
  
 
 
 
Samhällsutveckling med ett 
internationellt perspektiv 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

100g glättat 
En ideologikritisk analys av neoliberalismens inverkan på fristående 

gymnasieskolors marknadsföring 
 
 
 
 
 
 
Kristoffer Engdahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uppsats D 
Höstterminen 2008 

Handledare: Gunnar Hansson 
Humanvetenskapliga institutionen 

 



HÖGSKOLAN I KALMAR 
Humanvetenskapliga institutionen 
 
 
Arbetets art: Uppsats 15 hp – D-nivå 
 Samhällsutveckling med internationellt perspektiv 
Titel: 100 g glättat 
 En kritisk ideologianalys om marknadsföring i 

skolan 
Författare: Kristoffer Engdahl 
Handledare: Gunnar Hansson 
 
 
ABSTRAKT 
 
Swedish school system is today victim of facing competition. Today sees the school 
leadership the students like customers whom they depend to operate their school. But I 
have asked myself, what will be the new students see and how much this spectacle in 
both money and time that project will cost for the municipality and school teachers. The 
question is if whether the school will be better when the competition becomes school or 
just better marketed? 
I'm interested in how clearly ideologies emerge in schools brochures if we study 
them at critically and analytically way. I will study how the independent schools 
present themselves and what ideas they describe. Can we see the ideological arguments 
that Reagan and Thatcher had in the 80s who proved their controlled Swedish politicians 
argued in the 90s in the published material from the Swedish Independent schools 
today?   
Independent schools can be seen as vanguards in the Swedish school policy. The 
Neoliberal winds blowing can probably be best reflected by the private sector in pursuit 
of the student base. At the same time, the independent schools on the side of the 
ideologies that best describe the Neoliberal doctrine. 
I'm interested in how and how societal change is implemented and how clear ideologies 
reflected in school materials in their struggle to become winners in the Swedish context 
of market adjustment. I will be studying the brochures from an ideology critical 
approach that highlights the ideological formulations that can be traced back to the basic 
ideology.  
 
The key issue that I intend to find answers to be thus:  
• Can one of the texts that the independent schools publish derive if they give expression 
to the Neoliberal ideology? 
 
Keywords: Neoliberals, Neoliberalism, Welfare Criticizer Ideology, Education, 
Welfare, Economies, Equality, Ideology, Private Schools
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1 INTRODUKTION 

 

Sverige har genomgått ett systemskifte som påbörjades under 1980-talet för att 

uppgraderas av regeringar under 1990 och 2000-talet. Systemskiftets rotsystem anses ha 

fått tillväxthormon från två olika gödningsflaskor, dels den bildningsretoriska som 

menar att utbildning vilar på ett arv som tilltalar retoriskt främst de grupper som längtar 

tillbaka till det traditionella samhället som var uppdelat på en elit och en okunnig massa 

och där bildning är få förunnat,1 dels en neoliberal ekonomisk doktrin som menar att 

offentlig verksamhet kränker medborgaren och att en avreglering av de offentliga 

tjänsterna skapar en ansvällningseffekt av staten som gynnar individen. Den politik som 

enligt neoliberalerna måste antas, innebär en stor omställning från offentlig till privat 

ekonomi.2

Om man låter de enskilda människorna välja fritt i allt (utom det som gäller 

penningmängden och försvaret) kommer de alltid att välja det bästa – och inte 

bara det som är bäst för dem själva utan också för samhället i stort.

  Förtrupperna till denna strukturomvandling anses vara bland annat Friedrich 

A. Hayek och Friedman.  

 

3

I Sverige till skillnad från andra länder är det i stor utsträckning eleven och inte dennes 

föräldrar som gör sitt val till gymnasiet

 

 

När jag varit ute och arbetat i skolan har jag reflekterat över att skolan har förändrats 

sedan jag själv gick. Skolan är idag utsatt för konkurrens och idag ser skolledarna 

eleverna som kunder, som de är beroende av för att kunna driva sin skola.  Jag har träffat 

rektorer och lärare som ständigt varit på jakt efter att profilera skolan. Marknadsföra den 

både grafiskt och visuellt och eftersom jag är utbildad inom den estetiska disciplinen har 

jag dragits in i processen. Jag har varit delaktig på gymnasiemässor och hjälpt till att 

pynta skolan när de nya kunderna anländer för granskning. Jag har varit med om att ta 

fram grafiska profiler, broschyrer och jag har sett reklamfilmerna produceras.  

 

4. Det innebär att eleven med sin skolcheck5

                                                 
1 (Englund, 1996). s 14 

 har 

2 (Liedman, 2002). s 125 
3 (Friedman, 1962). s 22 
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ett värde för skolan, ett värde som är en stor debetpunkt i skolledarnas och 

kommunernas budget. Under elevens sommarlov mellan högstadiet och gymnasiet 

fullkomligen bombas Sveriges årskurs nioelever med reklam från de olika skolorna. 

Forskningen beskriver att det är mycket svårt och nästintill omöjligt för en tonåring att 

finna vilken utbildning och skola som har bäst utbildning i form av pedagogik och 

lärare, samt att studera resultat från tidigare studenter.6 Vilka incitament är det som 

avgör valet av skola och kan man överhuvudtaget göra rationella val i en kvasimarknad.7

                                                                                                                                                
4 (Blomqvist, o.a., 2005). s 25 
5 Friedman, M. Ett sätt att eliminera medborgerlig kränkning från staten. Checken ger medborgaren 
konsumentmakt och får valfriheten att välja offentligt service. Gemensamma tjänster konkurrensutsättas 
genom anbudsupphandling där kommunala och privata leverantörer deltar på samma villkor. 
 

  

 

Är marknadsföringen en följd av ökad efterfrågan från kunderna där de får den kunskap 

som behövs för att välja skola eller är marknadsföringen bara ett tecken på ett ökat utbud 

av skolplatser? Att ett ökat utbud skapar konkurrens som är gynnande även för en 

marknad som skolmarknaden. Men blir skolan en bättre skola eller blir skolan bara 

bättre marknadsförd?  

 

Behöver reklam hålla vad den lovar? I en moralisk debatt skulle svaret på den fråga bli 

ett rungande ja. Men är inte resultatet av vad den lovar den subjektiva konnotationen 

som elever gör när de går eller gått färdigt sin utbildning? Alltså den upplevda 

utbildningens representation av reklambroschyren. Vilket innebär att reklambroschyren 

enbart är ett säljande verktyg, således inte en text att utkräva ansvar ifrån. Vilket i sin tur 

resulterar i att man som marknadsintresserad lärare med ambition att trycka en egen 

skolbroschyr är rätt fri i sin framställning. Så länge budskapen är diffusa och förmedlar 

känslor, idéer och utopier kan vi inte och bör vi inte ta dem på allvar. Men frågan är hur 

eleverna tolkar det de ser i de glättade broschyrerna.  

 

6 (Blomqvist, o.a., 2005), (Englund, 1996), (Kjellman, 2001) 
7 Bartlett, W. and J. Le Grand (1993) Marknaden på ytan är konkurrensutsatt, men den faktiska 
verksamheten är annorlunda i jämförelse med en fri och konkurrensutsatt marknad. Å ena sidan finns de 
privata entreprenörerna som ofta har ett vinstintresse i fokus för att skapa överlevnad och tillväxt. Å andra 
sidan finns de statligt ägda, eller styrda enheterna som generellt finansieras genom skatt och/eller andra 
avgifter. 
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Om man som forskare är vaksam, kritisk och försöker se igenom text och budskap kan 

man förstå eller i alla fall tolka vad en människa, myndighet eller stat menar med vad de 

säger och skriver. Det är först när man på riktig tar in vad som sägs eller skrivs som man 

kan få fram vad som egentligen sägs och då analytiskt kategorisera det.8

Kursen vänder sig, i första hand, till personal på förskola, fritidshem samt grund- 

och gymnasieskolan, men också andra som intresserar sig för marknadsföring av 

verksamheter som traditionellt inte har räknats till den kommersiella sektorn. 

Syftet är att ge fördjupade kunskaper om och färdigheter i strategisk 

kommunikation. Kursens teorier och praktiska tillvägagångssätt är primärt 

anpassade till mottagarna av kommunikationen, d v s hur man når de grupper som 

skolan vänder sig till och hur dessa grupper resonerar. De kunskaper som kursen 

ger ska kunna omsättas för att marknadsföra den egna skolans verksamhetsprofil i 

en ökande konkurrens om elever.

  

 

Jag är intresserad av hur tydligt ideologierna framträder i skolornas material om man 

granskar det kritiskt och analytiskt. Jag kommer därför studera hur de fristående 

skolorna presenterar sig och vilka idéer de beskriver i sina 100 grams glättade 

broschyrer. 

 

Låt mig precisera min introduktion med att ge ett exempel som visar på hur viktigt 

skolorna ser på det nya greppet marknadsföring, som den nya metoden för att locka 

elever. Citatet hämtat från Högskolan i Jönköping som anordnar en kurs där man som 

lärare och skolledare kan lära sig hur man bör och kan marknadsföra en skola.  

 

9

                                                 
8 (Liedman, 1989). s. 30 

 
  

9 (Högskolan i Jönköping , 2008) 
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2 POLITIKEN, EKONOMIN OCH LAGARNA 

 

Detta bakgrundskapitel utgör uppsatsens teoretiska ram. De perspektiv jag anlägger i 

metodkapitlet, de analyser som görs i resultatavsnittet och de slutsatser jag drar i 

diskussionen hämtas från detta bakgrundskapitel. 

 

2.1 Ekonomi - Politik  

Den neoliberala ekonomipolitiska revolutionen 

 

När 1930-talets depression slår ner med all sin kraft i USA formeras för första gången en 

ekonomisk och politisk doktrin. 1933 blir Franklin D. Roosevelt president och lägger 

fram en ny ekonomisk plan som kom att förändra USA, ”The New Deal”. Marknaden är 

inne i en omåttlig recession och New Deal innehåller förändringar av statens ansvar. 

New Deal innebar att staten åtog sig ansvaret för offentliga sysselsättningsprogram med 

syftet att strukturanpassa de arbetslösa. Jordbrukssubventioner infördes för att stärka den 

inhemska marknaden. Samtidigt infördes det program för att stabilisera 

finansmarknaden. USA når med hjälp av the New Deal en positiv tillväxt och skakar av 

sig depressionen. John Maynard Keynes liberala ekonomiska doktrin gör att politiker får 

verktyg att finjustera ekonomin och depressionerna uteblir och välfärdsstaterna börjar ta 

form.10

Tiden går och Europa och Japan utvecklas ifrån misären som andra världskriget lämnade 

efter sig. De etablerar sig på världsmarknaden och börjar på allvar konkurrera med USA. 

1973 drabbas USA av recession och näringslivet börjar ifrågasätta New Deal. Skatter 

som slår mot företag och entreprenörer skadar god ekonomisk tillväxt samtidigt som det 

kalla kriget gör att den militära budgeten behöver alltmer tillskott. De neoliberala 

 

 

                                                 
10 (Boréus, 1994) s 42 



9 
 

tankarna väcks upp på nytt. Näringslivet investerar mycket pengar i ”think tanks”11 som 

formulerar problemet med staten och dess stora offentliga kostnader. De anser att 

skatterna är för höga för företag och rika politiska regleringar inom miljöskydd och 

arbetsrätt hämmar, enligt dem utvecklingen av företag. När dessa argument pressats 

fram minskar utrymmet för välfärdsfinansiering.12

Argumenten som ifrågasätter statens roll finner vi redan i den klassiska 

nationalekonomin. Det välanvända uttrycket laissez-faire som använts sedan länge, kan 

enkelt uttryckas att staten ska hålla fingrarna borta i så hög grad som möjligt och enbart 

säkerställa lag och ordning. 1944 kommer Friedrich A. Hayek ut med boken ”Vägen till 

träldom”. En bok som starkt kritiserar samhället och statens oförmåga att styra den 

ekonomiskt. Hayek blir mycket utskälld och kritiserad då världen befinner sig i Keynes 

optimistiska syn på statens planeringsförmåga. Denna optimistiska planering av 

samhällsekonomin skulle enligt Hayek få västvärlden till träldom.

 

 

13

Den andra generationens neoliberala våg som till en början på 1970-talet främst når 

USA och Storbritannien är en kritik mot den socialliberalism som tidigare reformerat 

samhället. När politiker med hjälp av Keynes ekonomiska teorier försöker skapa 

arbetstillfällen under 70-talet skapas stora finansiella underskott i statskassorna samtidigt 

som inflationen ökar. Genom att elda på ekonomin ytterligare ökade inflationen. 

Uttrycket stagflation skrämmer regeringar i västvärlden och det gör att neoliberala 

ekonomer och företrädare som Milton Friedman, Robert Nozick, James Buchanan, 

Friedrich Hayek, Ayn Rand m.fl. blir alltmer populära. Dessa utskällda män under 

Keynes revolutionsperiod skulle nu få en central roll i den ekonomipolitiska arenan. Den 

ekonomiska kontrarevolutionen kom att få en framträdande roll i världsekonomin under 

  

 

                                                 
11 Tankesmedja (engelska think tank) är en vanlig beteckning på en mer eller mindre lös sammanslutning 
av skribenter och intellektuella som har som syfte att påverka den politiska opinionen. Vanligtvis är 
tankesmedjorna knutna till ett politiskt parti, arbetsgivarorganisation eller fackförening. (forts. s. 9) 
Ett viktigt kriterium för att bedöma om det är en tankesmedja eller inte är om sammanslutningen aktivt 
försöker delta i samhällsdebatten och tillgängliggöra och sprida sina idéer och tankar till allmänheten. 
(Wikipedia)  
12 (Boréus, 1994). s. 44 
13 (Ljunggren, 2002). s. 149 
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en lång period framöver. Friedman får gehör för sin ekonomiska doktrin och hans 

grundläggande teoretiska bygge förklarar Sven-Eric Liedman på ett kärnfullt sätt. 
 

En kris, som innebär att företagen får problem med avsättning av sina varor på 

marknaden och därmed måste avskeda anställda, måste alla parter svälta sig ur. 

Kapitalisten finner att han inte kan investera mer utan drar sina pengar ur 

produktionen för att istället spara dem för kommande, bättre tillfällen. Arbetaren 

finner att den lön han erbjuds för sitt arbete är för låg – hellre spar han på sin 

arbetskraft, dvs. blir arbetslös! Även staten måste, just som de gamla liberalerna 

hävdade, skära ned på sina utgifter. Framförallt måste den skära ned på 

penningmängden i samhället. Det finns nämligen vid en sådan kris för mycket 

pengar i samhället. Friedman är monetarism, vilket innebär att han menar att 

penningmängden är den faktor som avgör krisers och även högkonjunkturers 

förlopp. Han vänder sig således mot Keynes distinktion mellan produktiva och 

icke produktiva pengar. Alla pengar, säger Friedman, har samma betydelse för 

den ekonomiska välfärden.14

På 1980-talet kom Reagan i USA och Thatcher i Storbritannien till makten och 

formulerar den neoliberala doktrinen.   Laissez-faireideologin har under 70-talet vuxit 

sig stark genom ett aktivt näringsliv och neoliberala ekonomer och genomförs under 80-

talet med kraft från de båda regeringscheferna. I USA lyckas Reagan formera ett massivt 

stöd från näringslivsorganisationerna. Med den nya neoliberala politiken genomförs en 

rad samhällsförändringar som den nya ekonomiska hegemonin med Friedman i spetsen 

fått politiker och opinion att eftersträva. Företag och höginkomsttagare ges 

skattelättnader och de offentliga finanserna minskar i samma takt. De stora 

nedskärningarna som främst drabbade det stora socialförsäkringssystemet där man 

 

 

Enkelt utryck kan man säga att konflikten mellan social- och neoliberalism, mellan 

Keynes och Friedman, handlar om att välja mellan att elda på vid lågkonjunktur och på 

så sätt upprätthålla arbetstillfällen kontra spara på kapital och genom stålbad göra 

arbetstillfällen mindre lönsamma och på så sätt öka arbetslösheten. 

 

                                                 
14 (Liedman, 1998). s. 291 
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införde privatfinansiering. Reagan förändrade även välfärdsprogrammet till att vara 

behovsanpassat och beskrev det som ”kriget mot fattigdomen”.15

”Thatcherismens stora ideologiska framgång bestod just i dess förmåga att förena 

den monetaristiska nyliberala marknadsekonomin med traditionellt konservativa 

brittiska värden som nationen, familjen, plikten och auktoritetstron.”

 

 

I Storbritannien följdes den neoliberala vågen av en ekonomisk kris. På liknande sätt 

som i USA föddes idéerna inom forskning på universitet och överfördes till politiker och 

beslutsfattare. Journalister för akademiska tidskrifter hjälpte till att sprida det neoliberala 

budskapet, men de ekonomiska teorierna vann inte röster hos den breda massan utan 

behövde omstruktureras, förklaras och propageras från slagkraftiga politiker. 

Överföringen av de neoliberala teorierna till pratisk politik blev Thatchers uppdrag. 

Stuart Hall skriver,  

 

16

På 80-talet inleddes ett omfattande privatiseringsarbete där man på många olika plan och 

med olika metoder förändrade den offentliga sektorn.

  

 

17

 ”Privatisering genomfördes genom en mängd olika åtgärder som gör statligt 

ägande till privat: utförsäljning av hela verksamheter eller delar av dem, 

införande av avgiftsfinansiering istället för skattefinansiering, utläggning av 

offentlig sektors verksamhet på entreprenad, uppmuntran av privata alternativ till 

offentlig verksamhet, ”peng” – (voucher-) system, gradvis indragning av offentlig 

serviceverksamhet och andra metoder.”

  
 

18

Vad jag vill säga med kapitlet är att de neoliberala vågorna är likartade i både USA och 

Storbritannien. De båda länderna får en recession i ekonomin på 60 & 70-tal som 

efterföljs av kritik mot välfärdsstaten och det goda samhället. I de båda länderna grundas 

idéerna av eliten i samhället och förankras av politikerna. Dessa politiker överför sedan 

 

 

                                                 
15 (Boréus, 1994). s. 45 
16 (Hall, 1988). s. 56 
17 (Boréus, 1994). s. 47 
18 (Boréus, 1994). s. 48 
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de ekonomiska teorierna till praktisk politik. Politiker formulerar och implementerar 

ideologierna i samhället.19

”… den mån befolkningen har tagit till sig de nyliberala problemformuleringarna 

och lösningarna har detta skett flera år efter det att politiker och ekonomer tagit 

till sig dem och många år efter det att optionsbildande grupper börjat propagera 

för dem” 

 

 

20

2.1.1 Neoliberalism i Sverige 

 
 

 

I Sverige tog de neoliberala idéerna längre tid att genomföra än i många andra länder i 

världen. Det första partiet som formulerade neoliberala tankar var Moderaterna. 1982 

började Moderaterna beskriva den offentliga sektorn som en börda. Den starkt 

kollektivistiska svenska staten hade sedan länge haft som uppgift att med hjälp av 

Keynes teorier bygga välfärdstaten likt statsingenjörer. Men kriserna kom även till 

Sverige och till en början användes devalveringar som motmedel av den 

socialdemokratiska regeringen. Moderaterna fortsatte beskriva den offentliga sektorn 

som icke kostnadseffektiv och 1986 började de förespråka skattesänkningar och 

avregleringar av den monopolistiska staten. Moderaterna började helt anföra Friedmans 

kontrapolitik mot Keynes teorier och vi fick i Sverige en stor debatt mellan 

socialdemokrater och moderater.21

Tidigare finansminister Kjell-Olof Feldt beskriver i sin självbiografi att han den hösten 

1981 satt på SSU:s kursgård och formulerade Socialdemokraternas budgetproposition 

tillsammans med regeringsrepresentanter

 

 

22 och ”ekonomigruppen”23

                                                 
19 (Boréus, 1994). s. 48 

. Feldt skriver att de 

hade tre olika handlingsalternativ för att möta den ekonomiska krisen. Det första 

alternativet kallades ”expansionsalternativet”, det andra ”åtstramningsalternativet” och 

20 (Boréus, 1994). s. 65 
21 (Ljunggren, 1992). s. 115 
22 Olof Palme, Ingvar Karlsson, Sten Andersson, Thage G Peterson och Anna-Greta Lejon.  
23 Ekonomigruppen bestod av Åsbrink, Sohlman, Johansson, Öberg, Fransson och Engström 
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det tredje kallades ”The Big Bang”24

”Denna Keynesianska efterfrågepolitik kan sägas ha präglat den ekonomiska 

politiken i de flesta västliga industriländer under efterkrigstiden. Men när 

inflationstakten började öka till tvåsiffriga tal i mitten av 1970-talet övergavs den 

successivt i en rad länder. Inflationen bekämpades med långvarig åtstramning av 

efterfrågan och arbetslösheten tilläts stiga. 

. Ett citat av Feldt visar som jag anser, ett bevis på 

socialdemokratins dualism när det gällde utformningen av ekonomisk politik under 80-

talet. 

 

25 /…/ Ekonomernas slutsats blev att 

socialdemokratins ekonomiska politik måste undvika båda dessa alternativ i deras 

renodlade form. Rekommendationen var att vi borde stimulera produktion och 

investeringar men hålla tillbaka den interna efterfrågan genom en stram 

finanspolitik”26

Regeringen Palmes senare budget 1981 blev åtgärder såsom devalvering av kronan, 

allmänt prisstopp på varor, extra skattesänkning och instiftande av programmet ”köp 

svenskt”

 
 

27. Man kan säga att regeringens förslag både var keynesianska och friedianska 

men även en aning merkantilistisk.28

Folkpartiet liberalerna influerades också av idéerna och gick från att vara ett 

socialliberalt parti till att bli mer och mer ett neoliberalt parti. Detta gjorde att även 

andra partier påverkades av högervindarna. Under slutet av 80-talet började åsikterna i 

Socialdemokraterna att bubbla i än mer neoliberala tankar och den svenska modellen 

började ifrågasättas även av Socialdemokraterna. Det ansågs att stor offentlig sektor, 

finansierad av höga skatter, fick under 80-talet en mer negativ klang och 

marknadsekonomin med privata ägandet debatterades på partistämmor. 

    

 

29

                                                 
24 (Feldt, 1991). s. 63 

 Stig Hadenius 

skriver,  

25 (Feldt, 1991). s. 64 
26 (Feldt, 1991). s. 65 
27 Regeringens proposition 1981/82:148 om åtgärder för tekoindustrin, m.m.; 
Att upprätthållandet av en viss produktionsvolym i tekoindustrin. Ursprungsmärkning där kunden med 
tydlig information skulle se vad som var svensktillverkat. Ett merkantilistiskt handelsföreträde som skulle 
gynna svenska tekoindustrin  
28 (Feldt, 1991). s. 66 
29 (Boréus, 1994). s.152 
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Redan i början av 80-talet hade det funnits starka så kallade nyliberala krafter 

men dessa hade inte varit framgångsrika i valet. Något systemskifte kom inte till 

stånd 1985 men detta betydde inte att den gamla socialdemokratiska politiken 

hade samma stöd som tidigare. Den angreps både från höger och vänster. Mordet 

på Olof Palme hade haft en dämpande effekt.”30

1991 vann det borgliga blocket

 

 
31

Men välfärdspolitiken fungerar inte alltid som den skall. Bristerna är påtagliga. 

Köerna måste kortas. Servicen skall förbättras. Valfriheten måste öka. Att skilja 

på offentlig kontroll och finansiering å den ena sidan och en fri produktion med 

enskilda, kooperativa och offentliga producenter å den andra blir därför den 

grundläggande principen för förnyelsen av de olika välfärdssystemen.

 en stor seger. Regeringen Bildt skulle försöka få den 

ekonomiska stagflation som Sverige hade hamnat i att försvinna genom att ge 

medborgarna mer valfrihet och ett mer företagsvänligt klimat. I sin regeringsförklaring 

från 1991 förklarade dåvarande statsminister Carl Bildt att regeringens främsta mål blir 

att genomföra valfrihetsrevolution i den svenska offentliga sektorn. 

 

32

Den borgliga regeringen avskaffade förmögenhetsskatten och sänkte skatter på 

kapitalinkomster samtidigt som de sålde aktier i 34 tidigare statligt ägda företag med 

motiveringen, ”Ägande och konkurrens utgjorde den bästa grunden för en stark 

ekonomi.”

  

 

33

Timbro

  

 
34

                                                 
30 (Hadenius, 2003). s. 200 
31 Regeringen Carl Bildt var en svensk koalitionsregering mellan Moderata samlingspartiet (m), 
Centerpartiet (c), Folkpartiet liberalerna (fp) och Kristdemokratiska samlingspartiet (kds). Den regerade 
från den 4 oktober 1991 till 7 oktober 1994. Statsminister var Moderatledaren Carl Bildt. 
 

 blev under denna period en stark aktör. De började trycka material om politisk 

filosofi och ekonomi som var starkt påverkad av neoliberalism. De anordnade även 

32 (Bildt, 1991) 
33 (Hadenius, 2003). s. 206 
 
34 Timbro är en marknadsliberal tankesmedja och bokförlag baserat i Stockholm. Timbro grundades 1978 
av Sture Eskilsson och Svenska Arbetsgivareföreningen (numera Svenskt Näringsliv). Timbro är 
dotterbolag till Stiftelsen Fritt Näringsliv som i sin tur finansieras av arbetsgivarorganisationen Svenskt 
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kurser i; politisk idéhistoria, österrikeskolan, äganderätt och spelteori etc. Tillsammans 

med SAF35 som numer är Svenskt Näringsliv berättar de sagan för folket om den lilla 

röda hönan som på egen hand planterar vetekorn, skördar och bakar limpor.36

För att högervågen skulle nå Sverige behövdes några som spred dess idéer och 

överförde dem till svensk verklighet. Om inte SAF hade gjort det kanske någon 

annan hade gjort det, men av någon måste det göras.”

 En ny 

sorts ideologiproduktion visar sig i Sverige och som i många avseenden liknar den som 

föregick i USA och Storbritannien.  

 

37

2.1.2 Liberalism och neoliberalism 

 

 

Over himself, over his own body, the individual is sovereign 

John Stuart Mill, On Liberty, 1859.38

Liberalism kommer ur det Latinska ordet Liber som betyder fri. Ytterst så kan man 

beskriva den liberala ideologin utifrån synen på individen. Mill beskriver människan 

som suverän och autonom vilket samtidigt gör att man tillskriver individen ansvar. En 

liberal anser att individen ska ha frihet i så stor utsträckning som möjligt gentemot 

staten. 

 

 

39

Thomas Hobbes och John Locke försöker bryta maktordningen mellan läran om kungen 

av guds nåde och folket. På slutet av 1600-talet uppstår politisk individualism och staten 

får som uppgift att skydda individens intressen. Statens skydd måste bygga på samtycke 

mellan individ och staten. Hobbes och Locke formulerar samhällskontraktet som bygger 

på en överenskommelse mellan stat och individ, mellan skyldigheter och rättigheter. Om 

    

 

                                                                                                                                                
Näringsliv. Timbro ägdes tidigare av Näringslivets Fond och finansierades direkt av Svenskt Näringsliv. 
(Wikipedia) 
 
35 Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), arbetsgivarorganisation grundad 1901. Gick 2001 samman med 
Sveriges Industriförbund och bildade Svenskt Näringsliv. SAF drev närradiostationen SAF Radio i 
Stockholm. Från 1934 verkade SAF i SAF-borgen på Blasieholmen i Stockholm. (Wikipedia) 
36 (Boréus, 1994). s. 130 
37 (Boréus, 1994). s. 136 
38 (Ball, o.a., 2004). s. 43 
39 (Liedman, 1998). s. 110 
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inte samhällskontraktet råder kommer istället naturtillståndet att råda och det förklarar 

Hobbes som ”allas krig mot alla”. 40 Man kan säga att samhällskontraktet är en klassisk 

liberal harmoniteori. Om Hobbes och Locke födde liberalismens politiska filosofi så var 

det Adam Smith som födde den ekonomiska liberalismen. Alla tre företrädde 

upplysningstiden som kantades av förnufts- och frihetsidéer.41

En liberal ser det ekonomiska systemet som en strävan mot harmoni. Varor som utifrån 

konkurrens når ett relativt pris där utbud och efterfrågan regerar och att dessa varor får 

utbytas fritt på en fri marknad. Det är då som harmoni skapas och upprätthålls. Denna 

harmoni skapas och reproduceras om den får agera på egen hand och vara fri från 

regleringar.

 

 

42

Politiken skall stå i bakgrunden och låta marknaden agera. Politiken skall enbart stifta 

lagar som gör det möjligt för den osynliga handen genom naturliga effekter skapa en 

fungerande marknad. Staten som lagstiftare skall enbart sätta upp och upprätta gränser 

som till exempel den centrala lagen om äganderätt. Det finns givetvis en spännvidd inom 

detta perspektiv.

 

Det liberala perspektivet kan antas av alltifrån en ortodox neoliberal som alltid strävar 

mot laissez faire till socialliberalerna som observerat att ett neoliberalt samhälle blir 

ohållbart för vissa individer och kräver på så sätt viss statlig inblandning.  

43

Det liberala synsättets fader, Adam Smith, ansåg att ekonomin var gynnad av 

konkurrens och uppdelning av arbetet och att knappa resurser gör att produktionsmedlen 

skapar effektivitet på marknaden. Smiths teorier om ”den osynliga handen” skulle bli 

symbolen för liberalismen och han beskrev denna som den naturliga mekanismen som 

skulle ge samhället botemedel mot själviskt beteende. Handen skulle skapa individuella 

aktörer.

 

44

                                                 
40 (Liedman, 1998). s. 114 

 

41 (Liedman, 1998). s. 166 
42 (Larsson, 2006). s. 28 
43 (Larsson, 2006). s. 37 
44 (Larsson, 2006). s. 38 
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Det skulle dröja ända till mitten av 1900-talet innan ett nytt alternativt system antogs av 

liberalerna. Keynes synsätt blev dominerande i den akademiska världen och skapade en 

ny syn på ekonomin där politikerna huvudsakligen med inhemsk näringspolitik och med 

ekonomisk ingenjörkonst skulle förändra konjunkturcykler. Keynes doktrin befinner sig 

mitt mellan offentligt och privat och gynnar inskränkt protektionism något som sedan 

tidigare har varit som att svära i den liberala kyrkan. Denna svordom kommer senare att 

besvaras och utraderas av neoliberalerna Friedrich von Hayek och Milton Friedman 

genom deras kontrarevolution.  

 

Liberaler i allmänhet och socialliberaler i synnerhet har alltid funderat på om världen 

blir bättre utan statlig inblandning. Det har ofta funnits en ambivalens mellan äganderätt 

och problemet med att inte ta social hänsyn, med undantag för de ortodoxa 

neoliberalerna. Socialliberaler attackerar Smiths naturlag om ”den osynliga handen”. Ett 

system som ideologiskt strävar efter att en osynlig hand skall skapa fungerande 

marknader samtidigt har problem med att ta ansvar för de kriser som marknaden lämnar 

efter sig. Neoliberalerna räknar hela tiden med att såren skall bota sig självt och att 

stålbad gör att överetablerade företag konkursutsätts.45

”Liberalization´s advances, then, will come in fits and starts. Crisis, reform, 

euphoria, disillusionment, and crisis and reform again – such is the dialectic of 

the invisible hand against the dead hand.”

  

 

46

Den ekonomiska friheten skulle göra det möjligt för var och en att handla i 

överensstämmelse med sitt eget intresse, och härigenom skulle i själva verket den 

största möjliga behovstillfredsställelse åstadkommas; de enskilda krafternas fria 

spel skulle utmynna i social harmoni, i det att de ekonomiska intressena som en 

osynlig hand skulle leda alla till de för helheten mest värdefulla prestationerna. 

 

 

Kritik mot liberalernas osynliga hand beskriver Herbert Tingsten från 1945. Tingsten 

skriver även att ekonomerna och tänkarna från upplysningstiden hade en naivistisk tro 

på ekonomiska systems mekanismer,  

 

                                                 
45 (Goddard, o.a., 2003). s.60 
46 (Goddard, o.a., 2003). s. 68 
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Att äganderätten och arvsrätten försatte vissa grupper i sämre utgångsläge än 

andra och att ekonomisk frihet kunde leda till en faktisk, om än icke av staten 

direkt organiserad social hierarki bekymrade icke upplysningsmännen, bland 

annat därför att man i regel utgick från att de önskade reformerna skulle leda till 

en väldig ekonomisk uppsving och praktiskt taget utrota fattigdomen.47

2.1.3 Neoliberal ideologi – specifika drag 

 

 

 

Jag kommer här återge en schematisk indelning av det kärnfulla som neoliberalismen 

innefattas av.  

Grundsyn 

Neoliberalers grundsyn bottnar i det liberala frihetskravet som John Locke motiverade 

på 1600-talet. Neoliberalerna finner liksom Locke att en existerande statsmakt 

upprätthålls genom att den inte kränker sina medborgare. En grundpelare i liberalismen 

och dess avarter är äganderätten och dess okränkbarhet. Marknaden och kapitalismen är 

en förutsättning för att den fria individen ska ges sin okränkbarhet och få utrycka sina 

livsprojekt. Neoliberalismen kritiserar Rousseaus teorier om ”det allmänna bästa” och 

menar att det är innehållslöst på grund av att tanken är subjektiv. Henri Lepage, fransk 

neoliberal ekonom kritiserar sin landsfrände.48

Det enda allmänna bästa som finns är resultatet av en situation där perfekta 

bytesmekanismer fungerar. Det bästa sättet att försvara det allmänna bästa är 

alltså att försöka återge samhället så mycket som möjligt av bytesmekanismer, 

samtidigt som man vet att det inte går att nå fulländning.

 
 

49

Staten 

 

Genom argument som är hämtade från Public Choice-skolan50

                                                 
47 (Tingsten, 1945). s. 16 

 ifrågasätter 

neoliberalismen varje led av den demokratiska idealmodellen. Grundkritiken är att 

48 (Larsson, 2006). s. 142 
49 (Larsson, 2006). s. 142 
50 Public choice är en skola inom nationalekonomin och statsvetenskapen som använder samma 
vetenskapliga verktyg för sin analys av politiska företeelser som nationalekonomerna brukar utnyttja för 
analysen av ekonomiska företeelser. Till grundantagandena hör att de politiska aktörerna är rationella och 
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neoliberaler anser att marknaden är överlägsen politiken som beslutsystem genom att de 

aktivare kan tillgodose medborgarnas behov. Neoliberaler anser att väljarna inte kan 

skapa partiprogram utan enbart får välja vilket program som är bäst vilket innebär att de 

som tillhör majoriteten blir tillgodosedda på bekostnad av minoriteten.51

Friedman anser att det finns en massa problem med välfärdstaten men i hans kritik finns 

det framförallt två grundläggande brister.  För det första, att staten försöker göra gott 

med andras pengar, Friedman menar att en fri och ansvarsfull individ klarar av detta 

betydligt bättre än en gemensam stat. Han menar att detta system skapar disharmoni på 

grund av att alla vill slåss om kakan alltså den gemensamma finansieringen. För det 

andra menar Friedman att det är ett stort fel att ta pengar från andra. Han tillägger att 

välfärdsproduktionen misslyckas i regel alltid på grund av att de som gynnas av vissa 

välfärdsprogram satsar hårt på att få dem genomförda genom till exempel vid röstning. 

Ett annat problem är att välfärdstaten med sin finansiering splittrar människor och 

intressegrupper. Friedman anser dock att en viss skattefinansierad välfärd måste finnas 

och att det måste finnas en så kallad bottenstandard för alla.

 

 

Neoliberaler anser att staten bör ha monopol på våld men dess makt måste vara hårt 

reglerad, så att inte den individuella friheten hotas. Lagen om tvångsmakt måste vara 

generell och individerna måste vara välunderättade om lagarna inte ska inkräkta på deras 

privata sfärer. De privata sfärerna varierar mellan olika liberaler men generellt kan man 

beskriva att de rymmer skydd mot egendom och rätten att använda offentlig egendom.  

Vidare tycker neoliberaler att statens nya välfärdsaktiviteter hotar individen på grund av 

att de är en form av tvångsutnyttjning som grundlägger monopol för välfärdsstaten. Men 

samtidigt menade de att staten bör hjälpa individer i deras sociala trygghet och motverka 

till att individer utsätts för tvång. Dessa tjänster måste om de ska fungera vara 

behovsprövade.  

 

52

                                                                                                                                                
försöker att maximera sin egennytta. Politiker röstmaximerar och byråkrater maximerar sin budget. 
Konstitutionell public Choice handlar om hur olika institutionella arrangemang påverkar det politiska 
spelet mellan dessa rationella egoister. 
 

 

51 (Larsson, 2006). s. 145 
52 (Boréus, 1994). s. 77 
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Människan 

När neoliberalismen beskriver människan refererar den till klassisk liberalism. 

Människan är en rationell varelse som har en mycket god förmåga att avgöra val som en 

marknad kan erbjuda. Neoliberalismen skiljer sig från den klassiska i avseende på att 

alla människor är lika. Neoliberalismen anser att människor är olika och att de bör förbli 

så. Olikheten gör att alla kan skapa självförverkligande på en marknad och tesen gör 

även gällande att i ett politiskt planekonomiskt eller offentligt finansierat system så 

kränks olikheten.53

Begreppet ”Economic man” beskriver neoliberalernas människosyn. En ”Economic 

man” skaffar sig information på marknaden och kalkylerar ut dess för- och nackdelar. I 

all neoliberal ansats refereras den ekonomiska människan och kan ses som en 

förutsättning för neoliberal teoribildning.

 

 

54

2.1.4 Humankapitalteorin 

 

 

 

Humankapitalteorins upphovsman är Adam Smith och har sina grunder i teorierna för 

kompenserade löneskillnader. 

 
 Kompenseras inte större olägenheter på ett arbete än ett annat av högre löner, så 

blir det svårt att rekrytera och det uppstår ett efterfrågeöverskott som så 

småningom kommer att höja relativlönen för detta arbete.55

Humankapitalteorin är nationalekonomisk teoribildning och beskriver olika arbetstagare 

utifrån dess olika kunskaper och färdigheter. Humankapitalteorin påvisar varför 

löneskillnader uppstår och menar att dessa består av avvikelsen hos individer och dess 

kunskaper och erfarenheter. 

 

 

56

                                                 
53 (Larsson, 2006). s. 142 

Humankapitalteorin är i huvudsak mest lämpad för studier 

54 (Boréus, 1994). s. 83 
55 (Calmfors, o.a., 2004). s. 24 
56 (Björklund, o.a., 2006). s. 131 
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av arbetsmarknaden men jag vill med hjälp av teorin studera valet av skola och 

utbildning. 

 

Individens lön styrs av dennes produktivitet. Produktiviteten är avgörande av hur mycket 

humankapital i form av utbildning och längd som individen samlat på sig. 

Humankapitalet är den samlade mängd erfarenhet som individen bär med sig till 

arbetsplatsen. Man kan således både som individ och företagsledare investera i 

humankapital. Individen kan utbilda sig och företagaren kan genom hög lön och god 

arbetsmiljö köpa sig humankapital.57

Enligt humankapitalteorin kan individen genom rationellt tänkande värdera en 

utbildning med en framtida förhöjd lön. Utbildningsbeslutet har som utgångspunkt att 

behandla det som ett investeringsbeslut. Det är nettoeffekten som avgör om 

utbildningens längd och uppoffring senare skall ge en löneförhöjning.

 

 

 

58

Utbildningspremien är i högsta grad ett marknadsfenomen. För att människor ska 

välja att öka sitt humankapital genom att utbilda sig så måste utbildningspremien 

täcka utbildningskostnaderna (i huvudsak utebliven arbetsinkomst under 

utbildningstiden). Gör utbildningspremien inte det, så utbildar sig färre: utbudet 

av högutbildade minskar och lönen stiger följaktligen så att fler lockas att utbilda 

sig. Är utbildningspremien i stället alltför hög i förhållande till de utbildades 

produktivitet, så minskar i stället efterfrågan och lönerna pressas tillbaka, så att 

 Det är alltså 

nettoeffekten som styr valet av utbildning.  Om man ska studera individers 

investeringsbeslut av humankapital måste man identifiera kostnader och intäkter för 

vidare utbildning.  

 

I Sverige studerar näst intill alla på gymnasiet vilket gör att om man ska studera 

humankapitalets nettoeffekter kan man inte studera vinsten av utebliven utbildning utan 

istället vilka gymnasieprogram som ger den bästa avkastningen av nettoeffekten. Att 

kostnader och intäkter resulterar i positiv nettoeffekt.  

 

                                                 
57 (Björklund, o.a., 2006). s. 133 
58 (Björklund, o.a., 2006). s. 135 
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färre kommer att vilja utbilda sig. Kompensation för utbildning är således inte 

något fenomen vid sidan om marknadskrafterna utan en central del av 

marknadsmekanismen.59

 

 

2.2 Politik - Juridik  

Demokratins och skolans struktur 

 

I en modern demokrati representeras folket av parlamentet. Folket väljer sina 

representanter och dessa stiftar våra gemensamma lagar. Vi förutsätter att medborgarna 

av demokratin respekterar de nya lagarna som införs och att förvaltningen 

implementerar dessa.  I regeringsformen kan vi läsa att, 
 

Förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag, förening, samfällighet, stiftelse, 

registrerat trossamfund eller någon av dess organisatoriska delar eller till enskild 

individ. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, skall det ske med stöd av lag.60

Grundlagstexten aviserar att alla typer av privatisering av offentlig förvaltning är möjlig 

och strider inte mot gällande regler. Lagen innebär att offentliga uppgifter överlämnas 

till privat huvudman. Det innebär inte att alla uppgifter som en offentlig förvaltning är 

tvungen att uppfylla kan överlämnas åt privata aktörer.

 

 

61

I mötet med den enskilda medborgaren ingår det enligt lag

 

 
62

                                                 
59 (Calmfors, o.a., 2004). s. 23 

 ett strikt förbud mot någon 

form av diskriminering gentemot medborgaren.  Lagen ställer stora krav på rättvis och 

lika behandling av alla medborgare.  Grundlagen visar på en tydlighet när det gäller hur 

fristående skolor ska fungera men genom att studera hur olika styrsystem i samhället 

fungerar ter sig självklarheten lite annorlunda. 

 

60 (Riksdagen, 1974) 11 kap, 6§. Lag (1998:1700). 
61 B (Blomqvist, o.a., 2005). s. 22 
62 (Riksdagen, 1974) 
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Debatten om skillnaden mellan offentligt och privat förhåller sig ofta på en alltför enkel 

nivå. Oftast svart eller vit. Offentlig eller privat. Men figur 1 beskriver att skillnaderna i 

den svenska modellen av marknadsanpassning är mycket mer komplex. För att skilja 

ytterligare på offentligt och privat kan man studera specifika regler som styr eller bör 

styra olika samhällssektorer. Lundquist har på ett enkelt sätt delat upp skillnader i 

värden mellan olika samhällssektorer. Politiska, sociala och ekonomiska styrsystem (se 

figur 1).63

Figur 1Några värden i tre styrsystem

  

 

De intressanta delarna i figuren är där de olika styrsystemen möts. Lundquist beskriver 

att där de politiska, sociala och ekonomiska styrsystemen överlappar varandra är det inte 

självklart vilka regler som gäller och problem går ofta att finna där.  

 
64

Det är viktigt att poängtera att figuren som Lundquist skriver ”Vi rör oss i ett lite oklart 

gränsland mellan norm och verklighet, men i första hand gäller det respektive systems 

normativa föreställningar.”

 

 

65

                                                 
63 (Lundquist, 2008). s. 20 

  

64 (Lundquist, 2008). s. 22 
65 (Lundquist, 2008). s. 21 

Ekonomiskt 
system
Företaget

1. Öppenhet då lagen kräver 
detoch då det lönar sig
2. Den bäste anställs

3. Ju bättre kund desto 
bättre behandling

Socialt system
Familjen

1. Rätt till enskildhet
2. Egna favoriseras
3. Solidaritet mellan de 
egna

Politiskt system
Staten

1.Öppenhet är regel
2. Anställs efter regler
3. Alla behandlas lika
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Det politiska systemet når sin legitimitet på grund av att medborgarna har fullständig 

insyn. Man brukar beskriva det som att medborgaren behöver ha transparens i offentlig 

sektor. Däremot har företagen ett behov av att hålla på sina hemligheter och företagens 

uppbyggnad och arbetssätt anses vara viktiga aspekter. Likaså anser vi att familjen inte 

ska vara synlig för allmänheten. 

 

Vid anställning i offentligheten tvingas myndigheten att tjänstens tillsättning sker via 

förutbestämda regler. När företag anställer görs detta fritt på företagens grunder men det 

kan tilläggas att fackförbunden har ett finger med i spelet. När den offentliga sektorn 

anställer får nepotism ej förekomma. Det vill säga att släkt och vänner inte får gynnas. I 

familjen sker det omvända förfarandet.66

I kontakten med kunder och medborgare skiljer sig styrsystemet åt. Ett företag gynnar 

den bästa kunden medans offentlig sektor som vi kunnat se i grundlagstexten behandlas 

alla lika. I familjen är man solidarisk med de som ingår, och man behandlar utomstående 

annorlunda.

  

 

67

Vad jag vill beskriva med Lundquists modell

 

 
68

                                                 
66 (Lundquist, 2008). s. 22 

 är att de olika styrsystemen när de möts 

skapar olika regler och olika förutsättningar. Genom att marknadsanpassa offentlig 

sektor skapar man problem med vad som bör gälla. När en skola privatiseras så hamnar 

den mellan det offentliga och det ekonomiska systemet. Lagstiftning som gäller offentlig 

sektor såsom meddelarskydd och informationsfrihet gäller inte i en fristående skola. 

Vilket innebär att skydd för den anställde och transparensen för föräldrar och media är 

försämrat. Likaså kan nepotism förekomma i större omfattning på fristående skolor då 

vänner och familj kan gynnas vid till exempel anställning.   

 

 

67 (Lundquist, 2008). s. 22 
68 (Lundquist, 2008). s. 22 
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2.2.1 Den svenska vägen mot marknadsanpassning 
 

Tillbaka till statsminister Carl Bildts regeringsförklaring från 1991 om att skilja på 

offentlig kontroll och finansiering å ena sidan och en fri produktion med enskilda, 

kooperativa och offentliga producenter å den andra.  

 

Sverige skiljer sig på många områden från andra länder i världen i utformande av att 

marknadsanpassa offentlig sektor. Bakgrunden till utformningen speglar synen på 

jämlikhet och att denna upprättas och bevaras när lagstiftning och finansiering sker på en 

offentlig nivå. I Sverige har det inte varit önskvärt att kunna köpa sig en bättre välfärd, 

utan vård och omsorg bör delas lika. Den normativa ansatsen har genomsyrat 

utformningen av den nordiska välfärdsmodellen i ett halvt sekel. En bieffekt av 

föreställningen har ofta benämnts som den högkvalitativa standardlösningen och 

debattörer har menat att lösningen skapar en brist på utbud och valfrihet.69

Figur 2 Kombinationer av offentligt och privat.

 

 
70

Därför har man i Sverige valt att enbart privatisera produktionen av offentliga tjänster. 

Lagstiftning och finansiering har fortfarande staten i sina händer.  Lundquist menar att 

det är komplicerat att göra en gränsdragning av dagens offentliga verksamhet.

 

71

                                                 
69 (Blomqvist, o.a., 2005). s. 64 

  

70 (Lundquist, 2008). s. 157 
71 (Lundquist, 2008). s. 158 
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När man studerar modellen finner man att inte mindre än åtta olika alternativ finns av 

den offentliga sektorn och dennes tjänster. Komplexiteten som modellen visar är i den 

allmänna debatten sällan redovisad utan brukar i de flesta fall debatteras som svart eller 

vitt, offentligt eller privat. Olika välfärdtjänster ser mycket olika ut i sin uppbyggnad. 

Skolan är i Sverige är tillexempel alltid reglerad av staten och läroplanen gäller oavsett 

huvudman. Likaså med finansiering som finansieras med skattemedel och kostnader 

utöver dessa medel är reglerade. Huvudsyftet att alla ska erbjudas en rättvis och lika 

behandling inför alla medborgare och att medborgare inte skall kunna köpa sig en bättre 

utgångspunkt.72

2.2.2 Vad säger lagen som reglerar skolan? 

    

 

 

Som vi kunnat konstatera har vi i Sverige oavsett producent av offentlig sektor en 

offentlig lagstiftning. Den svenska skolan regleras av läroplanen som Riksdagen stiftar 

och skolverket implementerar och granskar att den efterföljs. Jag ska här kort referera 

till dels skollagen73 som reglerar kommunen och dels vad läroplanen Lpf 9474

Skollagen beskriver tydligt vilka som bär ansvaret för skolan. Det innebär att det är 

Kommunen eller landstingen som är ansvarig för att skolplatser garanteras kommunens 

invånare. 

 som 

reglerar den svenska gymnasieskolan skriver.  

 

75

En likvärdig skola som ger alla elever i Sverige en likvärdig utbildning är mycket viktig 

i Sverige. I Sverige finns en ambition att alla ska få samma möjligheter att utvecklas. 

Skollagen beskriver med tydlighet att skolan skall vara likvärdig var än i landet som den 

bedrivs. Vilket innebär att kommunerna och landstingen oavsett var de ligger i landet 

måste ge eleven en likvärdig utbildning.   

 
 

                                                 
72 (Lundquist, 2008). s. 159 
73 (SFS, 1985-12-12) 
74 (Skolerket, SKOLFS 1994:2.) 
75 (SFS, 1985-12-12) 4§ Lag (1997:1212) 
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Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 

landet.76

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma 

sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika.

 

 

Likvärdigheten förklaras inte i lagen utan den hänvisar till vad läroplanen beskriver som 

likvärdighet. I läroplanen skriver man ned begreppet likvärdighet och istället beskriver 

Lpf-94 vad det inte är. Man påvisar att det är omöjlighet att skolor har samma likvärdiga 

utbildning på grund av olika resursbehov.   
 

77

Var och en som verkar inom det skolväsendet skall främja aktning för varje 

människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den 

som verkar inom skolväsendet. 1. främja jämställdhet mellan könen samt 2. aktivt 

motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 

beteenden.

 

 

Det ger en helt annan bild av att läsa hur Lpf-94 än vad skollagen beskriver som en 

likvärdig skola. Det innebär således att man kan ha en olikvärdig skola som skiljer på 

resurser och undervisning mellan olika elever. Har man arbetat i skolan så vet man att 

ordet likvärdighet är svårt och egentligen en omöjlighet och ordet likvärdighet skall nog 

ses som en vision, något att sträva emot.  

 

Däremot är skollagen mycket konkret i sin beskrivning av hur individer skall skyddas 

och egenvärde och den gemensamma miljön beskrivs tydligt.    
 

78

                                                 
76 (SFS, 1985-12-12) 2§ 

 

Vidare beskriver skolverket på samma tema om individens rättigheter och det liberala 

synsättet på individen i samhället syns tydligt. Men skolverket beskriver även 

”jämställdhet” och ”solidaritet med svaga”, begrepp som kan härledas från annan 

ideologi.  
 

77 (Skolerket, SKOLFS 1994:2.). s. 4 
78 (SFS, 1985-12-12) 9§ 
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Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och 

utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.79

Kunskaper är givetvis centrala i skolan och kunskapssynen har genom tiderna 

förändrats. Förenklat kan man säga att tidigare utbildades man för att fylla en 

yrkesfunktion medans man idag utbildas i lite av varje för att fungera i en allt mer 

komplex värld. 

 

 

80Skolan har under de senaste decennierna därför genomsyrats av 

demokratifostran. Kunskaper som, känna till grundlagen, det demokratiska systemet, ha 

kännedom om norm- och rättsystem är kunskaper som man anser att en årskurs nioelev 

bör ha för att gå vidare till högre studier.81

Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade betingelserna för elevernas 

bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Därvid skall skolan ta till vara de 

kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som 

eleverna har från bl.a. arbetslivet. Den värld eleven möter i skolan och det arbete 

eleven deltar i skall förbereda för livet efter skolan.

 

 

I och med att kunskaper alltmer övergår från specifika till generella har skolan därmed 

börjat ifrågasätta sig själv. Skolan inser att de inte kan förmedla alla kunskaper som en 

elev kommer att behöva. Det innebär att skolan har öppnat upp sin verksamhet för yttre 

aktörer som med spetskunskap inom ett visst område kan vara mer lämpad att bedriva 

undervisning inom ett visst ämne. 

 

82

Skolans verksamhet bör även vara en social och kulturell mötesplats och man menar att 

genom andra lär man sig bättre om oliktänkanden. Man menar även att skolans personal 

är skyldig att verka utifrån denna vision.

 

 

83

                                                 
79 (Skolerket, SKOLFS 1994:2.). s. 3 

 Skolverket menar även att skolpersonal är 

80 (Vernesson, 1999). s. 41 
81 (Skolverket, SKOLFS 1994:2.). s. 5 
82 (Skolerket, SKOLFS 1994:2.). s. 6 
83 (Skolerket, SKOLFS 1994:2.). s. 3 
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skyldig att verka för att utveckla elevernas samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor. 84

Skolan är öppen för alla barn som har rätt till motsvarande offentliga verksamhet 

enligt 6-6 b, 8 a och 9 §, med undantag dels för sådana barn som det skulle 

medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta emot för 

den enskilda verksamheten, dels för fall där kommunen medger undantag med 

anledning av verksamhetens särskilda karaktär. 

 

En ändring i lagen tillkom 2006 som innebär att skolor kan neka elever att börja på 

skolan. Det rör elever som är i behov av särskilt stöd och genom dessa behov är mer 

resurskrävande.  

 

85

2.3 Individ – Kollektiv 

 

 

Individualist javisst! Men… 

 

Vid 1600-talet började några få inom naturvetenskapen försöka sig på att förklara 

naturen kring dess minsta beståndsdelar, korpuskler. Men det var först tidigt 1800-tal 

som atomteorin fick se ljuset och förändra människans syn på helhet och beståndsdelar. 

Man hade vidgat synen på naturens beståndsdelar. Ungefär samtidigt började statsvetare 

beskriva samhället och dess beståndsdelar och använde sig istället av det latinska ordet 

för atom som var individ.86

”Om samhället består av en stor mängd innerst inne likartade individer, hur kan man då 

förklara att dessa individer beter sig så olika och spelar så olika roller?”. Eftersom 

Smith är ekonom och upplever att det är märkligt att människor och nationer är olika 

framgångsrika och menar att dessa har olika ekonomiska roller. Smith finner svaret i 

 

 

Så småningom började individer ses som innehavande av en roll i något större. Adam 

Smiths ”The Wealth of Nations” från 1776 tog individualismen in i ekonomiska termer. 

Till en början var individualismen svår att sätta in i en samhällig och ekonomisk kontext.  

                                                 
84 (Skolerket, SKOLFS 1994:2.). s. 12 
85 (SFS, 1985-12-12). 2:a kap. 17§ 
86 (Liedman, 2002). s. 33 
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”graden av arbetsdelning” där han menar att ju mer särskilda människors arbetsuppgift 

är desto framgångsrikare blir de och det ekonomiska systemet.87

Tack vare Smith och efterföljande individualistiska ekonomer har individernas beteende 

i samhället har förändrats. I en undersökning som den amerikanska opinionsforskaren 

Ronald Inglehart pekar på att det skett värderingsförändringar i samhället.  Ingleharts 

undersökning visa att amerikanen under 80-talet var mindre materialistisk och således 

mindre inriktad på materiell framgång och mer inriktad på själslig livskvalitet. Samtidigt 

visar undersökningen att dagens unga anser det viktigare att själv ha rätten att forma sitt 

liv. Svenska undersökningar visar på att medborgare blivit mindre benägna att bidra till 

det gemensamt bästa och att de blivit alltmer individualistiska.

 

 

88

Individualismens starka betoning på skillnader mellan stat och individ, det offentliga och 

det privata gör att det tar sig uttryck på olika nivåer i tankelivet. Individualismen kan ses 

som dualistisk och att avgränsningar mellan det subjektiva och objektiva kan ställa till 

problem vid samhällsbyggen. Problemen uppstår när individen möter det offentliga, när 

individualismen möter den kollektivistiskt byggda välfärdstaten. 

 

 

89

On the one hand the strategies of the welfare state, for example the education  

system, the rights of family members, social rights of employees, patterns of 

social mobility, etc., have as their main focus the aim of ‘setting free’ (in the 

sense of the Latin word ‘emancipate’) and hence to individualize members of 

society… On the other hand, it is precisely this process of individualization that 

undermines the basis of collectivism which sustains the welfare state.

  

 

Staten vill både skapa självständiga autonoma individer som står på egna ben och med 

eget ansvar som ekonomiskt oberoende. Men samtidigt anser staten att den bör vara 

solidarisk och ingripa vid behov.  Staten har alltså en inbyggd självdestruktiv tendens.  

Ulrich Muckenberger sätter fingret på problemet.  

 

90

                                                 
87 (Liedman, 2002). s. 37 

 

88 (Rothstein, 2001). s. 62 
89 (Andersen, 2005). s. 18 
90 (Rothstein, 2001). s. 63 
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Vad Muckenberger skriver är mycket intressant ur ett svenskt perspektiv där 

välfärdsbygget varit av synnerligen kollektivistisk art. Att staten har som yttersta syfte 

att öka den individuella autonomin och frihet genom att erbjuda ekonomisk trygghet och 

utbildning. Samtidigt som den skapas och existerar på grund av att individen ser sig i ett 

kollektiv som måste underordna sig majoritetens beslut och samtidigt bidra till det 

gemensamt bästa genom skatter.  

 

Samhället syn på uppfostran och skolfrågor har förskjutits och den ”stora demokratins” 

bestämmanderätt där beslut tagits utifrån ett kollektivistiskt ideal av en parlamentariskt 

vald riksdag. Istället har den ”lilla demokratins” bestämmanderätt med argument som att 

demokrati på gräsrotsnivå där brukarna av den offentliga produktionen tillskrivs mer 

utrymme i bestämmanderätten.91

Anders Persson anser att den moderna samhällsutvecklingen ökar utrymmet för 

individuella val och att individen blir i allt högre grad självkonstruerande. Att individen 

genom sina aktiva val konstruerar och skräddarsyr sitt eget liv. Genom att tänka så 

förnimmer vi en bild av att livet består av en rik flora av val och valmöjligheter. Således 

borde dessa val resultera i en flora av olikheter och genom den en stor mångfald av 

individer. Men Persson menar att så inte är fallet. Människor gör inte olika val utan 

snarare tenderar de att göra liknande val. Ulrich Beck beskriver valmöjlighetens 

centristiska effekt på ett likvärdigt sätt, ”Individualiseringen betyder således inte 

individuell mångfald, utan snarare marknadsberoende i alla livets dimensioner”.

 

 

92

Maktutredningen som gjordes 1990 gjorde ett försök att interpretera demokratibegreppet 

kom fram till två tolkningar. Det samhällscentrerade och det individualistiska synsättet 

och menar att det senare perspektivet vunnit mark de senaste åren. De menar att det 

samhällscentrerade idealet har fått ge vika. Att utgångspunkten idag snarare är individen 

  

 

                                                 
91 (Kjellman, 2001). s. 26 
92 (Beck, 1992). s. 133 
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har ett individuellt ansvar istället som tidigare att det suveräna folket har ett kollektivt 

ansvar. 93

Det ideologiska skifte från kollektivism till individualism har enligt Kjellman påverkat 

synen på var makten på utbildningsfrågan ska ligga. Vilket strider starkt mot 

regeringsformen som beskriver ett strikt förbud för domstolar och 

förvaltningsmyndigheter mot diskriminering.

 

  

94

”Valet har helt kommit att bli det moderna samhällets kanske mest framträdande 

organiseringsprincip och en av de företeelser som förenar samhället olika sfärer: 

marknaden och politiken; familjen och arbetsmarknaden; utbildningen och 

arbetslösheten.”

 

 

95

2.3.1 Att anamma nya värden 

 

 

 

Som jag beskrivit i kapitel 2.3.1 är forskningsfältet överens om att samhället förändrats 

från kollektivistiskt till alltmer individualistiskt, från det gemensamt bästa till alltmer 

individcentrerat. Jag ska med ett exempel beskriva hur förändring kan te sig. När jag 

extraarbetade för att dryga ut den knappa studentkassa gjorde jag det en sommar som 

försäljare för ett stort svenskt elbolag. Min uppgift var att ringa upp kunder och försöka 

få dem att göra ett aktivt val på den nya marknadsanpassade elmarknaden. Sverige hade 

tidigare haft statligt monopol på elmarknaden vilket innebar att politiker reglerade och 

prissatte. Systemskiftet gjorde att kunderna var tvungna att skapa sig kunskap och aktivt 

byta abonnemang på elmarknaden. Om man inte gjorde ett aktivt val var man tvunget att 

betala ett mycket högre pris. I jakten på ett marknadspris gynnade vissa och 

missgynnade andra.   Det innebar att äldre och människor med nedsatt förmåga betalade 

ett mycket högre pris än individer som var aktiva aktörer. Jag ringde många pensionärer 

den sommaren och alla uttryckte sitt missnöje över att de som trogna kunder helt 

plötsligt missgynnades. För systemet tidigare hade gynnat de trogna. 

                                                 
93 (SOU, 1990). s.14 
94 (Kjellman, 2001). s. 25 
95 (Persson, 1997). s. 120 
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Samtidigt kan man anse att valfrihet inte enbart är av negativa art. Det handlar ytterst om 

att staten ska göra det staten är bra på. Staten bör ägna sig åt att ställa upp regler för 

samhället och inte detaljstyra i alla marknader. Folket måste ges en större frihet att själva 

välja vilka producenter de vill ha för det är ju ett sådant system som på allvar sätter press 

på producenterna.96

 
 

 

 

 

 

 

Jan Berglin är en samtidskildrare som med hjälp av bilder ofta sätter fingret på 

samhällsfenomen. I denna stripp beskriver Berglin ett annat dilemma med valfrihet och 

de aktiva val som individen tvingas besluta om. 

 

                                                 
96 (Rothstein, 2006). s. 20 
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3 MOTIV 

 

Sammantaget har jag beskrivit hur främst Svensk politik influerats av neoliberala 

ekonomiska teorier. Svenska politiker har studerat hur USA och Storbritannien har 

förändrat den offentliga sektorn och genom god retorisk förmåga gjort förändringen 

möjlig. 97

• Kan texter som de fristående gymnasieskolorna publicerar härledas till neoliberal 

ideologi? 

   

 

Kan man se de ideologiska argument som Reagan och Thatcher hade på 80-talet och 

som visats sig styra den svenska politiken på 90-talet i utgivet material från den svenska 

friskolan idag?   

 

De fristående skolorna kan ses som avantgarde inom svensk skolpolitik. De 

opinionsvindar som blåser kan förmodligen bäst speglas av de privata aktörerna i jakten 

på elevunderlag. De fristående skolorna kan bäst beskriva den neoliberala doktrinen är 

således mitt antagande.  

 

Jag är intresserad av hur och på vilket sätt samhällsförändringen implementeras och hur 

tydligt ideologierna speglas i skolornas material i deras kamp att bli vinnare i den 

svenska kontexten av marknadsanpassningen. Jag kommer därför studera broschyrerna 

ur en ideologikritisk ansats som lyfter fram de ideologiska formuleringar som kan 

härledas till den grundläggande ideologin. 

 

Frågeställningen som jag avser att finna svar på blir således: 

                                                 
97 (Boréus, 1994). s. 65 
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4 FÖRFARANDE 

 

4.1 Kritisk ideologianalys 

 

På morgonen den 11 september är det en solig och vacker morgon som möter New 

Yorkborna som är på väg till sina arbeten. Samtidigt har nitton terrorister startat sitt 

livsverk, att kidnappa fyra Amerikanska flygplan. Två av planen kraschar strax därpå i 

tvillingtornen Word Trade Center, New York. Det tredje i Pentagons huvudkontor i 

Washington. Det fjärde planet misslyckat att träffa sitt mål någonstans i Washington och 

kraschar istället på ett fält i Pennsylvania. När denna dag gick mot sitt slut hade nitton 

terrorister tagit nära 3000 människors liv. De nitton terroristerna var trogna anhängare av 

det muslimska slaget, jihad, mot västvärlden och den icke troende världen.98

The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and 

when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed 

the world is ruled by little else. Practical men, who believe themselves to be quite 

exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct 

economics. Madmen in authority, who hear voices in the air, are distilling their 

frenzy from some academic scribbler of a few years back. 

  

 

Alla ideologier och varje politisk praktik har sin kärna, sin utgångspunkt i idéer som 

tidigare tänkare har tänkt. John Maynard Keynes skrev 1936 ett citat i boken, The 

General Theory of employments, Interest, and Money där han ger sin syn på hur ideologi 

och ekonomi kan skapa en samhällsförändring. Exemplet handlar om fascismens Benito 

Mussolinis, nazisten Adolf Hitlers och kommunisten Joseph Stalins sätt att framställa 

sina idéer.   
 

99

Med exemplet och citatet vill jag visa på hur ideologi fungerar. Ideologin skapar en 

gemensam tro och ett sammanflätat kitt där normer och värderingar får oss att finna en 

 
 

                                                 
98 (Ball, o.a., 2004). s. 1 
99 (Ball, o.a., 2004). s. 3 
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samfälldhet och en social gemenskap. När den överförs från generation till generation 

utan att ifrågasättas lever den och frodas i människors medvetande.100

”I själva verket fungerar ideologin väl om sambandet mellan värderingar, 

försanthållande och normer ter sig så ’naturligt’, så ’omedelbart’, så utan skarv att 

man knappt märker övergången från det ena till det andra.”

 Exemplet och 

citatet beskriver varför ideologikritik bör förekomma. Vi väljer ofta genom ideologi att 

beskriva vilka vi är men lika ofta använder vi ideologin för att beskriva vilka vi inte är.   
 

101

An ideology is a fairly coherent and comprehensive set of ideas that explain and 

evaluates social conditions, helps people understand their place in society, and 

provides a program for social and political action.

  
 

Ideologi kan ses som ett budskap och kan bygga på fakta. Fakta kan beskrivas vara en 

analys av omvärlden och på så sätt stå för sig själv. Men ideologi kan också utgöras av 

vagt formulerade idéer som helt eller delvis är beroende av en bärare. En bärare kan vara 

en politiker, en organisation eller vilken individ som helst som förmedlar och kopplar 

ihop ideologi med verkligheten som gör att ideologin går att sprida och begripas.  

 

Jag anser att en ideologi är ett sammanhängande och en omfattande uppsättning av idéer, 

som förklarar och bedömer värdet av gemenskaper. En ideologi villkorar, hjälper 

individer att förstå det samhälle de bor i och samtidigt ger ideologin ett program för 

social och politisk handling. 

 

102

Sven-Erik Liedman beskriver att texter kan tolkas utifrån två nivåer, det manifesta och 

det latenta. Det manifesta budskapet är det ytliga och det som sägs i text eller tal. 

Liedman menar att texten i ett partiprogram, debattartikel eller ett tal kan tas emot 

oreflekterat och denotativt då texten enbart hanteras på en ytlig nivå. Den djupare 

analysen görs på det latenta planet. Mottagaren av ett ideologiskt meddelande 

konnoterar och ser mönster i bakomliggande intressen som varken är uppenbara eller 

 

 

                                                 
100 (Liedman, 1989). s. 25 
101 (Liedman, 1989). s. 25 
102 (Ball, o.a., 2004). s. 4 
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tydliga.103

Ideologianalysen blir ett dubbelt projekt: dels att göra reda för texten på en 

språklig manifest nivå, dels att göra den underliggande nivån synlig, vilket inte 

enbart kan göras med hjälp av läsning av ett visst programmaterial. Forskaren 

måste ställa frågor till en materiel kontext utan vilken en ideologi inte kan förstås, 

inte kan avslöjas.

När man gör en analys av det latenta materialet är det viktigt att sätta det i rätt 

sammanhang. När är texten producerad och vilka är mottagaren? Den kontextuella 

analysen måste vara med i en ideologianalys.  
 

104

Sven-Eric Liedman har en arbetsgång som jag skall använda mig av. Först kommer jag 

utgå från texter från mitt urval. Jag kommer i texten försöka finna begrepp och 

 

 

Ideologianalys handlar således om att demaskera vad ideologin egentligen säger. För 

mig handlar det om enkelt utryckt att inte köpa grisen i säcken utan faktiskt på allvar ta 

reda på vad texten syfte är.  Inte bara vad intresseorganisationer, think tanks och 

politiker säger utan hur de säger det och även varför de säger som de gör. 

 

Jag kommer att redovisa den manifesta ideologin på två sätt. Dels genom att jag redovisa 

de texter som jag analyserar som bilagor där läsaren har full tillgång till min empiri, dels 

genom att jag genom citat lyfter fram de manifesta resultat jag funnit. Det latenta i 

ideologin kommer att redovisas utifrån den kontext som materialet befinner sig i. Vilken 

sorts skola, programinriktning och tidpunkt är viktig fakta för att förstå materialets 

kontext.  

 

Mitt syfte med undersökningen kommer vara att härleda neoliberal ideologi i mitt 

material. Min förhoppning blir således att försöka blottlägga ideologin och visa på att 

skolbroschyrer innehåller neoliberal ideologi i den latenta nivån.  Problemet blir då att 

analysera det som sägs i skolans material och diskutera den verklighet texten handlar om 

och undersöka sammanhangen.  

 

                                                 
103 (Beckman, 2005). s. 56 
104 (Bergström, o.a., 2005). s. 158 
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påståenden som stämmer överens med mina teorier som jag tidigare skapat i mitt 

kodschema. Det innebär att jag på förhand har bestämt vad jag skall studera i texterna 

och inte att jag styr mina teorier i bakgrundskapitlet till det jag finner i texterna. Därefter 

övergår analysen till den verklighet som texten beskriver. Jag försöker att förse läsaren 

med kopplingar mellan teori och kontext och redovisa tolkningar genom att referera och 

citera.105 Det tredje steget blir att sätta in texten i en social kontext, vem vänder sig 

texten till och på vilket sätt kan man skönja det. 106

4.1.1 Metodkritik 

  

 

 

Idékritiker har mycket ofta utsatts för metodkritik. Det är som idékritiker lätt att bli en 

gnällig felfinnare vars enda syfte är att kritisera en ideologi. För att eliminera att bli 

kallad felfinnare så är det viktigt att man som idékritiker använder sig av 

generositetsprincipen. Principen innebär att man ger en rimlig och tilltalande ton till dem 

man kritiserar.107

En kritik som kan riktas mot alla typer av klassifikationsscheman är att det kan 

råda oklarhet om huruvida analysramen verkligen är en på förhand konstruerad 

modell eller om den ska ses som resultatet av studien. Om modellen i själva 

verket snarare har karaktären av ett resultat är den inget analysverktyg.

 Starka bevis för resultat och transparens i sitt analysarbete är viktiga 

strategier för att minska felfinnarkritiken. En annan ofta förekommande kritik som 

avvänds mot idéanalys är hur dess kodschema uppstår.  
 

108

Det finns såklart svårigheter att som forskare att påvisa att kodschemat inte är en 

efterkonstruktion och samtidigt en svårighet att som opponent finna bevis för att så är 

fallet. Däremot kan det vara lättare att se brister i hur modellen används i analysen. 

Modellen kan kännas påtvingad på texten och att analysen saknar insyn. Ett vanligt 

   

 

                                                 
105 (Liedman, 1989). s. 106 
106 (Liedman, 1989). s. 111 
107 (Beckman, 2005). s. 78 
108 (Bergström, o.a., 2005). s. 172 
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problem med metoden är att den analyserade texten inte får tala för sig själv utan det är 

anbart forskarens tolkningar som beskrivs. 109

4.1.2  Material och urval 

 

 

Min åsikt är att objektivitet är omöjligt att uppnå som forskare. Jag menar att varje 

forskares perspektiv kan tillsammans med andra forskares perspektiv kan forma en 

helhet inom ett forskningsfält. Eftersom man som ideologikritiker ser maktförhållanden 

och ifrågasätter tankar och idéer är objektiviteten inte önskvärd utan enbart ett faktum att 

objektivitet är en utopi. Jag är medveten om att min analys och mitt resultat kommer att 

vara starkt förankrad med mig som undersökare. Eftersom jag är medveten om 

objektivitetsproblemet kommer jag att tydligt redogöra för mina metodval och mina 

slutsatser.    

 

Jag är medveten om att min problemformulering och min frågeställning är starkt 

påverkade av mig som person. Mitt resultat kommer således att vara stark präglade av 

mig och min identitet. Det innebär att jag inte strävar efter objektivitet utan att jag på ett 

sakligt sätt beskriver och förankrar mina slutsatser. Jag är medveten om att mina 

slutsatser med mina metodologiska övervägande gör det svårare att göra generaliseringar 

och undersökningens kan göras annorlunda om en annan forskare skulle göra samma 

sak. Jag hoppas istället att uppsatsen når trovärdighet med hjälp av metodologisk 

stringens.  

 

 

Eftersom neoliberal politik har varit pådrivande i processen att skapa den 

marknadsanpassade skolan vill jag studera om de neoliberalernas idéer syns i de 

fristående skolornas manifest. Materialet kommer således att vara skolbroschyrer som 

har som syfte att få elever till sin skola. Mitt syfte är att studera broschyrer från 

fristående gymnasieskolor som vänder sig till elever som ska göra sitt aktiva val. 

 

                                                 
109 (Bergström, o.a., 2005). s. 173 
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Urval är alltid problematiska och kan i många fall styra resultatet. Man kan om man vill 

genom val av material styra innehållet i sin undersökning. Jag har valt att avgränsa mig 

till min uppsats till en stad av praktiska skäl. I staden som jag studerar finns ett antal 

etablerade fristående skolor. Jag har inriktat mig på de skolor som är etablerade i staden 

och på så sätt gjort ett urval som inte är styrt ideologiskt. Skolorna kommer att 

presenteras i nästa kapitel.  

 

4.2 Kodschema och operationalisering 

 

För att utföra en kritisk ideologianalys krävs att man lyfter fram idéer som är förankrade 

i en ideologi. För att kunna göra en ideologianalys möjlig måste texten och ideologin 

redovisas i ett kodschema som är uppbyggd kring centrala teman. Kategorierna som jag 

väljer är relevant inom den ideologi och de teorier som jag tematiskt analyserar i kapitel 

fem. 110

Lennart Hellspong delar in analysen i två delar textens tema och textens proposition.

 

 

Liedmans metod är abstrakt och vänder sig inte uteslutande till ett speciellt material, 

därför kommer jag att komplettera med textanalysverktyg. För att jag på ett konkret sätt 

ska beskriva och genomföra min metod har jag tagit hjälp av retorikforskningens metod 

om ideationella strukturer. På så sätt har jag kompletterat upp min metod att både vara 

abstrakt ideologikritisk men samtidigt textanalytiskt konkret. 

 
111 

Textens tema innebär att analysen delar upp texten i olika kategorier som berör ett visst 

område. Texten är uppdelad i mikro- och makronivå. På makronivån studeras rubriker, 

ingresser och upprepningar av ord. Makronivån skall ge in övergripande bild av texten 

syfte. Utifrån makronivån som skapar kategorier så skapas ett antal mikroteman. På 

mikronivån studeras texten djupare. Tolkning görs på materialet och texten analyseras 

kontextuellt. 112

                                                 
110 (Bergström, o.a., 2005). s. 159 

 

111 (Hellspong, o.a., 1997). s. 118 
112 (Hellspong, 2001). s. 121 
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Konkret så kommer min operationalisering vara att jag läser mitt material utifrån två 

frågor som understödjer min analys av materialets neoliberala ideologiska grundsats. 

Frågorna kommer att vara, Vilka begrepp rörande neoliberal kategorisering i samhället 

finns i texten och vilket är den textuella kontexten inom vilken begreppen framställs? 

 

Nedan kommer en sammanställning av de teman som jag avser att undersöka i mitt 

valda material. Kategoriseringen och tematiseringen följer bakgrundskapitlets indelning 

där jag beskrivit den neoliberala ideologin. 

 

4.2.1 Ekonomi – Politik 
 

Demokratisynen som vi kunnat läsa i styrdokumenten beskriver att eleven ska uppfostras 

till demokratisk medborgare och att de genom självständig kritisk granskning skall 

ifrågasätta samhället. Vilken demokratisyn beskriver materialet som jag avser att 

studera? Kategorin ekonomi och politik speglar den grundläggande polarisering som 

finns inom neoliberalismen. Är det staten eller marknaden som beskrivs i texterna? 

Vilket syfte har utbildningen enligt texterna, att uppfostra demokrater eller 

entreprenörer?  

 

• Visar texterna på att marknadsmodellen bör överföras till att beskriva skolans 

och undervisningens syfte?  

• Kritiseras välfärdstatens sfär i materialets innehåll? Välfärdstaten kostar för 

mycket, är inte effektiv och lyssnar inte på individens krav?  

• Beskrivet materialet en kritik mot de offentliga tjänsterna och påvisar dess 

fördelar som en privat aktör? Eller beskriver materialet sig som ett komplement 

till de offentliga tjänsterna?  
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4.2.2  Politik – Juridik 
 

Läroplanstexten113 och skolagen114

• Beskriver texternas sin verksamhet utifrån det statsstyrda regelverket och hur den 

bör skötas? Eller sker utbildning på skolan utifrån vilka krav som marknaden 

ställer på individer?  

 är viktiga att studera eftersom de är avgörande ur en 

maktsynpunkt. Läroplanstexten och skolagen förmodas ha störst inflytande på skolorna. 

Kommer broschyrerna att beskriva sin organisation utifrån styrdokumenten eller 

kommer den att utrycka andra och kanske till och med ett helt annat synsätt.  

 

• Påvisar texterna att marknadsinflytande innebär mer frihet för individen och att 

statligt inflytande skadar individuella fri och rättigheter?  

• Rättvisa utifrån att alla har lika rätt att skapa en karriär? Distributiv rättvisa där 

utjämning är skapad för att förändra de olika förutsättningarna som olika 

individer har? 

 

4.2.3  Individ – Kollektiv 
 

Den lagstiftning som skolorna måste följa beskrivs ur ett kollektivistiskt förhållningssätt. 

Samtidigt som texterna beskriver mångkulturalitet så beskriver den att individen skall stå 

i centrum. Jag har beskrivit hur samhället har förändrats i sin syn på individualism och 

att neoliberala metoder har skapat ett skolsystem som idag är mer marknadsanpassat och 

genom skolpengen har eleverna och dess föräldrar fått mer makt. Samtidigt har den 

individuella friheten frigjort sig från staten som neoliberaler kallar kränkande. 

Valfriheten har blivit inte bara ett modeord utan en mänsklig rättighet.   

 

• Beskrivs människan i texterna som nyttomaximerare likt den ekonomiska 

människan? Eller kritiseras den neoliberala idén om den ekonomiska individen? 

                                                 
113 (Skolverket, SKOLFS 1994:2.) 
114 (SFS, 1985-12-12) 
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• Går individen före kollektivet? Syns den privata sfären som enligt neoliberaler är 

en okränkbar rättighet? Eller visar texterna på kritik mot individualismen? 

• Visar texterna på att eleverna bör ”satsa på sig själva” och att de inte behöver ha 

plikter mot andra utan lämna dem ifred? Eller beskriver texterna altruism och att 

skolan och individen har plikter att hjälpa andra?  

• Beskriver materialet att man bör sträva mot entreprenörskap och att genom 

uppfinningsrikedom höja sig över andra individer? Eller beskriver texten att man 

ska värna om svaga och utsatta och genom kunskap få perspektiv och förståelse 

av det?   

• Skapas utbildningen utifrån förutbestämda strukturer som staten bestämt eller 

förespråkas att individen ska skapa sin egen utbildning med hjälp av aktiva val? 
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5 ANALYS 

 

Jag kommer i detta kapitel analysera mina resultat som jag finner i tre utvalda skolors 

broschyrmaterial. Materialets målgrupp är årskurs nio elever som ska välja 

gymnasieskola. De tre skolorna är mitt urval och är etablerade i staden. Analyskapitlet är 

kategoriserat i tre kategorier som är anpassat efter teorikapitlet; Ekonomi – Politik, 

Juridik – Politik och Individ – Kollektiv. Kategorierna återfinns även som kodschema 

där jag i detalj beskriver vad jag ska analysera Jag har även lagt till ett kapitel som 

redovisar de incitament som rör marknadsföringen, för att konkritisera hur den 

neoliberala ideologin tar sig utryck  
 

5.1 Ekonomi – Politik 

 

5.1.1 Stat eller marknad?  
 

Skolan regleras av staten som beskriver att elever skall uppfostras till goda 

samhällsmedlemmar. Samtidigt vet vi att neoliberaler förespråkar marknad före stat.  

 

När jag läser broschyrerna som de tre skolorna har skickat ut märker jag hur tydliga de 

är när de beskriver att marknadsmodellen bör överföras till skolan och utbildningens 

syfte. Alla tre beskriver att kopplingen till verkligheten är oerhört viktig. Problemet är 

att verkligheten som beskrivs i broschyrerna i de flesta fall är helt annorlunda än den 

verklighet som skollagen och läroplanen beskriver. Den verklighet som man uteslutande 

refererar till är marknaden, yrkesexperter som mentorer samt näringsliv. Skola C 

beskriver sin verksamhet på sidan ”Välkommen till verkligheten” med hjälp av fyra 

representanter från näringslivet. I vänsterkant finns en bild på en narkosläkare i full 

mundering i en operationssal med stora lampor och avancerade instrument. Bilden 

beskriver den professionella yrkesmannen. Tillsammans med narkosläkaren finner vi en 

jurist, företagsmarknadschef och en verkställande direktör som alla är mentorer i skolan 



45 
 

C:s arbete, mötet mellan skola och verkligheten. Mentorerna ger sin syn på vinsten med 

en verklighetsanpassad skola. Eller rättare sagt en marknadsanpassad skola.  

 
Det känns bra att vara mentor åt en elev på skola C. Det ger mig som läkare 

mycket att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter. Både jag och 

eleven utvecklas av ett möte mellan skola C och näringslivet. 115

Förhoppningsvis leder denna kontakt till en förståelse mellan näringsliv och skola 

vilket gynnar hela samhället.

 

 

De tre skolorna använder retoriskt verkligheten och samhället i sina broschyrer. 

Verklighetsanpassningen kan ses som att neoliberalistisk ideologi har fått gehör och 

kritik mot de offentliga skolornas tröghet och deras kritiserade verklighetsuppfattning. 

Jag finner att skolorna i sina broschyrer är mycket långt ifrån läroplanens beskrivning av 

kritiska samhällsmedborgare som genom sin kunskap om hur samhället kritiskt kan 

forma sin verklighet. Det jag istället läser är fristående skolors uppenbara fördel att se 

näringslivets efterfrågan av arbetskraft på marknaden. Skolan beskrivs som att den är 

beroende av att anpassa sig till marknadens nya krav. Det känns ibland som om det är 

näringslivet som dikterar reglerna i skolorna. En av de fyra mentorerna är 

företagsmarknadschef på SEB som gör en analys av samhällets vinster med att bedriva 

verklighetsanpassad utbildning. 
 

116

När samhället beskrivs i broschyrerna är det i de flesta fall näringslivet man syftar på. 

Frågor som ställs och besvaras i broschyrerna rör främst arbetsmarknaden, antal möjliga 

arbeten som finns att tillgå, karriärmöjligheter och vilka livsstil som olika arbeten kan 

förmedla. Det är alltså en smal samhällsbeskrivning som mottagaren får del av. En viktig 

aspekt som särskilt skola C ger är att det är eleven ”du” som sätter begränsningar och det 

är ditt val av skola tillsammans med ditt engagemang som är förutsättning för ditt 

framtida liv. Arbetssättet som beskrivs under rubriken ”välkommen till verkligheten”

 

 

117

                                                 
115 (Skola C, 2009). s. 11 

 

116 (Skola C, 2009). s. 11 
117 (Skola C, 2009). s. 11 
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är enligt min analys mycket neoliberal och här visas att ideologins retorik används både 

som marknadsföring och som metod i verksamheten.  

 

Den neoliberala ideologin syns än tydligare när skola B beskriver hur viktigt 

entreprenörskap är för samhällsutvecklingen. Skola B beskriver att om man ska lyckas i 

samhället och då syftar de på det framtida yrkeslivet behöver man utveckla kunskaper i 

entreprenörskap. Genom sina texter värderas företagande mycket högt och att det 

ständigt finns ett underskott av dessa i samhället och man skriver även att 

entreprenörskap inte enbart syftar till fler företagare.  

 
Huvudsyftet är inte att utbilda fler företagare – även om det behövs. Vårt mål är 

att förbereda ett liv efter skolan.118

Vi vill ge dig redskapen att våga ta för dig under och efter skoltiden.

 

 

Entreprenörskapande innebär enligt skola B att eleven får förmågor som drivkraft, 

självkunskap och framtidstro. Skola B menar att dessa kompetenser är nödvändiga för 

att ta sig fram i dagens och framtidens samhälle. Ur neoliberal ideologi förespråkas 

marknadskrafter och aktiva fria aktörer. Skola B visar här med ord som drivkraft, 

kompetenser och framtidstro att de anammat en marknadsideologi. Det är tydligt att 

marknaden dikterar ordningen när de med språket beskriver individen kompetenser ” ta 

sig fram” på marknaden. De menar med texten att individer som klarar sig själva, är sin 

egen och som självständig individ kommer att vara bäst lämpad på en framtida marknad.  

 
119

Det är tydligt att syftet med utbildningen i förhållande till vad lagtexten säger är 

förändrad när man studerar broschyrerna. Syftet med utbildning på gymnasiet har gått 

från att utbilda goda samhällsmedborgare till goda marknadsanpassade medborgare.   

Kunskaper som att förstå hur demokrati, fri- och rättigheter fungerar syns inte i 

skolornas material. Istället beskrivs tydligt vilka krav marknaden ställer på individerna 

och man refererar gärna till humankapitalteorin och beskriver att man som individ 

 
 

                                                 
118 (Skola B, 2009). s. 10 
119 (Skola C, 2009). s. 11 
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behöver vara lyhörd för marknadens efterfrågan. Jag menar att när man beskriver 

samhället är det i de flesta fall bara näringslivet man syftar på och man ger en bild av att 

staten och andra delar i samhället är underkastade marknaden.  

 
Vår näringslivsanknytning bidrar också till att våra utbildningar ligger på 

framkant med utvecklingen i resten av samhället. På så sätt kan du få rätt 

kunskaper – såna som efterfrågas av arbetsgivare.120

Skola B:s pedagogiska koncept vilar på de tre grundpelarna IT, hälsa och 

entreprenörskap. Profilen genomsyrar alla våra program och vårt arbetssätt. Det 

betyder att vi tänker lite extra på hur du bäst använder tekniken i din utbildning 

och din yrkesroll. Det innebär också att vi vill att du mår så bra i skolan att du 

orkar lära. Men viktigast av allt – vi vill ge dig redskapen att våga ta för dig under 

och efter skoltiden. Vi tror helt enkelt att vår profil hjälper till att göra dig mer 

attraktiv på arbetsmarknaden. En pigg och handlingskraftig person som kan 

hantera en dator. Låter det vettigt?

 

 

Det är tydligt att ”rätt kunskap” är den kunskap som efterfrågas på marknaden, vilket 

innebär att man ser på kunskap utifrån ekonomiskt humankapitalteoretiskt perspektiv 

och således i linje med neoliberal ideologi. Skola B fortsätter att beskriva deras syfte 

med undervisning och uttrycker sig kring humankapitalteorier när de beskriver sina 

hörnpelare i verksamheten. Jag anser att citatet speglar med tydlighet att det är 

marknaden som styr syftet för skola B:s verksamhet.  

 

121

Skola B har funnit en efterfrågan hos eleverna att få ett arbete efter gymnasietiden. Skola 

B beskriver dels att de har verktygen för att skapa goda förutsättningar för att ”få in 

foten i arbetslivet”

 

 

122

                                                 
120 (Skola B, 2009). s. 14 

. De beskriver med sin text att chanserna till framtida arbete ökar 

med deras pedagogiska koncept, vilket innebär att investeringsbeslutet som utbildningen 

är för eleven gör att han rationellt ska välja deras utbildning för att få så hög avkastning 

av sin investering som möjligt. Skola B menar att de både har förstått vad marknaden 

och eleverna efterfrågar.  

121 (Skola B, 2009). s. 11 
122 (Skola B, 2009). s. 14 



48 
 

5.1.2 Kritik eller komplement? 
 

Grundsynen inom neoliberalismen är att desto mindre statlig inverkan desto bättre 

samhälle, allt annat lika. Som jag beskrivit tidigare är marknadsanpassningen av 

offentliga tjänster ett resultat av kritik mot välfärdsamhället. Kritiken grundar sig i en 

syn på att marknaden alltid är effektivare än staten. Således borde kritik mot 

välfärdstatens offentliga tjänster finnas i de fristående gymnasieskolornas 

informationsbroschyrer.  

 

Som jag beskrivit i kapitel 5.1 använder sig skolorna av argument som beskriver skolans 

miljö. På den manifesta nivån i analysen är det svårt att finna kritik mot välfärdstaten 

och givetvis vill inte skolorna använda sina broschyrer till att kritisera ett annat system. I 

huvudsak för att kommunen är finansiär och samtidigt i allra högsta grad en offentlig 

verksamhet. I skolornas broschyrer finner vi en mängd argument för att välja deras skola 

och under ytan kan man i materialet skönja ett missnöje mot de gamla offentliga 

systemen.  

 
Skola C skiljer sig från många gymnasieskolor. Skolan är tightare. Här finns 

bättre förståelse mellan personal och elever.123

Genom att bygga upp undervisningen i steg, mot bestämda mål, kan vi säkra 

kvalitén i utbildningarna och ge både elever och lärare en röd tråd att följa genom 

åren.

 

 

Givetvis är de fristående skolorna födda ur en kritik mot välfärdstaten. De svenska 

skolorna får och har fått mycket kritik i medial på att de inte satsar på eleverna när det 

gäller mat, skolmiljö och utrustning. Givetvis är det ur sådant missnöje som friskolorna 

ser tillfället att marknadsföra i sin verksamhet.  
 

124

Jag trivdes inte så bra i grundskolan, men redan efter ett halvår på skola A trivdes 

jag jättebra i skolan.

  

 

125

                                                 
123 (Skola C, 2009). s. 2 

 

124 (Skola B, 2009). s. 6 
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En kritik som gymnasieskolan har fått genom åren ibland annat i media är att skolorna är 

för långt ifrån högskolan och arbetsmarknaden. Högskolan och arbetsmarknaden 

används dock ofta som referens i skolornas broschyrer. 

 
”Jag tror att eleverna har stor användning för sina kunskaper när de ska läsa 

vidare. De har lärt sig att arbeta självständigt. Vi ger dem större frihet och ansvar 

att jobba med uppgifterna. Precis som på högskolan, så att de blir förberedda”.126

Trots att våra gymnasium tillsammans är Sveriges största gymnasieskola låter vi 

det lilla personliga forma varje skola. Det innebär att du kan växa utifrån dina 

förutsättningar samtidigt som du tar del av tryggheten i vår pedagogik.

 

 

En annan kritik som de offentliga skolorna har fått är att de är för stora och för 

opersonliga vilket gör att elever känner sig små och betydelselösa, vilket resulterar i att 

de inte blir självständiga autonoma individer som agerar rationellt. Skolornas broschyrer 

beskriver gärna att deras skolor har en hemtrevlig miljö som får eleven att känna en 

familjär stämning bland kompisar och lärare. När skola B trots dess storlek beskriver i 

vilka orter de finns representerade pekar de trots det på småskalighetens betydelse och 

på individens förutsättningar att utvecklas i deras verksamhet. 

 

127

5.2 Politik – Juridik 

 

 

 

Som framkommit i tidigare analys (kap. 5.1) är styrdokument och skollag inte tydligt 

representerat på det manifesta planet. Det innebär att texten inte direkt beskriver eller 

refererar till dessa dokument i texten. Jag tolkar det som om de anser att de lagstyrda 

reglerna är en förutsättning vilket innebär att de inte behöver lyfta fram dem i sitt 

material. Däremot beskriver Skola B att de kvalitetsgranskar sin verksamhet och de gör 

årliga undersökningar kring meritvärden, betyg, elevdemokrati, kunskapsutveckling och 

                                                                                                                                                
125 (Skola A, 2009). s. 1 
126 (Skola A, 2009). s. 3 
127 (Skola B, 2009). s. 3 
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att de gör analyser av resultaten128

Våra resultat berättar att de som läser på våra skolor känner glädje och 

studiemotivation. Vårt arbetssätt med modern teknik och verklighetsanpassat 

arbete upplevs som positivt och motiverande för de allra flesta. 

Undersökningarna visar också på att ungdomarna känner sig trygga på sin skola, 

att de trivs med sina lärare och sina kompisar samt att de utvecklas utifrån sina 

egna förutsättningar.

. Det innebär att de utvärderar sin verksamhet på ett 

sådant sätt som en myndighet är ansvarig att göra. När det beskriver sitt arbete med 

utvärdering är de ansvarstagande och omsorgsfulla. De beskriver sin vilja av att ständigt 

förbättras. Samtidigt visar de på resultat som är mycket goda och att de är stolta över 

sina resultat.  

 

129

När man studerar broschyrerna finner man att det ges stora möjligheter att skapa sin 

egen utbildning. Friheten att göra olika val är ett starkt argument i neoliberal ideologi. 

Neoliberaler menar att olikheten gör att alla kan självförverkliga sig på en marknad. 

   

 

Orden som beskriver resultatet är; glädje, studiemotivation, modern teknik, 

verklighetsanpassat, positivt, motiverande, trygga, trivs, utvecklas, egna förutsättningar. 

Vilket alla är starkt värdeladdade ord i positiv bemärkelse. Givetvis är broschyren 

skapad för att beskriva verksamheten ur ett positivt perspektiv och givetvis kan man 

kritisera undersökningens jävighet. Men jag vill med citatet visa på att texten innehåller 

värden som man kan härleda till i styrdokumentet och skollagen. Alla ord kan man finna 

i styrdokumenten förutom ”moden teknik” och ”verklighetsanpassat”, som kan ses som 

kritik mot den offentliga skolan.  

 

Det innebär att skolorna på det latenta planet beskriver idéer som vi kan härleda till 

lagtexterna och att dessa idéer i vissa fall inte är identiska med neoliberal ideologi. Utan 

idéerna kan härstamma från andra ideologier. Man kan också fundera över vad dessa ord 

betyder.  

 

                                                 
128 (Skola B, 2009). s. 13 
129 (Skola B, 2009). s. 13 
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Vidare tycker neoliberaler att statens välfärdsaktiviteter hotar individen på grund av att 

de är en form av tvångsutnyttjande som grundlägger monopol för välfärdsstaten. De fria 

valen är således en neoliberal frihet och de vill ersätta statligt monopol mot individuell 

frihet.  

 

I alla broschyrer beskrivs det att man kan kombinera sina studier med sina personliga 

intressen och möjligheterna att välja gör att man inte begränsar sig. Samtidigt skriver 

skolorna att oavsett val har man en ”bra grund för framtiden”130

Under dina tre år på skolan C skapar du en egen utbildning.

. Denna grund är 

egentligen statens kärnämnen och karaktärsämnen. Det innebär på samhällsprogrammet 

att av totalt 2550 gymnasiepoäng är enbart 400 valbara för eleven. Skillnaderna mellan 

lagstyrda och fria gymnasiepoäng beskrivs inte i broschyrerna utan istället beskriv den 

otroligt stora floran av valmöjligheter som eleven förfogar över. Således kritiseras inte 

det statliga monopolet, där det genom lagar bestäms vad en elev ska läsa utan man 

beskriver det som en bra grund och väljer att beskriva skolan likt ett smörgåsbord av fria 

aktiva val. 

 
131

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisning skall utformas på samma 

sätt överallt eller att skolan resurser ska fördelas lika.

 

Citatet beskriver även att broschyrerna menar att rättvisa innebär att alla har lika rätt att 

välja och att skapa sin egen karriär istället för att alla ges samma möjlighet som genom 

distributiv rättvisa. Den distributiva rättvisan beskriver även skolverket i LPF 94 är 

mycket svår att tillgodose alla elever. 

 

132

                                                 
130 (Skola C, 2009). s. 4 

 

  

131 (Skola C, 2009). s. 4 
132 (Skolerket, SKOLFS 1994:2.). s. 4 
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5.2.1 Statens lagar eller marknadens efterfrågan? 
 

Det är tydligt att näringslivets inflytande syns i broschyrerna. Man beskriver att skolan 

samhället och individen måste anpassa sig för att fungera i näringslivet. Här beskrivs 

vikten av skolans arbete med att få eleven att förstå marknadsmekanismer och 

företagens villkor.  Att undervisningens syfte är att göra eleven handlingskraftig på 

arbetsmarknaden och att uppmuntra till ”Fritt Företagande.”133

”Vi vill uppmuntra våra elever till att utveckla sina idéer så att de genom sin 

entreprenörsanda sedan kan övergå till ett fritt företagande. Skola C kan ge dem 

det stöd de behöver i den processen.” Lärare, skola C

 Man beskriver även 

vikten av att lärare har erfarenheter från företagande och att de genom dessa kan dela 

med sig till eleverna.  

 

134

En skola nära verkligheten./…/ Här gör även våra mentorer från näringslivet en 

stor insats. De fungerar som en länk mellan skolan och arbetsliv.

  

 

I broschyrerna finner man attityder som innebär att man ser till individen och 

näringslivets bästa. Att vi studerar för att kunna bli goda aktörer på marknaden och att 

marknaden och näringslivet skall styra den processen och inte staten. I och med att 

skolorna vänder sig till näringslivet och lyssnar på deras behov blir näringslivet en 

maktfaktor som ges en stor plats i de undersökta skolornas verksamhet.  
 

135

Skolorna vill ge sken av att valfriheten är stor i deras skolor samtidigt som skolverket 

inser svårigheten med att ge alla elever likadan utbildning men att staten fortfarande 

genom lagtexten reglerar vad elever läser på gymnasiet. Det är tydligt att de olika 

styrsystemen möts i den fristående skolans marknadsföring och att gränsdragningen är 

svår att finna. Det politiska systemet, det ekonomiska systemet eller det sociala 

systemet. Vad jag i huvudsak funnit är att de undersökta skolornas marknadsföring är 

mycket inriktat på det ekonomiska styrsystemet vilket kan i en förlängning innebära att 

 

 

                                                 
133 (Skola C, 2009). s. 8 
134 (Skola C, 2009). s. 8 
135 (Skola C, 2009). s. 8 
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skolorna metoder såsom, hemligheter om uppbyggnad och arbetssätt, nepotism och att 

skolorna gynnar den bästa kunden. Det är givetvis svårt att dra sådana paralleller men 

lättare att förstå att de olika styrsystemen när de möts skapar olika regler och olika 

förutsättningar. Lundquist menar att genom att marknadsanpassa den offentliga sektorn 

skapar man problem med vad som bör gälla136

5.3 Individ – Kollektiv 

 och denna problematik syns i de 

fristående skolornas broschyrer. Genom att marknadsanpassa skolan har nya aktörer, i 

detta fall näringslivet flyttat fram sina positioner.  

 

 

Den individuella friheten är starkt förknippad med liberalismen. Den neoliberala 

utbyggnaden av frihetsbegreppet handlar främst om att individen skall vara oberoende 

av staten. Individen tillsammans med marknaden är den bästa och mest effektiva 

lösningen på offentliga tjänster. Individen ges i denna ideologi en särställning i 

samhället och tron på individen rationalitet är avgörande för marknadsmodellen. För att 

individen ska kunna vara rationell krävs att denna har perfekt kunskap om vad 

marknaden har att erbjuda.  

 

När jag studerar titeln på framsidan av skola C:s broschyr finner jag direkt de 

neoliberala idéerna. Det står, ”Tänk fritt. Välj rätt” och analysen går knappast att göras 

tydligare. Att beskriva frihet och samtidigt beskriva att på grund av friheten kan man 

göra ett riktigt val härstammar direkt från neoliberal ideologi. Skola C fortsätter att 

beskriva att man ges möjlighet att ”känna sig som hemma”137 och ”du kan vara dig 

själv”138 genom att välja ”en skola som bryr sig”139

                                                 
136 (Lundquist, 2008). s. 22 

. Den tydliga privata sfären som 

neoliberala anser vara en okränkbar rättighet finner jag i dessa citat.  

 

137 (Skola C, 2009). s. 2 
138 (Skola C, 2009). s. 3 
139 (Skola C, 2009). s. 3 
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Du hörs och syns – både bland kompisar och lärare. Och du kan alltid vara dig 

själv. Vi gillar dig nämligen för den du är. 140

Under tre år på skola C skapar du en egen gymnasieutbildning. Du utgår från SP- 

eller NV-programmet och sätter sedan ihop en utbildning som passar för dig. 

 

 

Att man får vara sig själv och känna sig som hemma är för många av oss idag en 

självklarhet men är samtidigt en individualistisk idé. Individualismen är som jag 

beskrivit i teorikapitlet stark förankrat i vårt samhälle och individens okränkbarhet 

likaså. De tre undersökta broschyrerna visar enstämmigt på samma sak.  
 

141

Vi rekommenderar därför att du som börjar hos oss söker upp våra duktiga 

studievägledare innan du gör dina val – för att inte stänga några dörrar inför 

framtiden.

 

 

Det är även tydligt att broschyrerna inte vill stänga några eventuella dörrar för eleven, 

eller måla in dem i ett hörn.  Eleverna kan ständigt välja olika alternativ och ändå aldrig 

hamna fel. Men skola B visar ändå på att det genom de olika val blir komplext för 

eleven och risken för felval och stänga framtida dörrar.  
 

142

5.3.1 Mer frihet till individen 

 

 

 

De är tydligt att Frihetsbegreppet är en hörnpelare inom marknadsanpassningen. 

Valfrihet är en mäsklig rättighet och en viktig ideologisk förutsättning och en kritik för 

neoliberalismen mot den centralstyrda välfärdstaten. Att själv få välja sin åldringsvård, 

sin utbildning och sina barns dagisplats är idag orubbliga friheter. Valfriheten 

genomsyras på många sätt i skolornas broschyrer. Fritidsintressen behöver inte slumpas 

bort för att man utbildar sig, de kan genom aktiva val kombineras. Överallt i texterna 

ställs individen för aktiva val. Man kan se broschyrerna som ett smörgåsbord eller en 

marknad där man plockar lite där och kombinerar lite där och på så sätt syr ihop sin egen 

                                                 
140 (Skola C, 2009). s. 4 
141 (Skola C, 2009). s. 4 
142 (Skola B, 2009). s. 14 
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utbildning utifrån intresse, målsättning och ambition. Mottagaren av broschyrer beskrivs 

som en nyttomaximerare som är fri och rationell att maximera sin egen nytta genom de 

aktiva val som skolan har att tillgå. 
 

På skola C behöver du inte avstå från ditt favoritintresse bara för att du börjar 

gymnasiet.143

På skola B får du möjlighet att utvecklas till en nyfiken och driftig personlighet 

som är väl förberedd inför framtiden. Och det är ju precis såna personligheter 

som samhället behöver för att växa.

 

 

Skola B beskriver sina elever som personligheter och de har en bild på en glad flicka och 

en pil som pekar på henne. Pilen utgår från en text som är skriven med kulspettspenna. 

”Anna- en av våra personligheter!”. På samma sida kan man läsa om skolans vision och 

pedagogiska idé.  

 

144

                                                 
143 (Skola C, 2009). s. 8 

 

 

Citatet beskriver både individualismen och neoliberalismen ur ett samhällsanalytiskt 

perspektiv. Samhället, alltså näringslivet, behöver driftiga och nyfikna människor 

samtidigt som individen vill vara sig själv och bevara sin personlighet. Man kan bara 

fundera kort på om alla personligheter finns med i beräkningarna, men det lämnar vi 

därhän.  

 

Det individuella återspeglas i stor utsträckning i materialet från de fristående skolorna. I 

vissa undantag beskrivs kollektivism och då oftast utifrån det sociala samspelet. Att 

skolan inbjuder till kamratskap och familjeidyll. Som kommer att ge eleven minnen för 

resten av livet.  

  

144 (Skola B, 2009). s. 3 
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5.3.2 Att bli någon eller något  
 

Idag är det viktigare att bli någon eller något. Forskning beskriver att individualismen 

har skapat ett behov som gör att vi genom kläder, musik och yrke ständigt behöver 

bevisa vilka vi är och vilka vi inte är. I materialet från de fristående skolorna beskriv ofta 

att kunskaper och kompetenser skall resultera i något. En framtidsvision byggs ständigt 

upp och genom mentorer och andra elever som tidigare studerat på skolan bygger man 

upp förväntningar hos den sökande. Materialet beskriver klart en identitet som eleven 

vill identifiera sig med.  

 

Att bli någon är också en maktfaktor. Ett yrke eller en kompetens gör att individen lyfter 

sig gentemot kollektivet och det är väl det mycket av entreprenörskap syftar till. Att bli 

bättre än andra så att de förlorar i en konkurrenssituation. En neoliberal anser att en 

konkurrenssituation är sund och att den skapar perfekta marknader avpassade efter utbud 

och efterfrågan. Men makt är även kunskap och en språklärare beskriver sin syn på språk 

enligt följande,  

Språk är inte bara grammatik, det ger även inflytande. Om du kan tala för en sak 

får du ofta som du vill.145

5.3.3 Nya friheter nya krav 

 

 

Individuell frihet ställer även krav på individuellt ansvar. Neoliberalismen menar att en 

rationell individ alltid kan straffas för sina handlingar om den fått perfekt och fullständig 

information. Om ett företag drabbas av felbeslut eller investerar i fel saker måste de 

drabbas av konkurs och inte stödhjälpas av staten. På samma sätt beskriver de även 

individens ansvarstagande. Hjälp till utslagna människor bör förekomma, trots att de 

gjort felaktiva val, och framförallt om de blivit missvisade.  

                                                 
145 (Skola C, 2009). s. 7 
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I skolornas broschyrer beskrivs även dessa idéer, och även om skolorna hjälper till och 

ställer upp ställer de samtidigt krav på eleven. Skola C beskriver deras krav på eleven 

redan på framsidan till deras broschyr. I samma mening kommer den neoliberala 

nyttoaspekten in samt det viktiga aktiva valet som återspeglar både de neoliberala 

idéerna och som de fristående skolornas tagit till sitt paradnummer.  Som avslutas i 

fetstil likt en försäljares retorik som brukar kallas avslut alternativt ”knuffen i ryggen”. 

Intressant är att den gör det redan på första sidan. 

Du som väljer skola C ska veta att vi kommer att ställa upp för dig, men också att 

vi kommer att ställa krav. Under tre år på gymnasiet kommer du att skaffa dig 

mängder av kunskaper som du sedan kommer att ha stor nytta av, både i fortsatta 

studier och i arbetslivet. Gör ett aktivt val och välj skola C. Du kommer inte att 

ångra dig!146

5.4 Incitament 

 

 

 

Jag vill avsluta med att beskriva de incitament som skolorna använder sig av får att 

locka eleven till aktiva val. Analysen i kapitel 5.4 berör främst det manifesta planet där 

jag återger på vilket sätt skolorna marknadsförs utifrån incitamentsstrukturer.  

 

5.4.1 Lokaler från 2000-talet, resor och bärbara datorer 
 

Neoliberaler beskriver att den perfekta marknaden utgörs av individer med perfekt 

kunskap. För att individer eller konsumenter autonomt ska kunna göra rationellt riktiga 

val krävs kunskap om de olika valen. Genom att marknadsanpassa den svenska skolan 

har det skapats ett behov av upplysning och kunskap. Valen har blivit allt viktigare ju 

mer aktörer som etableras på marknaden. Det gör samtidigt att det dels ställs högre krav 

på eleverna och dels högre krav på aktörerna då dessa utsätts för allt hårdare konkurrens.  

 

                                                 
146 (Skola C, 2009). s. 1 
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I Sverige har det pågått en debatt147

Om inte skolornas reklam har blivit bättre till nästa år kan utbildningsminister Jan 

Björklund tänka sig att skärpa lagen, men han tror inte att det ska behövas. I 

väntan på mer saklig marknads-föring ger han det här rådet till dig som nu ska 

välja gymnasium, Låt dig inte fascineras av jippoerbjudanden, utan sök efter 

information om skolornas studieresultat.

 om hur och på vilket sätt skolorna får marknadsföra 

sig. Skolorna kan tänkas efter nämnd debatt ha förfinat och förändrat sina broschyrer. 

Bondfångeri är som bekant inte långsiktig marknadsföring. Utbildningsministern 

markerade i Svenska dagbladet sin och regeringen syn på marknadsföringen av 

fristående gymnasieskolor. 

 

148

Under gymnasietiden kommer du på A-skolan att få vara med om olika resor i 

olika ämnen. Fältmätning, som är en del av matematiken, studeras på annan ort. I 

botanik är det vanligt med en kort resa med fältstudier. Vi gör också en språkresa 

till Tyskland eller Spanien. /…/ Sista året gör du en längre resa i ämnet 

arkitekturhistoria. De senaste åren har färden gått till Italien.

 

 

Skolorna skiljer sig åt när det gäller att marknadsföra sig med hjälp av gåvor. Alla tre 

skolorna beskriver att man på deras skolor får resa betydligt mer än på andra skolor.  
 

149

Det är tydligt att skola A försöker sälja in budskapet att man om man väljer deras skola 

får resa mycket, utvecklas och se världen. Skolan använder argumenten genom att 

nämna länder i texten tillsammans med foton på berömda platser för att mottagaren ska 

välja deras skola. Skola B försöker också att beskriva sin skola med argument att eleven 

kommer få resa mycket men de gör det på ett annat sätt än skola A. Skola B börjar med 

att på ett ideologiskt sätt beskriva varför det har blivit vanligare att resa. Skola B 

beskriver att vi genom ny teknik, billigare resor och ökad handel har krympt världen. 

Man beskriver globalisering utifrån neoliberal ideologi där man pekar på vilka fördelar 

  

 

                                                 
147 (Dagens nyheter, 2007-11-15) (Svenska Dagbladet, 2007-10-24) 
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teknikutveckling och konkurrens har skapat och gjort att människors vardag förändrats, 

”Idag är hela världen din arbetsplats.”150

På Campus El Sabio bor och studerar du tillsammans med andra elever från 

Sveriges alla hörn. På centret finns egen restaurang samt faciliteter för både 

inom- och utomhusaktiviteter. En utomhuspool, idrottsplats, idrottshall samt gym 

och spa ger dig bästa möjligheterna till både sport och avkoppling.

 

 

 På skola B får man resa till ett nybyggt ”studiecenter” i södra Spanien och eleven får 

läsa vilken standard och vilka aktiviteter som finns att tillgå. Möjligheten att få resa 

beskrivs likt ett resebolag till bilderna av lyftande flygplan med skolan logotyp på 

stjärtfenan och en tillhörande flygbiljett som det står årtal 2009 och skolans namn på.  
 

151

Jag spelar basket och är allmänt intresserad av USA och därför valde jag en 

internationell profil. Engelska C och det övriga innehållet lockade mig, samt 

givetvis resan som gör att vi får uppleva USA med egna ögon

 

 

Tillbaka till de neoliberala utgångspunkterna om att en väl fungerande marknad har väl 

informerade konsumenter. Incitament som broschyrerna förmedlar till en tonåring som 

sitter i en mellanstor stad i sitt föräldrahem är ganska starka. Givetvis är 

incitamentsstrukturer hos tonåringar väl genomarbetad hos reklambyrån som gjort 

broschyren. Men frågan som jag inte kommer att kunna besvara i denna uppsats, men 

som ändå är värd att ställa är, Vad avgör det aktiva valet av skolan? Kan man som elev 

göra ett rationellt val och se bort ifrån de irrationella känslobesluten? En del elever kan 

nog det, andra inte. En vidare analys kan göras om man antar att den utbildning man får 

eller de val man gör resulterar i något bra, spelar det inte någon roll vilka incitament som 

avgör valet. Men då blir inte valet rationellt utan enbart slumpartat.  
 

152

Vidare incitament som används för att sälja skolan är bättre mat i riktiga restauranger 

och miljöer som ”passar dig och våra kreativa utbildningar”

 

 

153

                                                 
150 (Skola B, 2009). s. 8 

. Där eleverna har egna 

151 (Skola B, 2009). s. 9 
152 (Skola C, 2009). s. 10 
153 (Skola B, 2009). s. 5 
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hemklassrum som gör att de inte blir stressade. Lokalerna som de beskriver är moderna 

och anpassade till just deras inriktning. Man använder även tidsaspekter i sin 

beskrivning av miljön. Man syftar troligtvis på den offentliga skolan då man beskriver 

vad man inte har för några lokaler på skolan.”Lokalerna är skräddarsydda för 

undervisning på 2000-talet.”154 Vidare vill Skola B vars kritiserade ägare som även 

driver ett familjeägt dataföretag155

                                                                                                                                                
 

 att eleverna ska välja deras skola på grund av att de 

belönas med en bärbar dator. ”Du arbetar med modern teknik där din bärbara dator har 

en viktig roll.” 

 

Man kan beskriva de olika materialistiska incitament som skolan använder sig av i sina 

broschyrer i tre kategorier. IT, hälsa och resor. Efter att ha analyserat materialet på 

materialistiska argument kan man säga att skolorna är lätt återhållsamma, vilket annars 

skulle vara ett enkelt men fult knep för att locka elever.  

 

154 (Skola B, 2009). s. 3 
155 (TV 4, 2007) 
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6 KONKLUSIONER 

 

Jag har genom uppsatsen varit intresserad av om broschyrer från fristående skolor 

beskriver något om den samtid som de representerar? Kan man härleda hegemonisk 

ideologi som regerar i samhället idag ur skolors broschyrmaterial? Jag ska försöka att 

sätta en ljuskägla på de frågorna i detta kapitel. 

 

6.1 Ekonomi – Politik 

Det är uppenbart att neoliberalismen vill ta makt från staten och ge den till individen. 

Staten bör begränsas till att skydda och upprätthålla lag och ordning. Staten bör således 

hålla sig borta från inbladning i transaktioner och kontakter mellan individ och marknad. 

Sverige är relativt långt ifrån neoliberalism i sin renaste form men som jag visat i 

teorikapitlet har vindarna förändrat den svenska modellen.156

Skolorna är medvetna om att de måsta nischa sina broschyrer och vill inte beskriva 

sådant som bör gälla alla skolor, såsom lagar och regleringar. Däremot finner de ett 

behov av att beskriva sådant som de anser inte är självklart i de flesta svenska skolor. 

Nämligen, kopplingen mellan skolan och verkligheten. Verkligheten beskrivs 

uteslutande utifrån marknaden och dess främsta representant näringslivet. Skolorna 

beskriver att det är i näringslivet som kompetens finns och det är i näringslivet som 

framtiden avgörs för eleven.  

 

 

När jag analyserar mitt material är det tydligt att statens inflytande har fått bereda plats 

för marknadsfundamentalismen framtåg.  Broschyrerna beskriver inte något om statens 

inflytande i skolan, ett inflytande som givetvis fortfarande är betydande. Skolan 

styrdokument eller lagar beskrivs aldrig på det manifesta planet i texterna. Förmodligen 

för att de inte respekteras och efterföljs, utan snarare för att de anses vara självklara, och 

för att självklara argument inte fyller en funktion i marknadsföring.  Det är ingen mening 

för Volvo att marknadsföra att deras bilar har fyra hjul och en ratt. 

 

                                                 
156 (Boréus, 1994). s. 122 
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De undersökta skolornas främsta vapen i förhållande till den offentliga skolan är, 

entreprenörskap. Entreprenörskap beskrivs som en möjlighet för framtiden med centrala 

begrepp som; drivkraft, självkunskap och framtidstro.157 Kunskaperna får man under sin 

utbildning av näringslivets representanter, mentorerna. Mentorerna skall göra dem 

attraktiva på marknaden och ge eleverna kopplingen mellan skola och verklighet. De 

neoliberala formuleringarna är uppenbara och de speglar även den samtid som vi lever i. 

Marknadskrafterna styr och individerna tvingas hela tiden strukturanpassas. De tvingas, 

”Att lära för livet”.158

De undersökta fristående skolorna visar att de har uppstått ur neoliberal kritik mot den 

offentligt sektorn. Skolorna använder ord som; bättre förståelse, tightare och mer 

familjärt samt mer verklighetsanpassad för att beskriva sin verksamhet. Argumenten 

visar på en kritik som de stora kommunala skolarna fått. De undersökta skolorna vill 

även visa att de ställer högre krav på sina elever och har tydliga mål och syften men 

samtidigt ger man eleverna större friheter och ansvar. Självklart har de undersökta 

 

 

I analysen finner jag att syftet med utbildningen som Lpf-94 har formulerat har ersatts. 

Utbildning enligt Lpf-94 ska syfta till att fostra elever till goda demokrater. Vilket 

innebär att eleven bör ges kunskaper om hur demokratin är uppbyggd och hur man får 

den att fungera. Som jag skrivit tidigare finner jag att skolorna i sitt material refererar till 

marknaden och även så i detta fall. Det yttersta syftet är enligt skolorna att förstå vad 

som efterfrågas av näringslivet. 

 

Som sammanfattning av kapitel 6.1 kan man beskriva att politiken har fått degraderas 

gentemot ekonomin. I samklang med neoliberalismen ska de ekonomiska styrsystemen 

som anses vara det mest lämpliga fungera i en samhällsstruktur. Det innebär att det 

politiska styrsystemet makt och statens monopolsituation blir eftersatt och starkare, mer 

effektiva aktörer kan ta över.  

 

                                                 
157  
158 Från början en tv serie vars titel senare kom att användas av en mängd pedagoger och skolforskare 
(wikipedia) 
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skolornas broschyrer som syfte att locka elever från de kommunala skolorna som 

fortfarande står för en majoritet av antalet elevplatser. Kritiken mot de kommunala 

skolorna är inte direkt utan kräver att man som läsare tänker till och förstår kopplingen. 

Förmodligen är detta en genomtänkt strategi, att inte öppet och direkt kritisera den stora 

offentliga aktören.  

 

6.2 Politik – Juridik 

 

Den svenska välfärdsmodellen har sedan efterkrigstiden skapats med en föreställning om 

att jämlikhet kräver att sociala offentliga tjänster såsom skola, vård och omsorg ska vara 

lika för alla och har genom denna föreställning i huvudsak varit enhetsstyrd.159 Vad som 

varit ett tydligt syfte har med tiden suddats ut. Vi har kunna konstatera160

Valfrihet är en central faktor inom neoliberalismen. Genom valfrihet skapas konkurrens 

som ger resultatet att den osynliga handen skadar monopol och gör samtidigt att 

marknadsekonomi kan blomma. Med Konkurrensen leder till bättre priser aktivare 

företag vilket resulterar att systemet premierar goda aktörer och slår ut sämre.

 att skolverket 

ändrat riktning i beskrivningen om likvärdig utbildning. Enhetsstaten är idag 

mångdimensionell.  

 

161

                                                 
159 (Blomqvist, o.a., 2005). s. 64 
160 Se sidan 25 

 

Valfrihet är även mycket betydelsefull i skolornas marknadsföring. Valfriheten beskrivs 

som mycket stor trots att stat och myndigheter fortfarande genom lagtext reglerar en 

majoritet av skolans utbud. Skolorna vill ge sken av att valfriheten är stor i deras skolor 

samtidigt som skolverket inser svårigheten med att ge alla elever likvärdig utbildning 

men att staten fortfarande genom lagtexten reglerar vad elever läser på gymnasiet. 

Skolverkets erkännande om att likvärdighet är svår att uppnå gör att yttre aktörer finner 

utrymme att skapa inflytande på skolans marker. Skolan har alltid varit utsatt för yttre 

aktörers påtryckningar och det som nu syns i broschyrerna är näringslivets resultat av ett 

sådant arbete. 

161 (Friedman, 1962). s. 21 
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Likt ett företag så beskriver en skola att de kvalitetsgranskar sin verksamhet. Skolan vill 

med sin granskning givetvis som de säger förbättra sin verksamhet. Men genom att 

använda den i broschyrerna är nog syftet att framställa sig som seriösa i en bransch som 

ständigt utsätts för kritik i media. Man vill visa att man bryr sig samtidigt som man 

beskriver vilka fina resultat skolan fått i sina tidigare undersökningar.  

 

Man kan härleda den dualsim som Lundquist beskriver när de olika styrsystemen möts. 

Syftet med undersökningen kan ses ur ett ekonomiskt perspektiv men om man studerar 

undersökningens resultat finner man begrepp som man kan härleda till läroplanens text. 

Det innebär att det politiska styrsystemet finns underliggande och när skolorna granskar 

sin organisation väljer de frågor utifrån detta styrsystem.   

 

Att de olika styrsystemen möts i de fristående skolornas marknadsföring syns tydligt när 

skolorna beskriver sin verklighetsanknytning. Gränsdragningen mellan vad som är skola 

och näringsliv är svår att finna. När jag läser broschyrerna från skolorna tolkar jag att det 

politiska systemet är under press och att det ekonomiska systemet i allt högre grad råder. 

Genom att skolorna så tydligt påvisar det ekonomiska styrsystem när de beskriver syftet 

med utbildning och att de enligt lag måste följa läroplan och skollag kan man även här 

misstänka att skolorna börjar få problem med vad som bör gälla. Det är svårt att dansa 

tre och det blir problematiskt att vara två kaptener på ett fartyg således måste det vara 

svårt att ha två uppdragsgivare, en formell- och en informell ledare, det vill säga en 

politisk- och en ekonomiskt styrd.162

Ett exempel på det är debatten som rör om skolorna ska ta emot handikappade barn som 

behöver särskilda behov. Stödet skulle resultera i sänkta vinster och försvårar 

verksamhetens effektivitet. Ekonomin säger nej politiken säger nja och har ändrat 

skollagen

  I synnerhet när dessa båda skiljer sig så markant 

från varandra.  

 

163

                                                 
162 (Lundquist, 2008). s. 22 

 2006 för att de privata aktörerna inte ska behöva ta den kostnaden.  

163 (SFS, 1985-12-12) 2:a kap. 17§ 
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Var tionde friskolerektor vägrar ta emot handikappade barn. Trots att lagen säger 

att skolan ska vara öppen för alla. Jag blir inte förvånad men ledsen och besviken, 

säger Elisabet Jarebjörk, mamma till Frida som har en cp-skada164

6.3 Individ – Kollektiv 

 

 

Det är mycket bekymmersamt att det ekonomiska styrsystemet skapar förändringar i de 

fristående skolornas marknadsföring. Men det är än värre att de ekonomiska idéerna 

tagit sig in i lagstiftningen som rör den sociala sektorn. I förlängningen förändras 

samhället till att se på individen med de ekonomiska glasögonen där ord som 

vinstmaximering, kostnadseffektivitet och konkurens förändrar människors beteende 

mot varandra och där samhället ställer allt högre krav. Jag tror att vi då är väldigt långt 

ifrån den familjära, kamratliga och trygga bild som skolorna försöker ge sken av i sina 

broschyrer.  

 

 

Samhället har utvecklats till att bli mer individualistiskt och eftersom skolan är en stor 

del av samhället har även den förändrats. Redan den klassiska liberalismen beskriver hur 

central individen är i samhället. När John Stuart Mill skriver ”Över sig själv, över sin 

egen kropp, en enskild person är suverän” formulerar han grunderna som får bland annat 

neoliberalerna att utveckla idéer som att individen har rätt att själv få välja sitt 

livsprojekt, fritt från staten. Det aktiva valet har givit individen rätt till autonomi.165

                                                 
164 (Aftonbladet, 2008-10-23) 

  

 

Individualism idag handlar mer om självförverkligande. Idag investerar vi i oss själva 

när vi utbildar oss, plastikopererar oss eller köper en snabb sportbil. Idag är efterfrågan 

hög på självförverkligande och identitetskapande produkter och de efterfrågestyrda 

skolorna följer trenden.  

 

165 (Ball, o.a., 2004) 
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Skolorna som jag analyserat är olika i sin beskrivning av vilka som går på skolan. Man 

kan säga att de beskriver tre olika identiteter. Skola A beskriver att man på deras skola 

får en pedagogik som innebär att man får upplevelser och kunskaper inom ett hantverk 

inom de estetiska ämnena. ”Du gör mer än läsa teoretiska ämnen”.166

Andra sätt som speglar individualismen i materialet från de undersökta fristående 

skolorna är att de genom sina fria aktiva val förverkliga sig själv. Att man kan 

kombinera sitt fritidsintresse med studier, att man syns och hörs samt att man får vara 

den man är gör att man känner sig unik. Man är så unik så att ens personlighet får 

samhället att växa.

 Skola C är skola 

A:s motsats. Här är man inriktad på det teoretiska perspektivet. På skola C är det viktigt 

att tydliga mål med sin utbildning och kraven från skolan syns tydligt. I skola A:s 

broschyr finns bilder på elever som målar, snidar och slöjdar medan i skola C:s broschyr 

sitter elever med stora bokhögar, bilder på narkosläkare intervjuas från operationssalen 

och elever som blandar vätskor i provrör. Att gå på en speciell skola är 

identitetsskapande och det syns i broschyrerna.  
 

167 Således behöver man aldrig göra några definitiva val beskrivs i 

materialet vilket gör att man alltid har ”alla dörrar öppna”.168

Sammanhållning är något som finns naturligt hos oss. 

Texten tyder på att man 

som läsare kan känna sig splittrad när man läser om alla val och kombinationer som man 

kan göra. Men om alla dörrar alltid är öppna mildras nog splittringen. 

 

Individualismen visas tydligt i de undersökta skolornas broschyrer men med vissa 

undantag beskrivs broschyrerna även utifrån kollektivistiska tankar och då oftast utifrån 

det sociala samspelet. Att skolan inbjuder till kamratskap och familjeidyll. Som kommer 

att ge eleven minnen för resten av livet är exempel på detta. Skola C skriver. 

 
169

Jag funderar på hur det kan finnas naturligt på en skola som beskriver och ger 

individualismen en så stor plats och där marknaden ställer stora krav på att individens 

 

 

                                                 
166 (Skola A, 2009). s. 2 
167 (Skola B, 2009). s. 3 
168 (Skola C, 2009). s. 5 
169  
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driftiga personlighet kan skapa naturlig sammanhållning. Frågan är om man inte 

irrationellt på en reklamfirma satt ihop positivt laddade ord som man monterat på ett 100 

grams glättat papper.  
 

6.4 Avslutande diskussion och reflektion 
 

6.4.1 Om ja blir ett nja? 
 
Igår var vi påverkade av socialismen och idag är alla mer eller mindre påverkade av 

neoliberala idéer. Ideologier har genom tiderna varierat i popularitet. Neoliberalismen 

har idag flyttat fram sina positioner och neoliberaler har lätt att få medhåll när den 

kritiserar sin antagonist. Den offentliga sektorns misslyckanden har från tidigt 80-tal 

starkt kritiserats. Kritiken som opinionen riktar hänger ihop med skicklig politisk retorik 

som baserar sin problemformulering utifrån individens vardag och vardagsproblem. 

  
"What is wrong with choice and diversity? Why should enterprise and 

opportunity be dirty words?"170

”Det finns ett stort inslag av struntprat i privatiseringsdebatten. Förespråkarna 

åberopar gärna den effektivitet som kännetecknar välskötta företag på 

konkurrensinriktade marknader, och trumpetar sedan, utan att besvära sig med 

några mellanliggande logiska steg, ut slutsatsen att privata företag kommer att 

utmärka sig även i offentliga uppdrag. Att gå från iakttagelsen att privata företag 

oftast gör vad de gör bättre än offentliga organ, till påstående att dessa företag 

 

 

Vi har alla skådat i den långa kommunala bostadskön, alla har vi blivit serverade den 

kostnadseffektiva lunchen från skolköket och alla har vi fått vänta på en remiss från en 

läkare. Kritiken är mångfacetterad och i många fall befogad i ett offentligt välfärdsystem 

som har och har haft många brister. Men samtidigt menar statsvetare att 

marknadslösningar inte alltid är den mest lämpade lösningen av offentlig produktion. De 

menar att det finns en övertro på privata aktörer i offentlig sektor.  

 

                                                 
170 (Thatcher, 1979) 
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borde ta över dessa organs plikter, kan liknas vid iakttagelser att gästerna på 

hälsohem genomsnittligen är friskare än patienterna på sjukhus, och av detta dra 

slutsatserna att gympingledare borde ta över läkarnas roller. Offentliga uppdrag är 

annorlunda, och de flesta fall svårare.”171

Marknadsmodellen varierar i olika länder och att det är designen av systemet som är 

avgörande. Allt avgörs i detaljerna och frågor som avgifter, finansiering, reglering och 

offentlig insyn spelar en mycket stor roll för vilken skepnad marknadsmodellen skall 

resultera i. Diskussionen blir således svår att upprätthålla på ett generellt plan utan, ”Den 

riskerar genom sin tekniska natur att bli en fråga främst för experter.”

 

 

172

Ett av skälen är att det knappast förekommer någon motsvarighet till 

demokrativärdena i företagen effektivitetsmätningar.

 

 

Problemet är att vi ofta jämför äpplen och päron i samhällsdebatten. Det centrala syftet 

för aktörerna i näringslivet är att deras verksamheter skall resultera i vinster åt 

aktieägarna. En offentlig aktör har helt andra syften att fylla. En komparation 

förekommer ständigt och man möter ständigt påståenden att de privata aktörerna är mer 

effektiva än de offentliga. Jag menar att det är svårt om inte omöjligt att göra en 

komparation mellan olika samhällssektorer på en generell nivå. Lundquist beskriver 

problemet på ett tydligt sätt.  

 

173

I debatten framställs det sällan att den offentliga sektorns ofantliga storlek påverkar 

kritiken. Den offentliga sektorn är en bjässe som varje dag kommer i kontakt med 

ofantligt många konsumenter som både upplever positiv som negativ hanering. Kritiken 

som uppstår i enskilda fall skylls ofta på hela systemet och  grund av sin storlek 

kritiseras ofta den offentliga sektorn.. Kritik mot läkarmottagningen leder ofta till kritik 

mot landstinget som i sin tur leder till systemkritik. En skolas problem leder till kritik 

mot kommunens oförmåga och som i sin tur resulterar i kritik mot välfärdsstaten. Alla 

har vi varit med om något elände som kan kopplas ihop med bjässen. Det blir lätt att 

  

 

                                                 
171 (Rothstein, 2006). s. 258 
172 (Blomqvist, o.a., 2005). s. 221 
173 (Lundquist, 2008). s. 159 
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ropa på en marknadsanpassning.  Men oavsett vilket system vi har kommer det finnas 

fog för kritik. Blomqvist och Rothstein skriver att demokratin är till sin natur 

experimentell. Vilket innebär att den likt en ”trial and error”-process förändrar de 

offentliga institutionerna allteftersom det behövs174

                                                 
174 (Blomqvist, o.a., 2005). s. 222 

. 

 

Problemet är bara att efter marknadsanpassning kommer kritiken att stanna hos 

producenten eller kanske enbart leda till självkritik. Man väljer att kritiserar sig själv och 

sitt aktiva val av skola eller sitt aktiva val av läkare, elbolag, dagisplats etc. Kritiken på 

högre abstraktionsnivå uteblir i och med marknadsanpassningen. Vårt rationella val eller 

vår lokala aktör kritiseras istället för det system som tvingat oss att välja. Kritiken kan 

riktas mot marknaden. Marknaden med den osynliga handens metoder dikterar reglerna 

och det är således marknaden som bör kritiseras. Frågan är bara vem marknaden är och 

kan denna ställas för ansvar? Svaret är således nej, eftersom marknaden är fri och 

individen är fri att välja. Det ansvarige blir individen som bör ställas som ansvarig för 

sitt irrationella tänkande.  

 

Ett annat problem med marknadsanpassningen blir att ändra på systemet om det visar sig 

att det inte var så bra som vi först tyckte. Ska privata aktörer som har satsar kapital och 

kraft på att producera välfärd tas ifrån rätten att äga.  Troligtvis kommer vi inte att få se 

den centrala äganderätten försvagas.   

 

Alla system har sina nackdelar och alla förändringar föder nya problem. Tidigare kunde 

problemen åtgärdas med politiska beslut medan vi nu väljer att lämna en verksamhet och 

hoppa in i någon bättre och den osynliga handen är det marknaden som avgör på egen 

hand. Istället för att vara kvar, påverka och ställa någon till ansvar letar vi redan efter 

nästa broschyr som ska få våra liv att bli fullkomliga igen. 
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