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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka diskurser inom det sociala välfärdsarbetet utifrån ideologiskt 

politiska aspekter. Studien grundar sig på artiklar och publikationer från ideologiskt förankrade 

tidskrifter och organisationer. I arbetet har vi inspirerats av Faircloughs (2003) kritiska diskursanalys, 

då den inte enbart fokuserar på diskurs utan även strukturerna som påverkar den. I studien kan vi se hur 

liberala och socialistiska ideal är dominerande inom välfärdsdebatten. Dessa har kommit att bilda två 

olika diskurser som konkurrerar med varandra om att bli dominerande gällande hur välfärden ska 

bedrivas. Idag kan vi se hur den marknadsekonomiska diskursen är den som vunnit mest mark, men det 

finns vissa indikationer på en eventuell diskursiv förändring. Arbetet tar sin utgångspunkt i två idag 

etablerade begrepp; New Public Management och Evidensbaserad praktik och de diskursiva 

svängningar begreppen vållat.  

Nyckelord: New Public Management, Evidensbaserad Praktik, liberalism, socialism, välfärd, diskurs, 

kritisk diskurs 
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Abstract  
The purpose of this study is to investigate discourses influence of the social welfare, based on 

ideological and political aspects. The study is based on articles and publications from ideologically 

entrenched magazines and web-sites. We have been influenced by Faircloughs (2003) critical discourse 

analysis, as it not only focuses on the discourse but also the structures that affects it. In the study, we 

can see how liberal and socialist ideals are dominant in the welfare debate. These have come to form 

two different discourses competing to become the dominant force in welfare. Today we can see how 

the market-economy discourse is the one which has gained most ground, but there are some indications 

of a discursive change. The work takes its starting point from two established concepts and the 

discursive fluctuations caused by the New Public Management and the Evidence Based Practice. 

Keywords: New Public Management, Evidence Based Practice, liberalism, socialism, welfare, 

discourse, critical discourse 
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1. Inledning  
 

Det krävs […] en ny styrning. Många yrkesgrupper i välfärden slår i dag larm om att 

deras arbete har kidnappats av ekonomiska ersättningsmodeller, administration och 

detaljreglering. Marknadsexperiment har genomförts inom verksamheter som inte har 

något med marknader att göra. Teorierna om New Public Management, som var tänkta 

att effektivisera välfärden, har i många lägen i stället byråkratiserat den. (Löfvén, 2013) 

I höstens budgetproposition för 2015 slår Stefan Löfvén fast att den nuvarande 

marknadsstyrningen av den offentliga sektorn ska avvecklas för att ersättas med nya 

styrmodeller där medarbetarna inom den offentliga sektorn ska få mer handlingsutrymme och 

där professionernas kunskaper och yrkesetik i högre grad kan få vara vägledande i det sociala 

arbetet (Finansdepartementet, 2014). Civilminister Ardalan Shekarabi menar att den nya 

styrningsmodellen ska verka för att den offentliga sektorns professioner ska ges förbättrade 

förutsättningar för att kunna bedriva ett gott arbete. I och med detta ökade handlingsutrymme 

och tilltro till professionerna kommer också kvaliteten i verksamheten enligt Ardalan Shekarabi 

att öka (Finansdepartementet, 2014).  

I det här arbetet kommer vi att svara på vad som gör det möjligt för Stefan Löfvén, partiledare 

för Socialdemokraterna, att ge uttryck för krav på förändringar inom välfärdssektorn. Vi 

kommer att använda oss av en diskursiv analys för att svara på detta. Något vi gör genom att 

undersöka skriftliga utsagor rörande styrningen av välfärdssektorn som vi sedan analyserar 

utifrån ett maktperspektiv där såväl institutionella som ideologiska och ekonomiska system 

analyseras. Dessa ideologiska system kommer att granskas då de upprätthåller normer och 

sociala ramar som reglerar vad som av, samhället, uppfattas som legitimt att uttrycka. Denna 

reglering sker på olika plan, bland annat genom media och ideologiska system (Fairclough, 

2001). En diskurs är inte konstant utan förändras i takt med att maktsystemen förändras och 

det är därför av intresse att analysera dagens diskurser kring välfärdsfrågan då Löfvéns 

uttalande ger indikationer på en pågående diskursiv kamp.  Denna kamp står emellan olika 

ideologiska system och det som står på spel är vilka värden som ska få diktera villkoren för 

morgondagens välfärd.  

Att det uppstår diskursiva kamper kring specifika fenomen är inget nytt. Under sena sextiotalet 

fördes en diskursiv kamp i välfärdsfrågan. Då stod konflikten mellan kollektivistiska värden 

och liberala idéer (Oscarsson, 2011).  Denna kamp kan ses som extra betydelsefull för 

förändringen av det sociala arbetet som Löfvén idag ställer sig emot. Under åttiotalet vann de 

nyliberala idéerna mark och trädde därefter in på den offentliga arenan. Begrepp som nu kom 

att hamna i fokus var individuell frihet, marknadstänk, välfärdstjänster och effektivisering. 

Dessa nyliberala idéer präglar än i dag den offentliga sektorn, bland annat under benämningen 

New Public Management. I kölvattnet av New Public Management har ytterligare en praktik 

växt fram, den Evidensbaserade praktiken, som etablerats i syfte att säkerställa en god kvalité 

inom välfärdssektorn, där välfärdskunderna erbjuds effektiva och beprövade metoder och 

tjänster (Oscarsson, 2011). New Public Management och den Evidensbaserade praktiken kom 

under nittiotalet att få ett stort genomslag inom svensk offentlig sektor. De liberalt förankrade 

tankarna och de styrmodeller som etablerades i kölvattnet av dessa kan ses som ett svar på den 

svåra ekonomiska situation Sverige då befann sig i. Denna ekonomiska kris ställde krav på 

såväl ekonomisk effektivisering som rationalisering av det svenska välfärdssystemet 

(Oscarsson, 2011). 



   
 

  7 

 

För att förstå konflikten mellan de samhällsideal som Oscarsson (2011) tar upp är det av vikt 

att redogöra för den ideologiska polariseringen som idag existerar. En ideologi kan kortfattat 

beskrivas som strukturella samhällsidéer som förklarar relationen mellan människan och dess 

omgivning och som utifrån detta ger strukturella förklaringar till hur samhället bör styras och 

organiseras (Halldenius, 2003). Det är inte ovanligt att dessa samhällsidéer skiljer sig åt i frågor 

som berör såväl ekonomi, kultur som sociala skyldigheter/ rättigheter etc.  

I det politiska landskapet är det inte ovanligt att tala i termer av en ideologisk höger och 

vänsterskala. Tham (1994) som är samhällsdebattör och numer politiskt aktiv inom 

Socialdemokraterna, förklarar skillnaderna mellan dessa ideologiska block. Högern beskrivs 

som kapitalismens och marknadens förespråkare, där övertygelsen är att marknaden gynnas då 

arbetskraften utarmas samtidigt som kapitalägarna berikas. Detta uppnås genom att avskaffa 

såväl förmögenhetsskatt som aktievinstskatt. En annan del i steget är att avskaffa fackrörelsen 

och lagar som skyddar arbetskraften, något som främjar såväl samhällelig flexibilitet och 

effektivitet. På 80-talet genomförde USA:s president Ronald Reagan en omfördelning av 

samhällets resurser då "supply side theory" fick genomslag (Tham, 1994). Denna teori hävdar 

"att de rika arbetar bättre om de hela tiden blir rikare medan fattiga arbetar bättre bara om 

de blir fattigare" (Tham, 1994). Högern har en strävan att vilja bevara nationella och moraliska 

angelägenheter i syfte att främja marknaden och det nationella kapitalet. Under 80-talet 

etablerade sig ekonomismen i det svenska samhället men fick också stort globalt genomslag 

(Tham, 1994). I och med ekonomismens framfart skedde också en global språkförskjutning där 

språket som förs blev allt mer marknadiserat. Språkförskjutningen välkomnades framför allt 

inom högerrörelsen, men samtliga partier accepterade övergången. Begrepp som konkurrens, 

effektivitet, vinst och egenintresse blev allmänt vedertagna (Tham, 1994).  

Frihet definieras som marknadens frihet och individers eller nationers förmåga att vinna 

i konkurrens med andra. Rationalitet omvandlas till instrumentell kalkylering för att nå 

uppsatta mål; att vara "rationell" blir samma sak som att vara "effektiv". Och rättvisa 

definieras som lika chanser att konkurrera. (Tham, 1994, s. 90) 

Marknadsspråket kom också att ta över den offentliga sektorn där resultat inte längre mättes i 

empati och etik utan i lönsamhet. Högern beskrivs dock ha mött motstånd då arbetskraften inte 

accepterade den klasspolitik högern förespråkade. Arbetarna ville också ha en fungerande 

välfärd. Välfärdsfrågan har historiskt vållat problem för högern. Detta då en av 

förutsättningarna för att resurser ska kunna omfördelas är en stat och en blandekonomi, där 

ägandet av resurser delas upp i såväl privat som offentlig regi. Det krävs också skatter för att 

omfördela resurserna. Skatt som av högern sågs och än idag ses som en samhällsbelastning 

(Tham, 1994). 

I valrörelsen 2014 var debatten om det privata och offentliga en av de största frågorna, och 

partierna var långt ifrån överens. Vinster ställdes mot valfrihet och debatten kom att handla om 

vilken utförare som ska leverera välfärdstjänsterna (Vänsterpartiet, 2014), (Centerpartiet, 

2014). Vänsterns uppfattning är att privatiseringar försvagar den offentliga sektorn och riskerar 

att sätta välfärdskonsumentens ekonomi före vårdbehovet. Ett påstående som får bäring från 

länder med såväl hög som låg bruttonationalprodukt per capita som har privatiserat det 

offentliga. Högern å andra sidan motiverar denna privatisering och demontering av det 

offentliga med effektivitet och samhällsekonomiska vinster, då konkurrerande verksamheter i 

regel måste vara mer effektiva än offentliga för att kunna behålla sin roll på marknaden (Tham, 

1994). 

Det som skiljer vänstern från högern är "medborgarskapets mening". Där vänsterns tankar om 

människan sträcker sig bortom individens ekonomiska och materiella förutsättningar. Istället 

ses medborgarna som gemensamma samhällsbärare vars syfte är att ta ansvar för varandra men 
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också för framtida generationer. Vad som är bäst för individen åsidosätts för att fokusera på 

vad som är bäst för "den sociala gemenskapen". Något som mynnat ut i det välbekanta 

begreppet välfärdsstat (Tham, 1994). Vänsterpolitikens uppfattning av samhället bottnar i 

tankar om en stark stat, vars syfte är att fördela och utjämna samhällets resurser genom såväl 

skatter som starka fackförbund som kan företräda medborgarna. Kollektivet till skillnad från 

individens frihet är det som värdesätts och människans drivkraft förklaras bortom Supply Side 

Theory (Tham, 1994). Människans drivkraft till att utföra arbete beror på följande faktorer: 

"Att ses, att tas om hand, att bli betraktad med sympati, överseende och tillgivenhet." (Tham, 

1994).  

Höger och vänsterskalan har tydliga ideologiska mönster, där den ideologiska högern präglas 

av såväl kapitalistiska som liberalistiska och konservativa tankemönster. Den politiska 

vänstern präglas däremot av socialistiska, kommunitaristiska samt kommunistiska 

tankemönster. 

Vår studie behandlar New Public Management och Evidensbaserad praktik, styrmodeller och 

metoder som dominerar dagens sociala arbete. I dagens politiska debatt har stora delar kommit 

att handla om den offentliga sektorn. Stefan Löfvén (S) menar att det sociala arbetet kidnappats 

av ekonomiska modeller, detta i takt med att Centerpartiet (2014) lyfter fram slagord som 

valfrihet och konkurrens. Privat sektor ställs mot offentlig och åsikterna om hur välfärden ska 

finansieras går isär. Politiska samhällskrafter har således präglat implementeringen av dessa 

metoder och modeller i en strävan att effektivisera och göra socialt arbetet mätbart. Något som 

tycks ligga i nivå med utvecklingen av ett marknadsbaserat och ekonomiskt effektivt socialt 

arbete snarare än ett arbete som bygger på humanistiska idéer. Vår ambition är att ge en 

diskursiv beskrivning av New Public Management och Evidensbaserad praktik utifrån politiska 

och ideologiska maktstrukturer. I kölvattnet av detta kommer vi också föra ett resonemang 

kring vilka diskursiva förutsättningar som ligger till grund för Löfvéns uttalande om krav på 

ett förändrat välfärdsstyre. 

1.2 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur diskurser rörande New Public Management, NPM, 

och Evidensbaserad praktik, EBP konstrueras i relation till idag två etablerade ideologier: 

socialism och liberalism.  

1.2.1 Frågeställningar   

– Hur konstrueras diskurser om New Public Management?  

– Hur konstrueras diskurser om Evidensbaserad praktik? 

2. Tidigare forskning om organiseringen inom socialtjänsten  
 

De huvudsakliga teman som utkristalliserar sig i forskningen som granskats är begrepp såsom 

”New Public Management” som bland annat nämnts i Svensson L. G. (2011) artikel; 

”Profession, organisation, kollegialitet och ansvar”. Begreppet syftar till den ekonomiskt, 

politiska styrningsmetod som stegvis introducerats inom det sociala arbetet. Metoden har 

inneburit stora förändringar för socialtjänsten som organisation, där gamla metoder och 

modeller ersätts med nya, detta i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra det sociala arbetet. 

New Public Management konceptet kan därför antas ligga till grund för den Evidensbaserade 

praktiken, EBP, som varit föremål för många granskningar, främst av Lundström och Bergmark 

(2007). 
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Resultaten tenderar att skilja sig något, där Lundström och Bergmark (2007) pekar på att den 

ekonomiska satsningen på evidensbaserad praktik inom Stockholmsregionen av 

socialarbetarna mottagits som något positivt. Satsningen tycks ha bidragit till en mer positiv 

attityd till forskningens innehåll och en kultur där man i ökad omfattning uppmuntrar 

forskningsdiskussioner. Resultatet i den andra studien pekar enligt Lundström och Bergmark 

(2008) på att det finns stora oklarheter över hur de centrala aktörerna på fältet tänker sig att 

evidensbaserat arbete faktiskt ska tillämpas och socionomerna som deltagit i studien tenderar 

att nedtona betydelsen av den Evidensbaserade praktiken och i viss mån motsätter sig 

manualbaseringen av det sociala arbetet. 

New Public Management konceptet har också banat väg för vissa evidensbaserade metoder. En 

av dessa metoder har berörts i forskningen som studerats. Denna metod kallas för ASI och har 

i en studie skriven av Martinell Barfoed (2014) bedömts kunna ge negativa konsekvenser, då 

metoden ger minimalt utrymme för klientens personliga uttryckssätt. Ytterligare ett tema som 

återkommer i studierna är hur samhällets styrmekanismer påverkar det sociala arbetet inom 

Sveriges socialtjänst. Även detta resultat är mångtydigt, å ena sidan tycks det sociala arbetet i 

hög grad påverkas av styrmekanismerna, detta märks inte minst i Svensson (2011) artikel som 

menar att politiska beslut, byråkratiska regler, professionell kunskap samt allmänhetens 

efterfrågan idag har stor påverkan på verksamheterna. Svensson (2011) menar att 

marknadsstyrning med kvalitetssäkring och klient(kund)kontroll idag implementerats i 

organisationsstyrningen. Å andra sidan tycks styrmekanismerna enligt Wörlén (2010) inte 

påveverka det sociala arbetet i den höga grad som Svensson (2011) menar. Istället menar 

Wörlén att tjänstemännen inom socialtjänsten tenderar att inte behöva avstå från insatser på 

grund av ekonomi. Även om detta av Wörlén (2010) förutspås ändras då den försämrade 

ekonomin som Sveriges kommuner idag står inför sannolikt kommer att skärpa kraven på väl 

övervägda prioriteringar, något som i sin tur leder till att behovsprövningen hårdnar. Johansson 

(2005) menar istället att det är olika organisationsmodeller samt olika lokala kulturella 

traditioner som har stor betydelse för handlingsfrihet, delegering och professionalisering.  

Lundgren, Blom, Morén och Perlinski (2009) har granskat socialtjänstens organisation och 

menar att mindre kommuner tenderar att slå ihop sin familje- och individomsorg medan större 

kommuner tenderar att vara mer specialiserade på såväl problem som område. Denna 

specialisering och spetskunskap inom verksamheterna leder till färre uppgifter, något som inte 

nödvändigtvis innebär en bättre verksamhet. Istället tenderar det att finnas en risk att klienter 

“faller mellan stolarna” om problembilden inte stämmer överens med spetskunskaperna. Detta 

då spetskunskaper kan försvåra myndighetssamarbetet (Lundgren et al. 2009). 

Den mängd insatser som producerats i kommunerna i hög grad tycks bero på socioekonomiska 

faktorer. Lundgren et al. (2009) menar dock, med viss tveksamhet att kommunalt politiskt styre 

i form av höger respektive vänsterstyre inte tycks påverka den mängd insatser som produceras. 

Något som kolliderar med Johansson (2005) bild av socialtjänsten när han hävdar att det 

politiska inflytandet över den svenska socialtjänsten existerar på såväl strategisk som operativ 

nivå.  

Socialtjänsten kan anses fungera som ett “ingångs- och exitområde”. Något som innebär hög 

personalomsättning, kontinuitetsproblem och kostnader för introduktion och lärande. 

Professionella har en större benägenhet att på vissa områden söka sig till privata aktörer vid 

byte av verksamhetsområde på grund av att de privata aktörerna i vissa fall erbjuder bättre 

villkor. Vidare går det att urskilja vissa attitydförändringar hos yngre socionomstuderande, som 

tycks lägga mindre vikt vid ideologiska ståndpunkter och mer vikt på professionellt baserade 

ståndpunkter och överväganden (Dellgran & Höjer, 2005). Ansvarsfrågan har också över tid 

förskjutits från kollektiv politik och “professionell kollegialitet”, med fokus på kunskap och 
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etik till effektiviteten hos organisationer och behovstillfredsställelsen hos mottagarna av 

tjänster. Utvärderingar har således en tendens att flytta fokus från professionell kunskap och 

etik till resultat och nya typer av regler i form av standardiserade procedurer och rutiner. Detta 

kan tänkas få effekter för det professionella arbetet och för de som arbetar med socialt arbete 

(Svensson, 2011).  

Beslutet om att dela upp utredningsprocessen inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg 

i olika funktioner, försvagar snarare än stärker förutsättningarna för en professionell, rättssäker 

och demokratisk offentlig beslutsprocess (Hollander, 2005). Ur ett professionellt perspektiv 

betonas en helhetssyn på utredningsprocessen. Vidare menar Hollander (2005) att 

privatiseringen snarare är en reaktion på en dåligt fungerande offentlig verksamhet än ett hot 

mot den offentliga välfärden. Det kan tänkas att detta till viss del kan förklara den förändrade 

positionen gällande de professionella på fältet. Om en privat aktör kan erbjuda en utvecklande 

arbetsmiljö sett utifrån ett professionellt perspektiv kanske detta är mer lockande än att arbeta 

offentligt för ”den goda sakens skull”. En förskjutning har såldes skett inom det professionella 

sociala arbetet.  

Det är enligt Johansson (2005) angeläget att öka den organisationsteoretiska medvetenheten 

bland forskarna. Många forskare verkar ha svårt att inse att utrednings- och 

behandlingsmetoder inte kan avgränsas från organisationsfrågor och att det är inte är helt 

självklart att internationella teorier bör ligga till grund för de analyser som görs av den svenska 

socialtjänstens organisation, då det finns avsevärda skillnader i hur samhällsapparaten är 

uppbyggd. Det finns också anledning att jämföra socialtjänsten med andra organisationer inom 

välfärdssektorn (Johansson, 2005). Det behövs också betydligt bättre kunskap om karaktären 

hos, omfattningen av och komplexiteten i behoven hos socialtjänstens klienter och hur dessa 

matchar socialtjänstens organisation. Båda dessa studier riktar uppmärksamheten mot faktiska 

kunskapsluckor på området. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med kunskap gällande 

socialtjänsten som organisationen för att kunna avgöra vilka konsekvenser denna får för de 

aktiva deltagarna inom organisationen (Grell, Ahmadi & Blom, 2013).  

Evidensprojektet har i vid mening riktas mot framtiden och mot en idé om ett kommande 

evidensbaserat socialt arbete. Implementeringen av EBP inte har kommit speciellt långt när det 

kommer till strategisk kunskapsutveckling (Denvall & Johansson, 2012).  

Med utgångspunkt i tidigare forskning om de organisatoriska och strukturella 

styrmekanismerna inom välfärdssektorn har vi kunnat urskönja en hög grad av standardisering 

kring organisatoriska metoder och modeller. Dessa har helt kommit att dominera det praktiska 

sociala arbetet. Dessa metoder och modeller tycks ha en hög påverkan från de politiska 

samhällskrafterna då de implementeras i en strävan att effektivisera och göra det sociala arbetet 

mätbart.  

Den tidigare forskningen, som presenterats inom detta område baseras i hög grad på litteratur 

och enkätstudier och vi upplever att det saknas en diskursiv, ideologisk inriktning på 

forskningen som tydligt klargör relationen mellan ideologi och det sociala arbetet. Detta skulle 

bidra till en ökad förståelse för det sociala arbetets strukturella förutsättningar.  

3. Tolkningsram  
 

För att kunna undersöka begrepp som New Public Management och Evidensbaserad praktik 

utifrån ett kritiskt diskursivt perspektiv, är det av vikt att redogöra för olika ideologiska 

utgångspunkter. Nedan följer därför en kort presentation av de politiska ideologierna, socialism 

och liberalism. 
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3.1 Liberalism  
Liberalismen som ideologi växte fram i form av idéer som tog avstånd från den feodalism och 

det envälde som dominerade i Frankrike under 1700 talet. Liberalismen fick sitt största 

genomslag under den franska revolutionen år 1789, då som en fri- och rättighetsrörelse som 

verkade för folkets demokratiska värden. Den liberala framväxten låg till grund för införandet 

av ett representativt franskt styre där personer från alla samhällsklasser fick styra landet 

samtidigt som staten och kyrkan blev kraftigt försvagade (Nycander, 2013). 
 
Hobhouse definierar den liberalistiska ideologin som en tro på den enskildes självstyrande 

kraft. Denna kraft är nödvändig i samhällsskapandet. I takt med ökad liberalism kommer 

individens frihet inte längre ses som en mänsklig rättighet utan snarare en nödvändighet och 

en förutsättning för ett gott samhälle. Hobhouse menar att statens roll i samhället således ska 

vara passiv, men den har också ett ordnande ansvar genom att se till att medborgarna blir mogna 

och effektiva. Det är dock inte statens uppgift att förse medborgare med mat, kläder och 

husrum. Det ansvaret ligger på individen (i Malnes & Midgaard, 2006). 

 

Rawls (i Malnes & Midgaard, 2006) publicerade sin bok ”En teori om rättvisa” 1971, boken 

resulterade i en liberalistisk renässans och ledde till en omfattande samhällsdebatt om social 

rättvisa. Rawls följde upp succén med ytterligare ett verk som publicerades 1993. Boken 

”Political Liberalism” tillsammans med ”En teori om rättvisa” har kommit att utgöra en 

motivering till varför människan ska anta ett liberalt förhållningssätt till välfärdssamhället. 

Rawls beskriver tre så kallade "sociala primära nyttigheter". Dessa nyttigheter är; personlig, 

och politisk frihet, utbildningsmöjligheter och positioner inom yrkeslivet samt inkomst och 

förmögenhet. Dessa faktorer är essentiella enligt Rawl (i Malnes et al. 2006) och den 

individuella måluppfyllelsen ökar i takt med ökade primära nyttigheter. Rawls böcker har även 

banat väg för andra liberala tänkare. En av dessa är Robert Nozick som 1974 gav ut boken 

”Anarki, stat och utopi”. Nozick sätter den personliga friheten främst vid utformandet av 

sociala institutioner (i Malnes et al. 2006).   Idag finns olika liberalistiska inriktningar. En i 

dagsläget framträdande inriktning är nyliberalismen (Halldenius, 2003).  
 

3.1.1 Nyliberalism    

Nyliberalism beskrivs av Tham (2013) som en ideologi som präglas av den europeiska högern 

då många av dess tankar finns representerade i andra högerideologier. Nyliberalismens 

företrädare beskrivs av Tham (2013) som Thatcher och Reagan, och ideologin bygger på 

kapitalistiska idéer. Nyliberalismen har frihet, individ, marknad och entreprenör som några av 

dess ledord. Den ekonomiska makten bör avregleras och göra sig fri från statlig inblandning 

och kollektivistiska tankar bör ersättas av individualistiska tankar, där makten till förändring 

och förbättring ligger på individen. I praktisk politik innebär det att stor vikt läggs vid den 

ekonomiska politiken, den fria marknaden och fria kapitalrörelser, samt marknadisering av 

välfärdstjänster, privatisering, marknadsstyrning och skattesänkningar. 

Haldenius (2003) skriver att nyliberalismen inte är någon fristående ideologi utan menar att 

liberalismen som ideologi är mångfacetterad med olika inriktningar där nyliberalismen är en 

av dessa inriktningar. Rawls pekas ut som en av förgrundspersonerna till det som idag kallas 

nyliberalism. Nyliberalismen idag har därför kommit att förknippas med Rawls bild av den 

individuella friheten och bilden av den svaga staten. Haldenius (2003) menar att minimalstat 

har blivit ett begrepp som förespråkas i den nyliberalistiska rörelsen. Denna minimalstat har 

som ända syfte att äga monopol på tvångsutövning. I detta inkluderas således polis och 

rättsväsende som ska se till att individer inte kränker andra individers frihet men också att 
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straffa de individer som begår övergrepp mot andra individers frihet. Synen på staten, är inom 

nyliberalismen, kritisk och ses som en potentiell förtryckare av den individuella friheten då den 

äger monopol på tvångsutövningen. Trots detta ses den av många som nödvändig då 

alternativet tycks vara anarkism. Nyliberalismen tar tydligt avstånd från anarkism då 

rättssystemet inte bör ta ställning varken för eller mot livsstilar som faller inom det juridiskt 

korrekta. Inom en anarkistisk stat kan denna rättvisa inte garanteras (Haldenius, 2003). 

3.2 Socialism 
Socialism som begrepp har en lång och inte alltför okomplicerad resa. Det var först 1820 som 

socialism började likna det som idag klassas som socialism. Den socialistiska innebörden 

byggde på samhällsreformer vars syfte var att ta till vara på den tidens arbetare och deras 

sociala trygghet och övergripande rättigheter. Socialismen banade även väg för andra mer 

vidlyftiga reformer som skulle skapa förändringar på strukturell nivå i form av ett samhälle 

utan arbetslöshet och egoism. I kölvattnet av dessa idéer tog snart fransmannen Saint-Simon 

avstamp och utvecklade socialismen till att också handla om statens reglering av marknaden 

och ett främjande av industrin (Liedman, 2014). 

Vidare skriver Liedman (2014) att ett helt nytt resonemang gällande människors förutsättningar 

formades under inledningen av 1800-talet. Istället för se individer som lika introducerades idéer 

om att samhället behöver organiseras på ett sätt som tar till vara på människor olika förmågor. 

I mitten av 1800-talet efter en tid av mycket debatterande kring vad socialism egentligen skulle 

representera delades socialismens upp i två olika ideologier som ligger olika långt ut på 

vänsterskalan. Dessa ideologier är de vi idag kallar socialism och kommunism. Liedman (2014) 

menar att det som skilde dessa två åt var den teoretiska och reformvänliga socialismen kontra 

den praktiska och revolutionära kommunismen. Efter andra världskriget fram till och med 

1970-talet koncentrade sig socialismens ideologi till att fokusera på det generella 

välfärdssamhället, något som vann stora framgångar.  

3.2.1 Socialism idag  

Det är problematiskt att definiera socialism då det är ett mångfacetterat begrepp. För att ringa 

in ideologin går det att ta avstamp från viktiga principer som har kommit att få stor betydelse 

för den socialistiska ideologin (Wingborg, 2001). En viktig hörnsten inom socialismen är och 

har alltid varit ägandefrågan. Vilken/vilka i samhället ska förfoga över ekonomiska resurser? 

Denna fråga har ofta kommit att handla om verksamheter inom offentlig sektor men till viss 

del också näringslivet. Tanken om ett offentligt ägande har alltid varit aktuellt och är 

fortfarande i allra högsta grad levande. Ett socialistiskt resonemang är tanken att den fria 

marknaden är ofullkomlig. Det finns en stark övertygelse om den fria marknaden som 

människofientlig då den inte tar tillräcklig hänsyn till människors behov, utan snarare skapar 

klyftor och sociala motsättningar. Konkurrenssättning och behovsstyrning behöver inte 

nödvändigtvis, sett till befolkningen, vara det bästa för de flesta utan kan vara det bästa för en 

liten del, en befolkningsgrupp med stora resurser att styra marknaden åt ett specifikt håll. Det 

finns alltså anledning att sköta "marknaden" utifrån viss politisk kontroll för att skydda 

gemensamt samhällsnyttiga funktioner (Wingborg, 2001). Funktioner som rätts -och 

skyddsväsendet och viktiga naturområden och naturfunktioner, men också den offentliga 

sektorn bör skötas av den statliga makten (Wingborg, 2001).  

En annan hörnsten som Wingborg (2001) tar upp är jämlikhet som en viktig princip. Vägen till 

ett jämlikt samhälle har historiskt sett varit förenad med att förbättra livsvillkoren för 

ekonomiskt utsatta människor men också upprätta jämlikhet relationellt mellan fattiga och rika. 

Demokrati och demokratiska processer både på individ -och gruppnivå är något som är ytterst 

betydande för socialistisk ideologi. En viktig aspekt för socialister är att hela tiden arbeta för 

att fördjupa och utveckla den demokratiska principen. Wingborg (2001) menar att det finns de 
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som skulle påstå att demokrati är viktigare för socialister än socialism. Ytterligare en aspekt är 

den statliga makten. Hur denna makt ska förvaltas råder det olika meningar om. Något som lett 

till olika inriktningar inom socialismen. En sådan inriktning är kommunitarismen (Malnes & 

Midgaard, 2006). 

3.2.2 Kommunitarism     

Kommunitarismen beskrivs av Malnes och Midgaard (2006) som liberalismens antagonist som 

istället förespråkar offentliga institutioner. Syftet med dessa institutioner utvidgas till att 

ansvara för mer än tvångsutövning. Istället är statens roll att föra människor samman under 

gemensamma värderingar och på så vis upprätta en kollektiv identitet. Denna kollektiva 

identitet bör grundas på solidariska tankar och jämlika ideal som i hög grad regleras av en stark 

välfärdssektor. 

4. Metod  
 

För att besvara våra frågeställningar och uppnå vårt syfte är det av vikt att redogöra för 

diskursbegreppet utifrån den kritiska diskursanalysen. Då denna analysmetod är komplex och 

kräver att läsaren har kunskap om hur teorier och metoder används inom det specifika 

angreppssättet kommer nedan en presentation av begreppet diskurs, samt en introduktion till 

den kritiska diskursen och dess analysförfarande. Studien tar upp begrepp komplexa begrepp 

som New Public Management och Evidensbaserad praktik. Dessa begrepp definieras och 

preciseras i avsnitt 4.4.   

 

Den kritiska diskursanalysen vilar på en konstruktivistisk och relationistisk grund och 

förutsätter således att vi som författare är medvetna att vår förförståelse kan komma att påverka 

studiens validitet.  

  

4.1 Diskurs   
Begreppet diskurs kommer från franskan och översätts närmast med samtal, yttrande och tal. I 

vardagligt tal går det närmast att översättas till dryftning eller diskussion. Inom filosofin har 

diskursen kommit att innebära enhetliga eller samstämmiga utsagor och begrepp (Eriksson, 

Emt & Hallberg, 2014). Foucault definierar diskurs som utsagor rörande ett specifikt fenomen. 

Diskurserna skapas enligt Foucault inom olika institutioner. Ett exempel på en sådan institution 

kan således vara det sociala arbetet. Det finns således många diskurser och varje fenomen kan 

tänkas ha en eller flera diskurser (i Eriksson et al. 2014). Vår uppfattning om verkligheten styrs 

och förmedlas genom diskurser, något som innebär att allt det som skrivs och uttalas idag 

påverkas av och påverkar diskursen om vilken vi pratar om.  Detta innebär också att vissa 

missförstånd kan uppkomma om personer med olika diskursiva utgångspunkter kommunicerar 

med varandra (Eriksson et al. 2014). 
 

I kölvattnet av Foucault (i Eriksson et al. 2014) definition av diskurs har ett flertal andra 

definitioner växt fram och ett antal analysverktyg har etablerats. Ett av dessa verktyg är den 

kritiska diskursanalysen som enligt Fairclough (2003) upprättats för att kunna se diskurser 

utifrån en politisk ideologisk maktaspekt.  

4.2 Kritisk diskurs  
Kritisk diskurs kan definieras som den sammanlagda interaktionsprocessen, där text och tal 

endast är delar av den. Begreppet beskrivs som sociala förutsättningar för interpretationen 

(tolkningen) av sociala förhållanden (Fairclough, 2001). Kritisk diskursanalys handlar inte 

enbart om att analysera text, inte heller att analysera produktion och interpretation av sociala 
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förhållanden utan att analysera relationen mellan text, processer och sociala förhållanden 

utifrån kontextuella institutionaliserade, rutiniserade och sociala strukturer. Kortfattat syftar 

alltså den kritiska diskursanalysen till att studera och analysera relationen mellan text, 

interaktion och sociala kontexter (Fairclough, 2001).  

 

Diskurser upprätthålls och uttrycks på individnivå. Trots detta går det inte att bortse från den 

institutionella, politiska och ekonomiska makten då de pekas ut som kreatörer och 

distributörer av diskurserna. Även om dessa maktsystem i regel är de som skapar diskurser är 

de inte oföränderliga. Diskurser kan även komma underifrån genom ‘social kamp’. Diskurser 

kan därför liknas vid normer och sociala ramar som reglerar vad som av, samhället, uppfattas 

som legitimt att uttrycka. Dessa ramar styrs i hög grad av samhälleliga strukturer som kan 

förkasta och ackumulera åsikts-, och tankemönster som av samhället anses kontextuellt 

legitima eller illegitima. Denna reglering sker på olika plan, bland annat genom media och 

ideologiska system (Fairclough, 2001). Den kritiska diskursanalysen skiljer sig således från 

den deskriptiva diskursanalysen då den kritiska analysen även syftar till att förstå diskurserna 

i relation till hierarkiska strukturer. 
 

4.3 Introduktion till det kritiska diskursanalysförfarandet  

En viktig strategi inom forskning är att på ett systematiskt och genomtänkt sätt möta ett 

forskningsämne (Fairclough, 2006). Detta kan göras på många sätt. Det viktigaste är att de 

teoretiska utgångspunkterna på ett bra sätt hjälper till att förklara och ge förståelse för ett ämne. 

Det är därför av vikt att “välja” teoretiska utgångspunkter och metoder som på ett bra sätt kan 

användas som relevanta analysverktyg, vilket till stor del kopplas samman med kritisk 

diskursanalys (Fairclough, 2006). Kritisk diskursanalys som metod och analysverktyg har 

därför kommit att fungera som en bro mellan olika samhällsorienterade discipliner. En viktig 

ingrediens i kritisk diskursanalys är möjligheten att använda sig av de mest relevanta teorierna 

och metoderna utan att behöva ta hänsyn till den kontext metoden/teorin har verkat inom eller 

verkar inom. Metoden möjliggör samarbete och kunskapsutbyte mellan discipliner i ett försök 

att maximera kunskapen (Fairclough, 2006).  

I detta arbete kommer New Public Management och Evidensbaserad praktik som styrmetoder 

inom det sociala arbetet att analyseras utifrån en kritisk diskursanalys. Fokus kommer att ligga 

på teoretiska utgångspunkter som rör sig inom ideologiska strömningar. Dessa kan på ett 

relevant sätt hjälpa till att förklara och förstå den evidensbaserade utveckling som skett inom 

det sociala arbetet. Det är också nödvändigt att ha en ideologisk dimension i analysen, för att 

exempelvis belysa hur ett kapitalistiskt förhållningssätt påverkar offentliga samhällsfunktioner. 

Ett sådant förhållningssätt är kopplat till ekonomisk effektivitet och konkurrens (medborgare 

ses som kunder och inte klienter).  

Massmedia har en påverkan på samhälleliga funktioner och hur dessa bör bedrivas och 

utvecklas. Den distribuerar olika samhälleliga ideal och har på så sätt också makt att påverka 

medborgare. Det är därför av vikt att kritiskt reflektera över vad som framställs i media och 

vilken verkande ideologisk kraft som ligger bakom publikationen. 

4.4 Definitioner av begrepp 
I avsnittet redogörs det för innebörden av New Public Management och den Evidensbaserade 

praktiken samt hur dessa begrepp kan tolkas i relation till politiska ideologier.   

 

4.4.1 New Public Management    
Almqvist (2013) beskriver New Public Management som näringslivsinriktade metoder för att 

styra sociala organisationer. Christensen, Lægreid Roness och Røvik (2005) beskriver New 



   
 

  15 

 

Public Management som en reform, som införts stegvis sedan 1970-talet. Ledorden i New 

Public Management rörelsen beskrivs av Almqvist (2013) som bättre effektivitet, mer värde 

för (skatte)pengarna och bättre styrning och uppföljning, något som enligt New Public 

Management rörelsen uppnås genom privatisering, konkurrenssättning, målstyrning och 

decentralisering som kortfattat innebär organisatorisk styrning där beslutsfattande sker på 

lägsta möjliga instans. Med målstyrning kommer också enligt Christensen et al. (2005) en 

resultatstyrning där mätbara resultat eftersträvas. 

 

I detta arbete ämnar vi undersöka begreppet New Public Management utifrån skrivelser och 

uttalanden om resultatstyrning eller resultatkrav. Med resultatkrav menar vi styrning som 

fokuserar på att ett specifikt resultat uppnås. Det kan exempelvis röra sig om att en vis modell 

som implementeras måste redovisa en verkningsgrad på ett visst antal procent. Vi ämnar också 

undersöka New Public Managent utifrån begreppet målstyrning, med målstyrning menar vi en 

styrning där organisationen arbetar efter organisatoriska, politiska eller ekonomiska mål. Det 

kan tillexempel röra sig om att en viss standard eller kvalité ska uppnås. Slutligen vill vi även 

undersöka New Public Management utifrån begreppet ekonomisk effektivitet. Med ekonomisk 

effektivitet syftar vi till de krav på kostnadseffektiva metoder som är en del av New Public 

Management konceptet. 

 

4.4.2 Evidensbaserad Praktik    
Evidensbaserad praktik (EBP) i socialt arbete kan definieras som “en medveten och systematisk 

användning av den bästa tillgängliga kunskapen”, “den professionelles expertis” samt den 

“berörda personens situation, erfarenhet och önskemål.” (Socialstyrelsen, 2012). Hur den 

sammantagna informationen från dessa kunskapskällor sedan vägs samman bestäms av den 

rådande kontexten och dess förutsättningar. Dessa förutsättningar kan exempelvis bestå av 

lagstiftning, riktlinjer och tillgängliga insatser. Den Evidensbaserade praktiken kan också 

användas vid beslutsfattande när det kommet till utvärdering av åtgärder. En åtgärd ställs inte 

bara mot kvalitet utan även mot kostnaderna. "Genom att välja den något mindre effektiva 

åtgärden blir det möjligt att med tillgängliga resurser hjälpa flera." (Socialstyrelsen, 2012).  

Med andra ord är kvantiteten till en viss gräns viktigare än kvaliteten. Den evidensbaserade 

policyn också innebär att se till utbudet av åtgärder. Det är viktigt att se över dessa och ta bort 

eller lägga till åtgärdsprogram vid behov, exempelvis om en åtgärd visar sig vara skadlig eller 

ineffektiv eller om nya åtgärder som visar sig ha effekt blir tillgängliga (Socialstyrelsen, 2012).  

 

4.4.3 Ideologiska begrepp  

En förutsättning för att kunna genomföra en kritisk diskursanalys behövs kunskaper om 

ideologiska inriktningar. De ideologiska inriktningar som denna studie kretsar kring är främst 

socialismen och liberalismen, dessa idéer kan tänkas ha format dagens välfärd. Ideologierna 

har en tydlig relation till New Public Management och den Evidensbaserade praktiken, där 

liberalistiska idéer tycks ligga bakom implementeringen av dessa styrmodeller och där de 

socialistiska idéerna tycks ligga bakom en önskan om nedmontering av dessa modeller.  

4.5 Databearbetning och analysförfarande  
 Den kritiska diskursanalysen kan delas in i tre delar; Description (beskrivning) av text, 

interpretation (uppfattningen) av relationen mellan texten och interaktionen samt explination 

(förklaring) av förhållandet mellan interaktion och sociala kontexter. För att kunna genomföra 

en sådan analys har vi ställt oss ett flertal frågeställningar. För att, med ett kritiskt 

förhållningssätt förklara och förstå har vi granskat textens vokabulär, grammatik och struktur 

(Fairclough, 2001).  
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Vilken typ av ord används exempelvis i texten?  

 

1. Går det att identifiera ideologiska, politiska formuleringar i texten?  

Texter innehåller inte sällan ord och formuleringar som ger indikationer på vilken ideologisk 

ståndpunkt en text antar, något som är av vikt för att kritiskt kunna förhålla sig till textens 

innebörd (Fairclough, 2003). 

2. Används eufemistiska eller dysfemistiska formuleringar?   

Eufemistiska, förskönande och dysfemistiska, nedsättande formuleringar, av ideologiskt 

laddade ord kan användas för att framställa dessa som mer eller mindre legitima (Fairclough, 

2003). 

3. Används metaforer/liknelser eller synonymer i texten?  

Synonymer används i texter för att ge uttryck för en specifik diskurs. Synonymer är ofta 

relaterade till vissa ideologier som inte alltför sällan hör hemma inom en specifik diskurs. 

Synonymens roll är då ofta att föra fram ett ideologiskt budskap inom en given ram. Metaforer 

används för att understryka och lyfta fram ideologiska ståndpunkter. Liknelser kan också 

användas i syfte att alienera oliktänkande (Fairclough, 2003). 

4. Är språket formellt eller informellt?    

Ett formellt språk med fackmannaformmuleringar kan vara uttryck för makt där kontrasten 

mellan den professionelle och lekmannen förstärks. Detta ger lekmannen mindre förståelse för 

det som skrivs och tenderar därför att underkasta sig auktoriteten (Fairclough, 2003). 

Vilka grammatiskt mönster återfinns i texten?  

 

5. Är meningarna aktivt/ eller passivt formulerade, det vill säga går det att identifiera en 

författare i texten?  

Ett passivt språk där författarens personliga åsikter inte lyfts fram kan användas i syfte att 

framföra objektiva fakta där författarens agenda bör hållas dold. Det kan också användas då 

författaren av olika skäl inte vill förse läsaren med överflödig information. Ett passivt 

språkbruk och en otydlig agenda kan bli problematiskt om texten innehåller andra ideologiska 

formuleringar och ställningstaganden (Fairclough, 2003). 

6. Är meningarna negativt/ positivt formulerade?   

Beroende på meningars uppbyggnad kan texten anta en positiv eller negativ karaktär för att 

belysa ett fenomen på ideologiskt önskvärt vis (Fairclough, 2003).  

7. Vilka berör texten och vilka berörs?  

Det är av vikt att redogöra för vilka som texten berör och vilka som berörs av texten, då det ses 

som ett steg i att definiera maktförhållandet. Är det tillexempel politiker som talar till 

arbetslösa, eller är det politiker som talar om arbetslösa till arbetare. På så sätt kan en text vara 

inkluderande eller exkluderande (Fairclough, 2003). 

8. Framgår det vem som skrivit texten och hur personens agenda ser ut?   

Den verkande kraft som ligger bakom texten utövar en form av dold makt som inte är tvingande 

utan diskursskapande. I syfte att reducera risken för ideologisk, politisk manipulation bör 

läsaren därför ställa sig frågan; Vilken verkande kraft ligger bakom texten? Skribenten har inte 

sällan har en politisk agenda eller en politisk beställare (Fairclough, 2003). 

9. Vilka logiska förklaringar ges i texten?   

Diskurser är ofta ideologiskt disponerade och logiska förklaringar blir därför såväl kreatörer 

som distributörer av samhälleliga sanningar eller sunt förnuft, sanningar eller förnuft som är 
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svåra att motbevisa. Logiska förklaringar är således diskursskapande samtidigt som de hjälper 

till att bibehålla redan upprättade diskurser (Fairclough, 2003). 

10. Vilka samhälleliga strukturer får utrymme i texten?   

Fairclough (2003) betonar vikten av strukturell påverkan och menar att maktstrukturer i 

samhället i hög grad är kreatörer och distributörer av diskurser.  

4.6 Reflektioner kring analysverktyget 
Det är viktigt att poängtera att vi endast hämtat inspiration från dessa frågor och har inte svarat 

på dem i enlighet med Faircloughs metod. Vidare har vi omformulerat frågorna 5,6 och 8 och 

vi har även selektivt exkluderat frågor som inte berör ämnet, så som frågor som berör dialoger 

och tvåvägskommunikationer. Vi har alltså inte ämnat att göra en kritisk diskursanalys utifrån 

Faircloughs modell, syftet har istället varit att se vilka ideologiska strukturer som påverkar 

diskurserna inom välfärdssektorn. En fråga som vi valt att lägga till då den i hög grad är relevant 

för vårt arbete är fråga 10. Detta då Fairclough (2003) som tidigare nämnt, betonar vikten av 

strukturell påverkan och menar att maktstrukturer i samhället i hög grad är kreatörer och 

distributörer av diskurser.  

Analysförfarandet innebär således att vi inledningsvis har analyserat artiklarna utifrån 

ovanstående frågeställningar (1-10) i syfte att identifiera och ringa in eventuella diskurser. Med 

hjälp av delar av Faircloughs modell har vi även kunnat utläsa diskursernas ideologiska 

hemvist.  

Därefter har vi identifierat ideologiska skillnader mellan diskurserna för att kunna förstå hur 

det är möjligt att prata om marknadiseringen av det sociala arbetet i såväl positiva som negativa 

ordalag. 

4.7 Empiri 
Vårt empiriska material har hämtats från Svenskt Näringsliv, Dagens Arena och Institutet för 

Utveckling av Metoder i Socialt Arbete, IMS och består av artiklar och rapporter som 

publicerats på respektive hemsida. Dessa tidskrifter och organisationer vilar på olika 

ideologiska värderingar, där Svenskt Näringsliv företräder näringslivet och vilar på ideologiska 

högerideal. Detta i kontrast till Dagens Arena som publicerar artiklar där majoriteten av de 

politiska ståndpunkterna är vänsterorienterade. IMS företräder socialstyrelsen och dess 

ideologiska hemvist kan antas vara föränderlig. Dessa organisationer och tidskrifter kan ses 

som diskursskapande, diskurserna tycks stå i konflikt med varandra då de vilar på olika 

ideologiska grunder. De ideologiska vinklingarna är sällan outtalade i artiklarna utan framgår 

i olika ordval, formuleringar och meningsuppbyggnader. Då utgångspunkten i arbetet är att 

analysera diskurser kommer vi att undersöka dessa formuleringar och ordval i syfte att sätta 

texterna i ett diskursivt ideologiskt sammanhang.   

De olika artiklarna är inte bara skrivna och publicerade på olika sidor. De kan också tänkas ha 

olika målgrupper. Dessa målgrupper regleras dels genom språk och ordval men också genom 

dess innehåll. Artiklarna från Dagens Arena riktar sig till klienter, skattebetalare och 

professionella inom välfärdssektorn medan artiklarna från Svenskt Näringsliv riktar sig till 

företagare och personer med anknytning till politiken eller näringslivet. IMS riktar sig i 

huvudsak till professionella inom välfärdsarbetet. 

I en ostrukturerad sökning på ”New Public Management” och ”Evidensbaserad praktik” på 

respektive organisations hemsida fick vi en spridd resultatbild. På Dagens Arena framkom ett 

stort antal artiklar medan Svenskt Näringsliv redovisade väldigt få. Vi fick därför ta till andra 

sökord så som styrning och organisering av välfärden för att få fram artiklar som rör 
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styrmodellerna. Artiklarna är sedan selektivt utvalda utifrån dess innehåll. Ingen artikel är äldre 

än sju år, detta då det är dagens välfärd och ideologiska klimat som granskas.   

Sökningen om New Public Management mynnade ut i följande artiklar (Samtliga finns 

beskrivna i bilaga 1):  
      

– SNS rapport - Hur får vi råd med välfärden? Publicerad år 2014 på Svenskt Näringsliv. 

Författare: Sundén, Anderssen och Roine. 

– Reformagendan- 17 förslag som förbättrar Sverige. Publicerad år 2014 på Svenskt 

Näringsliv. Författare: Svenskt Näringsliv 

– Konkurrens främjar värde i välfärden. Publicerad år 2014 på Svenskt Näringsliv. Författare: 

Witterblad  

– Välfärden behöver starkare konsumentskydd. Publicerad år 2013 på Svenskt Näringsliv, 

Dagenssamhälle och Timbro. Författare: Lundius  

– En glimt av den cyniska marknadsmodellens kollaps. Publicerad år 2014 på Dagens Arena. 

Författare: Sandberg 

– Är det pengarna eller vårdbehovet som avgör? Publicerad år 2013 på Dagens Arena. 

Författare: Hakaminia 

– Öppet brev till alla politiker som vill representera Sveriges medborgare. Publicerad år 2014 

på Dagens Arena. Författare: Andersson, Thornell, Sundberg, Morin, Villner, Andersson och 

Linander 

– Duckandet- en olönsam politisk strategi. Publicerad år 2014 på Dagens Arena. Författare: 

Meijling 

– Mätbarhet är inte samma sak som kvalitet. Publicerad år 2014 på Dagens Arena. Författare: 

Mårtensson och Vinge  

– Så kan välfärden organiseras och styras. Publicerad år 2013 på Dagens Arena. Författare: 

Sandberg  

Sökningen om Evidensbaserad praktik mynnade ut i följande artiklar (Samtliga finns 

beskrivna i bilaga 2):  

– Missbruksvården har tappat greppet (införande av sprutbyte). Publicerad år 2014 på Dagens 

Arena. Författare: Rågsjö, Jörnehed och Fries 

– Varken “vinstlinjen” eller “kvalitetslinjen” räcker i välfärden. Publicerad år 2012 på Dagens 

Arena. Författare: Westander 

– Sluta spela lotto med äldres trygghet. Publicerad år 2012 på Dagens Arena. Författare: 

Mogert.  

– Det finns en naiv tro på konkurrens i välfärden. Publicerad år 2011 på Dagens Arena. 

Författare: Färnbo 

– Socialarbetaren ska se till individens rätt. Publicerad år 2013 på Dagens Arena och Svenska 

Dagbladet. Författare: Herz, Kamali, Lalander, Mattson, Perband, Perez, Sernhede och 

Svensson 
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– Framför allt orsaka inte skada. Publicerad år 2008 på Socialstyrelsen och 

socialvetenskap.se. Författare: Sundell  

 

– Relation och metod- Båda viktiga. Publicerad år 2012 på Socialstyrelsen och 

socialvetenskap.se. Författare: Sundell 

 

– Rätt metod på rätt sätt. Publicerad år 2012 på Socialstyrelsen och socialvetenskap.se. 

Författare: Sundell 

4.8 Transparens och vetenskaplig inriktning 
Den vetenskapliga inriktning som studien har är konstruktivistisk. Detta då den kritiska 

diskursanalysen bygger på övertygelser om att samtliga diskurser styrs av symmetriska 

samband. Konstruktivismen hävdar att den sociala verkligheten existerar till följd av vår 

medvetenhet om den (Gilje & Grimen, 2007, Berger & Luckman, 1979). 

 

För att definiera vår vetenskapliga inriktning ytterligare kan vi se att studien antar ett 

relationistiskt perspektiv. Den relationistiska ansatsen skapades av Mannheimer (i Berger & 

Luckmann, 1998). Relationismens huvudtes bygger på att kunskap är kontextuell och beroende 

på åskådaren, relationismen kan således ses som relativismens antagonist (Berger & 

Luckmann, 1998). Samtliga system har “sin” verklighet, denna verklighet påverkas och 

utvecklas av omgivande system men en “sann” kunskap går aldrig att nå. Det går däremot, att 

komma närmare sanningsanspråket då systemens olika verklighetsbilder och perspektiv 

ackumuleras. Mannheimer (i Berger & Luckmann, 1998) menar, i likhet med Fairclough 

(2003) att samhället och dess organisationer ständigt påverkas av socialt upprättade normer 

och hierarkiska ordningar. 

 

4.8.1 Transparens   

Validitet och reliabilitet är vanliga begrepp när det kommer till att bedöma vetenskapliga 

studier sanningsanspråk. Dessa begrepp härstammar från positivismen och förutsätter med 

andra ord att det finns en objektiv verklighet som går att nås genom empiriska undersökningar 

(Kvale, 2009).  I vår studie är vi medvetna om att vi inte har kunnat förhålla oss objektiva då 

arbetet, som tidigare nämnts vilar på en konstruktivistisk och relationistisk grund. Detta innebär 

i det här fallet att vi omöjligtvis kan vara objektiva samtidigt som vi är medskapare av 

sanningen och av diskurserna om vilka vi skriver om (Erikson et al. 2014).  

Validitet kan även mätas med andra mått än objektivitet. Ett sådant mått är reflexivitet som 

syftar till forskarens förmåga att reflektera över sitt medskapande av diskurser och vad detta 

får för konsekvenser för arbetets disposition, och således också vilket sanningsanspråk som är 

möjligt kräva (Winter Jörgensen & Philips, 2000).  Det gäller således att vara medveten om att 

vår egen förförståelse kan komma att påverka studiens riktning, en forskare som antar ett 

reflexivt förhållningssätt är emellertid medveten om detta (Winter Jörgensen & Philips, 2000).  

För att vi ska kunna bedriva en studie med högre grad av validitet har vi valt att använda oss 

av Faircloughs (2003) diskursbegrepp, för att placera studien i ett vetenskapligt sammanhang. 

Vi har också valt att ta in flera artiklar från samma organisationer, för att kunna få en bredare 

representation av innehållet i artiklarna på respektive webbplats.   

4.9 Etik   

Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra huvudkrav en forskare med respondentkontakt alltid bör 

förhålla sig till. Dessa krav brukar beskrivas i termer som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och syftar till att skydda respondenterna/ 

individernas integritet. Vår studie inkluderar inte några respondenter och de fyra kraven blir 



   
 

  20 

 

således oväsentliga. Detta innebär inte att arbetet är fritt från etiska aspekter. Erikson et al. 

(2014) menar att allt det som skrivs och uttalas idag påverkas av och påverkar diskursen om 

vilken vi pratar om. Något som innebär att även denna studie kan ses som diskursskapande och 

bidrar således till hur vi pratar om organisationen inom välfärdssektorn. I studien utgår vi från 

olika artiklar där innehållet och formuleringar i artiklarna analyseras och granskas. Denna 

process är inte fri från etiska aspekter då analysen, vid brist på etiska reflektioner kan leda till 

att artikelförfattarnas åsikter lyfts ur sitt sammanhang. En etisk konsekvens som vi reflekterat 

över är att vi i analysen tillskriver författare ideologiska ståndpunkter. Vidare finns en risk att 

vi som författare påverkar läsaren att ta ställning för eller mot en viss styrning av välfärden 

baserat på ideologiska ideal. Ett kritiskt förhållningssätt har därför iakttagits, för att inte kasta 

en mörk skugga över det sociala arbetets diskurser.  

5. Resultat och analys  
 

Analysen består av fyra delar, den första redogör för de empiriska källor från vilka artiklarna 

kommer ifrån. Analysens andra del består av en diskursiv beskrivning av materialet utifrån 

frågorna som beskrivs i avsnitt 4.5. Analysens tredje del lyfter fram tre diskurser vi kunnat 

urskönja utifrån fynden i analysens andra del. Slutligen, i analysens fjärde del, förs ett 

diskursivt resonemang gällande det sociala arbetets ideologiska framtid. 

 

5.1 Presentation av empiriska källor 
För att underlätta läsandet och ge läsaren förutsättningar för att skapa sig en mer nyanserad bild 

av artiklarnas ideologiska hemvist följer en kort beskrivning av Svenskt Näringsliv, IMS och 

Dagens Arena som publicerat det empiriska materialet. 

 

5.1.1 Svenskt Näringsliv   

Svenskt Näringsliv (SN, 2015) bildades år 2001 och går under sloganen "Företagsamma 

människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd" (SN, 

2015) och ser sig själva som den främsta företrädaren för det svenska näringslivet. SN (2015) 

beskriver sig bedriva såväl medlemsorganisationer, arbetsgivarförbund samt 

branschorganisationer och samarbetar med drygt 60 000 företag där 1,5 miljoner arbetare och 

entreprenörer idag är anställda. Svenskt Näringsliv (SN, 2015) beskriver sig som 

opinionsbildande och beskriver hur de, bland annat drivit igenom följande förslag som gynnar 

näringslivet:  

– Avskaffande av arvs-, och gåvoskatt som försvårar generationsskiften inom familjedrivna 

företag.  

– Avskaffande av förbud mot säsongsanställningar och avskaffning av företagens 

medfinansiering av sjukersättningen.  

– De har även drivit igenom frågan om deltidsanställda där deras rätt att kräva 

heltidsanställning inte kommer att realiseras.  

Svenskt Näringsliv ser sig själva som en motpol till landsorganisationen, LO och arbetar för 

ökad svensk konkurrenskraft (SN, 2015). 

5.1.2 Dagens Arena   

Dagens Arena (DA, 2015) startade 2007 som en webbaserad ledarsida. Anledningen till detta 

initiativ var avsaknaden av radikala och progressiva röster i samhällsdebatten. 

Programförklaringen inleds med: ”Framtiden är inte given. För att bygga en bättre framtid 
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krävs gemensamma lösningar och långsiktiga perspektiv. Det råder i Sverige en akut brist på 

röster som kommenterar samhället utifrån den insikten.” Dagens Arena (DA, 2015) har sedan 

utvecklats till en partioberoende webbaserad tidning. De värderingar tidningen bygger på är 

jämlikhet, jämställdhet, social rättvisa, demokrati och frihet. Tidningen har en ledande position 

inom progressivt, radikalt skrivande och är idag den största sajten inom det radikala skrivandet. 

Skribenterna är högst delaktig i sociala medier och tidningen har som mål att forma den 

politiska debatten istället för att skriva om den i efterhand (DA, 2015). 

5.1.3 IMS  

1992 skapades enligt Socialstyrelsen (2013) CUS, som står för Centrum för utvärdering av 

metoder i socialt arbete. Syftet med organisationen var att förse socialtjänsten med ett 

vetenskapligt kunskapsstöd i sitt klientarbete. CUS bytte emellertid namn till CUS/IMS, 

Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete år 2004. IMS riktar sig till såväl 

professionella inom socialt arbete, ansvariga för socionomutbildningen som forskare inom det 

sociala arbetet. 2009 blev verksamheten enligt Socialstyrelsen (2013) en del av socialstyrelsen. 

CUS/IMS är den bakomliggande kraften till införandet av den kunskapsbaserade socialtjänsten 

och således en förespråkande för och utvecklande kraft i synnerhet av det evidensbaserade 

arbetet.  

5.2 Analys av empiriskt material  
För att kunna uppfylla vårt syfte och besvara våra frågeställningar utgår vi här från de 

analytiska frågor som beskrivs i metoden (se avsnitt 4.5).  Svaren på frågorna, samt fler 

exempel finns även presenterade i tabellform i bilaga 3. 

 

5.2.1 New Public Management  

Går det att identifiera ideologiska, politiska formuleringar i texten?   

I det material vi granskat från Svenskt Näringsliv går det att identifiera ett flertal samstämmiga 

ideologiska vinklar. Texterna är formulerade på ett sätt som lyfter fram nyliberala tankar kring 

organisatoriska styrningsmekanismer. Begreppet konkurrens och konkurrenssättning lyfts inte 

sällan fram som något positivt. Konkurrenssättningen syftar enligt texterna till en fri marknad 

där såväl privata som offentliga utförare av välfärdstjänster fritt ska kunna konkurrera med 

varandra i syfte att uppnå ökad kvalitet och minskade ekonomiska utgifter. I rapporten, ”Hur 

får vi råd med välfärden” ställer sig Sundén, Anderssen och Roine (2014) frågan hur dagens 

välfärd ska kunna finansieras. En formulering med tydlig liberalideologisk inriktning är 

“socialförsäkringar bör göras självständiga från statsbudgeten” (Sundén et al. 2014). Något 

som kan tolkas vara ett ställningstagande för en decentralisering av makten. Ett annat 

ideologiskt politiskt uttryck är “de samhällsekonomiskt skadliga effekterna som 

skattehöjningar har.” (Sundén et al. 2014). Artikeln tar tydligt avstånd från en 

skattefinansierad välfärd. Ett påstående som bottnar i liberalistiska tankar om individuell frihet 

och statlig frigörelse. Till skillnad från Svenskt Näringslivs artikel tar Dagens Arena upp andra 

ideologiska värden där den nyliberalistiska vågen som sköljt över Sverige kritiseras. 

Liberalismen beskrivs behöva ge vika för mer demokratiska och jämlika värden. Det framförs 

också ett motstånd mot vinster i välfärden, som nämns som den största anledningen till ökad 

ojämlikhet och samhällsklyftor. Välfärdsarbetarna målas upp som att de gör ”sitt yttersta för 

att sjuka och elever inte ska fara illa, trots nedskärningar, trots vinstintresse” (Andersson, 

Thornell, Sundberg, Morin, Villner, Andersson, Linander, 2014). Samtidigt kritiseras den 

valfrihet som artiklarna från Svenskt Näringsliv förespråkar: “Medborgarna vill ha valfrihet, 

men det är inte synonymt med en önskan att välja vinstdrivande välfärdsaktörer” (Andersson 

et al. 2014). Denna formulering kan stå i kontrast till den mening som Witterblad (2014) från 
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Svenskt Näringsliv uttrycker; ”Om företagsamma människor i välfärden lyckas producera mer 

för samma krona jämfört med en offentlig utförare och ändå redovisa en vinst, då är väl detta 

något vi alla bör glädjas åt?” (Witterblad, 2014). I Dagens Arena skrivs följande om vinster; 

“det finns internationell forskning som visar ett klart samband mellan vinstsyftande och icke-

vinstsyftande regi, personaltäthet och till exempel frekvensen av liggsår. Slutsatsen är klar: Ju 

mer personal, desto färre liggsår.” (Färnbo, 2011). Vinstsyfte antas i detta fall leda till högre 

personalbelastning och sämre kvalitet för klienterna då färre personer antas anställas inom 

privata välfärdsverksamheter. 

Skribenterna i Svenskt Näringsliv tycks samstämmiga i att ansvaret för att kvaliteten i 

välfärdstjänsterna efterlevs i hög grad ligger hos utföraren själv. Något som kan härledas ur 

liberalistiska tankegångar om decentralisering, där makten förflyttas från staten till lägsta 

möjliga instans. Detta beskrivs på följande sätt; ”Samhället med dess mångfald av aktörer har 

på många områden ersatt staten. I alla fall inom stora delar av välfärdsområdet. Goda nyheter 

för alla patienter, brukare och elever.” (Witterblad, 2014). I Dagens Arena pratar Sandberg 

(2013) istället om skärpt kontroll för att säkra kvaliteten på välfärdstjänsterna. Ansvaret för att 

säkerställa god kvalité ligger, till skillnad från Svenskt Näringsliv, på en höge politisk instans. 

Sandberg (2013) menar att marknaden ska gå från att vara herre till att bli en tjänare. Med 

andra ord ska makten över välfärdssektorn centraliseras. 

Resursstyrning, resultatstyrning och målstyrning tycks vara de tre vägar skribenterna inom 

Svenskt Näringsliv föredrar för att säkerställa en ekonomiskt effektiv välfärdssektor med god 

kvalitet. Detta uttrycks på följande vis; ”Effektivare och mer stringent styrning med fastställda 

krav och resurser, processer och rutiner samt med en pragmatisk målstyrning bör etableras i 

stället för den nu tillämpade mer eller mindre utvecklade formerna av rambudget.” (SKL, 

2011). I Dagens Arena är tongången annorlunda. Sandberg (2013) menar att målstyrning ”leder 

till att företag levererar just det de får betalt för och i vissa enkelt mätbara fall kan det 

fungera.” (Sandberg, 2013). Vidare leder denna styrning till att begrepp som kvalitet lätt kan 

bli till fina ord utan tilltänkt styreffekt. Istället föreslås en resursstyrd välfärd där personaltäthet, 

resurser för särskilda behov, vidareutbildning samt sociala krav ska säkra kvaliteten (Sandberg, 

2013). 

Ett annat centralt ideologiskt begrepp som berörs av Dagens Arena är det socialistiska värdet 

demokrati. Detta begrepp tas bland annat upp i Andersson et al. (2014) som eftersträvar 

demokratiska processer och medmänsklighet snarare än vinstjakt. Begreppet demokrati tas inte 

upp i artiklarna från Svenskt Näringsliv. Istället talar Witterblad (2014) om det liberalistiska 

värdet individuell frihet.   

Vidare berörs även skatter som ett ideologiskt begrepp. Skatter bygger på socialistiska ideal, 

där kollektivet ska bidra till den gemensamma välfärden (Tham, 1994). Inom Svenskt 

Näringsliv beskrivs skatter ha samhällsekonomiskt skadliga effekter (Sundén et al. 2014). 

Dagens Arena å andra sidan ställer sig positiva till skatter. ”Efter flera år av privatiseringar, 

avregleringar, skattesänkningar och New Public Management är det dags att konstatera att 

den nyliberala eran nått vägs ände, att det behövs en ny inriktning.” (Andersson et al. 2014). 

Används synonymer?   

När det kommer till användandet av synonymer skiljer sig språket åt mellan Dagens Arena och 

Svenskt Näringsliv. Där Svenskt Näringslivs texter i regel innehåller komplicerade ord och 

begrepp som sällan kommenteras eller översätts. Istället lämnas det upp till läsaren själv att ta 

reda på begreppens betydelse eller ordens innebörd. Med komplicerade begrepp syftar vi bl.a. 

på begreppet ersättningsmodell som utan vidare nämns i Lundius (2013) artikel. Begreppet 

kostnadseffektivitet nämns i Sundén et al. (2014) och begreppet värde i Svenskt Näringsliv 
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(2014). Några tydliga förklaringar vad dessa begrepp innebär är dock svåra att återfinna. 

Exempel på ytterligare komplicerade ord som används i texterna är bl.a. orden stringent och 

pragmatisk. En av få synonymer som är återkommande i artiklarna från Svenskt Näringsliv är 

omskrivningen av klienter eller brukare som i texterna istället beskrivs som kunder. Begreppet 

New Public Management benämns inte heller, istället används begrepp som 

kostnadseffektivitet, stringent styrning, konkurrens och resurssnål styrning för att beskriva 

fenomenet. I artiklarna från Dagens Arena finns ingen tydlig röd tråd i användandet av 

synonymer. Däremot går det att konstatera att texterna har beskrivande och känsloladdade 

meningar, och resonemangen är inte sällan utsvävande. Det kan exempelvis yttra sig på 

följande sätt: ” I slutändan är det vi medborgare och de anställda inom välfärden som får ta 

smällen, som får leva med oron och otryggheten som spridit sig som en farsot i vad som 

brukade kallas välfärdslandet Sverige.” Andersson et al. (2014). I texten framkommer 

begreppen oro och otrygghet för att beskriva medborgarnas och välfärdarbetarnas känslor inför 

marknadiseringen av välfärden. Dessa begrepp kan ses som synonymer och syftar troligen på 

att förstärka resonemanget och ”fånga” läsarens känslor.  

Används eufemistiska eller dysfemistiska formuleringar?   

I Dagens Arena förekommer främst dysfemistiska formuleringar. Där New Public 

Management och marknadstänket beskrivs i negativa ordalag. Några exempel från artiklarna 

är, "Individer väljer och styr resurser med negativa effekter för likvärdigheten" (Sandberg, 

2014), "Under lång tid har vi lärt oss att tänka och agera som kunder och konsumenter och på 

vägen tappat bort rollen som medborgare och medmänniska" (Andersson et al. 2014) och 

”Men inom vården finna stora risker med att "leka marknad" (Hakimnia, 2013). När Zaremba 

(i Hakimnia, 2013) förklarar New Public Management är det inte ord som effektivitet som 

dyker upp utan snarare korruption och perversa incitament. Resurser kopplas ihop med 

negativa effekter för likvärdighet och effektivitet jämförs med korruption och perversa 

incitament. Dysfemistiska omskrivningar förekommer också i Svenskt Näringslivs artiklar, 

men överskuggas något av de eufemistiska.  

Exempel på en eufemistisk formulering i Svenskt Näringsliv är Witterblads (2014) formulering 

om hur välfärden öppnats upp för företagsamma människor, i syfte att belysa vikten av 

konkurrens inom offentlig sektor. Att attrahera kapital kan också antas vara en eufemistisk 

formulering som beskriver vikten av privata intressenter på välfärdsmarknaden. Istället för att 

använda ord som resurssnål eller ekonomiskt sparsam väljer Witterblad (2014) att formulera 

det som effektivt reducerade skattekronor.  

Exempel på en dysfemistisk formulering som går att finna i Svenskt Näringslivs artiklar är det 

som av SKL (2011) beskriver som låtsasstyrning, som kan ses som en motsats till målstyrning. 

Ytterligare en dysfemistisk formulering är Sundén et al. (2014) beskrivning av skattehöjningar 

som samhällsekonomiskt skadliga.  

Används metaforer eller liknelser?   

Metaforer är sällan förekommande i artiklarna från Svenskt Näringsliv även om välfärden av 

SKL (2011) liknas vid en industri där paralleller till effektivitet dras mellan sektorerna. Lundius 

(2013) drar liknande paralleller men där mellan handeln och välfärdsarbetet.  

I Dagens Arena förekommer det inte sällan metaforer i artiklarna. Dessa metaforer används 

bland annat för att beskriva New Public Management som styrverktyg men också dess 

konsekvenser för välfärden. Exempel på metaforer är "Ett ja till vinstdrift kräver att 

"marknadsodjuret" tämjs" och "Det är en högervind som blåst stadigt", dessa citat är tagna ur 

Sandbergs (2013, 2014) artiklar. Ytterligare ett exempel på metaforer som används är 
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"Reklamen har blivit vår tids konsumentupplysning där företagen lovar guld och gröna skogar" 

i artikeln av Andersson et al. (2014). 

Är språket formellt eller informellt?    

Språket i Svenskt Näringsliv är formellt, med formella formuleringar som ger läsaren intryck 

av att det som skrivs är fakta. Författarna använder sig inte sällan av ett professionellt språk. 

Ett målande exempel är inledningen på ”Hur får vi råd med välfärden” som formuleras på 

följande vis; ”Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning gör att 

försörjningsbördan för den arbetande befolkningen ökar. En stigande efterfrågan på 

välfärdstjänster riskerar att skapa ett gap mellan denna efterfrågan och vad det offentliga 

åtagandet kan erbjuda.”(Sundén et al. 2014). 

I Dagens Arena skiftar språkets karaktär mellan artiklarna. Det går att urskilja en mer formell 

struktur i artiklarna som är skrivna av forskare och som tar utgångspunkt i teoretiska aspekter. 

De som är skrivna av förespråkare för olika intresseorganisationer har ett mer informellt språk 

som ska kunna läsas av vem som helst oavsett bakgrund. I Andersson et al. (2014) kan vi hitta 

flera indikationer som tyder på ett informellt språk. Exempel på sådana formuleringar är 

”Värre än så är det inte”, ”Många känner sig lurade”, ”Många frågor gnager i oss” 

(Andersson et al. 2014).  

Är meningarna aktiva eller passiva?  

Meningarna i Svenskt Näringslivs artiklar är i regel passiva i den benämningen att författarnas 

personliga åsikter sällan går att identifiera. Texterna framställs istället som objektiva, där 

orsakssamband förklaras för läsaren. Exempelvis skriver Lundius (2013) att "Framgångsrika 

företag är en förutsättning för tillväxt och välfärd", ett påstående där författarens egen 

ståndpunkt ses som objektiv fakta. För att kunna identifiera författaren i texten hade en tänkbar 

omformulering varit följande: Framgångsrika företag anser jag kan vara en grund för tillväxt 

och välfärd.  

I de teoretiska texterna publicerade på Dagens Arena är författarna mer distanserande från 

texterna och blandar inte in sig själv i resonemangen. I de värdeladdade artiklarna däremot 

nämner författarna begrepp som vi, medborgare, oss, jag och väljare, något som indikerar att 

författaren/författarna involverar sig själva i texten och tycks förmedla en subjektiv åsikt i 

ämnet.  

Är meningarna negativa eller positiva?   

Då texterna behandlar olika ämnen med olika infallsvinklar är det svårt att finna samband 

huruvida texterna från Svenskt Näringsliv är positivt eller negativt formulerade. Men texterna 

framhåller inte sällan konkurrens, vinst, valfrihet och individuell frihet i positiv bemärkelse. 

Inte sällan genom att lyfta fram orden i samband med begrepp som ekonomisk effektivisering, 

framgångar, kvalité och utveckling.  

Samtliga artiklar från Dagens Arena har en negativ uppbyggnad, artiklarnas huvudsakliga 

fokus är att kritisera New Public Management och dess intåg i välfärden. Något som är 

gemensamt för alla artiklar är att de håller Sveriges politiker ansvariga för utvecklingen som 

har lett till dagens styrning av välfärdssektorn. De eftersöker också ett ansvarstagande för 

situationen som den ser ut i dag och kräver förändring. Några konkreta förslag till förändring 

ges i regel inte. Det finns indikationer som tyder på en samstämmighet mellan författarna i 

Dagens Arena, där budskapet är att verksamheter inom välfärden måste bedrivas på en annan 

värdegrund. Exempel på ord och uttryck som tyder på detta är gemensamma värden, 
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demokratiskt beslutande, produktiv rättvisa, mellanmänskligt möte, människovärde, 

medborgare och medmänniska. 

Vilka berör texten och vilka berörs?   

De som berörs av det som skrivs i texterna publicerade av Svenskt Näringsliv är i regel 

välfärdskunder i form av klienter, brukare, patienter och elever samt skattebetalare som 

gemensamt finansierar välfärden.  Texterna riktar sig dock till politiker och personer med 

anslutning till Svenskt Näringsliv. Detta kan antas då inriktningen på texterna kretsar kring 

finansiering och utveckling av välfärden. Klientperspektivet lyfts i låg grad fram. Texten talar 

istället i hög grad om klienter och välfärdskunder, men sällan till dessa. Istället riktar sig 

texterna till professionella personer inom näringslivet, samtidigt som det är klienterna eller 

välfärdskunderna som berörs av det som skrivs. Något som vittnar om ett ojämnt 

maktförhållande. 

De som berörs av det som skrivs i Dagens Arenas texter är i regel välfärdskunder och 

samhällsmedborgare i form av såväl klienter som brukare, patienter, elever och skattebetalare 

som gemensamt finansierar och nyttjar välfärden.  Texterna riktar sig också till politiker och 

personer som på olika plan har möjlighet att förändra strukturen av den offentliga sektorn, 

exempelvis professionella inom välfärdsarbetet eller förespråkare av olika intresse-, och/ eller 

fackliga organisationer. Klientperspektivet genomsyrar artiklarna i Dagens Arena. Detta i 

kontrast till Svenskt Näringsliv fram som i regel inte lyfter fram klientperspektivet vilket vittnar 

om ett mer balanserat maktförhållande. 

Framgår det vilken verkande kraft som ligger bakom texten?   

Texterna publicerade på Svenskt Näringslivs hemsida är skapade av Svenskt Näringslivs 

medarbetare eller personer med anslutning till näringslivet. Artiklarna är publicerade på 

uppdrag av såväl Svenskt Näringsliv, Timbro, en liberal tankesmedja (Svanborg-Sjövall, 2015) 

och Handelns Utredningsinstitut.  Samtliga företrädare representerar handeln och näringslivet.  

Det går att anta att skribenterna som företräder Svenskt Näringsliv också delar dess idéer. Det 

går också att anta att artiklarna, innan de läggs ut på Svenskt Näringsliv måste godkännas av 

organisationen. Att texten i artiklarna således kommit att färgas av Svenskt Näringslivs 

marknadspolitiska ideal är därför troligt. Det är också uppenbart att den liberalistiska politiken 

är den som texten lyfter fram som positiv för Sveriges välfärd.  

Den verkande kraften bakom artiklarna från Dagens Arena är bland annat representanter från 

kommunal, ett fackförbund för anställda inom välfärdssektorn och representanter från 

Folkkampanj för gemensam välfärd. De är alla enande i ett missnöje över de förändringar som 

införandet av New Public Management har inneburit för välfärdssektorn och arbetar för att 

förändra det rådande läget. Detta är Andersson et al. (2014) från Folkkampanj för gemensam 

välfärd exempel på då majoriteten av författarna till artikeln arbetar inom välfärdssektorn och 

driver frågor som syftar till att på politisk nivå förändra styret av välfärdssektorn. I texterna 

från Dagens Arena är den politiska agendan mycket tydlig och socialismen är den mest 

framträdande ideologiska linjen. 

Vilka logiska förklaringar ges i texten?  

Det ges i regel många logiska förklaringar i Svenskt Näringslivs texter. Där författarna 

beskriver ett samband som att det är ett axiom eller en självklar sanning. Exempelvis 

påståendet: "Vinstsyfte behövs för de privata utförarna för att attrahera kapital och för att få 

drivkraft och resurser att utveckla kvalitén i verksamheten."(SN, 2014). Påståendet 

"Framgångsrika företag är en förutsättning för tillväxt och välfärd." (Lundius, 2013) är 
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ytterligare ett exempel. Det senare påståendet är ett målande exempel på en logisk förklaring. 

Det är ett enkelt resonemang som visar att vägen till tillväxt och välfärd går genom 

framgångsrika företag, vilket enligt artikelns författare innebär att de som önskar tillväxt och 

välfärd bör prioritera och gynna framgångsrika företag. Ett påstående som är svårt att 

motbevisa då alternativet är att icke framgångsrika företag är en förutsättning för tillväxt och 

välfärd. 

I Dagens Arena förekommer däremot logiska förklaringar i låg grad. De få argument som går 

att hitta är mer objektiva framställningar än logiska argument. Exempel på detta är “69 procent 

av landets medborgare vill ha ett stopp för vinst i välfärden” (Andersson et al. 2014) och "Men 

vem minns vår sjukvårdslag i dessa dagar? Den säger: vård ska ges efter behov. Den som är i 

mest behov av vård ska gå först. Inte den som har väntat mest” (Hakimnia, 2013).  

Vilka samhälleliga strukturer får utrymme i texten?   

De samhälleliga strukturerna som får plats i artiklarna publicerade på Svenskt Näringslivs 

hemsida antar ett makroperspektiv där övergripande samhällsekonomiska och politiska 

strukturer berörs.  Strukturer som förespråkar en fri marknadsmodell, där konkurrens, 

målstyrning och resursstyrning målas upp som idealiska utvecklingsvägar av välfärdsarbetet. 

Vidare berör texten arbetsmarknadsstimulerande åtgärder som kan bidra till en kostnadseffektiv 

och innovativ välfärd.  

En samhällsstruktur som framträder i artiklarna publicerade på Dagens Arena är den nyliberala 

synen som enligt författarna påverkat välfärden negativt. Artiklarna tar upp konkurrens och 

vinster i välfärden som ett herravälde som inte existerar för medborgarnas bästa utan främst 

för aktörer som vill tjäna pengar.  Marknadsidealet har ett starkt grepp om välfärden vilket 

skapar en struktur där individen måste förhålla sig till företags krav men också till 

marknadsekonomiska förutsättningar. Denna struktur går tydligt att utläsa i artiklarna, där ett 

marknadsförakt tydliggörs då marknadsidealet likställs med oansvarighet. Dessa värden ger 

uttryck för en socialistisk och i vissa avseenden en marxistisk samhällssyn där kollektivet och 

staten går före marknaden och enskilda aktörer. 

5.2.2 Evidensbaserad praktik; IMS 

Går det att identifiera ideologiska, politiska formuleringar i texten?   

Artiklarna publicerade av Sundell (2008, 2012) lyfter i regel inte fram några formuleringar som 

kan antas grundas i ideologiska eller politiska värderingar. Även om samtliga ställer sig 

positiva till den evidensbaserade praktiken, som, i likhet med New Public Management, har 

etablerats i syfte att säkerställa en god kvalité inom välfärdssektorn, där ”välfärdskunderna” 

erbjuds effektiva och beprövade metoder och tjänster (Oscarsson, 2011). Artiklarna 

publicerade på Dagens arena framför tydliga socialistiska ideal. Exempelvis skrivs; "Vår 

politik handlar inte om legalisering men vänder sig mot diskriminering" (Rågsjö et al. 2014).  

Värdena jämlikhet och anti-diskriminering som ovanstående citat kan antas vila på är båda 

värden som är framträdande i Vänsterpartiets politik (Vänsterpartiet, 2014). Vidare skrivs; "Vi 

lovar fler händer i äldreomsorg genom vår jobbsatsning” (Mogert, 2014). Samt ”[Vi ser] ett 

behov att införa tydliga bemanningskrav och riktlinjer för anställningsvillkor" (Mogert, 2014). 

Dessa två citat uttrycker värderingar som Socialdemokraterna antas stå för och vilka i det här 

fallet är en rättvis arbetsmarknad och en fungerade välfärd. Artiklarna ställer sig kritiska till 

marknadskonkurrens som metod för att uppnå bästa möjliga kvalitet. Istället menar Mogert 

(2014) att det måste till något mer för att välfärdstjänsterna ska uppnå maximal kvalitet, 

exempelvis mer kontroll och kompetens. 
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Används synonymer?   

Synonymer är i låg grad förekommande i Sundells (2008, 2012) texter något som leder till att 

begrepp som föräldrakompetenser och intervenera inte definieras eller förklaras ytterligare. 

Det finns få formuleringar som kan klassas som synonymer i Dagens Arena. Ett exempel kan 

dock lyftas fram: ”Till det ska läggas personalens pressade situation, där snäva tidsmarginaler 

skapar stress. Många anställda vittnar om att de inte känner att de har tillräckligt tid för att ta 

hand om våra äldre.” (Mogert, 2014). Det författaren troligen ämnar att belysa är att 

personalen upplever stress till följd av hög arbetsbelastning. För att belysa detta används 

begrepp som pressad situation, snäva tidsmarginaler och inte ”tillräckligt med tid. Samtliga 

formuleringar kan antas beskriva samma företeelse.  

Används eufemistiska eller dysfemistiska formuleringar?   

Texterna publicerade av Sundell (2008, 2012) använder såväl eufemistiska som dysfemistiska 

omskrivningar. Exempel på en eufemistisk omskrivning är beskrivningen av den 

Evidensbaserade praktiken som en vägledande och guidande metod som gör att socialarbetaren 

"känner sig mindre ensam." Exempel på en dysfemistisk omskrivning är Sundells (2008, 2012) 

beskrivning av icke evidensbaserade metoder som skadliga metoder, eller till och med dåliga 

eller livsfarliga metoder. Att metoderna beskrivs vara livsfarliga kan emellertid vara en 

formulering som syftar till att legitimera och framhäva kunskapsbaserade metoder, samtidigt 

som det alienerar icke evidensbaserade-metoder och personer som arbetar utifrån dessa.  

Artiklarna i Dagens Arena använder sig i regel av dysfemistiska formuleringar. I en av 

artiklarna finns en meningsuppbyggnad som kan vara ett exempel på detta: "Bristerna i dagens 

ersättningsmodeller och svårigheterna att värdera kvalitet är nämligen fundamentala och 

djupgående" Westander (2012). Här kopplar författaren ord som djupa och fundamentala med, 

vad han menar, är ett stort problem. Mogert (2014) från Socialdemokraterna väljer att beskriva 

sin egen ståndpunkt när det kommer till skötseln av äldrevården med eufemistiska 

formuleringar så som inflytande och trygghet men använder uttryck som oseriösa utförare och 

lotteri i beskrivningarna av sina politiska motståndare. 

Används metaforer eller liknelser?   

Metaforer används i Sundells texter, dock i låg grad. Ett exempel på en metafor som används 

är när Sundell beskriver att metoder kan bli verkningslösa då de professionella "plockar 

russinen ur kakan" och selektivt väljer bort delar från metoderna som i de professionellas ögon 

ses som mindre bra (Sundell, 2008, 2012). En bidragande orsak till att evidensbaserade metoder 

inte alltid är verksamma beror alltså på att den professionelle plockar russinen ur kakan. Ett 

antagande som kan antas formuleras i syfte att alienera personer som inte följer en metod, 

snarare än att diskutera eventuella problem som kan ha uppstått vid implementeringen av den 

kunskapsbaserade metoden. Denna metafor kan antas syfta till att förklara de problem, det 

evidensbaserade arbetet kan medföra, genom att alienera den oliktänkande. I Dagens Arena 

däremot förekommer metaforer eller liknelser i låg utsträckning. 

Är språket formellt eller informellt?    

Språket i Sundells artiklar är informellt och vardagligt med vissa svåra ord. På samma sätt är 

artiklarna från Dagens Arena uppbyggda, där ett informellt språk med långa meningar används 

på ett beskrivande vis. Texterna från såväl Sundell som Dagens Arena bygger på en 

debatterande struktur. Det finns vissa formella inslag när det kommer till presentation av 

forskning och teoretiska förankringar i samtliga artiklar. Exempel på formella uttryck som 

framkommer i artiklarna publicerade på Dagens Arena är habila kvalitetsdata, betygsinflation 
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och utopier (Westander, 2012). Exempel på informella uttryck är, ”människor som du och jag, 

din dotter, din syster etc.”( Rågsjö, Jörnehed & Fries, 2014).  

Är författaren aktiv eller passiv i texten?  

Meningarna skrivna av Sundell är i regel aktiva där det går att identifiera författarens 

ståndpunkter. Sundell (2008, 2012) skriver jag upprepade gånger för att göra det lättare för 

läsaren att förstå att det som skrivs är författarens egna tyckande. Meningarna i Dagens Arena 

är även de aktiva där författarna i hög grad lyfter in sig själva i sina resonemang. Detta med 

hjälp av formuleringar såsom vi, vår och du.  

Vilka berör texten och vilka berörs?   

Texten ”Framför allt orsaka inte skada” av Sundell (2008) riktar sig specifikt till en anhörig 

som blivit orättvist behandlad efter att de professionella använt sig av en slutledning som inte 

grundats på evidens. Men texten berör också socialarbetare och framför allt socialtjänstens 

klientel som beskrivs tillhöra en av samhällets svagare grupper. Resterande artiklar av Sundell 

riktar sig till socialarbetare som är kritiska till det evidensbaserade förhållningssättet. Vidare 

riktar sig även texten till professionella inom välfärdssektorn, något som blir tydligt i 

formuleringen; "Om man som professionell redan från början har bestämt sig för att inte följa 

instruktionen då anser jag att det är bättre att inte börja använda manualbaserade metoder 

alls." (Sundell, 2012). Artiklarna som är skrivna i Dagens Arena riktar sig mot alla som på 

något sätt upplever sig ha någon relation till välfärdssektorn, främst inom äldre - och 

missbruksvården. Det kan vara väljare, professionella och politiker. De som berörs av texten 

är de som står i förbindelse med välfärdssektorn, både professionella och vårdbehövande.  

Framgår det vilken verkande kraft som ligger bakom texten?   

Knut Sundell är docent i psykologi och chef för IMS. IMS tillhör socialstyrelsen och arbetar 

för att främja utvecklingen av metoder inom det sociala arbetet. Det går att anta att den 

verkande kraft som ligger bakom artiklarna således är socialstyrelsen. Texterna publicerade på 

Dagens Arena är skrivna av olika politiska representanter och professionella inom 

välfärdssektorn. De har alla ett gemensamt kritiskt förhållningssätt mot den styrning som har 

blivit en konsekvens av New Public Management och i ett andra led den Evidensbaserade 

praktiken. Artiklarna handlar om konkurrens och ekonomisk effektivitet vilket tyder på att det 

finns en viss skepticism även mot New Public Management. Det är alltså ett motstånd mot den 

"nya" styrningen av välfärdssektorn som är den verkande kraften bakom skapandet av dessa 

artiklar. 

Vilka logiska förklaringar ges i texten?  

Samtliga artiklar av Sundell ger uttryck för en del logiska samband, där Sundell (2008, 2012) 

drar slutsatsen, efter selektivt valda exempel att det sociala arbetet bör vara evidensbaserat. 

Huruvida det finns exempel på där evidensbaserade metoder vållat skada väljer Sundell att inte 

nämna. Detta kan bero på att det inte finns sådana exempel eller att Sundell ytterligare vill 

framhäva sin tes. Exempel på logiska samband kan vara "Nya metoder förändras också ofta 

under implementeringsfasen för att de professionella missförstår dem..." (Sundell, 2012). Detta 

kan vara en tänkbar förklaring, men beskrivs i texten som ett logiskt samband som inte behöver 

förklaras vidare.  

Det är tydligt i texten ovan att författaren med hjälp av vissa utvalda förklaringar vill föra fram 

en tes där åsikten är att ett evidensbaserat socialt arbete är att föredra. Han förklarar också 

möjliga problem med metoder med att hävda att det är de professionella som missförstår 

metoden. Den logiska förklaringen blir här att det inte är fel på metoden utan på personerna 
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som tolkar metoden, detta skapar då ett resonemang som blir svår att argumentera emot och 

författaren kan då få fortsatt stöd för sin egen tro på det evidensbaserade arbetet. Det går i 

Dagens Arena inte att finna några tydliga logiska resonemang i texterna.  

5.3 Ideologisk, politisk påverkan av diskurser 
I tidigare avsnitt har vi identifierat mönster för hur New Public Management och 

Evidensbaserad praktik framställs i media. Dessa mönster kan antas beskriva olika, mer eller 

mindre dominerande, diskurser. Dessa diskurser är enligt Fairclough (2003) i hög grad 

påverkade av olika ideologier och maktaspekter. Under 80-talet genomgick Sverige enligt 

Tham (1994) stora ideologiska svängningar där marknadsekonomiska tankar började etablera 

sig i samhället. Dessa tankar stod inte sällan i konflikt med tidigare ideal om jämlikhet och 

solidaritet. Vi kan se hur dessa två, tidigare, ledande idéer än idag är de som dominerar den 

politiska mediedebatten om styrning och organisering inom välfärdssektorn. Vi kan dock utgå 

från att den ledande diskursen idag är, vad vi valt att kalla, en marknadsekonomisk diskurs som 

i hög grad vilar på liberalistiska ideal. Men vi kan också se hur en, vad vi valt att kalla 

kollektivistisk diskurs får utrymme i debatten.  Denna diskurs baseras på kollektivistiska värden 

och socialistiska snarare än ekonomisk effektivitet och resursstyrning. Slutligen kan vi också 

identifiera en kunskapsbaserad välfärdsdiskurs som kan antas bygga på den 

marknadsekonomiska diskursen, där kvalité och standardiserade metoder förespråkas. 

5.3.1 Marknadsekonomisk diskurs   

I avsnitt 4.3.1 Svenskt Näringsliv, framkommer det att samtalet kring välfärden kommit att 

kretsa kring ekonomiska styrmodeller och effektivitet. Ideologiska formuleringar, som enligt 

Tham (2013) kan härledas ur liberalismenens idéhistoria. Texterna är skrivna av företrädare 

från Svenskt Näringsliv som kan antas företräda in liberalistisk, anti-socialistisk linje, då de 

bland annat väckt opinion mot arvs-, och gåvoskatten, bidragit till avskaffning av förbud mot 

säsongsanställningar samt drivit igenom att deltidsanställdas rätt att kräva heltidsanställning 

inte kommer att realiseras. 

I den marknadsekonomiska diskursen ses konkurrens och vinstintresse som två ideala 

styrmetoder för att få en ekonomiskt effektiv välfärdssektor. Det som inte sällan används som 

argument för att driva igenom dessa är valfriheten. Valfrihet som enligt Tham (1994) rent 

diskursivt handlar om marknadens eller individers frihet och förmåga att vinna och välja i 

konkurrens med andra. Förutsättningen för valfrihet kan därför antas vara att det måste finnas 

en vinnare, denna vinnare målas inte sällan upp som att det är just Du. "Goda nyheter för alla 

patienter, brukare och elever [...] Makt har flyttats från staten till samhället, från offentligt 

anställda tjänstemän till vanliga medborgare. [...] Nu finns en möjlighet att tycka till om sin 

vardag, genom att välja och välja bort" skriver Witterblad (2014). En relevant fråga torde vara 

om det också inte borde finnas en förlorare om valfriheten i så hög grad präglas av att utse en 

vinnare? Är det staten, som Witterblad (2014) målar upp som förlorare, som är den faktiska 

förloraren? Vilka samhälleliga konsekvenser får denna statliga försvagning? 

Den marknadsekonomiska diskursen lyfter fram individen som bärare av välfärden och det är 

också individen som ska finansiera den. Finansieringen ska således inte ske genom skadliga 

skattehöjningar eller överstatlighet, utan genom individuella försäkringslösningar där den 

försäkringsbetalande individen ska ha rätt till återbetalning om den välfärdstjänst hon valt inte 

lever upp till den standard som utlovas.  

Att konkurrens ska reducera priset på välfärden är en genomgående tanke inom den 

marknadsbaserade diskursen, där välfärden ses som en dyr men kanske nödvändig 

samhällsapparat. Övertygelsen är också att kvalitén kommer att öka i takt med konkurrensen 

då företagen som slåss om utförandet inte bara kommer att konkurrera om pris utan också om 
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resultat. För vem kommer att välja alternativet med dålig kvalité? Ingen, om man ska tro den 

marknadsekonomiska diskursen. Något som kommer att leda till att välfärdssektorn i hög grad 

kan komma att bedrivas i enlighet med det så kallade survival of the fittest som Darwin en gång 

myntade. Företag som inte kan hålla en ekonomisk gynnsam modell eller god kvalité kommer 

med andra ord gå i konkurs. Kvar kommer de ekonomiskt effektiva företagen som levererar 

god kvalité att återstå. Det hävdar i alla fall de som tror på diskursen. De som ställer sig mot 

diskursen, kan med lätthet finna en förlorare i välfärdsspelet. Det torde vara personen som inte 

har råd att betala sin välfärdsförsäkring och på så sätt inte omfattas av konsumentskyddet.  

Det är dock viktigt att påpeka att inte alla inom diskursen förespråkar en välfärd byggd på 

försäkringar. Witterblad (2013) vill exempelvis bevara den skattefinansierade välfärden, men 

bjuda in andra privata aktörer som ska konkurrera på samma villkor som offentliga aktörer. 

I diskursen finns en tydlig maktaspekt. Språket som förs inom diskursen är inte sällan formellt 

och kan därför antas exkludera individer som inte är insatta i facktermer och politiska 

formuleringar. Texten är också i regel kort och koncis något som enligt Fairclough (2003) tyder 

på en viss auktoritär ställning. Artiklarna går heller inte att replikera i kommentatorsfält eller 

liknande vilket kan antas leda till att författarna av texterna i låg grad blir ifrågasatta. Ett öppet 

kommentatorsfält i artiklarna kunde ha motverkat den mediala makten då det öppnar upp för 

läsaren att addera sina åsikter om texten. Kommentatorsfältet kan ses som en öppning för en 

medial tvåvägskommunikation snarare än den traditionella mediala envägskommunikationen 

som Fairclough (2003) talar om.  

Vidare används synonymer och metaforer av författarna, något som enligt Fairclough (2003) 

kan antas bero på att de ämnar styrka sin ideologiskt politiska tes och är ett uttryck för makt. 

Vidare används också eufemistiska omskrivningar för att försköna den marknadsekonomiska 

rörelsen, som inte sällan framställs som god, effektiv, värdefrämjande och kvalitetsmogen. 

Dessa omskrivningar ska ses i kontrast till de dysfemistiska omskrivningarna som syftar till att 

beskriva oppositionella åsikter som skadliga, dåliga och slöseri med resurser. Inom den 

marknadsekonomiska diskursen förekommer ett antal logiska samband, något som Fairclough 

(2009) menar att i hög grad hjälper till att bibehålla upprättade diskurser. De logiska 

förklaringarna blir såväl kreatörer som distributörer av samhälleliga sanningar något som 

används för att ytterligare styrka sin tes genom att anta ett påstående som är svårt att 

argumentera mot "Framgångsrika företag är en förutsättning för tillväxt och välfärd.” är ett 

exempel som tidigare nämnts som en logisk förklaring.  

På vilket sätt påverkar diskursen samhället och varför har makten en sådan central betydelse 

för Fairclough (2003) när det kommer till diskurser? Detta är frågor som kan tyckas vara 

relevanta att diskutera. Diskurser skapas och upprätthålls med hjälp av makt. Inom den kritiska 

diskursen talas det om makt utifrån ett strukturellt samhällsplan (Fairclough, 2003). Samhällets 

institutioner och politiska organisationer är alltså diskurskreatörer och- distributörer. Det som 

sägs av dessa institutioner eller organisationer påverkar det dagliga samtalet och sätter också 

en stämpel på vad som är normalt respektive avvikande att yttra. Det är också samhällets 

strukturer som ger repressalier till personer som yttrar åsikter som strider emot de dominerande 

diskurserna. Att inom kyrkan inte uttala sig kritiskt om Gud är allmänt känt, beteendet i kyrkan 

är kopplat till den rådande diskursen. På likvärdigt sätt kan det antas se ut inom samtliga 

diskurser, det är därför av vikt att ta reda på var makten inom en diskurs ligger. I det här fallet 

är Svenskt Näringsliv producent av artiklarna och de kan således ses som styrande av diskursen. 

Men Fairclough (2003) tar även upp en ideologisk påverkan på diskursen. Där diskursens 

ideologiska förankring definierar ramarna för vad som är legitimt att tala om samt i vilka 

ordalag. Denna ideologiska påverkan präglas, som tidigare nämnt i den marknadsekonomiska 

diskursen, av liberalistiska ideal. Den liberalistiska politiken kan därmed ses som skapare av 
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den marknadsekonomiska diskursen, medan Svenskt Näringsliv kan ses som diskursens 

”bibehållare”. Svenskt näringsliv tillsammans med liberalismens politiska företrädare 

legitimerar alltså diskursen om New Public Management och marknadsstyrningen av det 

sociala arbetet.  

Hur kommer det sig att den marknadsekonomiska diskursen växt fram och varför är den än 

idag ledande? Den marknadsekonomiska diskursen kan antas ha vuxit fram i takt med att 

ekonomismen etablerades under 80-talet. Tham (1994) beskriver att det i och med denna 

ekonomism sker en global språkförskjutning där språket blir allt mer marknadiserat, något som 

välkomnas, framför allt av högerrörelsen, men samtliga partier accepterar denna övergång som 

leder till att begrepp så som konkurrens, effektivitet, vinst och egenintresse får genomslag. 

Anledningen till att även den politiska vänstern välkomnar denna språkförskjutning kan anses 

obegriplig, men under 90-talet genomgår Sverige enligt Oscarsson (2011) en svår ekonomisk 

situation och vänstern kan antas ha underkastat sig de nyliberala kraven på ekonomisk 

effektivisering. De nyliberala idéerna är än idag ledande i samhället och präglar också i hög 

grad den offentliga sektorn. Detta kan vi se då New Public Management styrningen fortfarande 

har en given del i den offentliga sektorn.  

5.3.2 Kunskapsbaserad diskurs   

Till den kunskapsbaserade diskursen hör IMS och i synnerhet Knut Sundell som publicerat 

samtliga artiklar om ämnet. Den kunskapsbaserade diskursen talar om kunskap som något 

absolut, där motsatsen till kunskap torde vara okunskap och där okunskapen målas upp som 

farlig och skadlig. Språket i diskursen präglas av makt, då förespråkarna besitter den kunskap 

som krävs, till skillnad från de som tillhör motdiskursen som målas upp som inkapabla att se 

till helhetsbilden utan istället selektivt ser till delar de inte tycker om. Den kunskapsbaserade 

diskursen kan antas vara en gren ur den marknadsekonomiska diskursen då den i hög grad 

fokuserar på begrepp som resultat och effektivitet. Vad som läggs in i begreppet effektiv 

framgår inte, men Socialstyrelsen (2012) beskriver att EBP ska bedrivas på ett kostnadseffektivt 

sätt och detta är begrepp som enligt Tham (2013) tillhör den liberalistiska ideologin. Effekt kan 

således i det här fallet vara en härledning till begreppet kostnadseffektiv, men det går inte att 

utesluta att Sundell lägger andra värden i ordet.  Den kunskapsbaserade diskursen kan således 

ses som en sub-diskurs som till skillnad från den marknadsekonomiska diskursen för ett annat 

maktspråk. Texten är dock inkluderande med informellt språk och en aktiv författare som 

tydligt visar sina ståndpunkter, något som gör det lättare för läsaren att identifiera vad som är 

"tyckande" och vad som är "fakta".  

5.3.3 Kollektivistisk diskurs   

Artiklarna publicerade på Dagens Arena har ett tydligt mönster av tankegångar och åsikter som 

ställer sig kritiska till den liberala utvecklingen inom den offentliga sektorn. Författarna menar 

att välfärden behöver ses över och värden som demokrati, medmänsklighet och möjlighet till 

inflytande från aktiva inom välfärdssektorn måste prioriteras. Dessa värden är något som 

Wingborg (2001) menar går att härleda till en socialistisk ideologi. Författarna i texterna 

förespråkar antingen ett förbud mot vinster i välfärden eller ett striktare regelverk för hur 

välfärdsverksamheter i privat regi ska få bedrivas. Majoriteten av författarna är dock för en 

statligt kontrollerad offentlig sektor vilket också enligt Wingborg (2001) i allra högsta grad är 

en socialistisk ståndpunkt. 

Den kollektivistiska diskursen ringar således in de ideal som en socialistisk ideologi står för. 

Wingborg (2001) menar att ett offentligt ägande av verksamheter inom välfärden är och har 

varit en av de viktigaste politiska frågorna för socialismen, vilket är intressant då det i texterna 

inte alltid är en sådan tankegång som förespråkas. Vissa av författarna verkar anse att ett 

striktare och ett mer utarbetat regelverk skulle kunna avhjälpa den svåra situation som den 
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offentliga sektorn befinner sig i. Staten behöver nödvändigtvis inte äga den offentliga sektorn, 

men behövs för att kontrollera den. Detta är intressant då detta indikerar att det skett en 

förflyttning mot den politiska ideologiska "mitten" på en höger och vänster skala. 

Om detta är ett sätt att försöka inkludera fler medborgare och genom större väljarstöd få 

chansen till större politisk makt eller om det beror på att den socialistiska ideologin genomgår 

förändringar är svårt att uttala sig om. En huvudfråga i dagsläget verkar enligt författarna vara 

att mobilisera ett socialpolitiskt arbete för att stimulera välfärdssektorn genom ökade resurser 

i form av personal och bättre arbetsvillkor. Mer abstrakta önskningar som dyker upp i texterna 

är de värdeladdade orden demokrati och inflytande, Innebörden av dessa förklaras sällan och 

vad dessa värden skulle komma att innebära i praktiken framgår inte. Det finns också ett 

motstånd till individualiseringen som författarna menar existerar i samhället. Författarna tar 

upp detta problem sett från olika perspektiv men kommer gemensamt fram till att det inte går 

att skylla på individer i de fall där samhället inte klarar av att leverera välfärdstjänster med god 

kvalitet. Det finns också ett stort motstånd mot antagandet att konkurrens i välfärden skulle öka 

kvaliteten på tjänsterna. Istället verkar författarna anse att det tvärtom leder till minskad kvalité. 

Författarna är tydliga med att det är de som är i behov av dessa tjänster (barn, sjuka, gamla), 

som får lida för samhällets misslyckande. 

Det förekommer sällan lösningsorienterade argumentationer eller några logiska resonemang 

vilket enligt Fairclough (2003) skulle kunna innebära att syftet med dessa texter inte är att göra 

anspråk på någon makt utan snarare möjligtvis framhäva bristen på makt. Det råder också ett 

nationellt osäkert politiskt läge med en lång period av högervindar vilket skulle kunna förklara 

varför artiklarna kritiserar dessa politiska ideal. Wingborg (2001) menar att demokratiska 

värden är det fundament som socialism vilar på. Demokrati söker efter att inkludera människor 

och grupper. Detta kan delvis förklara varför artiklarna inte är skrivna på ett svårtillgängligt 

sätt med svåra ord och resonemang. Fairclough (2003) menar att detta är ett tecken på auktoritet 

och ett försök att göra anspråk på tolkningsföreträde och då även makt. Något som dock 

framkommer i artikeln av Andersson et al. (2014) är att "69 % av medborgarna vill ha ett 

förbud mot vinster i välfärden". Detta kan ses som ett försök att visa på att den styrning av 

välfärden som är verklighet idag inte har stöd hos majoriteten av medborgarna utan är ett beslut 

fattat av "makten" på relativt odemokratiska grunder.  

Något som blir tydligt är att den "kollektiva diskursen" inte har något färdigt svar på hur den 

offentliga sektorn i praktiken bör styras men förespråkare för denna diskurs är ändå högst 

kritiska till nuvarande styrning. Den nuvarande styrningen av offentlig sektor bygger på idéer 

om New Public Management och Evidensbaserad praktik vilka härstammar från en liberalistisk 

ideologi och således bör ligga långt ifrån ett socialistiskt förhållningssätt. Vilket också i viss 

mån syns i de åsikter som kommer till uttryck i artiklarna. Hur framtiden för offentlig sektor 

och vilka ideologisk tankegångar som kommer att få fortsatt tolkningsföreträde är oklart. 

Kanske kommer vi se en förändring mot en socialistisk grundsyn utan några tydliga konkreta 

förslag, alternativt kommer den liberalistiska ideologin med många konkreta förslag och 

modeller men med mindre ”människovänliga” förslag få fortsatt stöd. 

5.3.4 Prognos för framtiden   

Det är omöjligt att kunna ge någon prognos för framtiden. Däremot kan vi se vissa diskursiva 

förändringar i den allmänna diskussionen om välfärden. Stefan Löfvén (2014) framför i sin 

regeringsförklaring att marknadsstyrningen av välfärden ska avvecklas för att istället ersättas 

med en mer värdebaserad välfärd som prioriterar människan framför vinsten. 

 

Vad gör det möjligt för Löfvén att uttala sig negativt om New Public Management, en 

marknadsmetod som Socialdemokraterna historiskt sett varit med att driva igenom? (Tham, 
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1994). Detta kan ses som en social kamp, som är en förutsättning för att dominanta diskurser 

ska falla och nya ta över. Vad vi kan se, har ett missnöje utvecklats inom välfärdssektorn. Ett 

missnöje som delas av många professionella, som tillsammans gått ihop och skapat 

intresseorganisationer eller anslutit sig till politiska eller fackliga förbund, i syfte att belysa de 

negativa följder den ledande marknadsdiskursen medfört. Dessa kan antas ha skapat en 

motståndsdiskurs som Fairclough (2003) beskriver vara en del av den sociala kampen. 

Diskursen skiljer sig inte till strukturen från andra diskurser, men den (motståndsdiskursen) 

tendrar att angripa den dominanta diskursens, i det här fallet den marknadsekonomiska 

diskursens "common sense" antaganden (logiska samband). Med andra ord syftar den till att 

alienera eller göra det den andra diskursen tar för sant illegitimt. Detta blir tydligt i det vi 

kommit att kalla för den kollektivistiska diskursen där huvudsyftet är att ifrågasätta de 

marknadsbaserade ideal som de anser styr välfärden och visar sig bland annat i Zarembas 

artikel som hävdar att den offentliga sektorn ”leker marknad” och i Meijlings artikel som 

likställer marknadsidealet med oansvarighet.  

 

Alla besitter inte den makt som behövs för att ifrågasätta en diskurs, även motståndsdiskursen 

bör ha en politisk maktbas för att kunna etableras. Nu kan vi se att de, kollektivistiska tankarna 

som motståndsdiskursen har, i hög grad får utrymme i det mediala samtalet. De professionella 

inom välfärdssektorn har, genom social kamp, tagit sig utrymme i såväl tidningar som tv, vilket 

kan vara en av anledningarna till de diskursiva svängningarna i välfärdsfrågan. Uppfattningen 

om verkligheten styrs och förmedlas genom diskurser (Erikson et al. 2014). Den sociala kamp 

som bland annat förs på Dagens Arena kan således ha öppnat upp för en förskjutning av vad 

som anses vara i enlighet med samhällets normer. Detta ligger till grund för varför Löven i sin 

regeringsförklaring kräver ett avskaffande av New Public Management inom den offentliga 

sektorn. 

6. Slutsatser  
Syftet med denna studie är att undersöka hur ideologiska och politiska strukturer påverkar det 

sociala arbetets organisation och ekonomiska förutsättningar. Studien har granskat vilka 

ideologiska och politiska faktorer som gör det möjligt att tala om New Public Management och 

Evidensbaserad praktik i såväl negativa som positiva ordalag.  

6.1 Vilka diskurser finns kring New Public Management och Evidensbaserade 

praktik? 
Språket styr vem som kommer att läsa texten och reglerar hur mycket läsaren kan eller ska 

förstå. Diskurserna som idag styr hur vi pratar om välfärden präglas av en maktaspekt, denna 

makt används i syfte att förminska politiska motståndare eller oliktänkande och exkludera eller 

inkludera vissa sociala grupper.  

De ideologiska skiljelinjer vi identifierat har mynnat ut i två olika huvuddiskurser, den 

marknadsekonomiska diskursen och den kollektivistiska diskursen. Vi har också valt att 

namnge en tredje diskurs som den kunskapsbaserade diskursen, denna saknar dock en direkt 

ideologisk förankring men härrör från den marknadsekonomiska diskursen och har därför 

placerats till höger på en ideologisk skala.  

En tydlig skiljelinje vi kunnat se, som har djup ideologisk förankring är vilka värden Dagens 

Arena och Svenskt Näringsliv väljer att åberopa i sina artiklar. Där Dagens Arena skapar 

opinion genom att åberopa demokratiska värden och väljarbarometrar som identifierar det 

folkliga stödet för dess åsikter. Medan Svenskt Näringsliv skapar opinion genom att rikta sig 

till kapitalet och redovisa studier om effektivitet och ekonomisk lönsamhet. Det går att dra 
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paralleller mellan de olika artiklarna där språket i artiklarna från Svenskt Näringsliv kan antas 

vara exkluderande medan språket i artiklarna från Dagens Arena i regel kan anses 

inkluderande.  

6.2 Vilken diskurs kan tänkas ligga bakom Stefan Löfvéns kritiska uttalande om 

New Public Management? 
Bakom Stefan Löfvéns uttalande finns den kollektivistiska diskursen, som idag, återigen fått 

utrymme i media och numer ses som en legitimerad del i samhällsdebatten. Detta har föranletts 

av en social kamp som är en förutsättning för att dominanta diskurser ska falla och nya ta över. 

Vad vi kan se har ett missnöje utvecklats inom välfärdssektorn. Ett missnöje som delas av 

många professionella, som tillsammans gått ihop och skapat intresseorganisationer eller 

anslutit sig till politiska eller fackliga förbund, i syfte att belysa de negativa följder den ledande 

marknadsdiskursen medfört. 

 

6.3 Slutgiltiga reflektioner 
Vi är medvetna om att våra egna politiska uppfattningar har färgat arbetet, något som kan ses 

som en svaghet. Kring detta har vi reflekterat och i så hög grad som möjligt tagit hänsyn till, 

även om vi vet att det inte går att uppnå objektivitet inom det kritiska diskursförfarandet. 

Studien har också fått oss att reflektera över vissa centrala frågor:  

– Är exempelvis välfärden samhällsnyttig? Vi kan också ställa oss frågan om framtiden inom 

offentlig sektor är att överge dessa historiska ideal för en gemensam politik där välfärden blir 

en sakfråga mer än en ideologisk ståndpunkt. Detta är en fråga som vi anser kan vara intressant 

att undersöka vidare.  

– Efter att ha arbetat med denna studie kan vi se att det finns mycket kritik från författarnas 

håll men få lösningar. Oavsett vad som händer i framtiden kommer välfärdskrisen Sverige står 

inför idag med all sannolikhet pocka på uppmärksamheten tills välfärdsfrågan är löst på ett, för 

väljarna, politikerna och medborgarna, tillfredställande sätt. 

Ett förslag på vidare forskning är att granska andra ideologiers påverkan på välfärdsarbetet. 

Hur påverkar exempelvis konservatismen välfärdssektorn. Vidare kan forskning om hur 

välfärden förändras utifrån röda respektive blå mandatperioder, när upplever välfärdsarbetarna 

och klienterna att välfärden fungerar bäst?  
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Bilaga 1. 
Sundén, Andersen och Roine (2014) menar att kunskapen om produktivitet är bristfällig inom 

Sveriges välfärdstjänster. Produktiviteten måste enligt Sundén et al. (2014) kunna göras mätbar 

för att effekterna av tjänsterna ska synliggöras. Sundén et al. (2014) efterlyser därför ett 

speciellt ramverk för att mäta detta. Utförandet måste dessutom utmanas av, det som författarna 

beskriver som, kostnadseffektivitet. Vidare menar författarna att socialförsäkringar bör frigöras 

från stadsbudgeten och istället efterliknas vid försäkringsmässiga principer med, som det 

beskrivs “en stark koppling mellan inbetalningar och förmåner.” Detta gör det enligt Sundén 

et al. (2014) möjligt att vidmakthålla nivåerna på ersättningen utan att behöva äventyra de 

“skadliga effekterna som skattehöjningar har.” 

SKL (2011) diskuterar hur den svenska välfärden bör utvecklas. Författarna menar att en 

“effektivare och mer stringent styrning” bör implementeras i verksamheterna. I denna styrning 

ska rutiner, krav och resurser fastställas. En så kallad “pragmatisk”, dvs. praktiskt inriktad 

målstyrning, bör implementeras som till skillnad från dagens “låtsasstyrning” har tydliga mål 

med begränsat tolkningsutrymme som i högre grad kan tas på allvar.  Denna metod menar SKL 

(2011) leder till en effektivare och mer resurssnål välfärd där “kundernas” utbyte blir större. 

För att ytterligare effektivisera välfärdsarbetet, och på så sätt minimera befolkningens 

“skattekronor” menar SKL (2011) att vissa kommuner och landsting i högre grad bör 

moderniseras. Författarna ser ett behov av att upprätta en vad de beskriver som 

“samarbetsinriktad relation till anordnarna” något som enligt SKL (2011) kan ske på samma 

sätt som inom industrin. Författarna menar vidare att den ökade tilliten som läggs på utförarna 

av välfärden också kommer med motkrav på ökad öppenhet. Denna öppenhet kan kompliceras 

om verksamheterna inte anordnas på ett konkurrensneutralt sätt.  

SN (2014) i ”17 förslag som förbättrar Sverige” berör endast kort det som faller inom ramen 

för det vi definierat som New Public Management. Studien syftar till förslag som gör Sverige 

bättre och betonar i ett mål vikten av en fungerande uppföljning och målstyrning. Något som 

enligt studien måste bli bättre. Konkurrenssättning möjliggör enligt författarna att nya idéer 

och alternativa arbetssätt kan etableras, samtidigt som det motiverar till att göra verksamheten 

“kostnadseffektiv”. Därför behövs ett vinstsyfte hos verksamheter i privat regim- “för att 

attrahera kapital” men också som motivator till kvalitetsförbättringar i verksamheterna. 

Witterblad (2014) beskriver hur konkurrens främjar “värde” i välfärden. Witterblad (2014) 

menar att privata aktörer inom välfärdssektorn numera på ett flertal områden ersatt staten. Detta 

beskrivs som “goda nyheter för alla patienter, brukare och elever.” Då välfärden nu öppnats för 

företagsamma människor. Det finns också en möjlighet för individen att själv få tycka till och 

påverka sin vardag, då servicen kan anpassas efter individens behov och önskemål. Makten har 

med andra ord förflyttats från staten till individen. 

Witterblad (2014) refererar till en studie som, på uppdrag av SN genomförts av handelns 

utredningsinstitut (HUI Research) som enligt Witterblad (2014) visar att konkurrenssättningen 

har haft positiva effekter. Inom sjukvården framhålls att konkurrenssättningen bidragit till att 

mer har producerats. Vad som producerats framgår dock inte. Vidare menar Witterblad (2014) 

att studier som granskat konkurrenssättningen i regel visar att konkurrenssättningen leder till 

ökad kostnadsmedvetenhet. Målstyrningen inom välfärden pekas av Witterblad (2014) ut som 

en stor förbättringspunkt då den länge varit bristfällig.  

Slutligen menar Witterblad (2014) att Ersättningsmodeller, i syfte att likställa förutsättningarna 

mellan privata och offentliga verksamheter också kan “ersätta värde”.  
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Lundius (2013) menar i sin artikel att välfärden bör införa ett konsumentskydd, där 

välfärdskunderna ska kunna få ersättning om den välfärdstjänst som ordinerats eller valts av 

kunden inte lever upp till en god standard. Det kan handla om ekonomisk ersättning till 

kunderna, i det här fallet eleverna, om skolan som eleverna valt inte lever upp till den standard 

som efterfrågas eller om skolan exempelvis skulle gå i konkurs. (Konsumentskyddet bör enligt 

författaren utformas som ett försäkringssystem där kunderna själva finansierar skyddet). Denna 

ekonomiska ersättning kan enligt författaren appliceras på samtliga välfärdstjänster, oavsett 

utförare, vars kvalitet brister.  Lundius (2013) menar att det är “mycket märkligt att det starka 

konsumentskydd som finns i Sverige när det gäller konsumentvaror eller köp av resor och 

andra tjänster, i stort sett saknar motsvarighet när det gäller välfärdstjänster som vård, skola 

och omsorg.” Vidare menar Lundius (2013) att konsumentskydd som koncept är viktigare i 

välfärden än någon annanstans.  

Åke Sandberg (2013) skriver om dagens välfärd och om svårigheterna med de styrmedel som 

används i dagsläget. Han menar att det som sker inom välfärden idag är ett “världsunikt 

storskaligt experiment”. Det han syftar på är den svenska modellen där skattefinansierad 

välfärd läggs ut på vinstdrivna företag. Författaren menar att denna modell inte fungerar i 

praktiken. Tanken var att uppnå effektivitet och kvalitet, istället blev resultatet ojämn 

fördelning av resurser som får stora konsekvenser för likvärdigheten. För att komma till rätta 

med dessa problem krävs en direkt styrning av de företag som har som mål att etablera sig inom 

välfärdssektorn. En möjlighet som föreslås av författaren är att helt och hållet förbjuda 

vinstdrivna bolag. Vinsttak är ett annat förslag som ges, detta skulle innebära att oseriösa 

företag sorteras ut.  

Roya Hakimnia (2013) menar att iden om New Public Management och konsekvenserna av 

dess implementering är två skilda saker. Idén om New Public Management när den 

introducerades på nittiotalet var ökade effektivitet, valfrihet och produktivitet. Verkligheten ser 

dock helt annorlunda ut med en cynisk bild av människan där vård går till de som generar mest 

pengar, eller de som befunnit sig i vårdkön längst, ovanstående är en konsekvens av 

implementeringen av vårdgarantin. Dessa förändringar inom välfärden som bedrivs inom 

ramen för olika marknadsmodeller leder gärna till frågeställningen “tänk om det var pengarna 

och inte min hälsa som avgjorde?” 

Andersson, Thornell, Sundberg, Morin, Villner, Andersson och Linander (2014) från 

Folkkampanj för gemensam välfärd menar att det inte är rimligt att lägga samhällsansvaret som 

välfärden ändå är på ”marknadsaktörer”. Författarna menar att 69 % av medborgarna vill ha ett 

förbud mot vinster i välfärden. Ekonomism och marknadstänk som styrmedel menar författarna 

har lett till stora konsekvenser för medborgarna och de anställda inom välfärdssektorn. Det är 

främst oron som drabbat välfärdssverige som författarna syftar på. Denna oro består av frågor 

så som, kommer jag att få föda mitt barn på BB? kommer mina barns skola finnas kvar? de 

som jobbar inom välfärdssektorn idag vill göra ett bra jobb trots företagens nedskärningar och 

tuffa arbetsvillkor, ändå är de personalen som blir än mer kontrollerade. Framtiden borde vara 

att begrava vinstintresset och istället stimulera arbetsglädje och engagemang. Detta skulle vara 

ett led i att ta tillbaka medmänskligheten och känslan av att vara medborgare, inte kund eller 

konsument; en värdegrund som är viktig för att få en jämställd offentlig sektor. Det ska inte 

handla om tur när det kommer till tillgänglighet gällande samhällets välfärd. 

Mårtensson och Vinge (2013) menar att det avsätts alltför stora resurser för att mäta och 

kvalitetssäkra välfärden istället för att utföra tjänsterna på ett fungerande sätt. Detta är enligt 

författarna det som New Public Management till stor del handlar om. Det är svårt att mäta vad 

som är god omsorg då den är sker på en mellanmänsklig nivå. Det är inte acceptabelt att 

“valfriheten” ska handla om att svaga och sjuka ska ta ansvar för sin egen vård genom att välja 
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rätt vårdgivare. Detta är samhällets ansvar att erbjuda, det är de formellt ansvariga som måste 

ta ansvaret för välfärdapparaten.  

Jesper Meijling (2014) menar att det som är oroande när det kommer till dagens välfärd är 

bristen på politiska strategier. Detta märks tydligt i kommunikationen med väljarkåren som 

känner engagemang för frågor som skola och vård. Frågor där politiker inte riktigt klarar av att 

möta väljarnas behov. Det finns inget tydligt grepp kring de stora frågorna som berör hur 

välfärden ska skötas. En viktig fråga för politikerna att ställa sig är vilken målbild som är 

aktuell och hur välfärden i framtiden ska se ut. Politikerna måste ansvara för 

samhällsinstitutioner som skola och vård. Det tror dock inte författaren är scenariot utan menar 

att det förmodligen kommer att ligga på andra aktörer att bilda hållbara allianser i ett försök att 

förändra välfärdsarbetet i en positiv riktning. 

Åke Sandberg (2014) bygger sin artikel på rapporteringar av två förskolor där stora 

missförhållanden har uppdagats. Författaren menar att marknadsmodellen som styr dagens 

välfärd är cynisk till sin natur då modellen bygger på att kvalitetsskillnader inom välfärden 

skapas och upprätthålls. Där tanken är att de bra verksamheterna slår ut de dåliga. Denna typ 

av styrning leder till ojämlikhet och klyftor. Författaren eftersöker alternativ till dagens 

marknadskonkurrens, alternativ som bygger på en demokratiskt beslutad fördelning av 

resurser.  

 

Bilaga 2.  
Rågsjö et al. (2014) tar upp något som de upplever som stora problem inom missbruksvården. 

Sverige uppvisar höga siffror när det kommer till antalet dödsfall som är narkotikarelaterade. 

Artikeln menar att dagens missbrukarvård styrs mer av myter och moral än av kunskap, 

erfarenhet och evidens. Ställning tas för sprutbyte som metod för att få bukt med problemet. 

Argumentet för detta är att det med enkla medel är möjligt att rädda livet på många unga som 

lever i missbruk. Rågsjö et al. (2014) vill bygga upp en missbruksvård som vilar på forskning 

och delaktighet ifrån berörda parter. De vill också arbeta för att råda bot på, vad de anser 

försiggår idag, en stigmatisering av personer med missbruksproblematik. 

Roger Mogert (2014) som företräder Socialdemokraterna i Stockholm menar att dagens 

äldrevård liknar ett lotteri mer än ett välfärdssystem. Vården har genomgått ett 

“privatiseringsexpriment” som har skapat stor oro bland dagens äldre inom hemtjänsten. Det 

finns inom Stockholms hemtjänstsektor i dagsläget 150 utförare. Om inte den hjälpsökande gör 

ett aktivt val lottas personen helt enkelt ut till någon av dessa utförare. Det tåls att tillägga att 

många av dessa varken har kollektivavtal eller fast anställd personal, företagen har också ofta 

en kort livslängd. Detta kan i ett andra led påverka kontinuiteten för de äldre då de aldrig kan 

vara säkra på vilken som kommer att ringa på dörren. Det uppstår också problem på 

personalfronten då personalen vittnar om att de inte har tid att ta hand om de äldre på ett bra 

sätt då de arbetar under snäva tidsramar. Författaren menar att för att rätta till denna katastrof 

krävs:  

– En ekonomisk satsning på de äldre.  

– Jobbsatsningar inom äldrevården. 

– Tydliga bemanningskrav och riktlinjer för anställningsvillkoren hos de privata aktörerna. 

Fredrik Westander (2012) (hälso- och sjukvårdskonsulent) menar att problemen som svensk 

välfärd står inför idag inte kan lösas varken med “kvalitetslinjen” eller vinstlinjen. Författaren 

menar att det största problemet är av mer praktisk karaktär, såsom svårigheter med att värdera 

behov, beskriva tjänster och bedöma kvalitet. Författaren tar upp full transparens gällande 
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kvalitetsmätningar och ersättningar/självkostnader för verksamheter som förslag till 

förbättringar. Kommuner behöver använda sig av ersättningsmodeller som ger utrymme att 

reglera storleken på överskotten och kostnader. Konsekvenserna av dessa implementeringar 

blir enligt författaren en slags non profit -företagande som kan fungera utvecklande för den 

svenska välfärden med siktet på professionellas stolthet över goda resultat och bättre kvalitet. 

Mikael Färnbo (2011) ville undersöka hur konkurrensen inom offentlig sektor (med fokus på 

äldrevården) egentligen förhåller sig och vilka konsekvenser som går att urskilja. För att få svar 

på sina frågor intervjuade han Marta Szebehely (professor i socialt arbete vid Stockholms 

universitet). Marta menar att det finns underlag för att påstå att icke-offentliga äldreboenden 

har ungefär 10% lägre personaltäthet och färre heltidsanställda. Personaltäthet är en viktig 

kvalitetsindikator då denna faktor indikerar hur mycket tid personalen har till att utföra sina 

arbetsuppgifter. I Sverige är det två stora företag som kontroller mer än hälften av den privata 

marknaden, Carema och Attendo. Det finns inget annat land i världen som har så stort 

koncentrerat ägande. Det ska tilläggas att dessa är riskkapitalbolag som ofta har ett starkt 

vinstintresse vilket ofta visar sig inom verksamheterna i form av en vinstfokuserad ledning.  

Politikerna införde lagen om valfrihet (LOV) för att reglera en alltför dominant marknad, men 

för att en sådan lag ska fungera krävs det att, i detta fall de äldre, utnyttjar möjligheten till 

valfrihet vilket inte är fallet. Politikerna lägger väldigt mycket tilltro till att kundval och 

konkurrens ska öka kvaliteten, fast det är mycket som tyder på att så inte är fallet. Äldre brukar 

tendera att inte byta utförare även om de missnöjda. Något som forskning visar på är att de 

stora internationella företagens ekonomiska intressen riskerar kvaliteten på välfärdstjänsterna 

Mikael Färnbo (2011). 

Marcus Herz, Masoud Kamali, Philip Lalander, Christer Mattson, Mirna Perband, Enrique 

Perez, Ove Sernhede och Ida Svensson (2013) skriver i sin debattartikel att det är oroande att 

det sociala arbetet långsamt förvandlats till att utreda om individer i samhället är ett socialt 

problem, istället för att bistå samhället med kunskap om hur strukturella förhållanden påverkar 

individer och hur individer utifrån detta ställs i problematiska situationer. Författarna menar att 

Socialtjänstlagen (SoL) ger tydlig vägledning i hur det sociala arbetet bör bedrivas genom att 

tydliggöra att socialarbetare skall vara förtrogna med levnadsförhållandena i det samhälle de 

verkar. Vilket parallellt med ett individfokuserat arbete innefattar de strukturella 

förutsättningarna som medborgare har att förhålla sig till. Författarna anser att det sociala 

arbetet bör ske på fältet tillsammans med de individer och grupper som berörs av ett sådant 

arbete, detta för att möjliggöra ett frigörande av resurser och energi som existerar under en 

tänkbar förtryckande samhällsstruktur. Dagens scenario är ett socialt arbete som fokuserar på 

att kartlägga, dokumentera och utreda individers liv, för att sedan föreslå en behandling eller 

åtgärd. Detta systematiska förhållningssätt går under namnet evidensbaserad praktik, syftet 

med detta förhållningssätt var i starten att effektivisera det sociala arbetet. Det som istället skett 

är att det kreativa sociala arbetet fått stå tillbaka för en praktik som fokuserar på att vara utförare 

av vissa åtgärder. Detta inom ramen för riktlinjer och modeller som "experter" på området 

kommit fram till är de mest lämpliga. Problemet är att det fältbaserade sociala arbetet har 

utarmats och ersatts av poliser, väktare och kameror. 

  

I artikel framför allt orsaka inte skada beskriver Knut Sundell (2008) vikten av ett 

Evidensbaserat förhållningssätt. Han menar att det är av stor vikt att metoder som används 

inom välfärdsarbetet är utvärderade och beprövade. För att belysa detta lyfter Sundell fram 

reella exempel där klienter kommit till skada då myndigheter använt metoder som kan tyckas 

verka rimliga men som saknat utvärdering.  
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Ett mer aktuellt exempel på att behandlingsmetoder kan vara skadliga eller till och med 

livsfarliga är nedläggning för att passivisera våldsamma personer med 

beteendestörningar. År 2006 avled den förståndshandikappade 32-årige Crister på ett 

hem för vård och boende. Crister brottades ner i sängen av en vårdare och fick armen 

tryckt mot ryggen. Han kämpade emot i fem till tio minuter. När kampen var över hade 

Crister slutat andas. Enligt rättsläkaren avled Crister av syrebrist. Händelsförloppet [sic.] 

är detsamma som i det uppmärksammade fallet i Karlstad 1995, då Osmo Vallo avled 

vid ett polisingripande. (Sundell, 2008) 

Detta åskådliggör enligt Sundell (2008) vikten av evidens inom det sociala arbetet. Det räcker 

nämligen inte med "rimliga teorier, goda avsikter, enighet om att viss insats är effektiv, att det 

känns rätt eller att någon auktoritet säger att det är bra." Då socialtjänstens klientel tillhör 

samhällets svagaste grupper är det etiskt grundläggande att insatserna är vetenskapligt testade.  

Knut Sundell (2012) skriver i sin artikel Relation och metod båda viktiga att en översikt över 

psykoterapier som publicerats beskrivit att terapeutens metodval i hög grad inte spelar någon 

roll, istället lyftes den terapeutiska alliansen fram som en avgörande faktor för en framgångsrik 

behandling. Sundell argumenterar för att det finns en vedertagen bild i samhället som pekar på 

att detta även är applicerbart inom det sociala arbetet. Sundell betonar också själv vikten av en 

god allians men han menar att metoden också spelar en avgörande roll.  

De metoder som mest konsekvent minskar återfall i brott är familjebaserade insatser som 

fokuserar på att förbättra vårdnadshavares föräldrakompetenser, samt insatser med 

kognitiv-beteendeterapeutisk inriktning som syftar till att förändra ungdomars sätt att 

tänka, känna och handla. Äventyrsprogram (Wilderness programs) har svagare effekter 

medan insatser som innebär att de unga deltar i lägerverksamhet med militär disciplin 

och ett fysiskt ansträngande arbete (Boot Camp) saknar effekt. Insatser som försöker 

skrämma ungdomar till laglydnad genom studiebesök på exempelvis 

kriminalvårdsanstalt (Scared straight) har visat sig öka ungas kriminalitet.  (Sundell, 

2012) 

Knut Sundell (2012) har skrivit ytterligare en artikel, Rätt metod på rätt sätt, som behandlar 

vikten av att sprida metoder med god effekt. Tyvärr menar Sundell att dåliga metoder sprids i 

samma takt som goda metoder. Det är inte heller säkert att "den som utbildas i en ny metod 

använder den.", " Nya metoder förändras också ofta under implementeringsfasen för att de 

professionella missförstår dem eller för att de väljer bort delar som de personligen misstror. 

När professionella plockar russinen ur kakan och bara använder de delar de själva tror 

fungerar brukar resultaten utebli." Denna misstro kan enligt Sundell bottna i rädsla att bli en 

robot som slaviskt/ mekaniskt går efter en manual. Istället borde manualen fungera som en 

garanti för att den metod som utlovas också är den som ges. Manualerna innebär inte att den 

professionelle ska läsa innantill, utan ska fungera som en vägledning. Sundell menar vidare att 

"Om man som professionell redan från början har bestämt sig för att inte följa instruktionen 

då anser jag att det är bättre att inte börja använda manualbaserade metoder alls."  

Sundell skriver om en man som jobbar inom socialtjänsten som varit kritisk till denna 

manualbasering, men som ändrat sig när han väl började "Metoderna bevisade sitt värde och 

gjorde det lättare för honom att vara skicklig i arbetet. I det manualbaserade arbetet finns en 

processgång som gör det lättare att stå ut när det blir bakslag. Man känner sig mindre ensam." 
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I tabellen ges en tydlig överblick över de huvudsakliga teman som framkommer i de olika 

artiklarna som behandlar New Public Management. Dessa teman ligger också till grund för 

olika strukturella diskurser. Det går exempelvis att utläsa att tre femtedelar av texterna som 

skrivs av Svenskt Näringsliv riktar sig till beställare och utförare av välfärdstjänsterna. 

Medan samtliga artiklar från Dagens Arena riktar sig till medborgare eller politiker. Vidare 

går det att utläsa att artiklar publicerade på Svenskt Näringsliv använder dysfemistiska 

omskrivningar om skatter och statlighet, medan artiklarna från Dagens Arena mest använder 

sig av dysfemistiska omskrivningar av begrepp som marknad och vinster.  
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I tabellen återfinns IMS i kolumn 1 medan Dagens Arena återfinns i kolumn 2-6 och dess 

artiklar rörande den Evidensbaserade praktiken.  Även här går det att se skillnader mellan de 

olika organisationerna där Dagens Arena för dysfemistiska formuleringar kring den 

Evidensbaserade praktiken, medan Knut Sundell för dysfemistiska formuleringar kring 

personer som inte följer EBP. Sundell väljer också att använda sig av metaforer och liknelser, 

vilket Dagens Arena, i det här fallet, inte gör. 


