtiden och mångfalden. Slutbetänkande från invandrarpolitiska kommittén och SOU 1996:55b: Vägar in i Sverige. Bilaga till invandrarpolitiska
kommitténs slutbetänkande.
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etnisk mångfald i högskolan och formuleringen ”breddad rekrytering till högskolan” blir vanligt förekommande inom diskursen.
Demokratidiskursen har inte någon stark legitimitet inom den utbildningspolitiska kampen när den reartikuleras vid tiden för högskolereformen 1993. Diskursen vinner allt starkare legitimitet under 1990-talets andra hälft, då reartikulationer av diskursen blir alltmer vanligt förekommande. Detta har bland annat att
göra med att problem i det svenska demokratiska systemet – så som minskat valdeltagande samt brister vad gäller medborgarnas delaktighet och engagemang –
lyfts fram och börjar diskuteras alltmer i den offentliga debatten. Ovan nämnda
diskussion om etnicitet, invandring och integration ser jag som en del i den större
diskussionen. En parlamentarisk utredning, Demokratiutredningen119, tillsätts
1997 och inom ramen för utredningens arbete betonas flera andra aspekter som
också lyfts fram inom ramen för den utbildningspolitiska kampen. Av dessa kan
här nämnas demokratiutredningens betonande av vikten av att hålla medborgarskapet vid liv: ”Ett demokratiskt styrelseskick förutsätter att en medborgaranda
av ömsesidig respekt och tillit hålls vid liv i familjen, på arbetsplatserna, i förskola
och skola, i civilsamhället och naturligtvis också i politiken” (SOU 2000:1, s 15).
Här kan också nämnas demokratiutredningens betonande av medborgarskapets
”tre skilda men inbördes beroende kvaliteter: deltagande, inflytande och delaktighet” (SOU 2000:1, s 33). Inom den utbildningspolitiska kampen aktualiseras
liknande resonemang och inom demokratidiskursen bestäms högre utbildning
som en institution med möjligheter att bidra till skapandet av ett aktivt och livaktigt medborgarskap och att öka individernas möjligheter till deltagande, inflytande och delaktighet.

Aktualiserandet av demokratidiskursens nodalpunkt och myt
Inom demokratidiskursen bestäms den högre utbildningens yttersta syfte som ett
ansvar att upprätthålla, och utveckla, den svenska demokratin och att bidra till
jämlikhet människor emellan. Som en grund för det fortsatta undersökandet av
innehållet i demokratidiskursen – och de bestämningar av den högre utbildningens syften och mål som diskursen resulterar i – ges ett inledande exempel på hur
diskursens nodalpunkt och myt etableras via proposition (2001/02:15) Den öppna högskolan. Jag har kursiverat vissa ord för att förenkla läsningen av den analys som sedan följer:
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Demokratiutredningen lämnar sitt slutbetänkande, En uthållig demokrati. Politik för
folkstyrelse på 2000-talet (SOU 2000:1) i februari 2000. Under utredningstiden produceras också 32 småskrifter och 13 forskarvolymer (för en fullständig förteckning över alla
skrifter och volymer se SOU 2000:1, s 291-293).
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Utbildning är en avgörande förutsättning för att befästa demokratin och utjämna olikheter i fördelningen av välfärd, inflytande och möjligheter att aktivt delta i samhället. Utbildning som möter högt ställda kvalitetskrav är betydelsefull för enskilda människors utvecklings- och framtidsmöjligheter.
Alla människors rätt till kunskap och utveckling är mot den bakgrunden
utgångspunkt för regeringens politik. Kunskapssamhället ska stå öppet för
alla. Detta är den stora välfärdspolitiska uppgiften i framtiden. Högskolan
måste vara en kraft för social förändring.
Kunskap blir inte mindre för att den delas av fler – tvärtom. Tillväxt och
välfärd förutsätter en hög utbildningsnivå i hela befolkningen. Ojämlikheter i
tillgången till utbildning betyder ojämlikheter i makt både över det egna livet
och i samhället. Utbildningspolitiken blir central för fördelningspolitiken i
kunskapssamhället.
Utbildning bidrar också till det övergripande målet att Sverige inom en generation skall utvecklas till ett ekologiskt hållbart samhälle. I arbetet med att
förverkliga ett långsiktigt uthålligt samhälle bidrar utbildningen med att ge
viktiga perspektiv på ekonomi, miljö och samhälle. Dagens studenter blir
morgondagens experter och forskare, som skall stå rustade att möta såväl
kända som okända problem.
Den öppna högskolan välkomnar alla lika oavsett bakgrund, etnisk tillhörighet, bostadsort, könstillhörighet eller funktionshinder. Den mångfald som
finns i samhället måste i större utsträckning avspeglas i högskolan, både när
det gäller studenter, lärare och forskare. Den öppna högskolan är öppen mot
omvärlden. Rekryteringen till högre utbildning bör därför öka, utjämnas och
vidgas till nya grupper (proposition 2001/02:15, s 18).

I citatet ovan antas att utbildning har en avgörande förutsättning för att befästa
demokratin och för enskilda människors utvecklings- och framtidsmöjligheter.
Utbildning antas att utjämna olikheter i fördelningen av välfärd, inflytande och
möjligheter att aktivt delta i samhället. Såväl utbildningens innehåll – i citatet uttryckt som ”utbildning som möter högt ställda kvalitetskrav” – som sammansättningen av studenter och lärare antas ha betydelse i dessa avseenden. Utifrån
dessa antaganden tas utgångspunkten i ideal om alla människors rätt till kunskap
och utveckling, och uttrycket ”den öppna högskolan” används för att betona den
högre utbildningens ansvar för att öka, utjämna och vidga rekryteringen av studerande från olika samhällsgrupper. Begreppet befästa demokratin utgör diskursens nodalpunkt och den öppna högskolan utgör diskursens myt.
Nodalpunkten befästa demokratin
Nodalpunkten befästa demokratin tillskrivs inom demokratidiskursen främst
betydelsen att utjämna olikheter i fördelningen av välfärd och inflytande samt att
öka människors möjligheter att aktivt delta i samhället. Via nodalpunkten kommer den högre utbildningens politiska dimension och betydelse för medborgar191

skap i fokus. Element som ”kunskap”, ”utveckling” och ”högskolan” har ingen
betydelse i sig själva – de utgör element fram till det att de tillskrivs specifika betydelser i den diskursivt upprättade ekvivalenskedjan och övergår där till moment.
Övergången till moment sker i citatet ovan just i det ögonblicket då elementen relateras till nodalpunkten befästa demokratin. Momenten ”kunskap” och ”utveckling” blir ekvivalerade med ökad makt, både över det egna livet och i samhällslivet och momentet ”högskolan” blir ekvivalerat med en kraft för social förändring och demokratisk utveckling.
Myten om den öppna högskolan
Den öppna högskolan är den myt som inom demokratidiskursen utgör den organiserande principen för den högre utbildningens begriplighetsfält. Myten om den
öppna högskolan odlar ett begriplighetsfält som bärs upp av demokratiska ideal
om öppenhet, fritt meningsutbyte, aktivt deltagande, jämställdhet, jämlikhet och
rättvisa. Den öppna högskola främjar dessa ideal i såväl sin egen verksamhet som
i det svenska samhället. Myten om den öppna högskolan odlar således ett begriplighetsfält som går i två riktningar – ett utåtriktat som åsyftar den högre utbildningens roll för den stora svenska demokratin och ett inåtriktat som åsyftar den
egna verksamheten.
Jag uppfattar att odlandet av myten om den öppna högskolan sker som ett svar
på att en nationell identitetskris, uppstår i följderna av en allt högre grad av kulturell globalisering. Den kulturella globaliseringen förstår jag som en process som
skapar rubbningsprocesser, något som i det här fallet bidragit till en decentrering
av den svenska nationens struktur och därmed splittrat den sedan tidigare existerande nationella identiteten. Invandrarpolitiska kommitténs slutbetänkande (SOU
1996:55) kan tas som ett exempel på att den tidigare existerande nationella identiteten uteslutit många medborgargrupper och också på att själva grunderna för
medborgarskapet varierat betänkligt mellan olika grupper i samhället. Detta har
lett till både ett ifrågasättande av den nationella identiteten och ett ifrågasättande
av om alla medborgare verkligen åtnjuter samma rättigheter och skyldigheter.
Rubbningsprocesserna har alltså framkallat en identitetskris och lett till ett misslyckande i att skänka de sociala aktörerna – i det här fallet alla medborgare inom
den svenska nationalstaten – identitet. De nationella utbildningspolitiska aktörerna uppträder i det läget som politiska agenter och träder fram i det rum som
öppnats upp genom strukturernas sönderfall. Myten om den öppna högskolan
etableras som ett nytt representationsrum och är ett försök att skapa nya former
för identifiering. I det här fallet skapas former för identifiering mellan olika grupper av medborgare inom den svenska nationsgränsen. Den öppna högskolan
skrivs fram som ett rum, där alla medborgare har lika rättigheter och skyldigheter. Inom ramen för demokratidiskursen blir myten om den öppna högskolan en
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gångbar kollektiv fantasi som beskriver horisonten, eller gränserna för den högre
utbildningens begriplighetsfält.
Den öppna högskolan är enligt myten öppen för alla och främjar de demokratiska idealen i sin egen verksamhet. Den högre utbildningen tillskrivs via myten det
dubbla syftet att utjämna ojämlikheter och orättvisor mellan skilda sociala och
etniska grupper samt att skapa en starkare social sammanhållning – ibland också
uttryckt i termer av förståelse eller integration – genom att sammanföra människor från olika samhällsgrupper. ”En av de viktigaste uppgifterna är att ta tillvara
den mänskliga mångfaldens rikedom genom att skapa ett samhälle med jämlika
villkor för alla och som präglas av ömsesidig respekt” (2001/02:15, s 19) och för
denna uppgift spelar högre utbildning enligt propositionen (2001/02:15) en viktig
roll. I propositionen skrivs också att ”utbildning erbjuder möjligheter att … öka
förståelsen mellan individer och grupper” (proposition 2001/02:15, s 9).
Den öppna högskolan bygger på vetenskaplig grund. Den vetenskapliga grunden utgör i diskursen stommen i att skapa en högskola, där alla har samma rättigheter och skyldigheter:
Grunden för den öppna högskolan skall enligt regeringens uppfattning vara
att alla studenter bemöts som individer samt har lika rättigheter och skyldigheter. Högskolans ideal måste vara att argumentens tyngd och vetenskaplig
grund är det som räknas, medan hudfärg, religion, könstillhörighet, etnisk
tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder aldrig får leda till diskriminerande behandling (proposition 2001/02:15, s 21-22)

Myten om den öppna högskolan möjliggör samtidigt kritik mot, och en starkare
reglering av, verksamheten. Om den högre utbildningen inte klarar av att leva upp
till de demokratiska idealen om öppenhet, fritt meningsutbyte, aktivt deltagande,
jämställdhet, jämlikhet och rättvisa, måste verksamheten regleras på dessa punkter. 1993 införs mot den bakgrunden en bestämmelse om jämställdhet i högskolelagen (proposition 1992/93:1) och 2002 införs en bestämmelse om breddad rekrytering (proposition 2001/02:15). Angående införandet av en bestämmelse om
jämställdhet skrivs att:
Bestämmelsen om jämställdhet i den nya högskolelagen ser jag som en viktig
förutsättning för en utveckling i rätt riktning. Lika villkor för kvinnor och
män inom högre utbildning och forskning är emellertid inte enbart en rättvisefråga som i första hand berör kvinnliga studenter och forskare vid våra
universitet och högskolor utan även en angelägenhet av betydelse för samhället i stort (proposition 1992/93:167, s 91).

Den öppna högskolan skrivs fram som något med avgörande betydelse för såväl
statens, regionens och kommunens utveckling. Det betonas till exempel som vik193

tigt att det nu finns ”minst en stark högskola som fungerar som kraftcentrum för
utvecklingen i varje län” (proposition 2001/02:15, s 20-21).
Inom demokratidiskursen uppfattas det som problematiskt om högskolan inte
aktivt deltar i det omgivande samhället. I en utredning om studentinflytande (SOU
1998:51, s 77) uppfattas det till exempel som ett problem, att högskolan inte i
tillräckligt hög grad deltar i den allmänna samhällsdebatten. När man deltar i debatten är det, enligt utredningen, endast i diskussioner om högskoleområdet – det
vill säga lärarna diskuterar forsningsresurser, studenterna studiemedel eller andra
förmåner etcetera. I utredningen skrivs vidare angående detta:
Självfallet bör man delta i sådana diskussioner. Det vi efterlyser är snarare att
fler av högskolans lärare och studenter vore livaktiga i den allmänna samhällsdebatten och att detta uppmuntrades från högskolan, vilket även skulle
vara betydelsefullt för hur studenterna uppfattar högskolans uppdrag. Vi menar att det är viktigt att högskolans betydelsefulla roll, som en kritiskt granskande institution i samhället, betonas (SOU 1998:51, s 77).

Den öppna högskolan är också öppen i den meningen att det omgivande samhället ges insyn och möjligheter till inflytande. Inom diskursen ses den externa representationen i högskolestyrelsen som en fundamental förutsättning för den öppna
högskolan.
Myten om den öppna högskolan odlar, som jag uppfattar det, en idé om den
högre utbildningen som ett litet demokratisk fungerande samhälle aktivt i – påverkbart och speglande av – den stora demokratin.

Bestämningar av den högre utbildningens syften och mål
Inom demokratidiskursen tillskrivs den högre utbildningen det dubbla syftet att
utjämna rekryteringen av olika sociala grupper till den högre utbildningen, samt
att utveckla demokratin och stärka sammanhållningen och i samhället. Demokratidiskursen byggs upp kring nodalpunkten befästa demokratin och myten om
den öppna högskolan. Särskilt viktiga för de närmare bestämningar av den högre
utbildningens syften och mål är momenten samverkan, breddad rekrytering,
mångfald och studentinflytande. I följande avsnitt fördjupas analysen av bestämningar av den högre utbildningens syften och mål.
Momentet samverkan – kommunicerande av forskning med det omgivande samhället
Inom demokratidiskursen finns en tilltro till den vetenskapliga kunskapens betydelse för demokratisk utveckling. Momentet samverkan används inom diskursen
för att betona den högre utbildningens ansvar att samverka med det omgivande
samhället och att informera om sin verksamhet. Högskolans samverkansuppgift –
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också kallad den tredje uppgiften – införs i högskolelagen 1996 (SFS 1992:1434)
och momentet samverkan förekommer därefter även inom ramen för andra diskurser. Momentet samverkan blir en punkt för antagonism. I samband med att
samverkansuppgiften införs i högskolelagen framförs dock argument som tydligt
går att anknyta till de syften och mål som inom ramen för demokratidiskursen
tillskrivs den högre utbildningen. Momentet samverkan tillskrivs i forskningspropositionen (proposition 1996/97:5) – som är samtida med budgetpropositionen – sitt värde i relation till uttryck som kan sammanfattas i nodalpunkten ”befästa demokratin”. Samverkan skrivs fram som något som kan leda till att ett
omprövande intellektuellt förhållningssätt sprids och förstärks i samhället. I
samma proposition framhålls att samhället blir alltmer kunskapsberoende och att
tillgången till – och spridandet av – ny kunskap är avgörande för samhällelig och
demokratisk utveckling:
En öppen dialog mellan vetenskapen och det omgivande samhället ökar förutsättningarna för nyttiggörande av den kunskap forskningen genererar och
bidrar därigenom till samhällets utveckling. Denna dialog måste därför förstärkas. Vetenskapens företrädare bör ges ett tydligare ansvar för att kunskapen når ut till samhällets olika verksamheter. Forskningsinformation är en
viktig uppgift för högskolan. Aktiv och gedigen forskningsinformation bidrar
till att höja den allmänna kunskapsnivån i samhället vilket bl.a. ökar enskilda
individers möjligheter att delta i den demokratiska processen. Genom att delta i den offentliga debatten kan vetenskapens företrädare ge medborgarna
och beslutsfattare ett bredare underlag för politiskt ställningstagande. Forskningsinformation i vid mening bör syfta till ett ömsesidigt utbyte mellan högskolan och samhället (proposition 1996/97:5, s 38).

I formuleringen ovan ser vi hur information och spridning av forskningsresultat
ses som en bidragande del i att höja den allmänna kunskapsnivån i samhället och
därmed också bidra till demokratisk utveckling. ”Kunskaper är det moderna
samhällets viktigaste byggstenar” (proposition 2000/2001:3, s 10), heter det i en
senare artikulation. Vidare skrivs:
Nya kunskaper ger människan större möjligheter att förstå den värld hon lever i, påverka sin tillvaro och leva ett rikt liv. Kunskap, framför allt tillgången
till ny kunskap, är väsentlig för ekonomisk tillväxt och välfärd, men bidrar
också till samhällets kulturella och demokratiska utveckling, till internationell
förståelse och till personlig utveckling för den enskilde (proposition
2000/2001:3, s 10).

Inom diskursen skrivs att forskningen delar ideal och grundläggande värderingar
med det demokratiska samhället. ”Både inom forskningen och demokratin är
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tanke- och yttrandefrihet, avståndstagande från fördomar och vidskepelse samt
respekt för oliktänkande centrala värden. Det öppna demokratiska samhället
uppmuntrar också till kunskapssökande och till spridande av ny kunskap” (proposition 2000/2001:3, s 10). ”Forskningens kritiska och öppna väg till ökad
kunskap är även en modell för hur demokratin kan fördjupas och hur kulturöverbryggande samtal kan underlättas i hela samhället” (proposition
2000/2001:3, s 190). Samverkan ger också forskningen ett mervärde och ses som
något som är av ömsesidig nytta för högskola och det omgivande samhället. Inom
diskursen framhålls att kunskap inte endast kommer fram genom forskning.
Kunskap ”utvecklas också ur erfarenheter av skilda slag i praktiskt arbete och
problemlösande verksamhet” (proposition 1996/97:5, s 35).
Att kunskapsutvecklingen i och för sig är ett vidare begrepp än forskning förringar givetvis inte betydelsen av forskningsinsatser. Forskning är och måste
vara basen för mycket av kunskapsutvecklingen t.ex. i utbildning och utvecklingsarbete. De forskande institutionerna måste ha intensiva kontakter med
det omgivande samhället för att ta del av problemställningar, kunskaper och
erfarenheter. Omvänt måste omgivningen – företag, organisationer och offentliga myndigheter – göra större ansträngningar att följa forskningens utveckling (proposition 1996/97:5, s 35).

Inom demokratidiskursen betonas forskarnas ansvar för samverkan – och momentet samverkan ekvivaleras i det sammanhanget med kommunicerande av
forskning med det omgivande samhället. Den högre utbildningens syfte, så som
detta formuleras inom den klassiska akademiska diskursen, att förmedla ny kunskap tillskrivs därmed en utökad betydelse och momentet akademisk frihet tillskrivs samtidigt en mer begränsad innebörd. I en artikulation skrivs:
Det demokratiska samhället garanterar forskningens frihet. Denna frihet förutsätter dock att forskarna upprätthåller kvaliteten i sin forskning, verkar för
att den har hög relevans och bidrar till nyttiggörande av forskningsresultaten.
Friheten förutsätter också att forskarna tar ansvar i forskningsetiska frågor.
[…]
I den forskning och utveckling som finansieras med statliga medel måste
den vetenskapliga kvaliteten vara hög. Internationella utvärderingar bör därför göras inom alla forskningsområden med statlig finansiering.
Forskningens samhällsrelevans bör tillmätas större betydelse inom all
forskning. Därför måste samtliga forskningsfinansiärer och forskare i ökad
utsträckning uppmärksamma relevansen i den forskning som bedrivs. I detta
syfte avser regeringen att ändra i instruktioner och föreskrifter (proposition
1996/97:5, s 2).
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Inom diskursen framhålls att forskningens frihet och autonomi är grundläggande
i ett demokratiskt samhälle. Friheten och autonomin består i att forskningen skall
vara fri i val av metoder, problem och publicering av forskningsresultat. ”Särskilt
viktigt är att forskarna själva avgör vad som är vetenskapliga rön, vad som är
god och dålig kvalitet etc.” (proposition 1996/97, s 35). I en senare proposition
skrivs det: ”Att universitet och högskolor förmår utveckla en god samverkan med
externa intressenter inom såväl grundutbildning som forskning, utan att lärosätets integritet riskeras, är en viktig kvalitetsaspekt för verksamheten” (proposition 1998/99:94, s 34). Snarare än att inskränka den akademiska friheten betonas, via momentet samverkan, forskarnas ansvar att i ökad utsträckning uppmärksamma och ta i beaktande samhällsrelevansen i den forskning som bedrivs
(proposition 1996/97:5).
Vad gäller styrningen av verksamheten påtalas det inom diskursen att det är
viktigt med starka högskoleledningar som kan fatta strategiska beslut för verksamheten. Samverkan framhålls även här och att ha externa ledamöter i högskolestyrelserna ses som en viktig förutsättning – de externa ledamöterna ”gör universitetens och högskolornas verksamhet mer genomskinlig för demokratisk insyn samtidigt som de för lärosätena fungerar som en kontaktyta utåt mot det
omgivande samhället” (proposition 2001/02:15, s 157). Vad gäller finansiering
och satsningar på särskilda forskningsområden betonas inom demokratidiskursen att det är statsmakternas yttersta ansvar att besluta om den övergripande
fördelningen av forskningsresurser mellan olika områden – grundforskning fördelas mellan teknik, naturvetenskap, medicin, samhällsvetenskap och humaniora,
medan sektorsforskning fördelas inom skilda utgiftsområden på statsbudgeten
(proposition 1996/97:5). I en forskningsproposition från den socialdemokratiska
regeringen skrivs angående detta:
Statsmakternas prioriteringar kan avse också mer avgränsade forskningsområden eller särskilda former för forskningsinsatser, som annars inte skulle
komma till stånd. Ett särskilt ansvar för att identifiera forskningsområden
som behöver stärkas ligger på forskningsråd och högskola. Men även behov
och kunskaper som finns hos sektorsansvariga myndigheter, inom näringslivet och statsmakterna bör vägleda prioriteringarna. Staten måste ta särskilt
ansvar för sådana forskningsområden som är av allmänt eller kulturellt värde
men inte kan räkna med stöd från näringsliv eller privata intressen (proposition 1996/97:5, s 35-36).

I propositionen formuleras två särskilda ansvar: det ena gäller det ansvar som
forskningsråd och högskolor måste ta, vad gäller att identifiera forskningsområden som behöver stärkas och det andra gäller statens ansvar att rikta resurser till
forskningsområden, som är av allmänt eller kulturellt värde. Inom demokratidiskursen ses det som viktigt att forskning sker utifrån en bred bas och bedrivs inom
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många olika områden och i de studerade texterna betonas: såväl grundforskning
som sektorsforskning, såväl forskning av allmänt/kulturellt värde som forskning
med värde för näringslivet samt såväl forskning som bedrivs i storskaligt format
på universiteten som forskning i mindre format på de små högskolorna (proposition 1996/97:5, proposition 1997/98:176, proposition 2001/02:15). Inom demokratidiskursen betonas på det sättet att samverkan inte endast ska uppfattas
som något som rör förhållandet mellan högskolan å ena sidan och företag och
näringsliv å den andra – det är ”viktigt att betona högskolans samverkan med
hela det omgivande samhället, kommuner landsting, myndigheter, organisationer,
allmänhet och inte bara företag och näringsliv” (proposition 1998/99:94, s 34)
skrivs det i en annan av den socialdemokratiska regeringens forskningspropositioner.
Inom demokratidiskursen föreslås ett antal övergripande mål för den forskning som bedrivs vid universitet och högskolor. Till exempel anses det att forskningen ska bidra med kunskaper om ”naturen, samhället och kulturen och ge
perspektiv på människans belägenhet i universum, i jordens ekosystem och i historien”; ”bidra till att bevara och utveckla hälsa, kultur, välfärd och miljö för
alla individer och befolkningsgrupper i samhället liksom för kommande generationer”; ”bidra till ekonomisk utveckling, effektivitet i näringsliv och offentlig sektor samt till samhällets omställning mot en hållbar utveckling och därigenom också främja sysselsättning och välfärd”; ”bidra till en hög allmän utbildningsnivå
och främja den kulturella utvecklingen”; ”främja kritiskt tänkande och vetenskapliga förhållningssätt i samhället och därmed främja och stärka demokratin”;
”bidra till internationellt samarbete och fred och till lösningar av globala problem” (proposition 1996/97:5, s 33-34). Specifika påpekande görs vad gäller
jämställdhet och genus. I en formulering skrivs att ”forskning med ett genusperspektiv måste öka. Riksdagen har tidigare på regeringens förslag beslutat om åtgärder för att främja jämställdhet och genusforskning” (proposition 1996/97:5, s
2). Om vi jämför ovanstående mål, med de mål för forskning som formuleras
inom ramen för globaliseringsdiskursen – där i relation till moment som profilering, nytta och avkastning – framstår det tydligt att det inom demokratidiskursen
finns förväntningar på att högre utbildning kan bidra till en betydligt bredare
samhällelig och demokratisk utveckling.
Momenten breddad rekrytering och mångfald
Jag har tidigare skrivit att demokratidiskursen bygger på två huvudargument. Det
första är att högre utbildning stärker demokratin och medborgarnas möjligheter
till inflytande och aktivt deltagande i samhällslivet. Det andra är att högre utbildning ska fördelas lika mellan olika grupper i samhället och helst göras tillgänglig
för alla. Vad gäller det andra argumentet bygger det på idéer om en representativ
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demokrati, där det anses viktigt att olika intressegrupper kan göra sina röster
hörda:
I den ideala demokratin deltar alla i den politiska beslutsprocessen – på så
sätt får man en garanti för att alla medborgares intressen ingår i avvägningarna inför ett politiskt beslut. Eftersom inte alla deltar kommer intressena hos
de medborgargrupper som deltar att väga oproportionerligt tungt i besluten.
Att många medborgare, vilka befinner sig i en likartad situation och som har
likartade intressen, i någon form deltar och gör sin stämma hörd i politiken
kan därför sägas innebära en kollektiv resurs för var och en i denna situation.
På så sätt kommer nämligen deras situation och intressen att uppmärksammas och beaktas i politiken (SOU 1993:85, s 331).

Högre utbildning anses inom diskursen ha en positiv inverkan på medborgarnas
politiska resurser och möjligheter att göra sina röster hörda. Högre utbildning
anses dessutom leda till en rad andra fördelar och möjligheter att nå ”arbeten i
betydelsefulla samhällspositioner” (proposition 2001/02:15, s 20), där det också
är viktigt ”att de som arbetar … representerar en större mångfald och bättre avspeglar befolkningens sammansättning” (proposition 2001/02:15, s 20). Inom
demokratidiskursen anses det därför viktigt att fördela den goda resursen högre
utbildning jämnt över olika intressegrupper. Momenten breddad rekrytering och
mångfald måste ses mot bakgrund av idéerna om representativitet och vikten av
att olika intressegrupper finns representerade på olika samhällspositioner och får
göra sina röster hörda.
För att uppnå en breddad rekrytering krävs att högskolan aktivt strävar efter
att nå nya grupper. Arbetet med rekryteringsfrågor bör genomsyras av insikten om att snedrekryteringen är ett allvarligt samhällsproblem och bör leda
till åtgärder för en utjämning (proposition 2001/02:15, s 22).

Via momentet breddad rekrytering bestäms målen för den högre utbildningen,
mot denna bakgrund, till att nå nya grupper och till att öka den kvantitativa
mångfalden i högskolan. Inom diskursen diskuteras främst grundutbildning, men
det förekommer även diskussioner om en jämnare rekrytering och en ökad mångfald bland forskare, lärare, doktorander och övrig personal. Inom diskursen definieras specifika målgrupper för högskolans rekryteringsinsatser – studenter som
ingår i målgrupperna kategoriseras som ”studenter från studieovana miljöer”,
”studenter med annan etnisk bakgrund än svensk”, ”studenter med utländsk
bakgrund”, ”funktionshindrade studenter”, ”studenter av underrepresenterat
kön”, ”studenter från studieovana miljöer” osv.
Att den högre utbildningen breddar rekryteringen till nya grupper och ökar den
kvantitativa mångfalden inom högskolan är dock inte ett tillräckligt mål inom
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demokratidiskursen. Inom diskursen betonas att den utbildning som tillhandahålls också måste vara av hög kvalitet. Håller inte utbildningen hög kvalitet försämras den högre utbildningens möjligheter att bidra till jämlikhet:
Utbildningens kvalitet har betydelse i jämlikhetspolitiken. Om det finns kvalitetsskillnader i utbildningen begränsas människors fortsatta möjligheter. Den
som har möjlighet att få utbildning av hög kvalitet får då automatiskt ett försteg framför den som inte har samma möjligheter (proposition 2001/02:15, s
19).

Inom diskursen påtalas att målen för den grundläggande utbildningen bör ändras
för att ”betona högskoleutbildningens vidgade roll i det moderna kunskapssamhället” (proposition 2001/02:15). Målen ska betona ”utbildningens betydelse för
att ge generella färdigheter som kritiskt tänkande och förmåga att analysera på
vetenskaplig grund, samt kommunikativ förmåga” (proposition 2001/02:15, s
21). Den vetenskapliga grunden ses som en förutsättning för att stärka studenterna i sin roll som medborgare och att öka deras möjligheter till inflytande och
aktivt deltagande i samhällslivet. Den skrivs inom diskursen fram som en
förutsättning för att skapa utbildning av god kvalitet. Inom diskursen hänger
dock också frågor om kvalitet i utbildningen samman med hur väl högskolan
lyckas med att sitt mångfaldsarbete.
Den kvantitativa mångfalden antas inom diskursen leda till en kvalitativ mångfald i högskolan, eftersom studenterna från de specifika målgrupperna betraktas
som representerande en ny heterogenitet i intressen och perspektiv (proposition
2001/02:15, SOU 2000:47, SOU 2001:13). Den kvalitativa mångfalden skrivs
fram som något som ställer högre krav på undervisningen. Inom diskursen argumenteras det för att det är viktigt att alla studenter, oavsett bakgrund, känner
sig bekväma i högskolan och i undervisningssituationen. Vikten av att skapa undervisningsformer som ger alla studenter, oavsett bakgrund, goda möjligheter till
inflytande och aktivt deltagande betonas (proposition 2001/02:15, SOU
2000:47, SOU 2001:13).
Den vetenskapliga grunden – och idéerna om argumentens bärkraft – lyfts fram
som grunden i skapandet av en god plattform för undervisning och för att utveckla undervisningsformer där alla, oavsett brakgrund, har samma rättigheter
och skyldigheter (proposition 2001/02:15). Den vetenskapliga grunden, som respektive ämne står för, kan dock behöva kompletteras för att åstadkomma en
undervisning som tar tillvara mångfalden. Inom diskursen lyfts pedagogisk förnyelse och utveckling fram som en förutsättning för att ta tillvara mångfalden. I
en formulering påtalas till exempel att: ”En breddad rekrytering ställer krav på
pedagogisk förnyelse och ett utbud som är bättre anpassat till fler studenter med
varierande bakgrunder” (proposition 2001/02:15, s 21). I en annan artikulation
skrivs att en ökad mångfald ”ställer nya krav på utbildningens, undervisningens
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och examinationens upplägg” (SOU 2001:13, s 88). Här är ett exempel på vilka
krav som ställs på undervisning i relation till frågan om kvinnors och mäns situation i undervisningen:
Det är betydelsefullt att både kvinnor och män känner sig väl tillrätta i undervisningssituationen. Därför bör lärare ha kunskap om genus och hur detta
påverkar undervisningen. Ett sätt att ta till sig sådan kunskap är genom högskolepedagogisk utbildning. Jämställdhetsarbetet måste grundas på kunskap
och i det sammanhanget kan forskning med genusperspektiv bidra till en
ökad kunskapsnivå (proposition 2001/02:15, s 20)

Den kvalitativa mångfalden ställer i det här fallet krav på ökad kunskap om de
nya målgrupperna hos lärarna. I en annan formulering betonas att det finns kulturella klyftor mellan den högre utbildningen och olika sociala och etniska grupper, vilket kräver ett ”medvetet pedagogiskt utvecklingsarbete” (SOU 2000:48, s
89), som också måste få konsekvenser för innehållet i undervisningen. För att
åstadkomma undervisning som hjälper studenterna till en meningsfull inlärning,
påtalas att det i ett mångkulturellt perspektiv är ” viktigt att skapa förutsättningar för ett innehållsligt igenkännande i undervisningen, på ungefär samma sätt som
varit målet med genusperspektivet i utbildningen” (SOU 2000:47, s 89). Undervisningens förankring – och tillämpningar av ett teoretiskt innehåll – i olika verkligheter ses alltså också som en viktig förutsättning för god kvalitet.
Den kvalitativa mångfalden antas i grunden ha en positiv inverkan på kvaliteten
i utbildning och undervisning. I en artikulation skrivs: ”En ökad social och etnisk
mångfald ställer universitet och högskolor inför nya utmaningar och erbjuder nya
möjligheter som kan berika utbildning och forskning och därmed leda till ökad
kvalitet i verksamheten” (SOU 2001:13, s 88). I en annan formulering heter det
att:
I en grupp där studenter har skiftande bakgrund berikas utbildningen av att
olika erfarenheter, perspektiv och uppfattningar bryts mot varandra. En konstruktiv diskussion berikas av skillnader. Utvecklingen av ett kritiskt tänkande på vetenskaplig grund är centrala delar i en högskoleutbildning. Utbildning i heterogen grupp kan kräva en större ansträngning men är en allt mer
nödvändig förutsättning för att uppnå hög kvalitet (proposition 2001/02:15,
s 19).

Mångfald ses alltså som något som berikar utbildningen och tillför olika erfarenheter, perspektiv och uppfattningar i diskussioner inom utbildningen. Mångfald
relateras här till utvecklandet av ett kritiskt tänkande på vetenskaplig grund och
skrivs fram som viktigt för en ökad kvalitet i dessa avseenden. Inom diskursen
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betonas också mångfalden som viktig för att öka förståelsen mellan olika grupper
i samhället och på så sätt bidra till en ökad social sammanhållning.
Inom demokratidiskursen betonas att det är viktigt att mångfalden tas tillvara
och att högskolans verksamhet anpassas till den heterogena studentgruppen.
Förslag för att skapa utbildningar, undervisningsinnehåll och undervisningsformer som passar för olika grupper av studerande läggs fram. Vad gäller utbildningsutbudet framhålls till exempel vikten av att utveckla kortare yrkeshögskoleutbildningar med olika inriktningar (SOU 2001:107, SOU 2004:29). I en utredning om tillträdesregler skrivs angående detta att ”universitet och högskolor måste kunna erbjuda relevanta utbildningar också för elever från de yrkesförberedande programmen” samt ”se över och utveckla sitt utbildningsutbud och göra
det mot bakgrund av sitt lagstadgade uppdrag att bredda rekryteringen (SOU
2004:29, s 156). Tillvarataganden och anpassningar som rör kvinnors och mäns
olika situationer vid högskolan är särskilt betonade och i en artikulation skrivs
till exempel att: ”Kvinnors och mäns olika värderingar och synsätt måste tydliggöras” (SOU 2001:13, s 93). Tillvarataganden och anpassningar till skillnader
som hänförs till andra kategorier av studenter lyfts också fram.
I resonemangen om hur mångfalden ska tas tillvara tillskrivs studenter tillhörandes olika studentkategorier särskilda egenskaper. Studenter tillhörande kategorin ”studenter med annan etnisk bakgrund än svensk” antas ofta ha språksvårigheter och studenter tillhörande kategorin ”studenter från studieovana miljöer”
antas i högre grad vilja läsa yrkesinriktade program. Vad gäller kvinnor lyfts till
exempel försök med ”skapande av utbildningsprogram som innehåller ’mjukare’
delar, t.ex. högskoleingenjör med inriktning mot biologi/energi” (SOU 2001:13, s
94) fram som goda exempel på sätt att ta tillvara mångfalden. Vad gäller andra
grupper betonas vikten av att högskolan satsar på olika typer av stödinsatser, så
som studieteknik, språkverkstäder, skrivstöd etcetera (SOU 2000:47, SOU
2004:29). Det påtalas inom ramen för diskursen att det finns variationer inom
grupperna, men studentsubjekten tillskrivs ändå tydliga positioner och gruppidentiteter. Inom demokratidiskursen finns en intern motsägelse, som kommer till
uttryck i att diskursen å ena sidan innefattar strävanden mot ett demokratiskt
samhälle med gemensamma värderingar (ideal om rättvisa, jämlikhet osv.) samt
förespråkar ideal om den enskilda individens rätt till kunskap och utveckling och
å andra sidan starkt framhåller gruppidentiteter och betonar individen som representant för skilda särintressen.
Momentet studentinflytande
Inom demokratidiskursen anses mångfald vara något som berikar utbildningen
och som därmed bidrar till såväl stärkandet av studenternas möjligheter till ökat
inflytande och aktivt deltagande i samhällslivet som till samhällets demokratiska
utveckling – mångfald i högskolan uppfattas leda till att flera olika medborgar-
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grupper deltar mer aktivt i de demokratiska processerna och gör sina röster hörda i samhällsdebatten. Inom demokratidiskursen betonas också vikten av att studenterna redan under utbildningen får möjligheter att aktivt delta och utöva inflytande över utbildningen och högskolans utveckling (se särskilt Ds 1998:51, proposition 1999/2000:28). Här tenderar beskrivningarna att ”rama in” studenterna som en homogen grupp, som representerar ett specifikt särintresse inom universitetet. Inom diskursen aktualiseras momentet studentinflytande och i en utredning som specifikt behandlar denna fråga skrivs att ”synen på studenten som
medaktör och medansvarig överrensstämmer med samhällets demokratiska ideal
för vars fostran högskolan har en viktig roll” (Ds 1998:51, s 85). Studentinflytande påtalas vara centralt för högskolans kvalitetsarbete:
Studenternas medverkan i kvalitetsarbetet är nödvändig. De skall vara medaktörer i utbildningen. Studenternas lärande och utveckling ska stå i centrum
i undervisningen. Det är därför naturligt att se deras erfarenheter av utbildningen och uppfattningar om hur väl den svarar mot mål och förväntningar
tas till vara i utvecklingsarbetet (proposition 1999/2000:28, s 7).

Studentinflytande skrivs i demokratidiskursen fram som en central komponent i
den högre utbildningen, och påtalas ha ett värde för såväl den yttre som den inre
demokratin. Att ge utrymme för både det formella och informella studentinflytande ses som självklart inom diskursen, och det ses också som en förutsättning
för den högre utbildningens demokratiska potential:
Vi menar att högskolan, som ska stå för demokratiska ideal som öppenhet
och meningsutbyte och som genom ett fristående och kritiskt perspektiv ska
bidra till samhällsutvecklingen, även tydligt måste befrämja dessa ideal i sin
egen organisation och i förhållande till studenterna. Det blir då en viktig
uppgift för högskolan att tydligt bjuda in studenterna till diskussion om såväl
vetenskapliga och samhälleliga frågeställningar som om hur högskolan som
utbildnings- och forskningsinstitution kan utvecklas (Ds 1998:51, s 76).

I proposition 1999/2000:28 föreslås utökade regleringar av studentinflytande.
Bland annat föreslås bestämmelser i högskoleförordningen som ger studenterna
rätt att ingå i alla beslutande och beredande organ – vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation – bestämmelser som gör kursvärderingar obligatoriska inom högskolan. Dessutom påtalas att lärosätena i sina
årsredovisningar bör redovisa hur studentinflytandet utvecklas. Att regleringar
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föreslås vad gäller studentinflytande är på inget sätt nytt120, det nya är istället den
omfattning och inriktning av studentinflytandet som regleringen medför och att
regleringen måste förstås som speglande av ett nytt sätt att betrakta studentinflytande. Angående förslaget om utökad reglering skrivs i propositionen att:
Ett synsätt skall således förverkligas som innebär att studenten skall vara en
medaktör i verksamheten. Stärkt studentinflytande och en utveckling av synen på studenten som medaktör stämmer med samhällets demokratiska ideal
(proposition 1999/2000:28, s 26).

När momentet studentinflytande tillskrivs en mer omfattande innebörd positioneras studenten som medaktör i högskolans verksamhet.
Med uttrycket studenten som medaktör tillskrivs studenten inom diskursen en
aktiv studentroll. Den aktiva studentrollen skrivs fram som viktig ur två perspektiv. Det första har att göra med studenten som aktivt deltagande för att fördjupa
och förbättra högskolans demokratiska processer och högskolans kvalitetsarbete. Det andra perspektivet har att göra med studenten som aktivt deltagande för
att förbättra och fördjupa högskolans pedagogiska processer. Studenten som
med-aktör antas underlätta för studenterna att utveckla ett kritiskt förhållningssätt, självständigt kritiskt tänkande och att söka kunskap. Med studenten som
medaktör betonas därför också studenten som aktiv medskapare av kunskap
inom högskolan. Studenternas olika erfarenheter och åsikter antas bidra till nya
perspektiv och kritiska analyser. I en formulering framhålls att:
Studenterna har olika erfarenheter och åsikter som måste respekteras och
värdesättas, men som också har mycket att tillföra högskolan. Genom att
uppmuntra nya perspektiv och kritisk analys kan den högre utbildningen
närma sig sin kärna: att studenterna vid sidan om kunskaper och färdigheter
utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt och ett kritiskt tänkande (Ds
1998:51, s 85).

Studenten som medaktör är också viktig för att ge studenterna erfarenheter av
medbestämmandefrågor inför sin framtida aktiva yrkes- och medborgarroll.

120

Hösten 1994 föreslås och beslutas att kårobligatoriet ska behållas för att garantera
kontinuitet i studenternas arbete med utbildningsbevakning och den studiesociala miljön
(proposition 1994/95:96). 1995 beslutas att studenterna ska garanteras minst två representanter i högskolornas styrelser och i alla övriga beslutande organ som behandlar utbildningsfrågor, så som fakultetsnämnder och institutionsstyrelser (Ds 1998:51). 1997
införs en ändring i högskoleförordningen som ger studenterna rätt att vara representerade med tre ledamöter i de beslutande organen (Ds 1998:51).
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En sådan förändring ger också studenten bättre förberedelser för det arbetsliv
där det ställs stora krav på individen att kunna ta ansvar för det egna arbetet.
Detta synsätt överrensstämmer med samhällets demokratiska ideal för vars
vård och utveckling högskolan har en avgörande roll (proposition
1999/2000:28).

Med studenten som medaktör framhålls alltså att studenten ska fungera som en
”dynamisk kraft i kunskapsvärlden, både inom undervisningen och sedan i arbetslivet” (proposition 1999/2000:28, s 26).

Studenten som aktivt deltagande
Den tredje subjektspositionen som studenten erbjuds inom den svenska utbildningspolitiska kampen är härledd ur demokratidiskursen. Inom demokratidiskursen bestäms den högre utbildningens yttersta syfte till att befästa demokratin
och bidra till jämlikhet och rättvisa. Mer specifikt finns förhoppningar om att den
högre utbildningen ska bidra till en ökad social sammanhållning samt till jämlikhet och rättvisa med avseende på fördelning av välfärd, inflytande och möjligheter
för individer och olika medborgargrupper att aktivt delta i samhället. Studenten
positioneras som ett subjekt som behöver högre utbildning för att aktivt kunna
utöva sitt medborgarskap – att göra sin röst hörd och bidra till att göra en mångfald av röster från olika samhällsgrupper hörda. Mastersignifikanten aktivt deltagande är det som organiserar subjektspositionen och tillskriver studenten specifika riktlinjer för handling. Via mastersignifikanten den aktivt deltagande – i sin
tur satt i relation till begrepp som kritiskt tänkande, inflytande, mångfald, breddad rekrytering och gruppintressen – betonas både subjektets kognitiva/rationella
förmåga och subjektets vilja att fälla politiska/moraliska omdömen såväl inom
utbildningen som inom samhället i stort.
Grunden för studenten som aktivt deltagande utgörs av en specifik relation mellan individ, grupp, institution och samhälle. Relationen bygger på ett gemensamt
erkännande av värden som demokrati, jämlikhet och rättvisa. Relationen upprättas i balansakten mellan å ena sidan: individens strävanden att förverkliga sina
egna livsmål och att vara delaktig och ha inflytande i samhället samt olika medborgargruppers strävanden mot inflytande och delaktighet och å andra sidan:
samhällets behov av social sammanhållning och kompetenta, representativa medborgare. Relationen går via ett institutionellt beroende i alla led – det är den högre
utbildningens innehåll som utgör grunden för såväl individens, gruppens och
samhällets strävanden och behov. Den högre utbildningen förser subjektet med en
säker grund för framtida handling – en rationell/kognitiv förmåga att fälla kritiska omdömen mellan olika alternativ och en vana att aktivt delta, att se sig själv
som medaktör och att göra sin röst hörd.
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Via mastersignifikanten den aktivt deltagande betonas både subjektets kognitiva/rationella förmågor och subjektets politiska vilja att delta i demokratin och att
medverka till att förändra rådande ojämlika och orättvisa förhållanden. Inom
demokratidiskursen tillskrivs studenten på denna basis en subjektsposition som
öppnar möjligheter att inom utbildning förverkliga sina livsmål samt att kritiskt
granska och omförhandla sina subjektspositioner och sin identitet. Subjektets
politiska vilja ses dock som grundad i en specifik grupptillhörighet och studenten
som aktivt deltagande, tillskrivs framför allt en kollektiv identitet – som kvinna,
man, person med utländsk bakgrund, person från studieovan miljö, person från
arbetarklass etcetera. Mastersignifikanten den aktivt deltagande förutsätter därför subjektet som bärare av specifika intressen och erfarenheter och som representant för en större intressegrupp. De subjektspositioner som subjektet ges möjlighet att kritiskt granska och omförhandla tenderar därför snarare att bli de kollektiva identiteterna än den egna.
Det representerande subjektet – en garant för jämlikhet,
rättvisa och demokratisk utveckling?
På diskursteoretisk basis kan kritik riktas mot demokratidiskursens subjektspositionering av studenten. Subjektet, som mastersignifikanten den aktivt deltagande
förutsätter, är bärare av specifika intressen och egenskaper och ses som en representant för en större grupps intressen. Detta är problematiskt ur tre perspektiv.
För det första riskerar den enskilda studenten att förknippas med specifika intressen och egenskaper utifrån en på förhand tillskriven kollektiv identitet. När
subjekt positioneras utifrån kollektiva identiteter likställs vissa subjekt med varandra, samtidigt som de särskiljs från de andra. Studenten som har studieovan
bakgrund – på några ställen har jag till och med sett uttrycken ”mindre intellektuella studenter” eller ”studieovana studenter” som beteckning på den kollektiva
identiteten – antas till exempel ha svårare att finna sig tillrätta i den akademiska
miljön och antas vara mer benägen att söka sig till yrkesinriktade högskoleutbildningar, än studenten som har studievan bakgrund. Studenten som är kvinna antas
behöva mjukare delar i tekniska utbildningar än studenten som är man, och studenten som har utländsk bakgrund antas behöva språkligt stöd i högre grad än
studenten som har svensk bakgrund. I detta likställande och särskiljande ignoreras i hög grad skillnader som existerar inom gruppen och därmed ignoreras också alla de andra sätt på vilka man också kunde ha bildat grupper. Resultatet blir
att vissa identitetsmöjligheter framhävs som relevanta medan andra ignoreras och
den enskilde studenten riskerar därmed att bli fångad i den kollektiva identitetens
bojor.
För det andra förutsätter demokratidiskursens subjektspositionering av studenten en idé om att representation är möjlig och att representativitet utgör den primära grunden för demokratin. Laclau (1996) dekonstruerar idén om representa206

tivitet genom att påvisa omöjligheten att uppfylla det primära villkoret för representation – nämligen villkoret att det finns en perfekt överföring av representanten för den vilja eller det gruppintresse han eller hon representerar. ”En god representation skulle vara en där viljan riktas åt endast ett håll”121 (Laclau 1996, s
48) och den perfekta överföringen skulle alltså innebära att det sker en fullständig
identifikation från det representerande subjektet med gruppens vilja eller intresse.
Om representanten påverkade viljan åt något håll skulle representationen hotas.
Enligt diskursteorin är identifikation alltid förknippad med aktiv handling och
identifikation är aldrig endast en repetition eller ett passivt införlivande av ett yttre
objekt – i det här fallet gruppens vilja eller intresse. Subjektet påverkar alltid viljan
eller intresset hos dem hon representerar och representation är därför inte möjlig.
Laclau (1996) påtalar att idén om representation legitimerar demokratiska processer och att relationen representant – representerande upprättas, eftersom de
representerade inte finns där beslut som påverkar dem ska fattas, men ändå vill vi
kunna hävda att processen är demokratisk. Men eftersom rollen för den som
representerar aldrig kan vara neutral, kan den demokratiska processen inte göras
mer demokratisk via representation.
För det tredje sätts principer om demokrati, rättvisa och jämlikhet upp som första principer för det representerande subjektet. Genom att hänvisa till Derrida
varnar Mouffe (1996b) för illusionen om att det går att uppnå demokrati, rättvisa och jämlikhet i samhället och inom samhälleliga institutioner. Demokratin bär
alltid på ett löfte om att den skall komma, men på grund av pluralismen och obestämbarheten i det sociala kan den aldrig fullbordas. Detta har att göra med att
ett vi, alltid också förutsätter ett skapande av ett dem och därför måste vi acceptera att varje konsensus – i det här fallet om det svenska demokratiska samhällets
grundläggande principer – är ett resultat av en temporär hegemoni och en stabilisering av makt. Som sådan innehåller den också alltid någon form av exkludering
och en konsensus kring ideal om jämlikhet och rättvisa kan alltså inte leva upp till
sitt eget löfte. Detta innebär dock inte att vi sluta att sträva efter att förbättra demokratiska processer och viktiga samhälleliga institutioner. Mouffes (1996b)
varning uppfattar jag snarare som ett påtalande av att om vi kan acceptera, att
även våra grundläggande demokratiska principer är en konsensus och en temporär hegemoni, kan vi närma oss frågan om demokrati på ett annat sätt – nämligen
genom att ta ansvar för de beslut vi fattar. Att bestämma sig för att bredda rekryteringen till högre utbildning och att öka vissa medborgargruppers möjligheter till
inflytande och delaktighet kan alltså kanske rättfärdigas vid en viss historisk tidpunkt, men, enligt Mouffe (1996b, s 10), bör vi aldrig ”vägra att bära ansvar för

121

“A good representation would be one in which the will moves in only one direction
(Laclau 1996, s 48).
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våra beslut genom att åberopa generella regler eller principer”122. Istället för att
hävda demokrati, jämlikhet och rättvisa som generella principer för subjektets
handlingar och för våra beslut vore det, som jag uppfattar det, ärligare att säga
att det är deras tur nu, på grund utav att dessa grupper blivit exkluderade förut.
Därmed tar man också ansvar för de exkluderanden detta beslut nu innebär.

Sammanfattning demokratidiskursen
I det här kapitlet har jag analyserat innehållet i den tredje diskurs, om den högre
utbildningens syften och mål, som reartikuleras i materialet. Jag har också analyserat den subjektsposition studenten tillskrivs i diskursen. Precis som i de två föregående analyskapitlen har jag aktualiserat två delvis skilda språkbruk i analysen
– ett språkbruk som bygger på en diskursteoretisk analytisk ram av begrepp och
logiker samt ett språkbruk som bygger på en materialgenererad empirisk ram av
begrepp och logiker. Genom aktualiserandet av dessa språkbruk har jag undersökt och konstruerat demokratidiskursen samt härlett och diskuterat studenten
som aktivt deltagande. Jag gör följande uppställning för att sammanfatta och
renodla innehållet i analysen:
DISKURS
Nodalpunkt
Myt
Syften och mål
Moment

SUBJEKTSPOSITION
Mastersignifikant
Moment

122

Demokratidiskursen
Befästa demokratin
Den öppna högskolan
Befästa demokratin och bidra till jämlikhet
och rättvisa
Samverkan, mångfald, breddad rekrytering,
studentinflytande
Det representerande subjektet
Aktivt deltagande
Politisk vilja, kritiskt tänkande, gruppintresse, gemenskap

”we should never refuse bearing responsibility for our decisions by invoking the
commands of general rules or principles” (Mouffe 1996b, s 10).
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Kapitel 8 Identitetsdiskursen

Den fjärde, och sista, strukturerade totalitet som gör sig gällande i materialet benämner jag identitetsdiskursen. Reartikulationer av diskursen förekommer under
en begränsad del av tidsperioden inom ramen för de analyserade texterna. Diskursen åtnjuter egentligen aldrig någon stark legitimitet inom den utbildningspolitiska kampen och särskiljer sig på det sättet från de övriga diskurserna. Diskursens huvudsakliga argumentationslinjer reartikuleras i få texter och framträder i
flera fall inte som tydliga uttryck i texterna, utan snarare som spår eller anomalier.
Diskursen kommer dock tydligt till uttryck vid tiden för millennieskiftet vilket
motiverar att jag ändå undersöker och konstruerar en fjärde utbildningspolitisk
diskurs123. Innan jag går närmare in på att undersöka innehållet i identitetsdiskursen, och visa hur diskursen etableras inom den utbildningspolitiska kampen,
vill jag kommentera grunderna för min konstruktion och benämningen av diskursen lite närmare.
Identitetsdiskursen låter sig inte på ett enkelt sätt inordnas i samma analytiska
struktur som de tre tidigare konstruerade diskurserna. Vad gäller de tre tidigare
diskurserna är det möjligt att identifiera gemensamma nämnare i det språkbruk
som lanseras via de skilda artikulationer som respektive diskurs omfattar samt att
utveckla resonemangen om hur den högre utbildningens mål och syften bestäms
inom ramen för respektive diskurs. Vad gäller identitetsdiskursen är detta något
svårare. Identitetsdiskursen fungerar inte på samma sätt som de övriga diskurserna. Identitetsdiskursen särskiljer sig från de övriga diskurserna därför att den
snarare är konstruerad och fungerar som en kritik mot sådana sätt att kategori-

123

Identitetsdiskursen har i huvudsak undersökts och konstruerats utifrån min läsning av
SOU 2000:47 (i texten kallad ”mångfaldsutredningen”) och SOU 2001:13 (i texten kallad (”den högskolepedagogiska utredningen”). I mina första läsningar av SOU 1992:1
och Ds 1992:1 fann jag formuleringar som inte passade in i logiken i de diskurser som
texterna i övrigt bygger på. Dessa formuleringar har jag i mina senare läsningar kunnat
hänföra till identitetsdiskursen och jag ger därför ett antal exempel även från dessa texter. På grund av att formuleringarna inte är särskilt framträdande i texterna, utan snarare
framträder som spår, eller anomalier, finner jag det dock inte rimligt att tala om artikulationer av en identitetsdiskurs i den utbildningspolitiska kampen redan vid tiden för högskolereformen 1993.
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sera och ordna världen som förekommer inom de övriga diskurserna. Även inom
de övriga diskurserna reses kritik mot ”motståndarens” argument, men där artikulationerna inom dessa diskurser direkt föreslår alternativ till det de kritiserar,
tvekar eller tystnar artikulationerna inom identitetsdiskursen ofta. Tvekan och
tystnaden är en logisk konsekvens av att artikulationerna inom identitetsdiskursen också förhåller sig kritiska till de normativt föreslagna handlingsalternativ,
och de bestämningar av generella mål och syften för högre utbildning, som de
övriga diskurserna resulterar i. Sådana handlingsalternativ framhålls alltid vara
partiska – det vill säga att de stödjer vissa(s) idéer och marginaliserar andra(s) –
och inom identitetsdiskursen finns en varsamhet mot att gå in i den typen av resonemang.
Skillnaden mellan identitetsdiskursen och de övriga diskurserna hänger samman
med att identitetsdiskursen är en postmodern diskurs, medan de övriga tre är
modernitetsdiskurser. De tre övriga diskurserna betraktar jag som modernitetsdiskurser eftersom de fäster stor tilltro till idéerna om välfärdsstatens och välfärdspolitikens goda potential. Den kritik som reses inom identitetsdiskursen pekar däremot mot problem, som kanske inte är möjliga att lösa genom de välfärdspolitiska problem- och lösningsformuleringarna och det sätt på vilket välfärdsstaten är konstruerad. Inom identitetsdiskursen finner jag därför inte på
samma sätt bestämningar av den högre utbildningens syften och mål. Formuleringarna är mer flyktiga och låter sig inte direkt fångas. Jag måste därför i högre
grad läsa ut sådana bestämningar mellan raderna i den kritik som inom diskursen
riktas mot de bestämningar, vilka görs inom ramen för de övriga diskurserna.
Identitetsdiskursen bygger på postmoderna idéer om identitet, identitetsskapande och kunskap. Liksom inom demokratidiskursen uppmärksammas frågor
om mångfald, men inom identitetsdiskursen förläggs fokus till andra aspekter.
Inom diskursen problematiseras och kritiseras sättet på vilket mångfaldsfrågan –
via diskussioner om social och etnisk snedrekrytering – kommit att hanteras både
inom politiken och inom forskningen. Angående forskningen skrivs till exempel
att:
Forskningen om social snedrekrytering är mer modern i betydelsen att den
tekniskt manipulerar stora enkätmaterial och befintlig offentlig statistik i syfte att bidra till lösningen av samhällsproblem. Den är förankrad i ett modernt
samhälle där en central idé är rättvis fördelning av en rad olika resurser (SOU
2000:47, s 41).

Inom identitetsdiskursen problematiseras frågor om social och etnisk tillhörighet
utifrån andra grunder. De socialstatiska kategorier – klass, kön, ålder, nationell
identitet, etnicitet, kulturell grupp osv. – som används för att belysa den sociala
och etniska snedrekryteringen, påtalas avspegla vårt samhälles sociala skiktning.
Sådana kategorier uppfattas som problematiska då de innebär att grupper kon210

strueras som inte påtagligt existerar. Kategorierna för samman individer – med
lika existensvillkor i vissa, men inte andra, avseenden – och konstruerar gruppidentiteter. Kategorierna och gruppidentiteterna fungerar sedan som grund för att
uppmärksamma skillnader mellan individer. I en artikulation påtalas angående
detta att:
Den uppmärksamhet vi väljer att ge skillnader respektive likheter mellan
människor, samt vilka slags likheter och skillnader som uppmärksammas,
förändras över tid och varierar med samhällssituation. Vår tillvaro är fylld av
begrepp som på olika sätt fäster avseende vid skillnader mellan människor,
t.ex. kast, stånd, klass, kön ålder, ras, kulturell grupp, etnicitet, nationalitet,
sexuell orientering osv. Samtidigt som sådana begrepp betonar skillnader som
präglar individuella identiteter har de en tendens att svetsa samman människor på basis av vissa gemensamma egenskaper och gruppidentiteter (SOU
2000:47, s 51).

De skillnader och likheter som uppmärksammas via kategoriseringen tillmäts olika betydelser – och kategoriseringen uppfattas på så sätt bidra till skapandet av
ojämlika styrkeförhållanden mellan olika grupper. Kategorierna beskrivs också
som något som riskerar att permanenta gruppidentiteter som inte erkänner individuell särart och därmed förhindrar individer att välja tillhörighet och skapa
starka individuella identiteter. Diskussionerna om social och etnisk snedrekrytering ses utifrån detta som problematiska, eftersom både dess problem- och lösningsformuleringar riskerar att bidra till såväl skapandet av ojämlika styrkeförhållanden mellan olika samhälleliga grupper som till att permanenta gruppidentiteter och strukturella bestämningar av individen.
För att inte hamna i samma problem, som den ovan kritiserade mer moderna
forskningen och politiken, vad gäller mångfaldsfrågan, görs inom identitetsdiskursen referenser till forskning om etnicitet och mångkulturalism som bygger på
postmodern eller poststrukturell teori. I en formulering betonas att sådan forskning ”har en helt annan karaktär och domineras av undersökningar som kritiskt
reflekterar över olika samhälleliga kategoriseringar och begrepp” (SOU 2000:47,
s 41). Forskningen uppges vidare vara ”mer postmodern i betydelsen att dess
många röster aldrig smält samman till en samlad välfärdsstatlig attack på problemet” (SOU 2000:47, s 41). Forskningen uppges också ta ”färg av ett postmodernt samhälle där frågan om individens identitet har kommit att bli central”
(SOU 2000:47, s 41). Med denna forskning som grund vrids fokus, vad gäller
mångfaldsfrågan, bort från diskussioner om social och etnisk snedrekrytering till
diskussioner om identitet.
Identitet omtalas inom diskursen som en central fråga, både i termer av det
svenska samhällets förändrade identitet, den högre utbildningens förändrade
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identitet och i termer av individens kulturella identitet. Inom diskursen betonas att
Sverige sedan lång tid tillbaka genomgår en omvandling från ett i kulturellt avseende mer homogent samhälle till ett samhälle med mångfald (jfr SOU 2000:47, s
14). Omvandlingen till ett mer mångkulturellt samhälle skrivs fram som en process som skapat skillnader i levnadsvillkor och marginalisering av vissa medborgargrupper. Framför allt betonas den marginalisering och utanförskap som
drabbat/drabbar personer med annan etnisk härkomst än svensk (jfr SOU
2000:47, s 9). Omvandlingen skrivs också fram som en process som givit en ”ny
innebörd åt vad det vill säga att vara svensk” och skapat ”ett rikt identitetsmaterial som individer kan förhålla sig till när de arbetar med sina identiteter” (SOU
2000:47, s 52). Inom diskursen betonas att just den kulturella tillhörigheten blivit
en alltmer central aspekt i individens identitetsarbete. Individens identitet ses dock
som något som aldrig blir färdig. Identiteten fortsätter att förändras i relation till
såväl det framväxande mångkulturella Sverige som i relation till vad som inom
diskursen skrivs fram som ett större komplext globalt samhälle. Vad gäller den
högre utbildningens identitet skrivs utbildningssystemet fram som djupt förankrat i samhällets olika strukturer och institutioner. Det ses som ett system med
problem att förhålla sig till mångfald och med problem att ge skilda kulturella
tillhörigheter erkännande. Samtidigt påtalas dock att den högre utbildningen har
en potential att vara en god resurs för den enskilda individen i det mångkulturella
samhället: ”Vi går från ett slutet samhälle till ett världssamhälle, där det är nödvändigt med utbildning för att kunna orientera sig och verka” (SOU 2001:13, s
58) heter det i en formulering.
Inom identitetsdiskursen framhåller artikulationerna att den orientering högre
utbildning ska ge studenten inte kan bestämmas på förhand, vare sig på en samhällelig eller på en institutionell nivå. I en artikulation framhålls till exempel att:
”Staten bör inte fastställa övergripande mål för enskilda individers integration”
(proposition 1997/98:16, s 22 citerad i SOU 2000:47, s 49). Utbildning bör i
stället betraktas som något som ”sker i ett spänningsfyllt samspel mellan individ
och samhälle” (SOU 2000:47, s 30). Inom diskursen finns en betoning på studenten som en individ som söker efter personlig utveckling och sammanhang i ett
kulturellt globaliserat samhälle. I relation till detta bestäms den högre utbildningens yttersta syfte till att stödja studentens identitetsarbete. Den högre utbildningen, som samhällig institution, ska dock inte bestämma en absolut riktning för
studentens identitetsarbete, utan istället bejaka och respektera individuella särdrag och ge ”individen möjligheter att förverkliga sina mål i livet” (SOU 2000:47,
s 49).
Inom identitetsdiskursen tonar här ett ställningstagande för det partikulära
fram, som påtagligt skiljer sig från såväl den klassiska akademiska diskursen som
demokratidiskursens betonande av det universella. Artikulationerna inom identi-
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tetsdiskursen påtalar dock samtidigt, att det är viktigt att inom den högre utbildningen erkänna de yttersta gränser som finns i ett samhälle:
Samhällen byggs emellertid inte på individuella olikheter, utan på det som
många erkänner som gemensamt. Det finns därför en inbyggd spänning i det
som nu kallas mångfald, mellan den av individen valda kulturella tillhörigheten och både olika standardiserande krafter i samhället och allmängiltiga
samhällsvärden som dels syftar till att tillförsäkra alla individer vissa rättigheter och dels ska hindra samhället från att brytas sönder av interna motsättningar mellan olika gruppintressen (SOU 2000:47, s 49-50).

De yttersta gränserna ska tillförsäkra skilda kulturella tillhörigheter erkännande
och lämna ett stort utrymme för olika sätt att leva och tänka, samtidigt som de
ska hindra samhället från att brytas sönder av motsättningar. Vad de yttersta
gränserna uppfattas bestå i, kan avläsas i formuleringar som ”de kulturella och
humanistiska värden som är en del av det goda samhället” (Ds 1992:1); ”demokrati, jämlikhet, allas lika värde” (SOU 1992:1, s 81); ”ömsesidig respekt och
tolerans” (SOU 2000:47, s 50). Den högre utbildningen tillskrivs inom ramen för
identitetsdiskursen det dubbla syftet att dels stödja individens identitetsarbete,
samtidigt som den bör verka för, och utifrån, det som många erkänner som
gemensamt – nämligen alla människors lika värde, rätten att komma till tals, ömsesidig respekt, tolerans osv.

Identitetsdiskursen introduceras
Identitetsdiskursen introduceras inom den svenska utbildningspolitiska kampen
via SOU 2000:47 Mångfald i högskolan – i texten kallad mångfaldsutredningen.
Identitetsdiskursen introduceras som en konsekvens av att en särskild utredare
tillkallas 1999, under den socialdemokratiska regeringens mandatperiod. Utredaren, en rektor vid ett av landets lärosäten,124 får i uppdrag att lämna förslag till
åtgärder för att öka mångfalden inom högskolan med särskilt avseende på social
och etnisk bakgrund bland studenter och lärare. Utredningen förväntas bidra till
mål om att högskolan bättre ska kunna svara upp mot mångfalden i samhället –
och den ska särskilt fokusera etnicitet. Flera av de idéer som artikuleras i mångfaldsutredningen är nya idéer inom den utbildningspolitiska kampen och dessa
nya idéer är centrala för organiserandet av identitetsdiskursen. Även om jag redan
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Mångfaldsutredningens arbete leds av Boel Flodgren, rektor, som tillkallats som särskild utredare. Anders Persson, docent, utnämns till sekreterare och Lars Eriksson, projektledare, till expert. Till utredningen knyts också en referensgrupp som består av ett
antal rektorer, en lektor, en universitetsadjunkt, en student och en politiskt sakkunnig.
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i tidigare texter125 kan hitta antydningar till diskursens bestämningar av den högre utbildningens mål och syften, betraktar jag det därför som en artikulation av
en ny utbildningspolitisk diskurs.
Demokratidiskursen åtnjuter en stark legitimitet vid millennieskiftet och paradoxalt nog är det samtidigt det som möjliggör artikulationen av en ny utbildningspolitisk diskurs. Artikulationen av identitetsdiskursen inom den utbildningspolitiska kampen möjliggörs nämligen just av de diskussioner som demokratidiskursen aktualiserar – diskussioner om behovet att utjämna den sociala
och etniska snedrekryteringen till högre utbildning och att via högre utbildning
stärka olika medborgargruppers möjligheter till inflytande i det svenska samhället. De idéer om identitet och etnicitet som artikuleras i mångfaldsutredningen, ser
jag dock inte som reartikulationer av demokratidiskursen utan som starkt kopplade till idéer och diskussioner utanför den utbildningspolitiska kampen.
Jag har tidigare påtalat att frågor om etnicitet, invandring och integration börjar
diskuteras alltmer intensivt i den offentliga debatten i mitten av 1990-talet. Jag
har också nämnt att invandrarpolitiska kommitténs rapporter (SOU 1996:55a,
SOU 1996:55b) bidrar till att frågan om etnicitet aktualiseras inom den utbildningspolitiska kampen. Därtill har jag lyft fram demokratiutredningen (SOU
2000:1) och dess påtalanden om olika aspekter av medborgarinflytande och delaktighet. När identitetsdiskursen artikuleras är det bland annat med hänvisning
till invandrarpolitiska kommitténs rapporter och demokratiutredningen. I mångfaldsutredningen skrivs:
Flera utredningar har på senare tid pekat på inslag i den samhällsförvandling
vi nu befinner oss mitt inne i. Den invandrarpolitiska kommittén visade vid
mitten av 1990-talet på Sveriges snabba förvandling till ett mångkulturellt
samhälle, på ett tilltagande etniskt utanförskap i vårt samhälle och på möjligheten av en ny integrationspolitik istället för den tidigare invandrarpolitiken.
[…] Demokratiutredningen visade i sitt slutbetänkande att det politiska utanförskapet tilltar för i synnerhet ungdomar, arbetslösa och personer med utländsk bakgrund. Bilden av ett nytt och i många fall etniskt definierat utanförskap växer fram (SOU 2000:47, s 29).

Mångfaldsutredningen framhåller alltså att utanförskap drabbar dem som benämns personer med utländsk bakgrund – inte minst på arbetsmarknaden – och
påtalar att det därför närmast är stigmatiserande att ha utländsk bakgrund i Sverige. Frågor om mångfald och etnicitet ses därför som centrala.
I utredningarna, som mångfaldsutredningen anknyter till, ges möjligheter till
olika språkliga inramningar av mångfalds- och etnicitetsfrågan. Moment som

125

Framför allt i SOU 1992:1 och Ds 1992:1.
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mångfald och etnicitet utgör alltså flytande signifikanter och en kamp förs om att
tillskrivs dessa särskilda innebörder. Där artikulationer inom demokratidiskursen
ensidigt fokuserar – och därmed bidrar till – konstruktioner av skillnader mellan
olika grupper av medborgare, fokuserar mångfaldsutredningen också på de problem konstruktionen av dessa skillnader medför. Inom identitetsdiskursen lyfts
alltså en liknande problematik som inom demokratidiskursen fram, men som en
logisk konsekvens av de skilda språkliga inramningar mångfaldsfrågan får inom
ramen för diskurserna, upprättas antagonistiska relationer mellan demokratidiskursen och identitetsdiskursen.
För att lyfta fram problem rörande gruppidentitet – och vad som uppfattas vara
den ”invandrarproblematik” (SOU 2000:47, s 53) som många i Sverige brottas
med idag – citeras Goffman i mångfaldsutredningen:
Det speciella med den stigmatiserades situation är att samhället talar om för
honom att han är medlem i en större grupp, vilket innebär att han är en normal människa, men att han också i viss mån är ’annorlunda’ och att det vore
dåraktigt att förneka denna olikhet. Olikheten som sådan har förstås sin rot i
samhället, för innan en viss olikhet kan få någon större betydelse, måste den
få en begreppslig utformning inom samhället som helhet (Goffman 1971, s
129 citerad i SOU 2000:47, s 53).

Den stigmatiserade åtnjuter enligt Goffman en så kallad ”annorlunda normalitet”, en beskrivning som i mångfaldsutredningen uppges ”känns kusligt aktuell
när den tillämpas på dagens svenska invandrardiskurs” (SOU 2000:47, s 54):
å ena sidan framställs invandrarna som innanför men å andra sidan markeras
utanförskap genom själva behovet av att betona innanförskap; å ena sidan
hävdas att invandrare ska likställas med svenskar, vilket å andra sidan kan
uppfattas som orättvist med tanke på t.ex. många invandrares behov av särskilt stöd för att kunna integrera sig i samhället; å ena sidan skapar det på
både välvilliga och mindre välvilliga grunder utanförskapet en grogrund för
odling av gruppidentiter som åtminstone leder till en bekräftelse av ’annorlunda normalitet’, vilket å andra sidan ytterligare kan befästa utanförskapet
(SOU 2000:47, s 55).

Mångfaldsutredningen lyfter också fram studier, som visar att invandrarungdomar har ett slags dubbelt främlingskap i det svenska samhället, och citerar –
Masoud Kamali:
Många av dessa ungdomar hamnar i ett tomrum där det saknas en för dem
accepterad värdegemenskap. Familjens värderingar visar sig mer och mer dysfunktionella i det svenska samhället, å ena sidan, och det svenska samhället
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verkar fientligt och uteslutande för dem, å den andra. Detta stöter ut invandrarungdomarna ur två kontrollsystem, nämligen familjens och samhällets
(Masoud Kamali 1993, s 39 citerad i SOU 2000:47, s 62).

Att konstruera etnicitet och individens etniska härkomst som en central problematik ses som både rättfärdigat och problematiskt i utredningen. Rättfärdigat
eftersom det finns tendenser till en etnisk underordning i samhället, vilket legitimerar skilda gruppidentiteters krav på synliggörande. Problematiskt eftersom den
individuella identiteten riskerar att inte erkännas.
Individuell identitet bestäms inom identitetsdiskursen som i ”hög grad tillvald”
och ”betydligt flyktigare” i ”det sen- eller postmoderna vägskäl där vi nu befinner
oss” (SOU 2000:47, s 55). Individuell identitet bestäms som skapad i ett spänningsfält mellan individ, grupp och samhälle. I grupp och samhälle uppges olika
standardiserande krafter verka – av grupp och samhälle givna konstruktioner
och definitioner av identitet – som individen har att förhålla sig till i sitt
identitetsarbete. I mångfaldsutredningen framhålls dock att individen inte alltid
förhåller sig på förväntade sätt till de givna konstruktionerna. I utredningen
skrivs:
Men individer förhåller sig inte alltid på förväntade sätt till sådana identiteter. Detta illustreras just nu av att samtidigt som ordet invandrare officiellt
förklarats obrukbart för att beteckna personer födda i Sverige av utländska
föräldrar, kallar sig vissa individer som är födda här just invandrare för att
markera samhörigheten med denna grupp. Detta visar att människor i många
fall förhåller sig som aktörer till identiteter, de är inte slavar under andras
konstruktioner och definitioner (SOU 2000:47, s 53).

Individen förhåller sig alltså till de standardiserade krafterna i sitt identitetsarbete,
men är inte determinerad av dessa. Individen är istället en aktör i sitt eget identitetsarbete. Inom diskursen påtalas att högskolan har problem att förhålla sig till
individuella identiteter och att de givna samhälleliga definitionerna av identitet
ofta tas som utgångspunkt i verksamheten. Detta ses som problematiskt och i
mångfaldsutredningen påtalas att:
När dessutom vissa aspekter av den sociala bakgrunden görs till faktorer som
förklarar social snedrekrytering i utbildningssystemet, tenderar karakteristika
som äger giltighet för en majoritet av en statistiskt konstruerad grupp att
också bli individuellt definierade. Personer som har en bakgrund utan studietradition kan därmed komma att förvandlas till ’studieovana’ individer (till
och med i seriösa sammanhang har vi idag hört ordet ’personer med lägre intellektuell nivå’ användas för att beskriva denna kategori). Marken är därmed
förberedd för planteringen av ett individuellt handikapptänkande och de ’socialt studiehandikappade’ individerna kan därmed komma att slås samman
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med individer som är studiehandikappade av andra skäl, t.ex. de som har
bristande språkkunskaper (SOU 2000:47, s 35-36).

Den enskilda studenten riskerar alltså att på förhand tillskrivas specifika egenskaper, som
i värsta fall betraktas som problematiska ur högskolans perspektiv. Längre fram i utredningen påpekas att högskolan måste betrakta problembilden som mycket mer komplex –
framför allt gäller detta inom gruppen med annan kulturell bakgrund än svensk. I utredningen skrivs angående detta att:

Problembilden inom gruppen med studenter med annan kulturell bakgrund
än svensk visade sig vara komplex, omfattande och innefattande en mängd
olika sammanhang till vilka man förhåller sig väldigt olika. Därför visade det
sig svårt att förhålla sig till dem som grupp. Snarare verkar studenter med
annan kulturell bakgrund reflektera en mängd olika individer som lever inom
och förhåller sig till en mängd olika sammanhang ur vilka unika utbildningsberättelser om vägen till och upplevelsen av universitetet framträder (SOU
2000:47, s 59).

Inom diskursen uppmanas den högre utbildningen att undvika att bidra till de på
förhand tillskrivna identiteterna och att undvika att betrakta studenterna som
gruppmedlemmar. Istället bör den högre utbildningen betrakta studenter som
individer sökande efter tillhörighet – och som aktörer i sina egna liv. Frågor om
mångfald och identitet konstrueras alltså som mer komplexa inom identitetsdiskursen än vad som är fallet inom demokratidiskursen.
När identitetsdiskursen artikuleras markeras en önskad delaktighet i ”1990talets nya kulturella integrationspolitik”. Insikten om att ”kulturell mångfald ska
bevaras och individen ska tillförsäkras rätt att välja kulturell tillhörighet” (SOU
2000:47, s 71) benämns i utredningen som ”en ledstjärna” (SOU 2000:47, s 71)
för denna delaktighet. Jag uppfattar att just betoningen av individens rätt att välja
en kulturell tillhörighet används för att lyfta fram individens rätt till en egen identitet och för att betona vikten av att den högre utbildningen tillerkänner studenten
värde som unik individ och inte reducerar henne till bärare av egenskaper som
har sin grund i en på förhand given kollektiv identitet.

Aktualiserandet av diskursens nodalpunkt och myt
Inom identitetsdiskursen tillskrivs den högre utbildningen det dubbla syftet att
dels stödja den enskilda individens identitetsarbete, dels verka för det som många
erkänner som gemensamt – nämligen alla människors lika värde, rätten att komma till tals, ömsesidig respekt, tolerans osv. Som en grund för det fortsatta undersökandet och konstruktionen av innehållet i identitetsdiskursen samt av de närmare bestämningar av den högre utbildningens syften och mål som diskursen
217

resulterar i ges ett inledande exempel på hur diskursens nodalpunkt och myt etableras via mångfaldsutredningen. Jag har kursiverat vissa ord för att förenkla
läsningen av den analys som sedan följer:
Den högre utbildningen har en central roll i ett samhälle som präglas av en
större mångfald än tidigare. Genom god utbildning kan högskolan bidra till
individers integration i samhället och därmed bidra till goda livsvillkor. Högskoleutbildningens förankring i det vetenskapliga och reflexiva tänkandet och
i ett internationellt forsknings- och utbildningssamhälle är vidare ett viktigt
bidrag till ökad kulturell förståelse i det svenska samhället.
[…]
Som framgått är både individers och gruppers identitet av stor betydelse i det
mångkulturella samhället och i regeringens integrationspolitiska proposition
betonades likaledes värdet av en stark individuell identitet i ett mångkulturellt
samhälle. Av propositionen framgick dessutom värdet av en öppen och levande debatt, av tolerans samt kreativitet och oräddhet. Eftersom detta också
är förutsättningar för en god vetenskaplig utveckling och högskoleutbildningen just ska främja det självständiga och kritiska tänkande kan högskolan här
ge ett speciellt bidrag till individer som lever i det identitetspolitiska spänningsfält som bildas mellan individ, grupp och samhälle, alldeles oavsett om
det tar färg av etnicitet, kön, klass eller något annat (SOU 2000:47, s 56-57).

I citatet ovan antas att högre utbildning har en central roll i det mångkulturella
samhället, då utbildningen kan bidra till individers integration och goda livsvillkor. Utbildningens innehåll – i citatet bland annat uttryckt som ”Högskoleutbildningens förankring i det vetenskapliga och reflexiva tänkandet och i ett internationellt forsknings- och utbildningssamhälle” – antas ha en särskild betydelse för
individens identitetsarbete. Detta identitetsarbete antas ske ”i det identitetspolitiska spänningsfält som bildas mellan individ, grupp och samhälle”. I mångfaldsutredningen framhålls ”det förhöjda värdet av kritiskt och självständigt tänkande
individer i det identitetspolitiska spänningsfält som finns mellan individ, grupp
och samhälle” (SOU 2000:47, s 11). Utifrån dessa antaganden tas utgångspunkten i värden som alla människors rätt till en stark individuell identitet, en öppen
och levande debatt, tolerans samt kreativitet och oräddhet. Uttrycket ”det mångkulturella samhället” används för att betona den högre utbildningens ansvar att
bidra till dessa värden. Begreppet individuell identitet utgör diskursens nodalpunkt och det mångkulturella samhället utgör diskursens myt.
Nodalpunkten individuell identitet
Nodalpunkten individuell identitet tillskrivs inom identitetsdiskursen betydelsen
”identitet som i hög grad tillvald, flyktig och skapad i ett spänningsfält mellan
individ, grupp och samhälle”. Individen förhåller sig som aktör till sin egen identi218

tet, har ett rikt identitetsmaterial att förhålla sig till och är inte slav under andras
konstruktioner och definitioner. I grupp och samhälle verkar dock olika standardiserande krafter – av grupp och samhälle givna konstruktioner och definitioner
av identitet – som individen har att förhålla sig till i sitt identitetsarbete. Element
som självständighet, kritiskt tänkande och högskolan har ingen betydelse i sig
själva – de utgör element fram till det att de tillskrivs specifika betydelser i den diskursivt upprättade ekvivalenskedjan och övergår där till moment.
Övergången till moment sker i citatet ovan just i det ögonblicket då elementen
relateras till nodalpunkten individuell identitet. Via nodalpunkten individuell
identitet kommer den högre utbildningens reflexiva dimension och betydelse för
individens identitetsarbete och val av kulturell tillhörighet i fokus. Momenten
självständighet och kritiskt tänkande blir ekvivalerade med ökade möjligheter att
välja tillhörighet och att skapa en stark individuell identitet i det mångkulturella
samhället. Momentet högskolan blir ekvivalerat med en potential för individuellt
identitetsarbete i det identitetspolitiska spänningsfält som finns mellan individ,
grupp och samhälle. I mångfaldsutredningen framhålls den högre utbildningens
betydelse i ett mångkulturellt samhälle och det skrivs att genom ”dess reflexiva
karaktär” (SOU 2000:47, s 11) kan högre utbildning bidra till såväl ”större kulturell förståelse” (SOU 2000:47, s 11) som ”kritiskt och självständigt tänkande
individer” (SOU 2000:47, s 11).
Myten om det mångkulturella samhället
Myten om det mångkulturella samhället är det som inom identitetsdiskursen organiserar den högre utbildningens begriplighetsfält. Jag uppfattar att odlandet av
myten om det mångkulturella samhället sker som ett annat svar på den nationella
identitetskris, som jag tidigare skrivit fram som en förklaring till odlandet av demokratidiskursen. Den nationella identitetskrisen uppträder i följderna av en allt
högre grad av kulturell globalisering – en process som skapar rubbningsprocesser och som i det här fallet bidragit till en decentrering av den svenska nationens
struktur och splittrat den sedan tidigare existerande nationella identiteten. Som
påtalades i samband med analysen av demokratidiskursen har detta lett till både
ett ifrågasättande av den nationella identiteten och ett ifrågasättande av om alla
grupper av medborgare verkligen åtnjuter samma rättigheter och skyldigheter.
Det är dessa ifrågasättanden som demokratidiskursen och odlandet av myten om
den öppna högskolan framför allt svarar an mot. Rubbningsprocesserna har
dock också lett till framlyftanden av att frågor om kulturell tillhörighet blivit
alltmer framträdande, att det identitetsmaterial individen har att arbeta med blivit
allt rikare och att individens identitetsarbete sker i ett spänningsfält mellan individ, grupp och samhälle. Det är detta framlyftande som jag uppfattar att identitetsdiskursen och odlandet av myten om det mångkulturella samhället framför
allt svarar an mot.
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Rubbningsprocesserna, orsakade av den allt högre graden av kulturell globalisering, har alltså framkallat en identitetskris och lett till ett misslyckande i att
skänka de sociala aktörerna – i det här fallet de enskilda individerna inom den
svenska nationsstaten – identitet. De nationella utbildningspolitiska aktörerna – i
det här fallet mångfaldsutredningen – uppträder i det läget som politiska agenter
och träder fram i det rum som öppnats upp genom strukturernas sönderfall.
Myten om det mångkulturella samhället etableras som ett nytt representationsrum och är ett försök att skapa nya former för identifiering. I det här fallet skapas former för identifiering mellan enskilda individer inom och bortom den
svenska nationsgränsen. Det skapas också former för identifiering inom den enskilda individen. Med inom individen syftar jag här på mytens sätt att odla idéer
om det normala i att ha en splittrad kulturell tillhörighet – att ständigt tvingas
välja och omförhandla sin egen identitet i relation till det rika identitetsmaterial
individen har att arbeta med i det mångkulturella samhället. Det mångkulturella
samhället skrivs fram som ett rum där ömsesidig respekt och tolerans är de
främsta värdena och där alla individer åtnjuter rätten till en egen vald kulturell
tillhörighet, har lika värde och rätt att komma till tals. Inom ramen för identitetsdiskursen blir myten om det mångkulturella samhället en gångbar kollektiv
fantasi som beskriver horisonten, eller gränserna för den högre utbildningens
begriplighetsfält.
Det mångkulturella samhället bestäms inom identitetsdiskursen som ett sen- eller postmodernt samhälle som, precis som det låter, innehåller flera kulturer. Kultur definieras som en uppsättning delade regler, värden och symboler (jfr SOU
2000:47, s 48). Utifrån denna definition påtalas att det inte finns några monokulturella samhällen och det svenska samhället beskrivs som ett samhälle med en
”myllrande mångfald” (SOU 2000:47, s 48). En stor fråga inom diskursen är på
vilket sätt samhället ska förhålla sig till mångfalden. I mångfaldsutredningen lyfts
undran om vi ska fokusera på ”gränser eller gråzoner” eller på ”det renodlade
eller blandningar” (SOU 2000:47, s 48). I utredningen besvaras denna undran
på följande sätt:
Eriksen (1999) svarar så här: ’Världen består inte av avgränsade kulturer.
Den består av över fem miljarder människor som i varierande grad är präglade av olika kulturella former och traditioner som överlappar varandra och
uppvisar stor individuell variation. Renhet och entydiga gränser är fantasifoster skapade av offer för alltför sträng potträning. Världen är skitig och består
av ett myller av gråzoner’ ” (Eriksen 1999, s 60 citerad i SOU 2000:47, s 48).

Enligt myten är det mångkulturella samhället ett samhälle där skilda kulturer ”flätas samman till en organisk helhet” (Roth 1996, s 31 citerad i SOU 2000:47, s
48). Det mångkulturella samhället skapar ett mervärde, eftersom mångfalden in220

nebär att något nytt skapas som inte skulle ha skapats om kulturerna existerat
för sig själva. Det mångkulturella samhället innebär dock inte att ”minoritetskulturer ska assimileras in i majoritetskulturen eller att kulturer ska smältas samman
till en allmän samhällskultur” (SOU 2000:47, s 49). Det specifika i de enskilda
kulturerna ska inte raderas ut och de olika kulturerna ska kunna ”samexistera på
lika villkor” (SOU 2000:47, s 49). Det mångkulturella samhället ger inte det etniskt svenska företräde och vi ska senare se hur den högre utbildningen, i det
mångkulturella samhället, får i uppgift att problematisera just det etniskt svenska
i undervisningen.
För att tillförsäkra samhällets fortlevnad och förhindra en total splittring måste
vissa förutsättningar för samexistens och sammanhållning dock definieras i det
mångkulturella samhället. De i kapitlet tidigare nämnda värden, som ”kulturella
och humanistiska värden som är en del av det goda samhället” (Ds 1992:1);
”demokrati, jämlikhet, allas lika värde” (SOU 1992:1, s 81); ”ömsesidig respekt
och tolerans” (SOU 2000:47, s 50), ska här uppfattas som sådana förutsättningar. Dessa förutsättningar är tänkta att vara kulturöverbryggande värden – alltså i
någon mening universella och godtagbara av alla, oavsett kulturell tillhörighet.
Angående detta skrivs i mångfaldsutredningen:
För att kunna utveckla samhället tillsammans behöver en ny nationell gemenskap skapas. Ömsesidig respekt och tolerans är hörnstenar i ett sådant arbete,
men också kreativitet och oräddhet och en önskan från alla att vilja och våga
möta det annorlunda och det främmande (proposition 1997/98:16, s 24 citerad i SOU 2000:47, s 50).

Den myt som lanseras inom identitetsdiskursen skiljer sig från de andra myterna,
eftersom dess begriplighetsfält sträcker sig långt bortom den högre utbildningens
omfattning. Anledningen till detta är att inom de övriga diskurserna skrivs högre
utbildning fram som ett viktigt politiskt redskap – och det främsta alternativet för
såväl samhällets (statens) som individens chanser att utvecklas och överleva i relation till ett samhälle som präglas av en ökad grad av ekonomisk och kulturell globalisering. Inom identitetsdiskursen skrivs däremot att högre utbildning närmast
blivit en normalitet och därför ett väsentligt inslag i reproduktionen av samhällets
sociala skiktning och individens möjligheter till ett gott liv.
Att högre utbildning blivit en normalitet har inget att göra med att utbildningen
i någon objektiv mening skulle utgöra det främsta alternativet. Normaliteten är ett
resultat av sociala konstruktionsprocesser, där vissa erfarenheter och viss typ av
kunskap kommit att värderas högre än andra – alltså just nu de erfarenheter och
kunskaper som är knutna till den högre utbildningen. Inom identitetsdiskursen
erkänns värdet av olika erfarenheter och kunskaper. Den högre utbildningens
värde kan endast avgöras i relation till, och beroende på, de möjligheter och mål
den enskilde individen har för sig själv. Via myten om det mångkulturella samhäl221

let tillskrivs dock den högre utbildningen vissa värden men istället för att betona
det universella värdet av högre utbildning, används snarare uttryck som att högre
utbildning kan ge: ”ett speciellt bidrag till individer som…”(SOU 2000:47, s 49);
”individen möjligheter att förverkliga sina mål i livet” (SOU 2000:47, s 49) etc.
Enligt myten ger det mångkulturella samhället – och den högre utbildningen, om
den utformas på rätt sätt – individen möjlighet att välja en kulturell tillhörighet
och skapa en egen individuell identitet. Det mångkulturella samhället löser upp
traditionens, kulturens eller gruppens starka makt över individen, men skapar
samtidigt ett spänningsfält mellan individens val av kulturell tillhörighet, gruppoch samhällsvärden. Myten om det mångkulturella samhället positionerar institutioner för högre utbildning, som en potential för individens identitetsarbete i det
identitetspolitiska spänningsfältet mellan individ, grupp och samhälle.

Bestämningar av den högre utbildningens syften och mål
Inom identitetsdiskursen tillskrivs den högre utbildningen det dubbla syftet att
dels stödja den enskilda individens identitetsarbete samt att dels verka för kulturöverbryggande värden. Diskursen byggs upp kring nodalpunkten individuell
identitet och myten om det mångkulturella samhället. Särskilt viktiga för identitetsdiskursens närmare bestämningar av den högre utbildningens syften och mål
är momenten reflexivt tänkande, självständighet, mångkulturalism och tolerans.
Innan jag i de följande avsnitten fördjupar analysen av diskursens bestämningar
av den högre utbildningens syften och mål, vill jag kommentera den skeptiska
hållning som samtidigt kommer till uttryck inom diskursen.
Inom identitetsdiskursen tillskrivs den högre utbildningen specifika syften och
mål och det påtalas att högre utbildning kan utgöra en god resurs, eftersom den
utgör en möjlighet för individer ”att växa som människor genom den sortens
kritiska reflektion som odlas inom vetenskaplig verksamhet” (SOU 2000:47, s
107) och ”att bilda sig och att tillgodogöra sig redskap för samhälls- och annan
kritik” (SOU 2000:47, s 107). Samtidigt finns en skepticism mot vad högre utbildning kan bidra till. I mångfaldsutredningen skrivs angående detta:
Utbildning bidrar till individuell utveckling, ekonomisk nytta, kulturell utveckling, förvaltning och förändring av samhället. Bidraget är emellertid inte
entydigt, utan kan ge upphov till både social mobilitet och social positionsbekräftelse, både integration och segregation, både förvaltning och förändring
(SOU 2000:47, s 30).

Den högre utbildningens bidrag beskrivs som något som kan variera och högre
utbildning är alltså inte entydigt positivt. Anledningen till att bidraget inte är entydigt uppges inom diskursen ha att göra med olika typer av moderniseringspro-
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cesser, som omvandlar högskolans speciella karaktär men som inte helt ”utrotar
gamla karaktärsdrag” (SOU 2000:47, s 93). Resultatet av detta blir att:
vi på ett närmast arkeologiskt sätt kan frigöra olika ’kulturskikt’ som överlagrar varandra i det moderna universitetet: t.ex. klassisk bildning, kritiskt
vetenskapligt tänkande samt politisk och ekonomisk nytta – vilka i den nu
existerande högre utbildningsinstitutionen blandas på ett spänningsfyllt sätt
(SOU 2000:47, s 93).

Inom identitetsdiskursen problematiseras det faktum att utbildningens värde ofta
diskuteras i ekonomiska termer – trots att värdet av högre utbildning kan vara
mycket mer varierat än så. I mångfaldsutredningen skrivs till exempel att ”det
finns politisk konsensus kring motiv som högre tillväxt och rättvisare fördelning”
(Öckert & Regnér 2000, s 44 citerad i SOU 2000:47, s 77). Den politiska konsensusen kring dessa motiv uppges vidare ha lett till att högre utbildning i ett
samhällsperspektiv ”kommit att bli självlegitimerande” (SOU 2000:47, s 77).
Högre utbildning beskrivs inom diskursen som något som kommit att bli en del
av vårt samhälles normalitet – det är något de flesta ägnar sig åt och de erfarenheter och kunskaper individen tillägnar sig via utbildning värderas högt.
Förutom att det är ett problem ur resurssynpunkt att högre utbildning kommit
att bli en normalitet – eftersom inte alla individer har tillgång till högre utbildning
och utbildningen därmed riskerar att bidra till en existerande över/underoordning
– lyfts det inom identitetsdiskursen fram att normaliteten har lett till en instrumentalisering av högre utbildning. Mångfaldsutredningen lyfter fram utredningar
som påvisar att gymnasieelever126 inte ser på utbildning som lustfylld eller med
större entusiasm. Gymnasieeleverna har en instrumentell inställning till högre utbildning och framställer ”utbildning som en nödvändighet i det som kallas kunskapssamhället” (SOU 2000:47, s 78). Utbildning har alltså kommit att bli en
samhällelig plikt i mycket högre grad än att vara en viktig del i individens identitetsarbete.
Inom diskursen betonas att det är viktigt att individens intressen och motiv kan
tillgodoses i utbildningen och i mångfaldsutredningen skrivs i samband med detta
att ”det mycket starkt måste understrykas att det fria valet av utbildning är en
avgörande motivationsfaktor i studierna” (SOU 2000:47, s 32). Inom diskursen
är det vanligt förekommande att studenters olika motiv för att studera lyfts fram
och det påtalas i relation till detta vara viktigt att den högre utbildningen erbjuder
en pluralism i utbildningsinriktningar. Redan i högskoleutredningen görs sådana
påtalanden och det argumenteras för att till exempel utgångspunkter i ett framti-
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De elever som intervjuats som ett underlag till mångfaldsutredningen går på samhällsvetarprogram på tre olika skolor i Sverige (jfr SOU 2000:47, s 78).
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da yrke, preferenser för ett särskilt ämne, vidareutbildning eller en önskan om att
bilda sig själv inom områden som konst, litteratur och språk måste få vara legitima motiv för enskilda studenter inom den högre utbildningen (SOU 1992:1, s
99).
Snarare än att vara ett verktyg för staten att tillförsäkra samhällets fortlevnad
framtonar högre utbildning inom identitetsdiskursen som ett möjligt politiskt
verktyg för den enskilda individen. I mångfaldsutredningen skrivs uttryckligen
att: ”Staten bör inte fastställa övergripande mål för enskilda individers integration. På den individuella nivån bör integration betraktas som ett livsprojekt, vars
innehåll och mål endast kan bestämmas av individen själv” (proposition
1997/97:16, s 22 citerad i SOU 2000:47, s 49). Däremot, skrivs det vidare, kan
staten sätta upp mål för vad som bör uppnås inom olika samhällsområden med
hjälp av till exempel utbildningspolitik och ”stödja den individuella integrationsprocessen genom att föra en politik som ger individen möjligheter att förverkliga
sina mål i livet” (proposition 1997/97:16, s 22 citerad i SOU 2000:47, s 49).
Momenten mångkulturalism, reflexivt tänkande och självständighet utgör moment som används inom identitetsdiskursen för att betona de mål och syften för
högre utbildning som förespråkas inom diskursen.
Momentet mångkulturalism
Momentet mångkulturalism används inom identitetsdiskursen för att betona den
högre utbildningens syfte, att bidra till att skilda kulturella tillhörigheter erkänns i
samhället. Inom identitetsdiskursen påtalas att det är viktigt att den högre utbildningen stödjer värden som respekt för allas lika värde, tolerans och allas rätt att
komma till tals etcetera. Dessa värden artikuleras inte inom diskursen som speciella akademiska värden – även om vissa av de ideal som här artikuleras också innefattas i de klassiska akademiska idealen – utan uppfattas som universella värden,
som är högt hållna i det globala mångkulturella samhället.
Inom identitetsdiskursen problematiseras snarare det faktum att vetenskapen
kan vara fördomsfull och partisk. Redan i högskoleutredningen lyfts det fram att
utbildningen bör främja att studenterna utvecklar ”medvetenhet om kunskapens
roll i samhället och om människors ansvar för dess utnyttjande (SOU 1992:1, s
81). I mångfaldsutredningen framhålls det att forskning utförs av ”människor
som har många olika motiv – de vill förbättra världen, bygga imperier, öka sitt
inflytande, höra till gruppen – på samma sätt som i alla verksamheter” (SOU
2000:47, s 108). Det framhålls också att: ”Inom vetenskap är det förenat med
risk att ’låna sig’ till olika intressen eller trosföreställningar. Inte desto mindre sker
det ständigt” (SOU 2000:47, s 108). Ekonomiska intressen lyfts fram som den
starkaste utomvetenskapliga kraft som påverkar vilka problem forskningen fokuserar. Att forskning och utbildning knutits hårdare till ekonomin är den uppenbara kopplingen, men inom diskursen påtalas också att det har ”förkommit
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överdrifter där värdet av att odla gruppidentiteter snarare än vetenskapliga skäl i
enstaka fall fått legitimera förändring av utbildningsinnehåll” (SOU 2000:47, s
108). Det påtalas dock samtidigt att olika ideologiska konjunkturer och samhällsdebatter kan påverka innehållet på ett positivt sätt. Samhällsdebatten om
mångkulturalism beskrivs som en debatt vilken kommit att påverka den högre
utbildningens innehåll på ett positivt sätt, då denna debatt bidragit till att nya kritiska perspektiv – till exempel feministiska och postkoloniala perspektiv, som
problematiserar den vite västerländske mannens positiva roll i historien – tillförts
undervisningen (SOU 2000:47, s 108).
Högre utbildning beskrivs alltså inom identitetsdiskursen som en normativ
verksamhet, samtidigt som den beskrivs som en verksamhet som möjliggör kritisk granskning av normer och normers inverkan. Det är just att den högre utbildningen möjliggör kritisk granskning av normer och normers inverkan som
gör att den utgör en god resurs i det mångkulturella samhället.
För att tydliggöra den kritiska granskningen av normer och normers inverkan
krävs inom identitetsdiskursen en särskild inriktning av den högre utbildningen
mot mångkulturalism – ”Här kan högskolan, med sin förankring i ett reflexivt
tänkande, ge ett viktigt bidrag till ökad kulturell förståelse i ett mångkulturellt
och globaliserat samhälle” skrivs det i mångfaldsutredningen (SOU 2000:47, s
110). Internationalisering av högre utbildning ses som en viktig del av mångkulturaliseringen: ”Internationaliseringens syfte är nämligen också att bidra till ökad
solidaritet och förståelse för andra länders villkor och därmed undvika provinsialism” (SOU 1992:1, s 78), skrivs det till exempel angående detta i högskoleutredningens slutbetänkande. För att skapa en mer mångkulturell högskola anses
det dock, inom diskursen inte räcka med att studenterna, via internationella student- och lärarutbyten, får erfarenheter av andra länder och kulturer samt pluralistiska undervisningsgrupper. Den högre utbildningens innehåll måste också få
en tydligare inriktning mot mångkultur.
I mångfaldsutredningen betonas att en mångkulturalisering av högre utbildning dock inte innebär, att studenterna ska undervisas om vad som kännetecknar olika kulturer eller länder. Snarare ska undervisningen ha en socialkonstruktivistisk grund och studenterna ska undervisas i hur man resonerar om kulturella skillnader och likheter (SOU 2000:47, s 109). Detta innebär bland annat att
många olika kulturella perspektiv – både etnokulturella och sociokulturella – ska
få en självklar plats inom utbildningen och att studenterna ska få hjälp att ifrågasätta och pröva det som tas för givet inom de olika perspektiven (SOU 2000:47,
s 109-110). Momentet mångkulturalism ekvivaleras alltså med ett perspektiv,
som inom utbildningen problematiserar det etniskt svenska – eller det kulturblinda perspektivet – och genom detta ska mångkulturalismen ge ett bidrag till
ökad kulturell förståelse i det globala mångkulturella samhället.
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Mångkulturalism ses inom identitetsdiskursen också som viktigt för den högre
utbildningens syfte att stödja den enskilda individens identitetsarbete, vilket inom
diskursen uppfattas ske i en komplicerad – global och mångkulturell – kontext,
som den enskilda individen både vill och måste förstå. I högskoleutredningen
uttrycks detta som att utbildningen bör främja att studenterna utvecklar ”en förståelse för andra länders kultur och förhållanden och för de globala sammanhangen” (SOU 1992:1, s 81). Mångkulturalism inom högre utbildning utgör
inom identitetsdiskursen en del i utvecklandet av individens självständighet och
reflexiva tänkande.
Momenten reflexivt tänkande och självständighet
Momenten reflexivt tänkande och självständighet används inom identitetsdiskursen för att närmare diskutera den högre utbildningens syften och mål att stödja
individens identitetsarbete samt att lämna ett speciellt bidrag i relation till de individer som lever i spänningsfältet mellan individ, grupp samhälle.
Med momentet reflexivitet betonas det faktum att den orientering högre utbildning ska ge studenten inte kan bestämmas på förhand – vare sig på en samhällelig
eller på en institutionell nivå. Utbildning bestäms i stället som något som ”sker i
ett spänningsfyllt samspel mellan individ och samhälle” (SOU 2000:47, s 30) och
vars resultat vi inte kan förutsäga. Med momentet reflexivitet betonas också vikten av att studiekulturen ”i hög grad [får] sin karaktär av det vetenskapliga och
reflexiva tänkandet” (SOU 2000:47, s 85). I en sådan studiekultur handlar inte
undervisningen om ”vad man ska eller bör tänka, utan om hur man resonerar
inom ramen för en vetenskaplig disciplin” (SOU 2000:47, s 85). Vetenskapsteori
och metoder uppges i sin tur handla om ”olika vetenskapliga arbetssätt som representerar olika sätt att förhålla sig kritiskt, analytiskt och reflexivt till empiri
och utsagor om ’verkligheten’” (SOU 2000:47, s 85). Utifrån detta förstår jag att
momentet reflexivt tänkande tillskrivs betydelsen, att – med hjälp av vetenskapligt
resonerande – självständigt kunna ifrågasätta och pröva det som tas för givet
samt att kunna värdera de olika verkligheter som framträder genom skilda beskrivningar av världen. Det reflexiva tänkandet är alltså utgångspunkten för individens självständighet.
Momenten reflexivt tänkande och självständighet tillskrivs också betydelse i relation till förmågan att kunna lära nytt – en förmåga som i mitten av millennieskiftet kommit att bli alltmer betonad i de överstatliga dokumenten från Bolognaprocessen. Precis som inom globaliseringsdiskursen förekommer därför momentet livslångt lärande inom identitetsdiskursen (jfr SOU 2000:47, s 87 och SOU
2001:13, s 64). En annan innebörd av livslångt lärande framtonar dock här och
momentet livslångt lärande utgör en flytande signifikant i den utbildningspolitiska
kampen.

226

Inom identitetsdiskursen handlar den högre utbildningens inriktning mot livslångt lärande om att hjälpa studenterna att bli aktiva subjekt i kunskapssökandet
(jfr SOU 2000:47, s 108 och SOU 2001:13, s 64) – inte att göra studenterna anpassningsbara till förändrade förhållanden på arbetsmarknaden. Inom diskursen
påtalas att det ständigt ökade informationsflödet ställer till problem för såväl de
högre utbildningsinstitutionerna som individen. Institutionerna kan inte bereda
utrymme i undervisningen för det tilltagande informationsflödet och det är svårt
för studenten att kunna sortera och värdera olika typer av information. Detta
leder till att utbildningen måste inriktas mer mot att lära studenterna ”hur man
lär och hur information söks och sorteras” (SOU 2000:47, s 87). Syftet med att
rikta undervisningen mot ett livslångt lärande uppges inom identitetsdiskursen
vara, att studenterna efter utbildningen själva skall kunna göra ett kritiskt och
självständigt informationsurval. Förmågan att lära nytt är alltså också en del i det
reflexiva tänkandet och självständigheten.
Det reflexiva tänkandet kopplas via det livslånga lärandet inom diskursen också
samman med idéer om att lärande är en kontinuerlig process, som ytterst handlar
om att förändras som individ (SOU 2001:13, s 74-81). Det finns därför ett behov
av att undervisningen ”tar hänsyn till individens behov” (SOU 2001:13, s 81) –
och inte arbetsmarknadens eller samhällets behov – och utgår från ”människors
olikhet och olika sätt att lära” samt förankrar ”studierna i en meningsfull kommunikativ situation” (SOU 2001:13, s 81). I undervisning som riktas mot att
utveckla studenternas reflexiva tänkande måste det därför finnas en samverkan
mellan kunskapsdjup – det vill säga förankring i det vetenskapliga tänkandet –
och ”det personligt, och ibland rent existentiellt, meningsfulla lärandet” (SOU
2000:47, s 89). Självinsikt, eller självkännedom, samt en vilja att bearbeta sina
egna värderingar i moraliska och etiska frågor uppges i det här sammanhanget
vara rimliga mål för den högre utbildningen inom diskursen.
Utifrån detta förstår jag att momentet det reflexiva tänkandet inte endast inrymmer idéer om att individen på ett rationellt plan, efter genomgången utbildning,
ska kunna ta ställning till skilda beskrivningar av världen, utan momentet inrymmer också idéer om att högre utbildning förändrar studenten som individ och
leder till att individen får en ökad självinsikt.

Studenten som reflexivt handlande
Den sista subjektspositionen som erbjuds studenten inom den svenska utbildningspolitiska kampen är härledd ur identitetsdiskursen. Inom identitetsdiskursen bestäms den högre utbildningens yttersta syfte till att stödja individens identitetsarbete samt att verka för mångkulturell förståelse och för värden som många
erkänner som gemensamma – alla människors lika värde, rätten att komma till
tals, ömsesidig respekt och tolerans. Inom identitetsdiskursen positioneras studenten som individ i ett mångkulturellt samhälle och i relation till grupp, institu227

tion och samhälle. Studenten positioneras som ett subjekt som är i ständigt vardande och som förhåller sig som aktör till sin egen identitet. Subjektet väljer och
omförhandlar sin identitet i relation till det rika identitetsmaterial en globaliserad
värld medför men befinner sig samtidigt i ett identitetspolitiskt spänningsfält där
olika standardiserade krafter verkar. Studenten positioneras som ett subjekt för
vilket den högre utbildningen kan utgöra en grund för ett självständigt identitetsarbete och för att undersöka och förstå den omvärld hon delar med andra. Mastersignifikanten reflexivt handlande är det som organiserar subjektspositionen
och tillskriver studenten specifika riktlinjer för handling. Via mastersignifikanten
den reflexivt handlande – i sin tur satt i relation till moment som självständig, vetenskapligt och reflexivt tänkande samt tolerant – betonas såväl subjektets kognitiva/rationella förmågor som subjektets vilja att omförhandla och fälla politiska/moraliska och etiska omdömen.
Grunden för studenten som reflexivt handlande utgörs av en reflexiv relation
mellan individ, grupp, institution och samhälle. Relationen bygger på ett gemensamt erkännande av människors lika värde, alla människors rätt att komma till
tals, ömsesidig respekt och tolerans Relationen upprättas i spänningsfältet mellan
å ena sidan individens val av kulturell tillhörighet och å andra sidan gruppens
strävanden för erkännande samt samhällets behov av kulturöverbryggande värden för samexistens och sammanhållning. Den högre utbildningen – om den förankras i ett vetenskapligt och reflexivt tänkande – antas kunna lämna ett bidrag i
form av ökad mångkulturell förståelse samt ökade möjligheter för individen att
självständigt och kritiskt välja tillhörighet och omförhandla sin identitet.
Den högre utbildningen förser dock vare sig samhälle eller individ med en säker
grund för framtida handling – dess bidrag uppges vara mångtydigt och kan leda
till såväl positionsbekräftelse som förändring av samhällets, gruppens eller individens identitet. Inom identitetsdiskursen finns dock en tilltro till det vetenskapliga
tänkandet, som en grund för den reflexivt handlande studenten. Till skillnad från
den klassiska akademiska diskursen ses dock inte det vetenskapliga tänkandet
som ett på förhand bestämt svar, i det fall studenten skulle konfronteras med en
kaotisk/problematisk situation. Identitetsdiskursen tillskriver istället studenten en
subjektsposition, där väljandet av ämnets teorier och metoder erbjuds som en
möjlighet att skapa ordning, men där det samtidigt råder obestämbarhet och frihet i förutsättningarna för valet – objektiviteten som det vetenskapliga tänkandet
erbjuder, erbjuder på det sättet samtidigt ett villkor för subjektivitet.
Ett signifikant drag för den reflexivt handlande är att hon är medveten om kunskapens roll i samhället och om sitt eget ansvar för hur kunskapen utnyttjas. Den
reflexivt handlande är också villig att bearbeta sina egna värderingar, på ett sätt
som överskrider bearbetningen av de teorier och metoder som ett specifikt akademiskt kunskapsområde tillhandahåller. Den reflexivt handlande förväntas ha
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självkännedom och förståelse för den mångkulturella kontext hon själv är en del
av och utifrån detta bearbeta och fälla omdömen i moraliska och etiska frågor.
Det konsensussträvande subjektet – en grund för demokratiskt handlande?
Inom identitetsdiskursen upprättas ett spänningsfält mellan individens självständiga val av kulturell tillhörighet, gruppens strävanden för erkännande och samhällets behov av kulturöverbryggande värden för samexistens och sammanhållning. Ibland finns en överbetoning av vikten av att finna kulturövergripande
normer och utifrån diskursteorin kan ett antal påtalanden om detta vara på sin
plats.
Diskursteorin påtalar omöjligheten i att alltför starkt sträva mot att finna kulturöverbryggande normer och därmed utöka kretsen av gemenskap, eftersom det
förutsätter ett subjekt som i första hand strävar mot konsensus. Detta är problematiskt, eftersom det enligt diskursteorin alltid finns en värdepluralism, som gör
att konflikten mellan olika värden aldrig kan lösas och harmoni skapas. Pluralismen utgör inte ett hot mot demokratin, utan utgör själva grunden för demokratin
(Laclau & Mouffe 2001). Mouffe (1996b) skriver att demokratins värde ligger i
att den bygger på en föreställning om att det finns olika konceptioner av det goda,
och att detta är något som ska firas och värderas högt – inte slätas ut eller överkommas, vilket det konsensussträvande subjektet riskerar att inrikta sitt handlande mot.
Enligt diskursteorin kan en viss konsensus vara nödvändig. Det kan också behövas institutioner som etablerar särskilda relationer mellan konsensus och oenighet, men det ska endast gälla de institutioner som är konstituerande för den
demokratiska ordningen. De konfliktfyllda värdena och intressena ska dock inte i
första hand ses som temporära hinder på väg mot konsensus – ”i deras frånvaro
skulle demokratin upphöra att vara pluralistisk” menar Mouffe (1996b, s 8) –
utan snarare utgör de själva grunden för demokratin. Demokratiskt handlande
kan alltså inte syfta mot harmoni och försoning utan måste istället byggas på antagonistisk grund. Ett pluralistiskt samhälle behöver, enligt Mouffe (1996b), därför också institutioner som ger utrymme för antagonismen. Jag uppfattar här den
högre utbildningen som en institution som bör ge ett sådant utrymme och som
därför inte i första hand förespråkar konsensussträvanden.

Sammanfattning identitetsdiskursen
I det här kapitlet har jag analyserat innehållet i den fjärde diskurs, om den högre
utbildningens syften och mål, som reartikuleras i materialet. Jag har också analyserat den subjektsposition studenten tillskrivs i diskursen. I analysen har jag aktualiserat två delvis skilda språkbruk i analysen – ett språkbruk som bygger på en
diskursteoretisk analytisk ram av begrepp och logiker samt ett språkbruk som
bygger på en materialgenererad empirisk ram av begrepp och logiker. Genom ak229

tualiserandet av dessa språkbruk har jag undersökt och konstruerat identitetsdiskursen samt härlett och diskuterat studenten som reflexivt handlande. Jag gör
följande uppställning för att sammanfatta och renodla innehållet i analysen:
DISKURS
Nodalpunkt
Myt
Syften och mål

Moment

SUBJEKTSPOSITIONER
Mastersignifikant
Moment
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Identitetsdiskursen
Individuell identitet
Det mångkulturella samhället
Stödja individens identitetsarbete och bidra
till erkännande av skilda kulturella tillhörigheter
Mångkulturalism, reflexivt tänkande och
självständighet
Det konsensussträvande subjektet
Reflexivt handlande
Ansvarstagande, självkännedom, tolerant

Del III
Diskussion

Kapitel 9 Avslutande diskussion

I det här kapitlet vill jag kommentera mina resultat och diskutera den svenska
utbildningspolitiska kampens diskursiva villkor mellan åren 1992–2007.

Utbildningspolitiska diskurser
Den svenska utbildningspolitiska kampen om den högre utbildningens syften och
mål tar form i en bred diskursiv kontext av nationella och internationella diskussioner om högre utbildning. Kampen är komplex och mångtydig och bedrivs såväl muntligt som skriftligt. Forskare, politiker, studenter, rektorer, företrädare för
Högskoleverket, utbildningsdepartementet, fackliga organisationer och arbetsgivare är några av alla dem som konkurrerar om utrymme och uppmärksamhet i
diskussionerna. De framför skilda synsätt och lägger fram argument för att övertyga om att det egna synsättet bör vinna företräde i den kamp, som pågår om att
definiera de syften och mål som högre utbildning ska vila på. Jag har undersökt
en del av den pågående utbildningspolitiska kampen om högre utbildning och
genom avhandlingens analyser bidragit till att skapa en berättelse om vilka synsätt
och vilka argument som beretts utrymme och förts fram i auktoritativa texter.
Genom analysen har jag undersökt och konstruerat fyra skilda diskurser i den
svenska utbildningspolitiska kampen om den högre utbildningens syften och mål
– den klassiska akademiska diskursen, globaliseringsdiskursen, demokratidiskursen och identitetsdiskursen.
Jag har i analysen påtalat att antagonistiska relationer upprättas diskurserna
emellan, vilket innebär att de grundläggande antaganden som finns inom respektive diskurs utgör motsättningar till de andra diskursernas inre logiker. De skilda
diskursernas grundläggande antaganden måste därför avvisas genom uteslutningar så att entydigheten och den inre logiken i respektive diskurs inte omintetgörs. Diskurserna är alltså konstituerade som försök att dominera det diskursiva
fältet, att skapa ett centrum utifrån vilket allt annat utgår och att därmed stoppa
det ständiga flödet av betydelseskillnader. De fyra utbildningspolitiska diskurser
som (re)artikuleras i den svenska utbildningspolitiska kampen representerar ett
ständigt flöde av betydelseskillnader under tidsperioden. Den utbildningspolitiska
kampen anger på så sätt vare sig en entydig betydelse av den högre utbildningens
syften och mål eller en entydig subjektsposition för studenten. Diskurserna reartikuleras omvartannat i olika texter, eller till och med sida vid sida i samma text,
och ingen diskurs lyckas alltså att dominera det diskursiva fältet på ett sådant sätt
att flödet av betydelseskillnader upphör. Diskurserna finns så att säga parallellt
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närvarande, utan att deras antagonistiska relationer vid en första anblick verkar
utgöra en problematik. De villkor och förutsättningar utbildningspolitiken anger
möjliggör därför, principiellt, att både institutioner och individer kan identifiera
sig på olika sätt. En närmare analys visar dock att diskurserna, under den undersökta tidsperioden, varierar i styrkeförhållanden och att det finns hegemoniska
tendenser inom den utbildningspolitiska kampen. I avhandlingens sista kapitel vill
jag kommentera min analys, reflektera över resultaten och föra en vidare diskussion om hegemoniska tendenser inom den utbildningspolitiska kamp jag analyserat.
Innan jag påbörjar en vidare diskussion, vill jag dock sammanfatta analysen
samt lyfta fram några funderingar jag själv har haft om hur jag har undersökt
materialet och konstruerat de utbildningspolitiska diskurserna. Jag sammanfattar
analysen av de fyra utbildningspolitiska diskurserna som jag redovisat i kapitel 5,
6, 7 och 8 genom följande tablå:
DISKURS

Den klassiska
akademiska
diskursen

Globaliseringsdiskursen

Nodalpunkt

Klassiska
akademiska ideal

Internationalisering

Demokrati

Individuell
identitet

Myt

Universitetens
Magna Charta

Den öppna
högskolan

Syften och
mål

Söka och förmedla ny kunskap och
bidra till
individuell och
samhällelig
utveckling

Det europeiska
högre utbildningsområdet
Stärka Sveriges och
Europas
konkurrenskraft
och bidra till
ekonomisk tillväxt

Det
mångkulturella
samhället
Stödja
individens
identitetsarbete
och verka för
kulturöverbryggande värden

- Arbetsmarknadens
behov
- Profilering
- Anställningsbarhet
- Jämförbarhet

- Samverkan
- Mångfald
- Breddad
rekrytering
- Studentinflytande
Det
representerande
subjektet
Aktivt deltagande

- Mångkulturalism
- Reflexivt
tänkande
- Självständighet

- Politisk vilja
- Kritiskt
tänkande
- Representant för
gruppintresse

- Ansvarstagande
- Självkännedom
- Tolerant

- Akademisk
frihet
- Forskningsanknytning
- Vetenskapligt
förhållningssätt
Det rationella
subjektet

Subjektet som
humankapital

Mastersignifikant

Kritiskt skolad

Anställningsbar

Moment

- Kunskapssökande
- Kritiskt
tänkande
- Självständig

- Anpassningsbar
- Flexibel
- Livslångt lärande

Moment

SUBJEKTPOSITION

(Riktlinjer
för handling)

Demokratidiskursen

Befästa
demokratin och
bidra till
jämlikhet och
rättvisa

Tabell 1: Utbildningspolitiska diskurser i Sverige 1992–2007.
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Identitetsdiskursen

Det konsensussträvande
subjektet
Reflexivt
handlande

Efter sammanfattningen lyfter jag nu fram några funderingar jag självt har haft
om hur jag har undersökt materialet och konstruerat de utbildningspolitiska diskurserna.
Först vill jag diskutera konsekvenserna av att jag i analysen undersökt och konstruerat diskurserna var för sig, ett kapitel i taget. Diskurserna blir på det sättet
mer levande i avhandlingens analyser än vad de är i själva materialet. De auktoritativa texter, som utgjort mitt material, är i flera fall texter som skrivits fram utifrån diskussioner där skilda synsätt kommit till uttryck. En och samma text kan
därför innehålla olika argumentationslinjer och vara fylld med inre motsägelser. I
en text kan alltså skilda ekvivalenskedjor, som härrör från skilda diskurser, upprättas och varvas med varandra och texten framstår som komplex och mångtydig. I analysen konstrueras utbildningspolitiska diskurser genom att delar av de
enskilda texterna – språkliga meningssammanhang som upprättar ekvivalenskedjor på liknande sätt – lyfts ut, sammanfogas och blir delar av en från de enskilda
texterna abstraherad totaliserad helhet. I analysen upplöses därmed delvis de enskilda texternas motsägelsefullhet och komplexitet – jag har dock försökt använda de texter som jag uppfattat som mest motsägelsefulla och komplexa i undersökandet och konstruktionen av skilda diskurser. Eftersom själva syftet med analysen är att undersöka hur den utbildningspolitiska kampen gestaltar sig diskursivt under en längre tidsperiod, är det dock nödvändigt att konstruera diskurserna genom en abstraktion från de enskilda texterna och genom detta kunna undersöka och konstruera de övergripande språkliga meningssammanhang som gör
sig gällande under tidsperioden.
För det andra vill jag diskutera konsekvenserna av att de auktoritativa texterna
ibland har karaktären av att vara så kallade kompromissdokument – alltså dokument som skrivits fram utifrån diskussioner där skilda synsätt kommit till uttryck men som snarare än att spegla dessa skilda synsätt, speglar en vilja – eller ett
tvång – att släta ut oenigheter och att nå en överenskommelse. Detta kan vara
problematiskt i relation till avhandlingens syfte att analysera just en utbildningspolitisk kamp om den högre utbildningens syften och mål. Det är möjligt att det
med ett annat urval av texter hade framträtt andra utbildningspolitiska diskurser
om den högre utbildningens syften och mål. Min uppfattning är dock att materialet utgjort ett tillräckligt brett och konfliktfyllt underlag för analysen. Vad gäller
bredden på materialet aktualiserar de auktoritativa texterna röster från rektorer,
forskare, lärare, studenter, politiker, tjänstemän inom utbildningsdepartementet
samt högskoleverket, arbetslivsföreträdare och fackliga organisationer, för att
nämna några. I avhandlingens analyser är det dock inte olika sociala aktörers
eventuellt skilda sätt att bestämma den högre utbildningens syften och mål på
som stått i primärt fokus. Kampen som analyserats är istället den kamp som tar
form genom (re)artikulationer av skilda diskurser, och som framträder när skilda
ekvivalenskedjor upprättas i texternas språkliga utsagor. Min uppfattning är att
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materialet omfattar en språklig variation och att de auktoritativa texterna därför
har utgjort ett tillräckligt konfliktfyllt material för att analysera en utbildningspolitisk kamp om den högre utbildningens syften och mål.

Globaliseringsdiskursens hegemoniska tendenser
Den svenska utbildningspolitiska kampen mellan åren 1992 och 2007 kännetecknas av ett ständigt flöde av betydelseskillnader, vilket kommer till uttryck genom att fyra skilda diskurser om den högre utbildningens syften och mål
(re)artikuleras. Diskurserna varierar i styrkeförhållanden under den undersökta
tidsperioden. Två av diskurserna – demokratidiskursen och identitetsdiskursen –
åtnjuter svagare legitimitet och (re)artikuleras under begränsade tidsperioder i den
utbildningspolitiska kampen. De två övriga diskurserna – den klassiska akademiska diskursen och globaliseringsdiskursen – åtnjuter starkare legitimitet och
reartikuleras kontinuerligt i den utbildningspolitiska kampen under den undersökta tidsperioden. Globaliseringsdiskursen har dock starka hegemoniska tendenser och i det här avsnittet vill jag diskutera dessa tendenser vidare. Jag fokuserar särskilt på hur globaliseringsdiskursen utmanar de syften och mål som tillskrivs den högre utbildningen via den klassiska akademiska diskursen och vilka
konsekvenser detta kan få för svensk utbildningspolitik.
Jag vill dock inledningsvis nämna några av de sätt på vilka globaliseringsdiskursens hegemoniska tendenser uppvisar sig i relation till alla de övriga diskurserna:
(1) Globaliseringsdiskursens hegemoniska tendenser visar sig först och främst
genom att den ständigt tvingar på de övriga diskurserna element som dessa inte
kan avvisa, utan elementen måste införlivas i den egna diskursen och fyllas med en
egen betydelse så att den egna inre logiken i respektive diskurs inte omintetgörs.
Anledningen till att de övriga diskurserna tvingas att ta till sig elementen är att
dessa, via globaliseringsdiskursens genomslagskraft, intar centrala positioner när
det kommer till bland annat avgörande frågor om värdering av, och resurstilldelning till, den högre utbildningen. Elementen blir alltså flytande signifikanter i den
utbildningspolitiska kampen, det vill säga viktiga tecken som de skilda diskurserna kämpar om att definiera betydelsen av. Exempel på sådana flytande signifikanter är: kvalitet som införlivas som moment inom alla de övriga diskurserna; profilering och externfinansiering, vilka främst införlivas som moment inom den klassiska akademiska diskursen; samt livslångt lärande vilket främst införlivas som
moment inom demokratidiskursen och identitetsdiskursen.
(2) Jag har redan i analysen påtalat hur de hegemoniska tendenserna också
kommer till uttryck genom att globaliseringsdiskursen ofta införlivar moment
från de övriga diskurserna, i den egna inre logiken, och tillskriver dessa nya innebörder. I vissa fall har införlivandet till och med lett till en hegemonisering av innebörden av dessa moment. Det sistnämnda är till exempel fallet med moment
som rättvisa och jämlikhet och jag har tidigare påtalat att reartikulationer av de236

mokratidiskursen i det närmaste upphör, när dessa moment inlemmas i globaliseringsdiskursen och tillskrivs mer begränsade innebörder. Elementen jämlikhet och
rättvisa, som fortsatt skulle kunna vara flytande signifikanter, hegemoniseras och
tillskrivs genom globaliseringsdiskursen betydelser, som framstår som så självklara att de inte längre går att ifrågasätta i den utbildningspolitiska kampen. Andra
moment som riskerar att hamna i samma fälla är momenten globalisering och
internationalisering. Via globaliseringsdiskursens genomslagskraft riskerar det
förstnämnda momentet att bli liktydigt med ekonomisk globalisering – och därmed berövat på de kulturella betydelser, som momentet tillskrivs inom de andra
diskurserna. Det sistnämnda momentet riskerar att bli liktydigt med europeiskt
samarbete för ökad konkurrensförmåga – och därmed berövat på de betydelser
om internationell solidaritet, globalt beroende, som momentet tillskrivs inom de
andra diskurserna.
(3) Det tredje sättet på vilket globaliseringsdiskursens hegemoniska tendenser
visar sig är att den skär in i vitt skilda sociala aktörers språkanvändning och över
nationsgränser. Akademiker, tjänstemän, borgerliga politiker, socialdemokratiska
politiker etcetera bidrar alla till reartikulationer av diskursen. Särskilt tydlig är
denna tendens inom den svenska utbildningspolitiska kampen när den socialdemokratiska regeringen reformulerar sin politik mellan åren 2000 och 2004.
Globaliseringsdiskursen kontra den klassiska akademiska diskursen
Vad gäller relationen mellan globaliseringsdiskursen och den klassiska akademiska diskursen är båda diskurserna konstituerade som starka krafter, i försöken
att dominera det diskursiva fältet. Mellan de båda diskurserna upprättas tydliga
antagonistiska relationer och jag ger i det följande några kortfattade exempel på
de skilda betydelser diskurserna tillskriver ett antal viktiga tecken – flytande signifikanter – i den utbildningspolitiska kampen.
Inom den klassiska akademiska diskursen ekvivaleras den högre utbildningens
syfte med att söka och förmedla ny kunskap och bidra till individuell och samhällelig utveckling, medan syfte i globaliseringsdiskursen ekvivaleras med att stärka
konkurrenskraft och bidra till ekonomisk tillväxt. Grundutbildning ekvivaleras i
den klassiska akademiska diskursen med undervisning och behandling av teorier,
metoder och forskningsfronten inom akademiska discipliner. Inom globaliseringsdiskursen ekvivaleras grundutbildning med arbetsmarknadsanpassad undervisning med tonvikt på studenternas förmåga att kunna lära nytt. Mål ekvivaleras i den klassiska akademiska diskursen med en kritisk skolning av den studerande och kvalitet ekvivaleras med vad studenten tillägnat sig under utbildningen.
Som en logisk konsekvens, av att målet för utbildningen är just en kritisk skolning samt att kvalitet är lika med det studenten tillägnat sig under utbildningen,
utgörs kvalitetskriterier inom den klassiska akademiska diskursen främst av inomvetenskapliga kriterier. Inom globaliseringsdiskursen ekvivaleras mål med en
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träning av specifika kvalifikationer, med särskild betoning på förmågan att ständigt lära nytt. Kvalitet ekvivaleras med anställningsbarhet och, som en logisk
konsekvens, av att målet för utbildningen är träning av specifika kvalifikationer,
utgörs kvalitetskriterier inom globaliseringsdiskursen främst av arbetsmarknadskriterier.
Trots de uppenbara antagonistiska relationerna som upprättas diskurserna
emellan, lyckas båda diskurserna att inta starka positioner i den utbildningspolitiska kampen i början av den undersökta tidsperioden. Detta kommer bland annat till uttryck genom att båda diskurserna reartikuleras från skilda subjektspositioner och ligger till grund för avgörande beslut, som fattas om den högre utbildningens mål, organisation och resurstilldelning vid tiden för högskolereformen
1993. De båda diskursernas starka position i början av tidsperioden grundar sig i
den massiva kritik som, utifrån olika utgångspunkter, reses mot den högre utbildningen från olika håll under 1980-talet och som jag har refererat till i avhandlingens kapitel 2.
Den klassiska akademiska diskursen tillhandahåller epistemologiskt grundade
argument och svarar vid tiden för högskolereformen främst upp mot de krav,
som reses i debatten på ökad frihet för det akademiska samhället, generell utbildning/bildning och forskningsanknuten grundutbildning. Diskursen svarar även
upp mot de krav som reses på en ökad internationalisering av högre utbildning.
Kraven, som den klassiska akademiska diskursen svarar upp mot, hotar inte att
omintetgöra diskursens inre logik – de ökar snarare såväl forskarnas som studenternas möjligheter att på vetenskaplig grund ta sig an de allt mer komplexa frågor,
som en i allt högre grad kulturellt och ekonomiskt globaliserad värld ställer. Globaliseringsdiskursen tillhandahåller neoliberalt grundade argument och svarar
främst upp mot kraven på ökad frihet för det akademiska samhället samt kraven
på att stärka den högre utbildningens konkurrenskraft och öka internationaliseringen. De båda diskursernas samexistens i början av tidsperioden bygger alltså
på ett gemensamt strävande mot en ökad internationalisering och en decentraliserad styrning av högre utbildning. De beslut som fattas i samband med reformen
1993 – att minska detaljregleringen från statens sida, att formulera övergripande
mål för forskning, forskarutbildning och grundutbildning, att inrätta lokala kollegiala organ och därmed ge företrädare för akademin större frihet att bestämma
över utbildningens innehåll och form samt att införa ett kvalitets- och konkurrenssystem, som först och främst bygger på inomakademiska kriterier – bygger
på, och förenar således, argument från båda diskurserna.
Jag har dock tidigare i analysen påtalat att det inte dröjer länge innan globaliseringsdiskursen börjar utmana centrala grunder inom den klassiska akademiska
diskursen. Globaliseringsdiskursen gör detta på ett sätt som riskerar att kullkasta
den klassiska akademiska diskursens inre logik och därmed förstärks tendenserna till hegemoni i den utbildningspolitiska kampen.
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Via globaliseringsdiskursens starka legitimitet utmanas de inomvetenskapliga
kvalitetskriterier, som formulerats inom ramen för den klassiska akademiska diskursen. Den klassiska akademiska diskursen påtvingas därmed element som nytta, avkastning, profilering och excellens. Även om försök görs för att införliva
elementen i den klassiska akademiska diskursen – genom att tillskriva momenten
betydelser som följer den egna inre logiken – finns en inbyggd problematik i de
strukturer som skapats via globaliseringsdiskursens genomslagskraft.
Momenten nytta och avkastning används som kriterier i kvalitets- och resurstilldelningssystem för forskning och tvingar fram ett språkbruk som kan vara
svårt att frigöra från det språkbruk som själva kriterierna lanserar. Om jag betänker att den klassiska akademiska diskursen främst reartikuleras av akademiker, samtidigt som tidigare forskning påtalar att dessa i allt högre grad låter sig
styras av marknadsdefinitioner, anpassar sig till externa finansiärers önskemål
och producerar applicerbar kunskap (jfr Gibbons 1994, Gould 2003, Gustavsson 2000, Bennich-Björkman 2007), ser jag här en uppenbar risk i att den klassiska akademiska diskursen utplånas. I dess ställe inträder ett språkbruk som
stödjer att forskningen mer och mer riktas mot frågor som uppstår inom marknadsekonomin och som inte i första hand definierats inom det akademiska samhället. Därigenom förstärks globaliseringsdiskursens hegemoniska tendenser.
Vad gäller momenten profilering och excellens används också dessa i kvalitetsoch resurstilldelningssystemen. De kan på ett motsvarande sätt vara svåra att tillskriva betydelser, som inte fokuserar på ranking eller konkurrens mellan till exempel så kallade ”starka” och ”svaga” lärosäten eller grupper av forskare. Den
klassiska akademiska diskursen riskerar också här att utplånas till förmån för en
argumentation, som förstärker globaliseringsdiskursens hegemoniska tendenser
och som kan verka hämmande för värderingar och samarbeten på epistemologisk
grund.
Globaliseringsdiskursen har också bidragit till skapandet av, vad som kan kallas, ett ”vid-sidan-av-styrningssystem” för forskarutbildning och utbildning på
grund- och avancerad nivå. Om jag endast tittar på författningstexter, ser den
klassiska akademiska diskursen ut att ha en fortsatt legitimitet: Fakultetsnämnder
– kollektiva organ – har kvar sin formella status att relativt fritt besluta över innehåll i forskarutbildning och utbildning på grund- och avancerad nivå (SFS
1992:1434, 5-6§, SFS 1993:100, 3 kap). Det ska fortsatt finnas ett nära samband mellan forskning och utbildning (SFS 1992:1434, 3§) och studenterna ska
utbildas mot mål, som går att hänföra till den klassiska akademiska diskursens
betoning på en kritisk skolning av de studerande (SFS 1992:1434, 8-10§). I de
allmänna målen för utbildning på grundnivå finns samtidigt formuleringar som
är starkt knutna till globaliseringsdiskursen – till exempel att studenterna ska utveckla sin beredskap att möta förändringar i arbetslivet (SFS 1992:1434, 8§).
”Vid-sidan-av-styrningssystemet” bygger dock på de förväntningar som finns
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inom Bolognaprocessen om jämförbarhet mellan de europeiska staternas utbildningssystem (som jag har analyserat närmare i kapitel 6). De svenska lärosätena
tvingas i och med detta, bland annat: att formulera utbildningsmål enligt särskilda
mallar, där mål för utbildningen ska anges i form av förväntade studieresultat (så
kallade ”learning outcomes”); att förhålla sig till frågan om jämförbara examina
(”qualifications framework”); samt att förhålla sig till frågan om ett enhetligt betygssystem (ECTS). Diskussioner om utbildning på grund och avancerad nivå,
blir därmed delar av en språklig struktur som i grunden bygger på en logik som
främst syftar till att utbilda studenterna mot anställningsbarhet. Även här finns
risken att den klassiska akademiska diskursen utplånas till förmån för ett språkbruk, som lättare låter sig infogas i den logik som styrningssystemet bygger på
och att globaliseringsdiskursen hegemoniska tendenser i den utbildningspolitiska
kampen ytterligare förstärks.
Det jag skrivit ovan är sammanfattningsvis att den klassiska akademiska diskursen riskerar att upplösas och att globaliseringsdiskursens hegemoniska tendenser därmed förstärks. Som diskursteorin påtalar är dock en fullständig strukturering av det diskursiva fältet inte möjlig och vi torde i framtiden kunna förvänta oss att nya ekvivalenskedjor upprättas inom den utbildningspolitiska kampen.
Inte minst därför att subjekten ständigt avkrävs en identifikation med olika politiska projekt och deras identitet kommer att förändras i takt med att de tvingas
förhålla sig till just den starka strukturering som globaliseringsdiskursen tillhandahåller. Identifikationen kan gå i olika riktningar och innebära, antingen: ett
upprätthållande, en reformulering, ett motstånd eller ett totalt avvisande av struktureringen (jfr Laclau & Zac 1994). Det jag påtalat ovan är att de identifikationer
som nu sker, inom den utbildningspolitiska kampen, riskerar att hamna i att snarare upprätthålla den strukturering som globaliseringsdiskursen tillhandahåller
än att utöva motstånd mot den.
Vi kan dock i den senaste resursutredningen (SOU 2007:81) se exempel på en
form av identifiering som försöker förena argument från den klassiska akademiska diskursen med argument från globaliseringsdiskursen. I utredningen (SOU
2007:81, s 46) diskuteras antagonismen mellan den klassiska akademiska diskursen och globaliseringsdiskursen – i utredningen uttrycks detta som en kollision mellan det humboldstka och det entreprenöriella systemet. Utredningen vill
inte resa argument ”mot den entreprenöriella dimensionen av högskolan, men väl
mot dess hegemoniska anspråk” (SOU 2007:81, s 49). I utredningen skrivs angående detta att:
Vad som behövs är att kultivera och skydda kreativa miljöer. Dessa miljöer
har sin tyngdpunkt i den professionella kompetens som personalen besitter
men kvalificeras sedan av en organisation som premierar frihet och modet att
ta risker. Den kreativa miljön kännetecknas bland annat av att mångfald, tolerans, öppenhet och kritiskt tänkande och handlande gynnas. Värdet av hög-
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skolans långsiktiga arbete kan inte nog understrykas. Högskolan bedriver en
långsiktig verksamhet som har långa startsträckor och som bidrar till bearbetandet av en fundamental minnes- och erfarenhetskultur. Utifrån denna trögrörliga position kan högskolan samtidigt åstadkomma djupsinniga analyser,
bidra till oväntade resultat och tillhandahålla en rad verktyg för samhällets
gemensamma bästa (SOU 2007:81, s 49).

Trots att man i utredningen kan se en risk i att de kulturella värden – som ligger i
den högre utbildningens inriktning mot kritiskt tänkande, långsiktigt arbete och
djupsinniga analyser – kan gå förlorade i en alltför kommersialiserad verksamhet,
vill man inte i utredningen se det humboldtska och det entreprenöriella systemet
som oförenliga med varandra. I utredningen ställs därför frågan: ”Måste man
försvära sig helt och hållet till endera av dem?” (SOU 2007:81, s 46). I utredningen blir svaret på frågan nekande och det framhålls att den högre utbildningen kan
gynnas av att låta sig laddas av ”en rad olika normativa ideal för att möta en
mängd aktörer med skiftande intressen och ambitioner” (SOU 2007:81, s 46).
Det framhålls också att det är möjligt för den högre utbildningen ”att hantera den
dubbla rollen som å ena sidan kommersiellt orienterad samarbetspartner och å
andra sidan självständig kritisk forskningsinrättning” (SOU 2007:81, s 46-47).
Jag uppfattar att utredningen därmed utövar ett visst motstånd mot globaliseringsdiskursens hegemoniska tendenserna och samtidigt reformulerar såväl den
klassiska akademiska diskursen som globaliseringsdiskursen. I slutet av den undersökta tidsperioden ser vi kanske konturerna av en ny utbildningspolitisk
diskurs om den högre utbildningens syften och mål och möjligen också en försvagning av globaliseringsdiskursens hegemoniska tendenser.
Den utbildningspolitiska kampen efter år 2007
Även om jag valt att fokusera min studie fram till år 2007 har jag så klart fortsatt
att följa den utbildningspolitiska kampen och att läsa de auktoritativa texter som
producerats därefter. Utifrån den läsningen finns dock ingen anledning att tro att
globaliseringsdiskursens hegemoniska tendenser håller på att försvagas – snarare
tvärtom. Resursutredningens förhoppningar om att förena det humboldtska och
det entreprenöriella systemet – och därmed behålla den högre utbildningen som
en verksamhet, vilken dels syftar till att söka och förmedla ny mer långsiktigt kulturbärande kunskap för individuell samt bred samhällelig utveckling och dels syftar till att bidra till konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt genom produktionen
av industriellt tillämpbar kunskap och anställningsbara individer – följs till exempel inte upp i den nya forskningspropositionen (proposition 2008/09:50).
I forskningspropositionen talas det visserligen om att forskning och innovation
behövs för att det finns många problem – klimatpåverkan, vattenbrist, utbredd
fattigdom, internationella konflikter, risker för pandemier etcetera – som ”inte
kan hanteras på ett framgångsrikt sätt utan ny kunskap” (proposition
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2008/09:50, s 14). Även om detta inte uttryckligen handlar om ekonomisk tillväxt, inordnas det ändå i propositionens övergripande inriktning mot att betona
forskningens nytta och effektivitet. I propositionen inramas politiken tydligt av
globaliseringsdiskursen och den högre utbildningens syften och mål knyts till
moment som konkurrenskraft och tillväxt. I propositionen skrivs angående detta,
till exempel att: ”I globaliseringens tid måste svensk konkurrenskraft till stor del
bygga på ett högt kunskapsinnehåll i våra exportprodukter, varför forskning,
utveckling och innovation är centrala delar av tillväxtpolitiken” (proposition
2008/09:50, s 14). Betoningen på åtgärder för att främja nyttiggörande och
kommersialisering är tydlig och det föreslås att högskolelagen ska förtydligas i
dessa avseenden:
Högskolelagen (1992:1434) förtydligas på så sätt att högskolan, förutom
uppgiften att samverka med det omgivande samhället och informera om sin
verksamhet, ska verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan
kommer till nytta. Dessa uppgifter ska vidare vara integrerade delar i högskolans samlade uppgift (proposition 2008/09:50, s).

I propositionen föreslås en betydande utökning av forskningsanslagen, som
framför allt riktas mot områden som uppfattas vara särskilt viktiga ur en nyttiggörande- och kommersialiseringssynpunkt.
Förutom att nämna forskningspropositionen som ett exempel på att globaliseringsdiskursens hegemoniska tendenser förstärkts inom den utbildningspolitiska
kampen – efter den i avhandlingen studerade tidsperioden – kan här också nämnas de rapporter som producerats inom ramen för Globaliseringsrådets verksamhet. Globaliseringsrådet inrättades av regeringen i december 2006 och har
precis avslutat sin verksamhet. Rådet har haft sin organisatoriska hemvist under
utbildningsdepartementet och Lars Leijonborg, dåvarande högskole- och forskningsminister, har varit rådets ordförande. I övrigt har rådet bestått av en brokig
skara ledamöter 127. Globaliseringsrådet inrättades för att analysera och komma
med förslag om hur Sverige kan hävda sig väl i en tid av fortsatt tid av globalisering (Ds 2009:21). Globaliseringsrådet har efter år 2007 gett ut ett flertal rapporter, där frågor om den högre utbildningens syften och mål berörs och där
globaliseringsdiskursens position stärks. Jag nämner här endast rådets
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Bland ledamöterna finns, förutom ytterligare ett antal ministrar, till exempel ordförande för LO, SACO och TCO, VD:n för Svenskt Näringsliv, rektorn för Chalmers tekniska högskola och rektorn för Karolinska Institutet, en docent i Statsvetenskap, en professor i Internationell ekonomi, en journalist och författare, VD:n för Ericsson, generaldirektören för Svenska Institutet samt ordförande för Internationella Handelskammaren
(Ds 2009:21).

242

seringsdiskursens position stärks. Jag nämner här endast rådets slutrapport och i
denna rapport skrivs att:
Vår rapport är en enträgen uppmaning till det politiska systemet och hela
samhället att ge frågor om Sveriges konkurrenskraft, omställningsförmåga
och attraktivitet högre prioritet. Sverige har en grundläggande styrka, men
vår egen ekonomiska historia visar att vi också är sårbara. Vårt beroende av
några få framgångsrika exportföretag är stort. Vi måste få fler företag som
vågar växa. Vi måste satsa mer på kunskap, vår tids mest avgörande produktionsfaktor. Vi måste se till att ny kunskap oftare omsätts till produktion i
Sverige. Vi måste få en arbetsmarknad som i högre grad kombinerar trygghet
med flexibilitet (Ds 2009:21, s 3).

Sammanhanget i vilket den högre utbildningens mål och syften bestäms inom ramen för Globaliseringsrådets verksamhet, tycker jag framkommer tydligt i citatet
ovan. Angående den högre utbildningens syften och mål skrivs dessutom uttryckligen i slutrapporten att den svenska arbetsmarknaden kommer att efterfråga fler
akademiskt utbildade och att ”högskolans kvalitet måste förstärkas, att bryggan
mellan utbildning och arbetsliv måste förstärkas, och att antalet platser bör byggas ut” (Ds 2009:21, s 38).
Betoningen på studenten som anställningsbar är också tydlig i Globaliseringsrådets slutrapport. Det uppges vara viktigt att ”få blivande studenter att välja ’rätt’
utbildning, dvs. en utbildning som leder till jobb på arbetsmarknaden efter avklarade studier” (Ds 2009:21, s 40). Att studenten ska anpassas till arbetsmarknadens villkor och att subjektet betraktas som humankapital framgår särskilt tydligt
i argumentet som läggs fram om att komplettera studiefinansieringssystemet med
så kallade ”individuella kompetenskonton”. Angående dessa argument skrivs i
slutrapporten:
Argumenten för ett sådant system är att det ökar individens makt över sin
egen kompetensutveckling och att flexibiliteten på arbetsmarknaden ökar om
människor har goda möjligheter att smidigt anpassa sig till förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden (Ds 2009:21, s 41).

Min läsning av de auktoritativa texter som producerats efter 2007 är så klart tentativ. Kanske skulle en mer fullödig läsning ge vid handen att det finns tecken som
tyder på att vi framtiden torde kunna förvänta oss att andra diskurser artikuleras
och vinner legitimitet inom den utbildningspolitiska kampen i framtiden. Utifrån
ett diskursteoretiskt perspektiv skulle förhoppningen i sådana fall vara att dessa
diskurser inte positionerar den högre utbildningen och subjektet på ett lika hegemoniskt sätt som globaliseringsdiskursen.
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Kampen mellan politik och förvaltning
Jag har ovan diskuterat de sätt på vilka globaliseringsdiskursens hegemoniska
tendenser uppvisar sig i relation till de övriga utbildningspolitiska diskurser jag
undersökt och konstruerat i avhandlingen. Med hjälp av påtalanden från den
tidigare forskningen vill jag i slutkapitlet också diskutera det faktum att globaliseringsdiskursens logik kräver en nationell utbildningspolitik av byråkratisk karaktär, som främst inriktas mot att administrera och förvalta övernationella beslut
(jfr Barkholt 2005, Readings 1996, Rosamund 2000, Tierney 2004). I takt med
att globaliseringsdiskursen vinner allt större legitimitet, blir den svenska utbildningspolitiska kampen om den högre utbildningens syften och mål närmast en
kamp om att hitta de effektivaste sätten att implementera och skapa en högre utbildning, vilken stödjer de syften och mål som skrivs fram via en övernationell
utbildningspolitik – i avhandlingens fall en europeisk utbildningspolitik, så som
denna skrivs fram via Bolognaprocessen.
Detta är särskilt tydligt i förhållande till partipolitiken. Vad gäller partipolitiken
har kampen om den högre utbildningens syften och mål i det närmaste upphört i
slutet av den studerade tidsperioden – eller snarare, i diskursteoretiska termer, har
en historisk blockering uppstått i språkanvändningen och globaliseringsdiskursen har kommit att åtnjuta hegemoni. Utifrån Tierney (2004) kan vi förstå det
som att globaliseringsdiskursen gör så starka anspråk på objektivitet och sanning, att vi glömmer bort att globalisering i sig inte är ett socialt faktum utan en
social konstruktion. Objektivitetsanspråken gör det svårt för politiker att utöva
politiskt agentskap, med resultatet att partipolitiken därför blir liktydig med administration och förvaltning.
I den svenska utbildningspolitiska kampen finns dock inslag av det som inom
diskursteorin skulle betecknas politik. Politiken uppstår när de sociala aktörerna
– främst akademiker i avhandlingens studier – utövar ett politiskt agentskap och
reformulerar idéer om den högre utbildningens syften och mål. Här kan återigen
nämnas den senaste resursutredningen, som ett uttryck för ett sådant utövande
och som ett exempel på att den fullständiga disciplineringen inte är möjlig. Här
skulle också kunna nämnas mångfaldsutredningen, som artikulerar nya idéer om
mångfald och identitet i ett tidigare skede av den studerade tidsperioden när
andra idéer om mångfald och identitet åtnjuter en stark legitimitet inom den utbildningspolitiska kampen. Som Laclau & Zac (1994, s 37) uttrycker det har subjektet, genom de avbrott och rubbningar som uppstår i det sociala, alltid en möjlighet att visa sig och att ”splittra det imaginära-symboliska universum”128 som
skapats via de dominerande diskursernas legitimitetsanspråk. Så länge denna
möjlighet finns, finns också möjligheten att riva upp globaliseringsdiskursens he-
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“disrupt the imaginary-symbolic universe” (Laclau och Zac 1994, s 37).
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gemoni och att återta initiativet att formulera utbildningspolitik i den svenska
utbildningspolitiska kampen om den högre utbildningens syften och mål.
I nästa avsnitt ska jag kort diskutera hur jag ser på konsekvenserna av den utbildningspolitiska kampen om den högre utbildningens syften och mål samt resultatet av min egen studie. Innan jag gör detta vill jag dock som en avslutning på
diskussionen om globaliseringsdiskursens hegemoniska tendenser ställa mig frågan om jag är förvånad över mina resultat? Svaret på denna fråga är både ja och
nej.
Ja, för att jag hade förväntat mig en större språklig variation genom hela tidsperioden. I mina inledande läsningar hade jag först och främst förväntat mig detta
när det gäller de skilda partiernas – eller partipolitiska blockens – sätt att bestämma den högre utbildningens syften och mål på. Längre fram i min läsning,
när det stod klart att partipolitiken inte längre representerade en sådan variation,
hade jag dessa förväntningar inte minst vad gäller akademikernas sätt att problematisera och försöka formulera utbildningspolitiska alternativ till den så tydligt
administrativt inriktade partipolitiken – förväntningar som till viss del infriats.
Ja, också för att jag hade förväntat mig en något mer problematiserande hållning till Bolognaprocessen och den från EU kommande utbildningspolitiken inom
den svenska utbildningspolitiska kampen. Jag hade inte förväntat mig den byråkratiska och administrativa inriktningen på utbildningspolitiken, som framträder i materialet eller att de nationella sociala aktörerna på det stora hela verkar
vara tillfreds med att ge upp sina möjligheter att själva formulera politiken på
högskolans område.
Nej, för att den tidigare forskningen på ett trovärdigt sätt påtalat att globaliseringsdiskursen har starka hegemoniska tendenser och åtnjuter en stark legitimitet
internationellt sett. Varför skulle det vara annorlunda inom svensk utbildningspolitik?

Konsekvenser av den utbildningspolitiska kampen
Frågan om vilket avtryck den svenska utbildningspolitiska kamp, som studerats i
avhandlingen, gjort i verksamheten är en empirisk fråga och kan inte besvaras
utifrån det avgränsade material avhandlingen bygger på. Den tidigare forskningen
pekar dock på att utbildningspolitik, som främst bygger på en marknadsekonomisk logik, kan ha negativa effekter för den högre utbildningens kritiska inriktning. Utbildningspolitiken bidrar till att frågor om den högre utbildningens avkastning och nytta hamnar i centrum och till att det mellan samhälle, institution
och individ upprättas tillhandahållare- och konsumentrelationer. Dessa relationer
stödjer inte utvecklandet av studenternas intellektuella och kritiska förmågor,
utan istället främjar de en inriktning av utbildningen mot träning av särskilda
yrkesfärdigheter (jfr Giroux 1999, Slaughter 1993). Relationerna stödjer inte heller ett aktivt institutionellt och individuellt identitetsskapande, som ytterst innebär
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att såväl de högre utbildningsinstitutionerna – via högskolestyrelser och fakultetsnämnder – som de enskilda forskarna, lärarna och studenterna börjar definiera sig själva och aktivt ta ställning till vilken roll de vill spela i relation till olika
typer av globaliseringsprocesser och gemenskaper. Istället främjar relationerna en
anpassning av de institutionella och individuella identitetsskapande handlingarna
mot, på förhand givna, samhälleliga målsättningar och den högre utbildningens
potential att utöva motstånd mot globaliseringens ekonomiska och byråkratiska
tendenser riskerar att omintetgöras (jfr Readings 1996, Tierney 2001).
Även om globaliseringsdiskursen uppvisar starka hegemoniska tendenser inom
den utbildningspolitiska kampen har dock andra utbildningspolitiska diskurser,
som bygger på andra logiker än den marknadsekonomiska, gjort sig gällande
under den studerade tidsperioden. Dessa diskurser erbjuder andra former för
identifiering för såväl de högre utbildningsinstitutionerna som för studenterna.
Diskursteorin bygger på idéer om, att en diskurs aldrig kan uppnå full social objektivitet. Laclau och Zac (1994) skriver angående detta att:
This means that whatever social objectivity exists, it will not reach the closing
point of a ‘society effect’ but instead it will be, constitutively, power. And as
individuals wills cannot be reduced to objective differences or identities
within a fully fledged social order, they will only be subjects, places of a constitutive lack whose only identity can be reached by acts of identification (dialectical reversals, submission to the externality of the Law as the sole source
of social objectivity) (Laclau & Zac 1994, s 23).

Utifrån tidigare forskning om högre utbildning förstår jag att den pluralism och
mångtydighet, som diskursteorin betonar och som delvis också kommit till uttryck i materialet, även kommer till uttryck inom den högre utbildningen och därför är relevant att diskutera vidare.
Som jag uppfattar det påtalar delar av den tidigare forskningen att det finns
motkrafter till globaliseringsdiskursen på den institutionella nivån (jfr till exempel
Askling & Foss Lindblad 2007, Pusser & Doane 2001, Tierney 2001, 2004). Det
är alltså troligt att den språkliga variationen inom den högre utbildningen – i individers och institutioners sätt att bestämma den högre utbildningens syften och
mål på – är betydligt större än vad som kommit till uttryck i slutskedet av den
studerade utbildningspolitiska kampen.
Vad kan då avhandlingens studier bidra med? Jo, för att låna ett resonemang
från Scott (1995, s 169), måste högre utbildning uppfattas som ”ett mångtydigt,
diversifierat och vanskligt fenomen”, både i sig självt och som fenomen att studera. Scott (1995) skriver vidare att trots att högre utbildning är ett komplext och
svårfångat fenomen måste vi försöka att undersöka och bilda oss föreställningar
om olika aspekter av detta fenomen. Avhandlingens studier är ett sätt att försöka
tydliggöra de förutsättningar och villkor som den utbildningspolitiska kampen
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ändå anger och ställer upp för de aktiviteter som tar form inom den högre utbildningen. Genom att påtala att utbildningspolitiken alltmer kommit att betona
marknadsekonomiska aspekter, lämnar avhandlingen därmed ett bidrag till ett
större högskoledidaktiskt fält, där andra aspekter vore möjliga att studera. Fortsatta studier inom detta fält skulle jag själv gärna rikta mot att undersöka vilka
skilda diskurser, om den högre utbildningens syften och mål, som kommer till
uttryck inom de diskursiva praktiker som tar form inom ramen för de högre utbildningsinstitutionerna. Detta skulle också innebära en möjlighet att utveckla
metoder för att jämföra utbildningspolitik och utbildningspraktik – och möjligtvis kunna se vilket didaktiskt avtryck de utbildningspolitiska diskurserna gör,
eller inte gör.
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Summary

The struggle of defining the purposes and aims of higher education.
A study of education policy in Sweden.
Higher education in Sweden has its roots in a long tradition of elite education,
starting with the foundation of Uppsala University in the 15 th century. After that
other institutions of higher education started to emerge, e.g. new universities and
polytechnics. Shifts in how to value the significance of higher education, together
with a great expansion during the 20th century, turned higher education into a
mass education system; some would even call it a universal system. Today higher
education in Sweden involves almost 40 universities and university colleges, as
well as other actors that provide students and organisations with higher education. The content and forms of higher education are diverse and so is the student
body. Higher education is now looked upon as one of the most important institution for the identity formation of the individual as well as for cultural expressions,
social welfare and economic growth. Therefore, there is a big interest from different actors in society to take part in discussions about the purposes and aims of
higher education. One arena where such a discussion takes place is the national
policy arena. Within this arena different views, concerning the role of higher education in relation to society and the individual, are put forward. In the dissertation these views are perceived as having an impact on the activities taking place
within the institutions of higher education. The discussion taking place within the
national education policy arena is thus put forward as an important focus for
educational research.

Introduction and aim of the study
Discussions concerning the purposes and aims of higher education, and its role in
relation to society and the individual, have a long history in the Western world.
Present-day articulations within the national policy arena adhere to, and in different ways reformulate, earlier ideas about higher education. Some of these ideas
can be traced all the way back to Classical Antiquity and Socratic and Aristotelian
thoughts about higher education as a force for the creation of critical citizens –
critical citizens with the ability to judge and act in relation to what is (was) perceived of as good (divine) and desirable for both the individual and society. Another historical reference point for the present-day articulations is of course ideas
brought forward during the Enlightenment – a) the Kantian idea of reason as the
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organizing principle of higher education and the University as a place to create a
rational inquiring public and, (b) the Humboldtian idea of culture as the binding
principle of higher education and the University as an institution giving meaning
to the common life of people and educating good citizens, through the preservation of culture. These ideas laid the foundations of the modern University and
came to function as both the end and meaning of all the actions taking place
within higher education. For a long time the target group of the modern University consisted of a limited group of people – an elite of bourgeoisie men, who
should be trained to be citizens and civil servants in the modern State service. The
Enlightenment ideas about the role of higher education were brought forward in
relation to the common life of this limited group, and they came to possess a
strong legitimacy – the modern project and higher education went, so to speak,
hand in hand.
However, over time, the modern ideas about the aims and purposes of higher
education came to be questioned; the target group expanded – i.e. women got to
vote and were, together with other groups of the citizenry, given access to higher
education – and with industrialization came increased societal demands on a well
trained workforce in different social sectors and layers. Higher education was
given, or took upon itself, a broader role and was during the 20th century developed from elite to mass education. According to Martin Trow’s (1973) definition
of what signifies an elite vis-à-vis mass education, Sweden passed the threshold
from elite to mass education between 1965 and 1970 (af Trolle 1990). In the
1990s the position as a mass education is strengthened through a further, and
much stronger, expansion both regarding the number of students and regarding
the various content in the education programs.
Several analyses – which is further discussed in the study – has shown how this
development has put higher education in a crisis and has brought with it new, and
conflicting, views concerning the aims and purposes of higher education, including (I) views that can be connected to a further economic globalization and a marketization and bureaucratization of higher education, which meets the Swedish
and European societal demands of economic growth and the demands raised by
students as consumers, (II) views that can be connected to a further cultural globalization of higher education, which meets the societal demands on a critical orientation of higher education and the demands raised by institutions and individuals
in pluralistic settings. The analyses point out that these new, and conflicting, views
are not at least to be found in the way educational policies are articulated all over
the Western world. Some of the analyses even point to the fact that Swedish circumstances can be seen as especially interesting to analyze in this regard, since the
alterations of thought and policy is extreme and thoroughgoing.
With this said, the main interest of the dissertation is to analyze and discuss the
Swedish political struggle of defining the purposes and aims of higher education.
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Underlying this specific interest is a broader interest concerning the role of higher
education, in relation to issues of societal and democratic development and of
individual identity and citizenship, in times defined in terms of globalization and
pluralism. The study takes its point of departure in discourse theory, out of which
the specific aims of the study are formulated as follows:
- To analyze the discourses concerning the purposes and aims of higher education that is (re)articulated in the Swedish political struggle, during the time
period 1992 to 2007.
- To analyze how the subject student is positioned in the different discourses
- To discuss hegemonic tendencies within the political struggle.

Theory and methodology
The study is based on, and constitutes an application of, the post-structural discourse theory of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe (1985/2001). The approach
first of all emphasizes that our way of understanding, creating meaning and producing knowledge is dependent on discourse. Discourse is produced and reproduced through (re)articulation, and different discourses (re)produce different
meanings concerning the aims and purposes of higher education. It is also argued
that discursive struggles are basic social conditions and that at any given historical
moment there is often a struggle over certain discourses – there is not a single
source, or force, on the basis of which social identity is decided, or, from which
educational politics is carried out. This means that different social actors have
access to, and help to create, plural meanings, and through articulation they try to
promote different meanings concerning the aims and purposes of higher education. However, there can be historical blocks in the field of discursivity, and this
happens when a specific discourse hegemonizes the field, partially fixes identity
and meaning, and thereby also becomes the sole source of providing meaning
concerning the aims and purposes of higher education.
In the dissertation I argue that an analysis on discourse theoretical grounds
opens up for focusing on pluralism and contingency in the analysis of the Swedish
political struggle of defining the purposes and aims of higher education – i.e. to
search for conflicting views and meanings, which seem reasonable in relation to
issues of a further cultural globalization and the impact of different demands
raised in pluralistic settings. However, at the same time, an analysis on discourse
theoretical grounds allows me to be aware of the possibility of hegemonic tendencies within the field – i.e. to keep my eyes open for views and meanings that further support economic globalization and a marketization and bureaucratization
of higher education.
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Outline of the study
To analyze and discuss the Swedish political struggle of defining the purposes and
aims of higher education, Swedish national policy documents and documents
from the Bologna process are studied in the dissertation. The study is based upon
a reading of 49 different texts, produced within the public education policy arena
during the time period 1992 to 2007. The text material includes government bills,
as well as official government inquiries, departmental reports and declarations
from the Bologna process.
To be able to fulfill the specific aims of the study outlined above, I carry out the
analysis of the texts in different steps. In each step I apply specific analytical concepts drawn from discourse theory – concepts such as nodal point, moment, master signifier, myth and floating signifiers. In the first step I investigate and construct the content of each discourse, explain how each discourse is (re)articulated
in the political struggle and investigate the relationship between the different discourses. The first step of the analysis is guided by the following set of questions:
How are the discourses (re)articulated?
Which nodal points, myths and moments are contributing to the structural
wholeness of the discourses?
What definitions of the purposes and aims of higher education are provided in
the discourses?
Which are the floating signifiers within the political struggle?
Which antagonistic relationships are established between the different discourses?
In the second step of the analysis I derive and discuss how the subject student is
positioned within each discourse. The step is guided by the following set of questions:
What master signifier is contributing to the structural wholeness of the discourses?
What are the guidelines for action provided for the student?
What kind of idea of identity and action can be found in the way each discourse
positions the subject?
In the third step of the analysis I discuss the hegemonic tendencies within the political struggle. The third step is based on the result from the analysis in the first
and second step and is guided by questions raised by that analysis.

Education policy discourses
My analysis of the Swedish political struggle investigates and constructs four different discourses concerning the aims and purposes of higher education. The four
discourses are: (1) the classical academic discourse, (2) the discourse of identity,
(3) the discourse of democracy, and (4) the discourse of economic globalization.
The demarcation into four different discourses is based upon a close reading of
the policy texts, and on what I, in discourse theoretical terms, perceive to be dif252

ferent discursively established signifying chains. Within each such chain meaning
is fixed around privileged words – nodal points and myths – which each serve a
different purpose within the discourse. The privileged words fix the meaning of
other signs in the signifying chain, and sustain the identity of a specific discourse
by constructing a knot of definite meaning concerning the purposes and aims of
higher education. The table below provides a short summary of the content of
each discourse:

DISCOURSE

The classical
academic discourse

Nodal
point

Classical
academic ideals

Myth

The discourse of
globalization

The discourse of
democracy

The discourse
of individual
identity

Internationalization

Democracy

Individual
identity

The Magna
Charta of the
University

The European
Higher Education
Area

The open
University

The multi
cultural society

The aims
and
purposes
of higher
education

To search for and
hand over new
knowledge and
to contribute to
the development
of society

To strengthen
Swedish and
European
competitiveness and
to contribute to
economic growth

To confirm
democracy and
contribute to
equality and
justice

To support the
identity
formation
process and
support those
values that are
common across
cultural
boundaries

Moment

- Academic
freedom
- Research
connection
- Scientific
attitude

- The needs of the
labor market
- Excellence
- Employability
- Comparability

- Cooperation
and interaction
- Diversity
- Widening
participation
- Student
- influence

-Multi
culturalism
- Reflexive
thinking
- Autonomy

Table 1: Education policy discourses in Sweden 1992–2007.

Subject positions provided for the student
Out of my analysis of the four different discourses I derive and discuss four related subject positions provided for the student within the political struggle. The
four subject positions are: (1) the student as critically trained, (2) the employable
student, (3) the actively participating student, and (4) the reflexive student. The
four different subject positions are derived from the four discourses investigated
and constructed above. Within each discourse meaning, concerning the subjects’
identity, is fixed around a privileged word – a master signifier – and each dis-
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course thereby provides specific guidelines for the subjects’ actions. These guidelines for action are discussed in relation to discourse theoretical ideas of identity
and action. The table below provides a short summary of each subject position
and the guidelines for action each subject position makes available for the student.
SUBJECT
POSITION

The rational
subject

The subject as
human capital

The
representative
subject

The
consensus
striving subject

Master
signifier

Critically trained

Employable

Actively
participating

Reflexive

Moment

- Aspiring to
knowledge
-Critically
thinking
- Autonomous

- Accommodative
- Flexible
- Life-long learning

- Political
willingness
- Critically
thinking
- Representative
for group interest

- Responsible
- Self-awareness
- Tolerant

(Guidelines
for action)

Table 2: Subject positions provided for the student

The positioning of the student as either critically trained, actively participating or
reflexive provide the student with a subject position that, although on different
basis, opens the possibilities for the student to realize her aims in life and to critically examine and renegotiate her subject positions and her identity. The positioning of the student as employable provides the student with a subject position that
is one-sided related to the demands of the European and Swedish labor market
and to societal goals of economic growth. In this one-sided relation the students’
possibilities to realize her aims in life and to renegotiate her subject positions and
her identity are limited.

The Swedish political struggle 1992-2007
The analysis shows that antagonistic relationships are established between the
different education policy discourses. Each discourse is constituted as an attempt
to dominate the discursive field by providing a definition of the purposes and
aims of higher education, and a subject position for the student, that are opposite
those provided by the other discourses. In the overall level of the analysis the four
discourses represent a variation in language use and a never-ending flow of difference, concerning the definitions of the purposes and aims of higher education, in
the Swedish political struggle. The discourses manage to be present parallel to
each other and not one of the discourses manages to dominate the discursive field
to a point where the flow of difference is stopped during the investigated time period.
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On a closer level of the analysis it is possible to observe a variation in language
use – in terms of the occurrence of (re)articulation of all of the four different discourses mentioned above – in the 1990s and in the beginning of the 21st century
within the political struggle. These variations cause both conflicts and openness
regarding the definitions of the purposes and aims of higher education and represents (re)articulations supporting a further economic globalization and a European marketization/bureaucratization of higher education, which meets the demands raised by students as consumers, as well as (re)articulations supporting a
further cultural globalization and critical orientation of higher education, which
meets the demands raised in pluralistic settings. The closer one gets to 2007, the
more this variation in language use is reduced and the narrower definitions I find,
owing to the hegemonic tendencies of the discourse of globalization.
On the closer level of the analysis a variation concerning the different discourses
legitimacy and strength within the Swedish political struggle thus can be found.
Two of the discourses – the democratic discourse and the discourse of identity –
possess a weaker legitimacy, and are (re)articulated during limited time periods,
within the political struggle. While the two others – the classical academic discourse and the discourse of globalization – posses a stronger legitimacy and are
(re)articulated throughout the whole time period. The discourse of globalization
has strong hegemonic tendencies since it tends to impose its specific European and
market oriented definitions of the purposes and aims of higher education on the
other discourses – causing a stop in the occurrence of the (re)articulation of the
discourse of democracy after the year of 2004 and posing a future threat to stop
the occurrence of the (re)articulation of the classical academic discourse.

The struggle between politics and administration
The hegemonic tendencies of the discourse of globalization also have tangible consequences in terms of how the political struggle turns out. The logic of the discourse demands that national politics assume a bureaucratic shape and guide itself towards administration of supranational decisions. In pace with a stronger
legitimacy for the discourse of globalization, the Swedish political struggle of defining the purposes and aims of higher education in the end of the investigated
time period rather seems to be a struggle to find the most effective ways of implementing and creating a higher education system that supports the purposes and
aims formulated within the European Bologna process.
This is especially clear in relation to how higher education politics is formulated
within the Swedish political parties. In the language use of the political parties it
seems like a historical block has emerged, due to the fact that the discourse of
globalization here has reached a hegemonic position and thereby makes it difficult
for politicians to practice political agency. Concerning the language use of other
social actors, involved in the political struggle, there still seems to be features of
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political agency. At least there are a few examples of this, from the end of the investigated time period, when it comes to the ways in which faculty members formulate ideas about the purposes and aims of higher education within the Swedish
educational policy arena.

Concluding remarks
The question of the impact of the investigated political struggle on the activities
taking place within Swedish institutions of higher education is an empirical question which cannot be answered through the limited material studied in this dissertation. Earlier research, however, points to the fact that education policy, which
foremost builds upon economic and market logics, can have negative effects on
the critical orientation of higher education. Such education policy contributes to
focus on questions about the profit and usefulness of higher education to the centre and thus affect the provider-consumer relationships established between the
society, the institution and the individual. However, earlier research also points to
the fact that there are counter-powers within the institutions of higher education.
It is therefore believable that the variations in language use are significantly larger
within higher education – and that there are, in the language use of individual
students, teachers, researchers and institutions, a wider range of definitions concerning the purposes and aims of higher education. I find that the language use on
the institutional level could be a possible and interesting topic for future research
on the purposes and aims of higher education.
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