
Institutionen för samhällsvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsinformation eller 
självpresentation? 

– En förvaltningsdiskurs i förändring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magisteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap 

VT 2009 

Malin Gustafsson 

Handledare: Tobias Olsson 



2 

 

Abstract 

Under 1990-talet började den svenska offentliga förvaltningen omformas. Ofta var det idéer 

som tidigare förknippats med den privata marknaden som fick ligga till grund för 

omorganiseringarna, och reformer mot marknadsmässig styrning – ofta sammanfattat under 

begreppet New Public Management, NPM – blev en vanlig syn i den offentliga förvaltningen. 

Som teoretisk och metodologisk utgångspunkt för uppsatsen används Faircloughs kritiska 

diskursanalys, CDA, inom vilken den sociala verkligheten och språk ses som ömsesidigt 

konstituerande. Detta innebär att marknadsanpassningen av den offentliga förvaltningen borde 

slå igenom i dess språk, vilket i sin tur torde påverka organiseringen och synen på den 

offentliga förvaltningen. 

Syftet med denna magisteruppsats är därför att undersöka om och hur den 

marknadsorientering som skett i den offentliga förvaltningen, också har påverkat språket i 

densamma.  

Studien koncentreras på diskursförändringen i ett fall, närmare bestämt i Växjö kommun. 

Materialet utgörs av platsannonser från 1970- och 90-talet samt 2008. 

Analysen visar att språket har förändrats sedan 1970-talet. Medan språket på 1970-talet är 

mer informerande och typiskt för offentlig förvaltning, visar annonserna från 1990-talet och 

2008 tecken på en marknadsanpassning. Språket är mer marknadsförande i sin karaktär och 

det finns en betoning på det individuella och personliga. 

Det nya marknadsorienterade språket kan medföra problem. Det är till exempel olyckligt 

om marknadsföring får avgöra hur legitima offentliga organisationer uppfattas. En ökad 

konkurrens mellan offentliga organisationer innebär också att staten konkurrerar med sig 

själv. Det är dessutom möjligt att dra paralleller till Baumans teori om konsumtionssamhället, 

där medborgare ses som och behandlas som konsumenter. Problemet är att många medborgare 

inte har möjlighet att använda den valfrihet som skulle krävas av en konsument.  

 

Nyckelord: New Public Management (NPM), kritisk diskursanalys (CDA), offentlig 

förvaltning, diskurs, individualism, marknad, kommun 
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Offentlig förvaltning i förändring 

Sverige har en mycket stor offentlig sektor. Inte mindre än 1,3 miljoner svenskar eller 32 

procent av alla svenskar som arbetar, är sysselsatta i offentlig tjänst (SCB 2009a). I Statistiska 

centralbyråns allmänna myndighetsregister finns inte mindre än 522 statliga myndigheter 

registrerade (2009b). Till dessa kommer all offentlig verksamhet som de 290 kommunerna, de 

arton landstingen och de två regionerna ansvarar för (Carlstedt 2006). Faktum är att den 

offentliga sektorn inte i något annat land är relativt sett så stor som i just Sverige (Henrekson 

2009). 

Att Sverige har en sådan stor offentlig sektor hör ihop med utbyggnaden av den så 

kallade ”välfärdsstaten”, i vilken staten går in och tar ansvar för sina medborgares välfärd. 

Medborgarna i en modern välfärdsstat har ofta tät kontakt med förvaltningen (Rothstein 2008: 

7-8); som Bo Rothstein uttrycker det så ”föds, utbildas, vårdas och dör slutligen medborgarna 

inom den offentliga förvaltningens hägn” (8-9). Undersökningar visar också att en fungerande 

förvaltning många gånger är en förutsättning för en fungerande demokrati (11) och att 

medborgare ofta också bedömer politiken just utifrån de erfarenheter de har från kontakter 

med förvaltningen (Agevall 2005: 12). 

Det råder med andra ord ingen tvekan om att den offentliga förvaltningen spelar en viktig 

roll i våra liv. Utbyggnaden av den svenska stannade dock mer eller mindre upp på 1980-talet, 

då förvaltningen upplevdes som alltför stor, trög och ineffektiv. Dessutom drabbades Sverige 

kort därefter, under 1990-talet, av en djup ekonomisk kris (Jfr Forssell 2002: 286). 

Förvaltningen hade förlorat mycket av sin legitimitet och en fortsatt utbyggnad av den, gick 

inte att försvara (Jfr Rothstein 2008: 50). 

Den ekonomiska nedgången ledde också till att det ansågs nödvändigt att spara pengar för 

att förbättra statsfinanserna. Ett sätt att göra detta på blev att omorganisera den offentliga 

förvaltningen. Många gånger skedde omstruktureringarna utifrån idéer från den privata 

marknaden; begrepp såsom konkurrensutsättning, entreprenörskap och privatiseringar – alla 

med en tydlig koppling till nyliberalismen – blev de nya ledorden (Agevall 2005: 22). Detta 

nya, marknadsorienterade sätt att organisera den offentliga förvaltningen på, får ofta gå under 

namnet New Public Management (Forssell 2002: 286). 

Idag syns resultaten av New Public Management och de marknadsorienterade reformerna 

tydligt runt om i samhället; föräldrar kan välja vilken skola deras barn ska gå till, hos 
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kommunen kan vi tala med ”kundtjänst” och det finns så kallade ”vårdgarantier” som ska se 

till att vi får hjälp inom en viss tid. 

Men marknadsorienteringen och New Public Management antas inte bara påverka den 

offentliga förvaltningens arbete, utan även dess språk. Enligt den kritiska diskursanalysen är 

den sociala verkligheten och språket nämligen ömsesidigt ”konstituerande” (Fairclough 1993; 

Bergström & Boréus 2005; Winther Jørgensen & Phillips 2000). Detta innebär att den sociala 

verkligheten, det vill säga marknadsorienteringen och New Public Management-reformerna, 

slår igenom även i de offentliga organisationernas språk, i förvaltningsdiskursen. Och på 

grund av att språket och den sociala verkligheten är ömsesidigt konstituerande, påverkar 

språket i sin tur även sättet vi ser på den offentliga förvaltningen och organiseringen av den. 

Med detta synsätt är språket alltså av betydelse för hur den framtida offentliga 

förvaltningen kommer att se ut. Och med tanke på vilken stor roll den spelar i våra liv, är den 

något som angår oss alla och som är väl värd att studeras. 

Vi vet alltså att organiseringen av den offentliga förvaltningen har förändrats under de 

senaste årtiondena. Frågan är vad som egentligen händer med förvaltningsdiskursen när 

förvaltningen i allt större utsträckning organiseras utifrån den privata marknadens villkor. Hur 

påverkas och förändras egentligen språket i den offentliga förvaltningen av 

marknadsorienteringen och New Public Management? 
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Uppsatsens mål och syfte 

Inom den kritiska diskursanalysen menar man, som framgick ovan, att den sociala praktiken, i 

det här fallet marknadsorienteringen i den offentliga förvaltningen, också påverkar diskursen, 

den offentliga förvaltningens språk. Med detta som utgångspunkt är det möjligt att formulera 

uppsatsens mål och syfte: 

Det konkreta målet med uppsatsen är att med hjälp av den kritiska diskursanalysen 

undersöka hur en förvaltningsorganisations språk ser ut före och efter 1990-talet, då 

marknadstänkandet och New Public Management slog igenom i den svenska förvaltningen.  

Det övergripande syftet handlar om att utvinna kunskap om hur en förvaltningsdiskurs 

förändras och påverkas till följd av en allmän marknadsorientering och New Public 

Management-reformer, det vill säga om och hur marknadsanpassningen och New Public 

Management kommer till uttryck i förvaltningens språk. 

Marknadsidéer och New Public Management i offentlig förvaltning studeras ofta utifrån 

ett statsvetenskapligt perspektiv. Det kommunikationsvetenskapliga perspektivet med den 

kritiska diskursanalysen som utgångspunkt kan ses som ganska ovanligt i sammanhanget. 

Uppsatsen kan därför förhoppningsvis också fungera som ett tvärvetenskapligt bidrag till 

förvaltningsforskningen. 

Vad gäller avgränsningar, beskrivs i uppsatsen inte hur språket har förändrats och ser ut 

hos olika organisationer i den offentliga förvaltningen, utan endast hur marknadstänkandet 

och New Public Management kommer till språkliga uttryck i en organisation, i ett fall. Som 

beskrevs i inledningen, har organisatoriska förändringar utifrån en marknadsorientering och 

New Public Management skett i den svenska offentliga förvaltningen. Denna uppsats kommer 

att visa hur dessa förändringars påverkan på diskursen kan se ut, med andra ord hur 

marknadsorientering tar sig uttryck i språket i det valda fallet. Studieobjektet för uppsatsen, 

Växjö kommun, och valet av det, presenteras nedan i studieobjektskapitlet. 

Vad gäller materialet för studien, så behöver det kunna representera organisationens 

språk vid olika tillfällen för att en eventuell förändring ska kunna upptäckas. Den kritiska 

diskursanalysen – metoden för uppsatsen – är mycket öppen vad gäller just materialet och 

försvårar således inte valet. Materialet för den här uppsatsen utgörs av platsannonser. 

Anledningarna till detta presenteras nedan i materialkapitlet. 

Inte heller kommer hela Växjö kommuns språkhistoria att undersökas. Vi vet att 

utbyggnaden av den offentliga förvaltningen upphörde på 1980- och 90-talen och att reformer 
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mot mer marknadstänkande började genomföras i samband med detta (Jfr Rothstein 2008: 50; 

Agevall 2005: 22). Uppsatsen beskriver därför förändringen i språket från och med 1970-talet 

fram till idag. Språkbruket före 1970-talet undersöks alltså inte. 

Med detta sagt, är det dags att för en kort presentation av den offentliga förvaltningen, 

innan teorierna om marknadsanpassning och New Public Management presenteras. 



10 

 

Förvaltningen, den offentliga sektorn och välfärdsstaten 

Innan jag går igenom den teoretiska grunden för mitt arbete, vill jag dels förtydliga några av 

de begrepp jag kommer att använda mig av, dels ge en kort bakgrund till den offentliga 

förvaltningens roll i samhället. 

När det gäller begreppen finns det flera olika möjliga definitioner på ”förvaltning” och 

”offentlig sektor”. Jag ska här endast presentera dem som sammanfattar det jag menar när jag 

använder begreppen i uppsatsen. 

När jag skriver om offentlig förvaltning utgår jag ifrån Lennart Lundquists definition som 

beskriver förvaltningen som ”den organisation som har till uppgift att bereda och 

implementera politikernas (de politiska församlingarnas och regeringens) på alla nivåers 

beslut” (1992: 16). Landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige ingår inte i denna 

definition, eftersom de består av folkvalda politiker (14). 

Den offentliga förvaltningen, eller förvaltningen, som vi också kan kalla den, är ”en del 

av den offentliga sektorn” (Premfors, Ehn, Haldén & Sundström 1991: 91). Premfors med 

flera nämner den internationellt rekommenderade definitionen av offentlig sektor, vilken 

lyder: 

Offentlig sektor omfattar alla institutionella enheter som inte är marknadsproducenter och 
vars produktion är avsedd för individuell och kollektiv konsumtion, huvudsakligen 
finansierad med obligatoriska betalningar från enheter som hör till andra sektorer 
och/eller enheter vars uppgift är att omfördela inkomster och förmögenheter. 

(Statskontoret, i Premfors, Ehn, Haldén & Sundström 1991: 93) 

Enklare uttryckt innefattar den offentliga sektorn ”verksamheter som är av gemensamt 

intresse för medborgarna och som bedöms inte kunna utföras av andra på ett tillfredsställande 

sätt” (Premfors, Ehn, Haldén & Sundström 1991: 92). 

Förvaltningsuppgifter kan utföras av flera olika typer av organisationer (Premfors, Ehn, 

Haldén & Sundström 1991: 143). Jag har valt att kalla alla sådana organisationer och alla 

organisationer inom offentlig sektor för offentliga organisationer. Jag använder mig således 

inte av ”myndighet”, eftersom jag anser det svårt att hitta en lämplig definition av det 

begreppet. 

När jag använder mig av begreppet ”kommun” syftar jag, så länge inget annat framgår, 

på kommunen som helhet och inte de enskilda nämnderna (Jfr Wennergren 2008: 17; 

Lundquist 1992: 15) eller andra organisatoriska enheter inom kommunen (Jfr 15). 
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Hur förvaltningens existens motiveras 

Den främsta anledningen till att en offentlig förvaltning överhuvudtaget behövs, är förstås att 

allt som bestämts politiskt på något sätt måste genomföras i praktiken.  Utan förvaltningen 

skulle de politiska besluten inte ha någon större betydelse, eftersom de inte skulle kunna 

omsättas i verkligheten (Rothstein 2009: 7).  

Den offentliga förvaltningen är, som nämndes tidigare, en del av den offentliga sektorn. 

Tätt förknippad med den offentliga sektorn finns, som jag tog upp i inledningen, också idén 

om den så kallade välfärdsstaten, det vill säga att staten bör tillhandahålla vissa sociala 

tjänster. Denna idé kan motiveras på flera sätt. Det ena argumentet grundar sig på en tanke om 

att alla människor har lika värde och därmed borde ha lika sociala rättigheter (Rothstein 2008: 

56). Om staten tillhandahåller tjänster kan alla få lika tillgång dem. 

Det andra argumentet är ekonomiskt (Rothstein 2008: 56) och bygger på en idé om så 

kallade ”kollektiva nyttigheter” (51). Varor inom just denna kategori, kännetecknas av att 

ingen kan hindras från att använda dem, som till exempel ren luft, och att de orsakar externa 

effekter även för dem som inte använder dem, som till exempel ”buller från bilar” (51). 

Många sociala tjänster hör inte till kollektiva nyttigheter, då det faktiskt går att utesluta 

människor från att använda dem, som till exempel möjligheten att gå till doktorn. Däremot 

kan många varor och tjänster få externa effekter om människor inte har möjlighet att utnyttja 

dem. Ett exempel på en sådan tjänst är möjligheten att få hjälp att bli frisk från ”smittsamma 

sjukdomar” (52). Diskussionen om just vad som bör räknas till kollektiva nyttigheter pågår 

ständigt (52). 

En annan grundläggande idé bakom det ekonomiska argumentet för välfärdsstaten är att 

”produktionen av välfärdstjänster” kännetecknas av ”asymmetrisk information” (54). På en 

väl fungerande marknad känner alla aktörer till pris, kvalitet och leveransvillkor, vilket 

innebär att informationen är ”symmetrisk” (54). Men om välfärdstjänster blir privata, finns en 

stor risk att de med sämre förutsättningar gallras bort och inte får den hjälp de skulle behöva. 

Personer med sämre förutsättningar kommer därför att försöka dölja information om 

exempelvis hälsotillstånd. Både sökandet efter och undanhållandet av information skulle kosta 

samhället mycket. Vidare skulle vissa tjänster som till exempel försäkring mot arbetslöshet på 

grund av inflation troligen inte alls erbjudas på någon marknad. Men om istället staten 

tillhandahåller sådana sociala tjänster och försäkrar alla medborgare, uppstår inte dessa 

kostnader, eftersom behovet att söka och undanhålla information inte finns (54-56). 
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När det offentliga och marknaden blandas 

I följande avsnitt beskrivs marknadsanpassningen av det offentliga och vad New Public 

Management innebär. 

Jag utgår i mitt uppsatsarbete ifrån teorier och forskning som menar att den offentliga 

förvaltningen alltmer har börjat anamma idéer från den privata marknaden bland annat vad 

gäller organiseringen. Här finns alltifrån bredare teorier om en allmän rörelse mot mer 

marknadstänkande i samhället (Marquand 2004; Fairclough 1993 m.fl.), till teorier som visar 

på handfasta reformprogram riktade mot den offentliga förvaltningen, såsom New Public 

Management, hädanefter kallat NPM (Christensen & Lægreid 2002; Agevall 2005 m.fl.). Jag 

inleder med de bredare teorierna om förändringar i samhället och övergår sedan till att titta 

närmare på NPM. Jag avslutar med att presentera kritik som riktas mot de nya 

marknadsströmningarna. 

En allmän marknadsorientering 

I artikeln ”Critical discourse analysis and the marketization of public discourse: the 

universities” beskriver Norman Fairclough de marknadsorienterade idéer som han menar har 

fått mycket stort utrymme i den offentliga sektorn under och efter Thatcher-eran (1993). 

Fairclough beskriver visserligen endast fallet i Storbritannien, men påpekar samtidigt att det 

är frågan om en global strömning (1993: 138), varför jag anser att hans teori är väl värd att 

nämna även när det handlar om svensk offentlig sektor. Fairclough ser marknadsidéernas 

inträde i den offentliga sektorn som en form av allmänna nyliberala strömningar. Att de fått så 

stort utrymme beror enligt honom på tre olika utvecklingstendenser. För det första, är vårt 

samhälle ”posttraditionellt” (Giddens i Fairclough 1993: 139). Vi ifrågasätter alltmer det 

samhälle vi lever i och för att kunna rättfärdiga beslut, väger vi gärna olika möjligheter mot 

varandra. Detta för med sig att dialog och öppenhet blir allt viktigare, vilket i sin tur gör att 

den allmänna diskursen blivit alltmer informell och inriktad på konversation. Detta kan ses 

både som att den privata sfären tagit över den offentliga och att den offentliga tagit över den 

privatas uttryckssätt (139-140). För det andra, är dagens samhälle ”reflexivt” i den 

bemärkelsen att vi är mer beroende av expertkunskaper och att vi använder dessa kunskaper 

när vi ”organiserar” samhället (140-141). Experter skapar nya diskurser, som får ligga till 

grund för förändringar (140-141). För det tredje är samhället vi lever i till stor del inriktat på 

marknadsföring och konsumtion. Genrer blandas för att ”sälja” bättre och den offentliga 
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sektorn tycks marknadsföra sig själv på nästan samma sätt som den privata (Wernick, 

Featherstone i Fairclough 1993: 141-142). 

Rothstein beskriver det som han och flera andra menar är en tendens till ökad 

individualisering i dagens Sverige. Även om de flesta fortfarande står bakom idén om en 

gemensam välfärdsstat, vill människor idag inte gärna ”underkasta sig en enhetlig utformning 

av sociala tjänster”, utan önskar få möjlighet att göra individuella val, även när det handlar om 

välfärdsstatens verksamhet och ”tjänster” (Inglehart i Rothstein 2008: 62). Detta kan föra med 

sig att den offentliga sektorn på ett liknande sätt som den privata, bland annat måste kunna 

erbjuda olika sorters tjänster och ”nischa” sig. En lösning kan då bli att helt enkelt anamma 

idéer från den privata marknaden eller att helt eller delvis privatisera verksamheten. 

Det ironiska i detta sammanhang är att individualiseringen faktiskt kan ses som en följd 

av utbyggnaden av välfärdsstaten, eftersom välfärden syftar till att öka medborgarnas 

”individuella frihet” i socialt och ekonomiskt avseende (Muckenberger i Rothstein, 2008: 62). 

Välfärdsstaten kan alltså på så sätt sägas motverka sig själv. 

David Marquand beskriver, liksom Fairclough, situationen i Storbritannien, som han 

menar alltmer kännetecknas av en ”decline of the public” (2004), ett försvagande av det 

gemensamma till förmån för ett ökat marknadstänkande. Orsakerna till att de nyliberala 

strömningarna lyckats ta över och sakta men säkert tränga undan idéer om ett slags offentligt 

allmänna bästa, menar Marquand, beror bland annat på att dessa nya strömningar betonar 

medborgarnas rätt till individualism, vilken anses svår att förena med det offentliga (Jfr 92-

93). 

New Public Management 

En tydlig koppling till de bredare nyliberala och marknadsorienterade strömningarna, vilka 

just presenterats, har begreppet New Public Management. NPM kan syfta såväl på en allmän 

rörelse mot ett förändrat sätt att organisera och styra den offentliga förvaltningen på, som på 

mer specifika reformprogram (Jfr Sahlin-Andersson 2000: 1). 

Grundläggande idéer inom NPM är att ”sociala framsteg uppnås genom en ökning av 

produktiviteten” (Agevall 2005: 21) och att den offentliga förvaltningen skulle tjäna på att 

organiseras på ett liknande sätt som den privata marknaden. Genom bland annat konkurrens 

och marknadsorganisering, menar man, kan ett samhälle säkerställa att produkter och service 

håller hög kvalitet och fungerar kostnadseffektivt (Agevall 2005: 22). 
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NPM-reformerna började genomföras på 1980-talet i de anglosaxiska länderna (Sahlin-

Andersson 2000: 1), men även i Sverige har dessa idéer kommit att bli en viktig del av den 

offentliga förvaltningen. Som jag beskrev i inledningen, var det här främst på 1990-talet, 

under och efter den ekonomiska krisen, som avregleringar och bolagiseringar inom offentlig 

förvaltning blev ett sätt att sänka kostnaderna och förbättra effektiviteten (Jfr Forssell 2002: 

286). Reformerna har genomförts på alla politiska nivåer; lokala, regionala och statliga. 

Verksamheterna på lägre nivåer, så att säga ”längre ifrån staten”, tycks dock ha varit mest 

reformivriga (285). 

Christine Blomquist förklarar att reformer har blivit ett så vanligt sätt för offentliga 

organisationer att hantera de krav som ställs på dem, att det nu snarare är reformerna som kan 

betraktas som det normala, stabila och rutinmässiga och inte icke-förändring. Syftet med 

reformer är i dessa fall inte i första hand att de ska vara ”aktivitetsskapande” och faktiskt 

förändra något på något omvälvande sätt, utan att de ska generera legitimitet (1996: 13-14). 

Genom att reformera visar organisationerna i fråga att de tar sitt ansvar för att försöka lösa 

problem och vinner på så sätt omgivningens respekt (13-14).  

Till sist bör det nämnas att även om många av NPM-idéerna i grunden är hämtade från 

nyliberal ideologi, så har NPM-reformer också genomförts under bland annat 

socialdemokratiskt styre (Jfr Forssell 2002: 273). 

NPMreformer 

När NPM-idéer implementeras kan de naturligtvis ta sig olika uttryck (Sahlin-Andersson 

2000). Mitt syfte med följande avsnitt är därför inte att göra någon fullständig förteckning 

över konkreta reformer, utan att visa några sätt, på vilka ”ideologin” har omsatts i praktiken. 

Anders Forssell identifierar tre typer av NPM-reformer som genomförts i Sverige. Dels 

finns reformer som har syftat till att förbättra den interna effektiviteten. Detta inkluderar till 

exempel att verksamheterna i fråga i större utsträckning blir ansvariga för sina resultat, men 

också att individuell lönesättning införs. Andra reformer har genomförts med målsättningen 

att förbättra medborgarnas valfrihet, exempelvis när det gäller val av utbildning och vård. En 

tredje typ av reformer har handlat om att öka kostnadseffektiviteten genom ökad konkurrens, 

och innefattar till exempel arbete med kontrakt (2002: 278-279). 

Staffan Blomberg utgår ifrån Christopher Hoods åtta ”grundkoncept” inom NPM-

ideologin och tittar på hur dessa har omsatts inom kommunal äldreomsorg i Sverige 

(Blomberg 2004: 106). Grundkoncept ett handlar om att enheter inom kommunen görs mer 
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självständiga och har bland annat omsatts till ett ”koncerntänkande”, där olika enheter har fått 

ett eget resultatinriktat budgetansvar (106). Koncept två gäller ”marknadsorientering och 

konkurrens”, vilket Blomberg visar bland annat har betytt att uppdrag läggs ut på entreprenad 

(106). En strävan efter en ”ledningsstil” liknande den i den privata sektorn är det tredje 

konceptet och har bland annat kommit till uttryck genom att chefer rekryteras utifrån (106). 

Mer disciplinerad hushållning med resurser – koncept nummer fyra – har omsatts till 

effektivisering och externa jämförelser. Det femte konceptet handlar om större kontroll av 

”ledningsarbetet” och innebär enligt Blomberg att ledningarna blivit mer centraliserade och 

specialiserade (106). Tydliga och mätbara resultat och mål – det sjätte konceptet – visar sig 

genom att målformuleringar och uppföljningar av resultat har fått större utrymme i arbetet. 

Det sjunde konceptet innebär en strävan efter mer kontroll av det som produceras, till exempel 

genom att resurser och betalning baseras på prestation. Slutligen bygger NPM på ökad 

”service- och kundorientering”, varför så kallade ”kundråd” och olika garantier har införts för 

att bättre kunna hantera ”kunderna”, det vill säga medborgarna (106). 

Lena Agevall har sammanfattat de vanligaste ”ingredienserna” i NPM efter hur de 

påverkar styrning, konkurrens, ledningsroller, medborgare och språk (2005: 23-24). Vad 

gäller styrningen av verksamheten förändras den så att resultat- och ekonomistyrning blir 

vanligare, man arbetar ofta med kontrakt och de anställda får individuella löner och 

”prestationsersättningar” (23). Även jämförelser och utvärderingar blir ett sätt att styra och 

kontrollera verksamheten (23). Konkurrenssituationen blir mer utpräglad genom 

privatiseringar, införande av kvasimarknader och genom att verksamheten delas in i 

”beställare” och ”utförare” (23-24). Ledningsrollerna förändras främst så tillvida att 

förvaltningscheferna får större handlingsutrymme. Medborgaren ses inom NPM-förvaltningen 

som en ”kund” som kan påverka genom sin ökade valfrihet (24). Språket förändras genom att 

begrepp lånas in från marknaden. Medborgaren blir till exempel till en ”kund” och kommunen 

en ”koncern” (24). 

NPM – kritik och paradoxer 

Marknadsanpassningen av den offentliga förvaltningen och NPM har utsatts för hård kritik. I 

stort sett samtliga forskare som jag nämnt ovan, ser också problem med att föra över den 

privata marknadens idéer på den offentliga förvaltningen. För NPM innebär inte bara att andra 

”tekniker” att styra förvaltningen med införs, utan också att andra mer marknadsorienterade 

värden får fäste i den (Denhardt & Vinzant Denhardt 2000: 551). I följande avsnitt tar jag upp 
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ett antal problem och paradoxer som kan uppstå, när privata idéer förs över på den offentliga 

arenan. 

Egen nyttomaximering 

Resonemanget inom NPM bygger till stora delar på nyliberal ideologi, inom vilken människor 

– ”politiker, chefer, tjänstemän/närbyråkrater och medborgare” – antas tänka rationellt och 

sträva efter att få sitt egenintresse tillgodosett (Agevall 2005: 22).  Bara inom den privata 

familjesfären kan människan, enligt detta synsätt, ge upp något av det som är bäst för henne 

själv för att andra ska få det bättre. Samtidigt bygger allt offentligt på att människor faktiskt är 

beredda att ge upp en viss del av sin egen vinning för att andra, även utanför familjen, ska få 

det bättre (Marquand 2004: 91). 

Den offentliga sfären kan sägas höra ihop med ett demokratiskt medborgarskap, en sorts 

allmänhetens intresse, där människor ses just som medborgare och inte som rationella, 

självmaximerande kunder (Denhardt & Vinzant Denhardt 2000: 552). Marquand ser det som 

att den offentliga delen av samhället är tätt förknippat med allmänintresset, där medborgare 

möts på jämlika villkor, och där tillgången till service styrs av behov, snarare än ekonomi 

eller personliga relationer (27). Att blanda in marknadsliberala idéer i offentlig verksamhet 

ifrågasätter med andra ord själva tanken bakom något offentligt överhuvudtaget. 

Den offentliga förvaltningens roll 

Politikernas möjlighet till inflytande minskar också den i takt med att offentliga 

organisationer blir mer decentraliserade och självständiga (Christensen & Lægreid 2002: 

304), eftersom politiker inte har någon egentlig rätt att bestämma över exempelvis företag 

eller entreprenadverksamheter. Medborgarna får därmed svårt att utkräva ansvar av 

förvaltningen, eftersom det inte längre finns något direkt samband mellan och den 

representativa demokratin (Agevall 2005: 106). Det blir helt enkelt oklart om det i slutändan 

är enheterna själva eller politikerna som egentligen är de ansvariga (Christensen & Lægreid 

2002: 307). 

Agevall skriver att det inom NPM-filosofin finns en tendens till att se förvaltningens 

verksamhet som ”skild från politiken i övrigt”. Men som Agevall förklarar, kan den åtskillnad 

inte göras, för ”Samma medborgare finns både på input-sidan och output-sidan av det politiskt 

demokratiska systemet” och vilka uppgifter som läggs på förvaltningen att utföra, beslutas av 

politikerna (2005: 12). Medborgarna bedömer också ofta politiken utifrån de erfarenheter han 

eller hon gjort med förvaltningen (12). Dessutom spelar förvaltningen en roll när de 
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förbereder beslut som fattas av politiker (Rothstein 2008: 7). Med andra ord är förvaltningen i 

allra högsta grad politisk. 

Införanden av så kallade ”garantier” är också motsägelsefulla, då det ”aldrig [är] ägaren 

som behöver en garanti” (Agevall 2005: 150, kursiv i original). Eftersom det demokratiska 

systemet grundar sig på att det är medborgarna som styr sig själva och kan ställa politikerna 

till svars för den offentliga verksamheten, uppstår en paradox, då medborgarna alltså får 

garantier av ”sin egen” verksamhet (150). 

Tom Christensen och Per Lægreid menar att när medborgaren ses som kund, blir det upp 

till de offentliga institutionerna att bestämma vilka ”tjänster” som ska tillhandahållas. Risken 

finns att sådana institutioner tänker mer på ekonomiska resultat, än på medborgarnas behov 

(2002: 306-307). 

Grundläggande värden 

Även de värden som ska gälla för förvaltningen påverkas när NPM- och marknadsreformer 

införs. När ekonomiska värden står i fokus, finns en risk att andra tonas ned (Agevall 2005: 

11). Produktivitet och kostnadseffektivitet i all ära – men det tål att tänkas på vad som händer 

med demokratin, rättvisan, rättsäkerheten och etiken, när den offentliga förvaltningen 

omformas för att likna den privata marknaden (13; Denhardt & Vinzant Denhardt 2000: 550, 

557). Rothstein ställer sig frågan vad som händer med principerna ”saklighet, opartiskhet och 

likhet inför lagen” – som finns fastställda i regeringsformen – när offentlig verksamhet 

övergår till att likna privat (Rothstein 2008: 9). Istället för att garantera till exempel 

rättsäkerhet genom speciella rutiner, vilket vore det normala i en mer klassisk Webersk 

byråkrati (Jfr Rothstein 2008: 69), litar man nu på att marknadsmekanismerna ska sköta detta 

(Denhardt & Vinzant Denhardt 2000: 551). 

En annan risk med NPM består i att konkurrens ökar risken att verksamheten väljer att 

”plocka russinen ur kakan”, det vill säga att exempelvis välja de ”kunder” (medborgare) som 

ger minst utgifter och välja bort dem som behöver extra hjälp och därför också ”kostar” mer 

(Agevall 2005: 140). Detta går tydligt emot grundläggande värden såsom rättvisa och 

likabehandling. 

Inte heller är det helt enkelt att utvärdera, följa upp och mäta arbete för det allmänna 

bästa. Sådana värden är inte mätbara eller kvantifierbara på det sätt som resultatet av arbete på 

den privata marknaden är, där målet främst är vinst (Jfr Marquand 2004: 111; 136). 
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NPM och anställning 

NPM-ideologin har även fått genomslag i anställningsprocesser och arbetsvillkor. Om det 

tidigare var den som hade den ”rätta” formella utbildningen och redan hade arbetat en längre 

tid inom den offentliga organisationen som fick jobbet, så ligger betoningen nu istället på mer 

personliga egenskaper (Bergström 2008: 185). Vidare tillämpar, som redan nämnts, många 

offentliga organisationer idag individuell lönesättning (Forssell 2002: 279). Att lönerna inom 

offentlig sektor i allmänhet är lägre än i det privata näringslivet, kunde tidigare vägas upp av 

att offentliga tjänster ofta innebar en högre grad av anställningstrygghet (Bergström 2008: 

179). Men efter omstruktureringar och nedskärningar finns denna trygghet inte längre kvar. 

Arbete i offentlig tjänst kan idag därför snarare betraktas som något negativt, eftersom både 

”löner, fortbildningsmöjligheter och status” generellt sett är sämre än i det privata näringslivet 

(190).  

Språk och diskurs i offentlig förvaltning 

Som jag nämnde i inledningen och under ”mål och syfte” anses NPM och 

marknadsanpassningen inom offentlig sektor även kunna få följder gällande organisationers 

språk. 

Bland andra Marquand påpekar just detta; att en förändring av de offentliga 

organisationerna – som kommunicerar en viss diskurs – också påverkar den allmänna 

diskursen i sig till att bli mer marknadsorienterad (2004: 105). 

Hans Krause Hansen, Roy Langer och Dorte Salskov-Iversen förklarar att en följd av att 

fenomen från den privata marknaden förs in i den offentliga sektorn, blir att marknadsföring 

och så kallad ”branding” blir viktigare även för offentliga organisationer. Författarna utgår 

ifrån att denna nya image-diskurs är konstituerande, det vill säga att sättet att presentera sig på 

också kan komma att påverka den framtida organiseringen av och sättet att se på 

verksamheten (2001: 182). En organisations legitimitet, eller till och med dess överlevnad, 

blir således beroende av hur väl den framstår i samhällets, medborgarnas och politikernas 

ögon (167-169). Detta innebär att offentliga organisationer kommer att konkurrera med 

varandra i sin strävan att ”se bra ut”, vilket i sin tur betyder att staten i slutändan konkurrerar 

med sig själv (Jfr Agevall 2005: 165). 

Även Magnus Fredriksson beskriver hur viktig den externa, strategiska kommunikationen 

är för organisationer idag, då sådan kommunikation ”är ett medel i kampen om 

offentligheten” (2008: 21). Fredriksson tittar enbart på företag i sin studie, men jag menar att 
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hans resonemang går att tillämpa även på offentlig verksamhet, då dess konkurrenssituation 

alltmer kommit att likna den privata. 

Fredriksson utgår ifrån Ulrich Becks teori om ”reflexivitet”, det vill säga att dagens 

samhälle blir alltmer ifrågasättande. En organisations existens måste ständigt försvaras och ett 

sätt att göra det på, menar Fredriksson, är att skapa en ”identitet”, att ”profilera sig” (30-31). 

Fredriksson skiljer på ”identitet”, ”profil” och ”image” (45-46). Identiteten handlar om vad 

organisationen egentligen är, medan profilen är det som organisationen vill vara, det vill säga 

de ”värderingar, självförståelse och tolkningar av omvärlden” som organisationen visar upp 

utåt (45-46). Genom att presentera sig som en attraktiv, väl fungerande organisation, kan 

organisationen förhoppningsvis försvara sin existens och undgå att ifrågasättas. Image, till sist 

är den uppfattning intressenter har av organisationen (46-47). En organisations 

kommunikation syftar därför till att skapa och förändra den uppfattning som omgivningen har 

om organisationen, för att på så sätt kunna handla friare och inte bli ifrågasatt (48). Detta 

innebär samtidigt att det som organisationen väljer att visa upp inte är några verkliga 

”sakförhållanden”, utan ”skenbilder” (50). Det som kommuniceras är endast det som 

organisationen vill att omgivningen ska se (50). 

Fairclough ser etiska problem med att marknadsföring tar över allt fler områden i 

samhället. För om allt handlar om att sälja så mycket så möjligt, blir det svårt att avgöra vad 

som egentligen är sant och vad som bara är marknadsföringstrick (1993: 141-142). 

Jag kommer att återkomma till de språkliga aspekterna av marknadsorienteringen och hur 

språket och marknadsorienteringen/NPM faktiskt anses påverka varandra i avsnittet om 

diskursanalys som nu följer. 
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Diskursanalys 

Som ytterligare teorisk grund för min uppsats och som metod för analysarbetet har jag valt att 

använda diskursanalysen. På grund av att diskursanalysen både kan ses som en teori och en 

metod (Flowerdew 2008: 197-198; Bergström & Boréus 2005: 306), inleder jag med en 

beskrivning av den som teori, för att sedan gå över till att titta närmare på den som metod. 

Uppdelningen mellan teori och metod hjälper dock bara till att ge kapitlet en tydligare 

struktur. Diskursanalysen ska trots det ses som ett sammanhängande ”paket” bestående av 

både teori och metod, där metoden knappast kan användas skiljd från teorin eller vice versa 

(Jfr Winther Jørgensen & Phillips 2000: 10). 

I båda avsnitten ligger fokus på den inriktning inom diskursanalysen som kallas ”kritisk 

diskursanalys”, hädanefter förkortat till CDA, framförallt utvecklad av Norman Fairclough. 

Det finns flera andra inriktningar inom diskursanalysen, men just CDA passar mitt problem 

mycket bra, eftersom den lyckas knyta språk och diskurs till de sociala strukturerna i 

samhället. 

CDA som teori 

Diskursanalytikerna utgår ifrån att vi för att kunna kommunicera måste använda oss av 

språket (Georgakopoulou & Goutsos 1997: 1). Utan språk kan vi helt enkelt inte uttrycka vad 

vi vill eller våra tankar. Språket är därför en social handling (Bhatia, Flowerdew & Jones 

2008: 2). 

I diskursanalytiska sammanhang är språk och text tätt sammanlänkade. Fairclough 

definierar exempelvis ”text” som både skrivet eller talat språk (2000: 168). I dagens samhälle 

har texter en mycket stor betydelse. Med hjälp av dem kommunicerar vi med varandra och vi 

får en stor del av vår information från just texter, bland annat genom media (165; Bergström 

& Boréus 2005: 13). Varje text, menar man inom diskursanalysen, ”är resultatet av att en eller 

flera personer velat förmedla något till andra” (13). Texter är alltså ”kommunikativa”; de har 

till uppgift att förmedla någonting (16). De har vidare både en ”innebördsaspekt” och en 

”interpersonell” aspekt, eftersom de dels uttrycker vad författaren tänker och dels hjälper till 

att skapa både identiteter och relationer till andra (16; Fairclough 1993: 136). 

Fairclough ser språkanvändning som en ”social praktik” (1993: 134) och varje praktik är 

ett sätt att presentera världen på. Göran Bergström och Kristina Boréus förklarar ”social 

praktik” som  
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[S]ätt som interagerande människor gör saker på. Det är fråga om handlingsmönster, 
vanor och konventioner som kan vara mer eller mindre regelstyrda. 

(2005:17) 

Genom att använda språket och skapa text, skapar vi mening (Fairclough 2000: 168-169). Det 

vi uttrycker med språket och i texter är inga neutrala beskrivningar av verkligheten. Istället 

genererar vi med hjälp av språket en bild av den sociala verklighet vi lever i, och därmed 

skapar och påverkar vi samtidigt den sociala verkligheten i sig (Bergström & Boréus 2005: 

305). 

Det är här diskursbegreppet kommer in. Definitionerna av begreppet är många, men 

Bergström och Boréus utgår ifrån Faircloughs CDA och beskriver diskurs som ett skrivet eller 

talat språk som också innehåller en social dimension, där språket både påverkas av och 

påverkar vår verklighetsuppfattning (308). Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips 

definierar begreppet på ett liknande sätt genom att säga att en diskurs är ”ett bestämt sätt att 

tala om eller förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (2000: 1). Diskursen kan med andra 

ord beskrivas som hur vi uttrycker vår bild av världen med hjälp av texter (Jfr 

Georgakopoulou & Goutsos 1997: 4). 

Som framgår av definitionerna ovan, menar CDA-teoretikerna inte bara att vi genom 

diskurser påverkar eller skapar den sociala verklighet vi lever i. De anser det vara lika sant att 

den sociala verkligheten påverkar diskursen (2005: 308; Fairclough 1993: 134). Diskursen 

och det sociala runtomkring står således i ett ”dialektiskt förhållande” till varandra (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000: 68), diskursen är både ”konstituerande” och ”konstituerad”, det 

vill säga den både påverkar och påverkas av den sociala strukturen. CDA-teoretikerna anser 

nämligen att det även finns sociala, icke-diskursiva praktiker som ”det politiska systemets 

struktur och mediernas institutionella struktur”, till skillnad från poststrukturalister som inte 

gör denna åtskillnad (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 68). Diskurs anses inom CDA 

endast höra samman med text och språk samt ”andra semiotiska system som exempelvis 

gester och mode” (25). Den diskursiva praktiken och den sociala strukturen är alltså skilda åt, 

samtidigt som de påverkar varandra (25). 

Genom sitt dialektiska förhållande till den sociala strukturen är diskurser intressanta att 

undersöka även ur ideologi- och maktsynpunkt (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 69). 

Fairclough menar, som redan nämnts, att en text både har en ”ideationell” (innehållslig) 

dimension och en ”interpersonell” dimension (skapar identiteter och relationer mellan olika 

grupper) (1993: 136). Genom att använda sig av en viss diskurs, kan sociala strukturer 

påverkas åt ett önskat håll, så att en viss grupp tjänar på det och en annan grupp förlorar. 
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Diskurser kan med andra ord hjälpa till att upprätthålla sneda maktförhållanden och 

”hegemonier” kan uppstå, där en viss ideologi uppnår en överordnad ställning (Jfr Winther 

Jørgensen & Phillips 2000: 79). Hegemonier ses inom CDA dock inte som stabila eller 

omöjliga att förändra (80). Genom att kritiskt undersöka diskurser kan vi nämligen 

medvetandegöra och ifrågasätta maktförhållanden (69-70). Det ”kritiska” i kritisk 

diskursanalys, CDA, syftar till just detta; att blottlägga och arbeta emot orättvisor i samhället 

(Bhatia, Flowerdew & Jones, 2008: 11). Kan vi förändra diskursen, kan vi också förändra de 

sociala strukturerna, resonerar CDA-teoretikerna (Jfr Winther Jørgensen & Phillips 2000: 16). 

Många människor är inte medvetna om den makt som finns i diskurser, men genom CDA kan 

fler få upp ögonen för vilka gränser språket och diskurser skapar (Fairclough 1993: 142). 

CDA som metod 

Diskursanalysen är mycket öppen när handlar om vilket material som analyseras; både 

skrivna och talade och i övrigt olika typer av ”texter” går att undersöka (Georgakopoulou & 

Goutsos 1997: 22). Likaså finns det ett stort antal olika ”verktygslådor” att använda sig av vid 

analysen (Flowerdew 2008: 199-200). Jag ska nedan därför bara nämna exempel på vad som 

kan vara intressant att utforska i en CDA-analys. 

Ovan skrev jag att man inom CDA menar att det både finns en diskursiv och en icke-

diskursiv praktik. När diskurser ska analyseras ses de inom CDA dock som tredimensionella. 

Dels undersöks den sociala praktiken och dels den diskursiva praktiken, som diskursen är en 

del av och vilka jag alltså redan nämnt under ”CDA som teori”. Men dessutom undersöks 

diskurser inom CDA som texter, där det är den lingvistiska strukturen som står i fokus 

(Bergström & Boréus 2005: 322). 

I vilken ordning dessa aspekter undersöks, är upp till den som genomför analysen att 

bestämma. Jag har valt att följa den ordning som Fairclough ofta använder i sina analyser, där 

han inleder med en tolkning av den diskursiva praktiken, fortsätter med en beskrivning av 

texten och avslutar med att tolka den sociala praktiken (1992: 231). 

Diskursiv praktik 

När det gäller analysen av den diskursiva praktiken, är det främst produktionen och 

konsumtionen av en text och en diskurs som är av intresse (Winther Jørgensen & Phillips 

2000: 85). Att undersöka hur konsumtionen ser ut är dock mer ovanligt (86) och i uppsatsen 

inriktar jag mig på att undersöka hur produktionen ser ut. 
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Då produktionen studeras tittar man till exempel på ”intertextualitetet” och 

”interdiskursivitet”. Intertextualitet handlar om att alla texter bygger på tidigare texter. 

Interdiskursivitet innebär att en text är en sammansättning av olika diskurser och/eller genrer 

(Fairclogh 1993: 137). Medan diskurs står för ett ”kunskapsområde”, ett speciellt perspektiv 

att se världen ifrån, som till exempel ett ”feministiskt perspektiv” (135), står genrer för ”ett 

sätt att använda språket på, som förknippas med en viss aktivitet” (135). Som exempel på en 

sådan aktivitet ger Fairclough ”vetenskapliga artiklar” (135). 

Undersökningen av den diskursiva praktiken aktualiserar också det CDA-teoretikerna 

säger om makt och ideologi. Vi blandar nämligen inte vilka texter och diskurser som helst, 

utan detta styrs av konventioner (Fairclough 1992: 102). 

Text 

Materialet undersöks enligt CDA också som text. Det är då lingvistiken och grammatiken som 

beskrivs närmare. 

Exakt vad som undersöks i textanalysen skiljer sig åt beroende på vem som genomför 

analysen och vilken text det handlar om. Fairclough föreslår en indelning av textanalysen i 

”vokabulär”, ”grammatik”, ”sammanhållning” och ”textstruktur” (1992: 75, min 

översättning). Detta innebär att forskaren inleder med att titta på enstaka ord i vokabulären 

och ställer sig frågor som till exempel varför textförfattaren valt just de ord som han eller hon 

gjort. Sedan undersöks meningar, det vill säga grammatiken. Efter detta analyseras hur 

meningar och satser sammanfogas, till exempel om det sker via ord eller tecken. Till sist kan 

det vara intressant att titta på i vilken ordning olika delar av texten kommer, hur olika delar 

kombineras och så vidare (75; 77). 

Bergström och Boréus använder den ”kritiska lingvistiken” som utgångspunkt (2005; 

280). Då är det vanligt att syntaxen, meningsbyggnaden undersöks och då närmare bestämt 

”transitivitet, nominalisering, modalitet” (323).  Begreppet transitivitet beskriver hur 

”perspektivvalet” ser ut när ett ”skeende” i texten uttrycks (281) och kan beskrivas utifrån 

”processer, deltagare och omständigheter”. 

Processer kan vara antingen handlingar, någon gör något medvetet, eller händelser, där 

något sker utan att någon kontrollerar situationen (Bergström & Boréus 2005: 282, ej kursiv i 

original). Deltagare syftar på den eller de som gör något eller påverkas i en process. Den som 

handlar kallas agent, den som påverkas mottagare. Den som påverkas, men inte är av 
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mänsklig art, kallas objekt. Omständigheter innefattar tid och plats för skeendet (283, ej 

kursiv i original). 

Hur processer uppfattas går att påverka med hjälp av nominaliseringar eller 

passiviseringar (Bergström & Boréus 2005: 284-285, ej kursiv i original). Vid nominalisering 

görs verb eller adjektiv om till substantiv och substantivet får stå för processen istället 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000: 87). Vid passivisering sätts mottagaren i fokus och 

agenten kan tas bort (Bergström & Boréus 2005: 284-285). 

Modalitet handlar om ”i vilken utsträckning [det är] troligt att en person som uttrycker 

något står bakom vad som uttrycks” (Bergström & Boréus 2005: 323, ej kursiv i original), 

eller hur mycket talaren instämmer i det som sägs (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 87). 

Det påverkar bland annat hur talarens auktoritet uppfattas (88). 

Förutom syntax, tittar man inom den kritiska lingvistiken ibland också på ordvalen i 

texten. Intressant här är till exempel vilka pronomen som används, om texten innehåller 

många passivformer av verb och så vidare (Bergström och Boréus 2005: 286-287). 

Kim Christian Schrøder föreslår Robert Fowlers punkter från den kritiska lingvistiken 

som utgångspunkt för textanalysen. Här återfinns bland annat ”lexikala processer” 

(”vokabulär”, ”metaforer” etc.), ”transitivitet”, ”syntaktiska tranformationer” (som 

”passivisering” och ”nominalisering”), ”modalitet”, ”turordning” och talarnas inbördes 

relationer, underförstådda betydelser, samt ”tilltal” (innefattar exempelvis ”status” och 

”interpersonella relationer”) (Fowler i Schrøder 2002: 105-106, min översättning). 

Ytterligare andra som använder sig av diskursanalys har valt att titta på bland annat 

”nyckelord”, ”betydelsetunga ord”, ”metaforer” och ”processer” (Viscovi 2006: 107-109) och 

styckeindelning, ordningsföljd och konjunktioner (Georgakopoulou & Goutsos 1997: 65; 69; 

90). 

I min analys kommer jag att blanda dessa ”verktygslådor” och använda dem beroende på 

vad som är möjligt att hitta i texten. 

Social praktik 

När en diskurs undersöks som social praktik är det viktigt att titta närmare på den 

”diskursordning” i vilken den befinner sig. Begreppet diskursordning kan beskrivas som 

”olika diskurser som delvis täcker samma terräng, som de kämpar om att ge innehåll åt var 

och en på sitt sätt” (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 134). Här handlar det alltså om att 
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titta på vilka andra ”konkurrerande” diskurser som syftar till att beskriva samma fenomen, 

eller vilken större grupp av diskurser som den diskursiva praktiken ingår i. 

När diskursen undersöks i den sociala praktiken relateras den också till en vidare icke-

diskursiv struktur som exempelvis kan utgöras av politiska eller ekonomiska strukturer 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000: 25; 68).  Att undersöka den sociala praktiken som texten 

och diskursen ifråga befinner sig i, innebär därför bland annat att man tittar närmare hur ”de 

institutionella och ekonomiska” villkoren ser ut i diskursens omgivning (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000: 90). 

I mitt fall utgör organiseringen av den offentliga sektorn med NPM och 

marknadsanpassningen en stor del av den sociala praktiken. Winther Jørgensen och Phillips 

skriver att man som forskare bör ”bygga på den disciplin eller de discipliner som ägnar sig åt 

just den sociala praktik man intresserar sig för” (2000: 83). I mitt fall är som sagt 

organiseringen av den offentliga sektorn central och jag har därför främst utgått ifrån de 

kunskaper som finns om NPM och marknadsorientering inom statsvetenskapen, vilket 

framgår av teorikapitlet. 

Textanalysen och den diskursiva praktiken, liksom den diskursiva praktiken och den 

sociala praktiken sammanfaller delvis (Fairclough 1992: 73-74; 125). En viss genre kan till 

exempel förknippas med en viss vokabulär (vilken undersöks i textanalysen) (76) och med en 

viss social praktik (125). Indelningen av analysen i diskursiv praktik, textanalys och social 

praktik, ska därför inte ses som huggen i sten. Gränserna är i själva verket flytande (Jfr 

Winther Jørgensen & Phillips 2000: 90). 

CDA och problemformuleringen 

Som jag visat ovan finns det strömningar och reformer som förändrat organiseringen av den 

offentliga sektorn. Om man följer CDA-argumentationen, det vill säga att diskurser och 

sociala strukturer är ömsesidigt konstituerande, skulle det innebära att NPM-reformer som 

genomförts inom offentlig sektor påverkar diskursen inom den offentliga sektorn till att bli 

mer marknadsorienterad.  

Den kritiska diskursanalysen, CDA, lyckas på detta sätt knyta ihop det språkliga med den 

sociala strukturen. Denna teori och metod passar min problemformulering mycket väl, 

eftersom det som ska undersökas i uppsatsen är just hur NPM-reformerna och 

marknadsorienteringen påverkat språket. 
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CDA och tolkningsproblematiken 

För att kunna undersöka text, diskursiv praktik och social praktik, såsom CDA-teorin 

föreskriver och ta fram även mer dolda budskap, krävs en djupgående analys av materialet. 

Jag utesluter inte att det vore möjligt att analysera diskurser kvantitativt, men av de exempel 

på CDA som jag har stött på, har inget varit utformad på ett sådant sätt och inte heller jag 

kommer att räkna förekomst av uttryck eller liknande. I uppsatsen ska CDA därför ses som en 

kvalitativ metod. 

När man gör en kvalitativ kritisk diskursanalys krävs oundvikligen en ganska hög grad av 

tolkning; både när det gäller att förstå texten som undersöks och resultaten av analysarbetet 

(Bergström & Boréus 2005: 23). Till följd av att CDA är just kritisk kan den dessutom 

knappast betraktas som ideologiskt neutral (Meyer 2001). Till CDA:s försvar kan dock sägas 

att inget angreppssätt är helt och hållet opartiskt, men att man inom CDA åtminstone öppet 

erkänner att man är partisk (Bhatia, Flowerdew & Jones 2008: 12). Men det är också mycket 

viktigt att forskaren noggrant visar hur han eller hon kommit fram till resultaten i sin analys 

(Bergström & Boréus 2005: 352-353). 

Jag påstår inte att de tolkningar jag presenterat i min analys skulle vara de enda möjliga. 

Däremot försöker jag likt Bergström och Boréus föreslår, hela tiden förklara hur jag kommit 

fram till de tolkningar jag gör (2005). Jag använder mig också av citat för att ytterligare 

förtydliga mina tankegångar. 
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Studieobjekt och material 

Studieobjekt 

I uppsatsen vill jag studera hur NPM-ideologin och en allmän rörelse mot mer 

marknadstänkande i den offentliga förvaltningen har påverkat hur offentliga organisationer 

uttrycker sig. Uppsatsen är utformad som en fallstudie, det vill säga, jag gör ett nedslag i en 

offentlig organisation och tittar på hur NPM och marknadsorientering har påverkat diskursen 

inom just denna. Mitt mål med uppsatsen är således inte att uttala mig om hur alla offentliga 

organisationer i Sverige har förändrat sitt språk, utan att ta reda på hur marknadstänkande och 

NPM lyser igenom i språket i en organisation, i det här fallet Växjö kommun, som jag har valt 

till studieobjekt. 

Även om uppsatsen är utformad som en fallstudie är det naturligtvis bra om resultaten i 

viss utsträckning går att generalisera utanför det undersökta fallet (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud 2007: 100). Vad gäller generaliseringsanspråken har jag valt att följa 

argumentationen för så kallade ”typiska fall” (183). Den går ut på att det fall som väljs anses 

någorlunda generaliserbart så länge det ”inte skiljer sig systematiskt från andra fall i 

populationen” (187). Som jag beskrivit, är de nyliberala strömningarna och NPM ett utbrett 

fenomen i svensk offentlig sektor. Det är därför inte helt osannolikt att resultaten som 

kommer fram i analysen av Växjö kommun, även kan gälla för andra kommuner eller till och 

med för andra offentliga organisationer i Sverige. Dessutom kan Växjö kommun betraktas 

som en ganska ”vanlig” svensk kommun. 2006 var den med sina runt 80 000 invånare till 

exempel Sveriges 22:a största kommun (SCB 2007) och den räknas som en av 27 kommuner 

som innefattar en större stad (SCB 2008). 

Som Agevall och Forssell skriver, har de största förändringarna mot NPM skett på de 

lägre politiska nivåerna, det vill säga i kommuner och landsting (Forssell 2002: 285; Agevall 

2005: 25; se teorikapitlet). Dessutom har alltfler uppgifter kommit att decentraliseras till 

kommuner och landsting, vilket inneburit att de idag står för större delen av den offentliga 

sektorns konsumtionsutgifter (Montin 2007: 34). Kommunerna är på så sätt en stor och viktig 

del av den offentliga förvaltningen. Därför lämpar sig en kommun minst lika bra som till 

exempel en statlig myndighet som studieobjekt.  

Förutom att vara ett om inte typiskt, så åtminstone inte atypiskt fall, har Växjö kommun 

fördelen att vara min hemkommun. Detta har framförallt underlättat när det gäller tillgången 

till materialet. Växjö kommun annonserar nämligen i Smålandsposten, som finns tillgänglig 
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på universitetsbiblioteket, vilket gjorde det möjligt att skaffa sig en överblick över materialet. 

Hade jag valt en kommun längre bort hade materialet behövt beställas och risken hade varit 

stor att inte hitta något passande material eller att uppsatsarbetet hade blivit försenat. 

Undersökningen är som sagt en fallstudie, men även fallstudier tjänar på att innehålla 

någon form av jämförelse (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2007: 121; 254). Det 

jämförande inslaget i mitt fall innebär att jag tittar på Växjö kommuns språk vid olika 

tidpunkter. På så sätt är det möjligt att undersöka hur organisationens språk förändrats 

historiskt sett (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2007: 121). 

Material 

Diskursanalysen är generös när det handlar om vilka texter som analyseras, både vad gäller 

typ och storlek. Metoden i sig sätter därför inte upp några speciella hinder inför valet av 

material. Däremot, skriver Winther Jørgensen och Phillips, är det viktigt att se till hur 

materialet passar till problemformuleringen, hur relevant det är hos institutionen i fråga och 

hur tillgången till det ser ut (2000: 84). 

Till att börja med utgör tillgången till material hos Växjö kommun inget problem. En 

mycket stor del av kommunens dokument omfattas nämligen av offentlighetsprincipen, vilket 

gör det möjligt för vem som helst att få tillgång till dem.  Däremot bör materialet – för att 

passa problemformuleringen – kunna visa hur diskursen förändrats över tid. Samma typ av 

text bör därför ha funnits under en längre tid. Mitt val av material föll därför på platsannonser. 

Platsannonser 

Platsannonser har funnits sedan 1970-talet och kan därför antas uppvisa en eventuell 

förändring. Dessutom faller de under offentlighetsprincipen. 

Valet av just platsannonser kan emellertid också motiveras utifrån deras relevans för 

organisationen i fråga, det vill säga Växjö kommun (Jfr Winther Jørgensen och Phillips 2000: 

84). Som jag förklarade i teorikapitlet, har organisationers externa kommunikation kommit att 

bli allt viktigare. Som en följd av konkurrenssituationen blir det allt viktigare för 

organisationer att vinna legitimitet och verka attraktiv i omgivningens ögon. En lyckad extern 

kommunikation som bidrar till att organisationen framstår som bra för sin omgivning, är idag 

därför a och o (Jfr Fredriksson 2008; Hansen, Langer & Salskov-Iversen 2001; se avsnittet om 

språk och diskurs ovan). Platsannonser kan ses just som en form av sådan extern 

kommunikation; de vänder sig i första hand utåt till omgivningen, för att där presentera 
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organisationen och tjänsten. Eftersom den externa kommunikationen är av sådan stor vikt, kan 

organisationer antas försöka nå ut med sitt budskap även i platsannonser. 

Annonserna kan även antas vara riktade mot dem som redan finns i organisationen och 

kan därför ses som en form av intern kommunikation. Mary C. Moster och Terence Franklin 

skriver om vikten av god intern kommunikation i en organisation, inte bara för de interna 

relationernas skull, utan också för att medarbetarkommunikation påverkar den bild 

omgivningen har av organisationen. När kommunikationen med medarbetarna fungerar dåligt 

kommer även ”konsumenter” och andra intressenter att få en sämre bild av organisationen 

(1997: 120). Genom att presentera sig som en bra arbetsgivare och en attraktiv kommun, kan 

organisationen vinna legitimitet. 

Platsannonser har också en tydlig koppling till den sociala praktik som den språkliga 

praktiken är en del av (Fairclough 1992: 226). Som framgick i kapitlet om 

marknadsorienteringen och NPM, finns det de som menar att NPM och de 

marknadsorienterade strömningarna har påverkat anställningar och anställningsvillkor i den 

offentliga förvaltningen (Jfr Forssell 2002: 279; Bergström 2008: 179). Eftersom 

marknadsvärden påverkar anställningar, är det troligt att detta även syns i platsannonserna, 

vilket gör dem till ett intressant material att titta närmare på.  

Ytterligare en fördel med platsannonser som material är att de är ”täta” texter, det vill 

säga de innehåller mycket information på en liten yta. 

Sist men inte minst använder även Fairclough platsannonser i sin analys av den ökade 

marknadsorienteringen hos universitet i Storbritannien (1993). Det gör platsannonser till ett 

beprövat material inom CDA och för forskningsproblem inom liknande områden som mitt. 

Tidpunkter för nedslag 

För att kunna beskriva en förändring över tid, krävs ett material som kan representera olika 

tidpunkter (Jfr Fairclough 1992: 227). Som nämndes i inledningen, räknas 1990-talet som det 

kanske mest omvälvande och reformivriga årtiondet vad gäller marknadsorientering och 

NPM-reformer (Jfr Forssell 2002: 286) och materialet bör därför kunna uppvisa 

förvaltningsdiskursen både före, under och efter denna period. Att ta med alla Växjö 

kommuns platsannonser hade dock blivit alltför omfattande, varför jag fann det lämpligt att 

göra tre nedslag; ett före 1990-talet, ett under 1990-talet och ett efter 1990-talet. 

Vi vet som sagt att de största förändringarna mot mer marknad i den offentliga 

förvaltningen skedde på 1990-talet. Däremot finns ingen information om när på 1990-talet de 
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största förändringarna skedde, utan troligt är att det var fråga om en gradvis förändring. 

Nedslaget på 1990-talet borde därför ske tillräckligt långt in på 1990-talet för att åtminstone 

några mindre förändringar skulle ha hunnit ske, samtidigt som det inte får ligga alltför nära i 

tiden. Det första nedslaget för uppsatsen är därför 1993. Det andra nedslaget är 1978. Detta, 

då det kan antas vara tillräckligt lång tid innan NPM och marknadsorienteringen börjat bli 

stora, men samtidigt inte alltför långt tillbaka i tiden. Det tredje nedslaget är 2008 då det 

ligger nära i tiden och därför kan sägas representera Växjö kommuns diskurs som den ser ut 

idag. 

Urval och genomförande av analysen 

Från början hade jag en förhoppning om att platsannonserna skulle finnas tillgängliga i 

kommunarkivet, då kommunen har till uppgift att dokumentera sitt arbete. Det är inte omöjligt 

att det finns en del platsannonser bevarade där, men då de inte är sökbara i registret, måste 

varje mapp sökas igenom för hand, vilket vore ett alltför omfattande arbete för en 

magisterkurs. Platsannonser används emellertid också på Arbetsförmedlingen och olika 

webbsidor och inte minst i tidningar. I Växjö med omnejd är Smålandsposten den största 

dagstidningen och också den tidning som Växjö kommun kanske annonserar allra mest i. 

Arbetet fortsatte därför genom att jag tittade igenom tidningssidorna med platsannonser 

från 1978, 1992 till 1994 och 2008 till 2009. Från 1990-talet och framåt koncentrerade jag 

mig på lördagsnumren, eftersom de innehöll flest platsannonser. I tidningarna från 1978 finns 

platsannonser även i onsdags-, torsdags- och fredagsnumren, varför också dessa nummer 

söktes igenom. Antalet platsannonser från 1993 visade sig vara ganska litet och därför letade 

jag även igenom annonser från 1992 och 1994. Dessutom bläddrade jag sporadiskt igenom 

några nummer från bland annat 1976. 

Inledningsvis koncentrerade jag arbetet på att hitta tjänster som annonserats ut under både 

1970-, 90- och 2000-talen. Vissa av annonserna från 2008 och 2009 var mycket korta – ofta 

innehöll de bara namnet på tjänsten och en webbadress – och de gallrades därför bort. De 

gånger samma tjänst annonserats ut flera gånger, skrev jag bara ned den en gång för att 

undvika upprepningar. 

Arbetet med att ta fram tjänster som annonserats ut under alla tre nedslagsperioder 

resulterade i en förteckning över ett stort antal av Växjö kommuns platsannonser, varav de 

flesta tjänster bara annonserats ut under ett eller två av de valda årtiondena. Endast två tjänster 
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förekom såväl 1976/1978 och 1992/1993 som 2008; sommarvikarier inom omsorgen och 

chefstjänster. 

Från 1970-talet finns två olika chefstjänster; en på fritidsförvaltningen och en på 

fastighetskontoret. 1993 och 2008 års tjänster är båda förvaltningschefstjänster på 

omsorgsförvaltningen.  Då annonsen som fritidschef, liksom annonserna från 1993 och 2008, 

är fristående och därmed kan antas vara utförligare och då den dessutom liknar annonserna 

från 1990- och 2000-talet mer i sin utformning, är det den och inte fastighetschefstjänsten som 

kommer att jämföras med de andra chefstjänsterna. 

2008 fanns istället två annonser för semestervikarier; en för handikappomsorgen och en 

för äldreomsorgen. Båda dessa kommer att jämföras med platsannonserna från 1978 och 

1992, då de trots allt båda rör omsorg och är nästan likadant utformade. 

Arbetet med att skaffa en överblick över annonserna blev mycket tidskrävande. Samtidigt 

var det ett nödvändigt arbete. Utan denna process hade det för det första varit omöjligt att se 

vilka tjänster som gått igen under alla tre årtionden. För det andra är även de platsannonser 

som inte gått igen under alla tre årtionden intressanta exempel på Växjö kommuns språk och 

därför i allra högsta grad användbara i en analys. Analysdelen kommer därför att inledas med 

en analys av åtta till tio platsannonser från respektive årtionde. Denna inledande analys syftar 

till att ge en överblick över de förändringar som skett i diskursen från 1970-talet till idag 

(2009). 

Från 1990-talet fanns åtta användbara, det vill säga relativt utförliga, annonser. Från 

1970- och 2000-talen fanns några fler. För att det ska bli möjligt att göra en rättvis jämförelse 

mellan årtiondena, bör varje årtionde representeras av ungefär samma antal annonser. Den 

inledande analysen utgår därför ifrån åtta platsannonser från 1970-och 90-talen och tio från 

2008, alltså sammanlagt 26 stycken. Annonserna från 1970-talet och 2008 valdes ut med 

målet att få så stor spridning på materialet som möjligt och representerar därför olika typer av 

tjänster.  

Att analysera alla 26 annonser ingående utifrån Faircloughs tredimensionella modell, 

bestående av diskursiv praktik, textanalys och social praktik, hade blivit ett alltför stort arbete 

för en magisteruppsats. Inte heller Fairclough själv använder sig för övrigt alltid systematiskt 

av sin tredimensionella modell (Jfr 1993: 150). Den tredimensionella modellen används 

därför endast systematiskt i den senare analysdelen, då annonserna för semestervikarier och 

chefer står i fokus. I denna senare analys kommer jag att undersöka de förändringstendenser 

som framkommer i den inledande analysen närmare.  
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För att strukturera arbetet i den inledande analysen och göra det möjligt att jämföra 

samma aspekter både i de olika annonserna och mellan de olika tidpunkterna, trots att den 

tredimensionella modellen inte används fullt ut, krävs någon form av kategorier att utgå ifrån. 

Annonserna analyseras därför utifrån: 

1. Utformning: Innefattar egenskaper såsom grafik, bilder, struktur m.m. 
2. Anslag: Hur bjuds läsaren in i texten? Hur framförs det att tjänsten är ledig? Tonen i 

början av texten. 
3. Arbetsplatsen: Hur beskrivs arbetsplatsen och Växjö kommun? 
4. Arbetsuppgifter/tjänsten: Vilka arbetsuppgifter ingår, vad går tjänsten ut på? 
5. Kvalifikationer/egenskaper/sökanden: Vilka kvalifikationer behövs? Hur vill man att 

sökanden ska vara? 
6. Lön: Nämns lönen? Avtal eller individuell? 
7. Ansökan: Hur beskrivs ansökningsförfarandet? 

Kategorierna återfinns i de flesta annonserna, oavsett årtionde och möjliggör på så sätt 

jämförelser. De används dock inte strikt, utan tanken är att de ska fungera som en struktur att 

utgå ifrån, för att täcka in det mesta av materialet. 

Då alla platsannonser kommer från Växjö kommun och är hämtade ur Smålandsposten 

kommer jag i den löpande texten bara att ange vilken tjänst det är frågan om och vilket år den 

utannonserades. Författare och källa, det vill säga Växjö kommun och Smålandsposten, 

nämns inte i analysen. En förteckning över samtliga platsannonser som ingår i båda 

analyserna med författare, källa och datum finns i källförteckningen i slutet av uppsatsen. 
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Inledande analys 

Nedan följer den inledande analysen, i vilken jag ämnar ge en överblick över de förändringar 

som skett i organisationens språk. I denna analys ingår åtta annonser från 1970-talet, åtta från 

90-talet och tio från 2008, sammanlagt alltså 26 annonser. En lista över samtliga finns längst 

bak i uppsatsen. 

Analysen är strukturerad utifrån kategorierna utformning, anslag, arbetsplatsen, 

arbetsuppgifter/tjänsten, kvalifikationer/egenskaper/sökanden, lön och ansökan som nämndes 

ovan. För att undvika upprepningar kommer jämförelser att göras löpande i texten och alla 

årtionden beskrivs samtidigt. För att det ska gå att följa mitt resonemang, använder jag citat ur 

annonserna. 

Utformning 

Den första kategorin jag tittat på är utformningen, med bland annat grafik och struktur. 

Utformningen av annonserna från 1970-talet är mycket enhetlig, de skiljer sig inte nämnvärt 

åt från varandra. Oftast rymmer varje annons ett flertal olika tjänster i samma annons och 

under varje tjänst finns underrubriker såsom ”Arbetsuppgifter”, ”Önskvärda kvalifikationer” 

och ”Lön”. Längst upp finns Växjö kommuns symbol (1978). Den enhetliga utformningen ger 

ett seriöst och neutralt intryck. 

Enhetligheten i annonserna från 1970-talet, har bytts ut mot en större variation i 

annonserna från 1990- och 2000-talen. Nu ser alla annonser olika ut, är indelade i olika 

underrubriker och flera får större utrymme än annonserna på 1970-talet (t ex Förvaltningschef 

1993). I vissa av annonserna används tecknade bilder eller foton och (Semestervikarier 1992; 

Förvaltningschef 1993; Miljöingenjör 2008), vilket gör att de utmärker sig bland de andra i 

tidningen. 

Bilderna och fotona föreställer positiva situationer; äldre och handikappade som får hjälp 

och kan vara ute i friska luften (1993), personer som dansar, ett sött litet barn och en glad 

äldre man (2008). De förmedlar en positiv bild av en meningsfull och trygg kommun och 

bidrar således till att Växjö kommun förknippas med positivt laddade värden. 

Kommunsymbolen används också både 1993 och 2008, men 2008 är den inte alltid 

placerad högst upp som tidigare (t ex Två industrilärare 2008). Istället har ”slogans” fått en 

mer framträdande roll. Växjö kommun använder sig av två olika. Den ena lyder ”Europas 

grönaste stad” och den andra ”Vårt jobb berör alla!” (t ex Administrativ samordnare m.fl. 
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2008). Genom att på detta sätt beskriva sig som bäst i Europa, visar kommunen sin 

konkurrenskraft och genom att förklara att kommunens arbete berör alla visar man hur viktig 

kommunen är.  

Både användandet av det visuella och slogans känns igen från marknadsföringens värld. 

Att kommunen alltmer använder sig av dessa hjälpmedel, tyder på att den upplever ett större 

behov av att profilera sig och väcka uppmärksamhet för att hävda sin konkurrenskraft. 

Anslag 

Anslaget, det vill säga hur läsaren bjuds in i texten, eller den inledande ”tonen”, känns i 1970-

talsannonserna främst informerande. Annonser från 1978 inleds med en liten text längst upp 

vid kommunsymbolen som lyder ”Vi söker medarbetare till den kommunala förvaltningen. 

Växjö kommun har 4000 anställda.” (1978). Det är ingen speciellt målande beskrivning, utan 

som sagt mer en informerande. Under denna lilla inledande text följer en uppräkning av de 

lediga tjänsterna. I vissa fall fortsätter texten sedan med till exempel ”Fritidskontoret anställer 

simlärare” eller ”Vi söker kultursekreterare” (Simlärare, kultursekreterare m.fl. 1978). 

Mottagaren av handlingen, det vill säga den som söks, utgörs av ett substantiv som i 

”simlärare” och ”kultursekreterare” (Jfr Bergström & Boréus 2005: 283). 

Anslaget inleds på ett liknande sätt även i flera annonser från 1990-talet, med bland annat 

”Äldreomsorgsförvaltningen söker semestervikarier” eller till och med ett sådant traditionellt 

uttryck som ”I samband härmed ledigförklaras en befattning som chefsterapeut” 

(Semestervikarier 1992; Chefsarbetsterapeut 1993). Men i flera av annonserna blir tilltalet 

sedan personligare genom att mottagaren byts ut mot ett personligt pronomen. Exempel på 

detta är ”En av våra dagbarnvårdare slutar i vår, och vi söker en ersättare. Ditt arbete innebär 

att Du” och ”Du kommer att ingå som en viktig kugge” (Dagbarnvårdare 1993; Ekonom 

1993). 

2008 års annonser uppvisar ett liknande mönster där flera innehåller ett personligare 

anslag som till exempel ”Du kommer att vara VA-avdelningens miljöexpert” och ”Vi söker 

dig som är intresserad av” (Miljöingenjör 2008; Psykiatrisjuksköterska/Sjuksköterska 2008). 

Detta personliga och mer informella tilltal stämmer väl överens med det Fairclough säger om 

att det privata och det offentliga i allt högre utsträckning blandas idag (1993: 140). Det 

personligare tilltalet ger också sken av att förhållandet mellan textförfattare och läsare är 

jämlikt, att det pågår en ”konversation” dem emellan (Jfr Winther Jørgensen & Phillips 2000: 

89), vilket kan ses som en del i en reklamdiskurs (Fairclough 1993: 146).  
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Arbetsplatsen 

I de flesta annonser från 1970-talet beskrivs inte arbetsplatsen närmare än att tjänstens 

placering anges och med hjälp av den lilla texten längst upp som lyder: ”Vi söker medarbetare 

till den kommunala förvaltningen. Växjö kommun har 4000 anställda.” Vid några tjänster är 

presentationen dock mer ingående. Placeringen för en fastighetschefstjänst beskrivs 

exempelvis så här: 

Fastighetskontoret handlägger fastighets- och bostadspolitiska frågor och är beredande 
och verkställande förvaltning samt förmedlingsorgan inför kommunstyrelsen och dess 
fastighetskommitté. 

Kontoret är organisatoriskt indelat i utrednings- och administrativ avd, husbyggnadsavd, 
bostadssocial avd, samt förvaltningsavd. 

 (Fastighetschef m.fl. 1978) 

Beskrivningen rör uppgifter och organisatorisk indelning. Uttryck såsom ”handlägger”, 

”beredande och verkställande förvaltning samt förmedlingsorgan” och de olika avdelningarna 

känns igen från en traditionell förvaltningsdiskurs. 

Liksom på 1970-talet nämns en del annonser från 1990-talet och 2008 enbart var tjänsten 

är placerad som i ”sjuksköterska till Björkängen” (Sjuksköterska 1994) eller så får vi som i 

annonsen för två industrilärare endast veta att: 

På Kungsmadsskolan är vi 1270 elever och 160 anställda. Vi erbjuder utbildning inom 
programmen BP, FP, HP, HV, HR, LP, MP, SP samt de fyraåriga programmen. 

(2008) 

Även om beskrivningen dock inte är speciellt utförlig, är valet av uttrycket ”erbjuder” 

intressant, då det snarare förknippas med företag som erbjuder produkter eller tjänster, än med 

en kommunal gymnasieskola som i fallet ovan. 

Men både från 1990-talet och från 2008 finns också exempel på annonser med betydligt 

längre stycken som utförligt beskriver inte bara arbetsplatsen, utan också Växjö kommun och 

regionen. I annonsen för en driftmästartjänst finns till exempel följande mycket målande 

berättelse: 

Växjö kommun ligger mitt i ljusa Småland och är med sina drygt 70 000 invånare en av 
landets större kommuner. Offensiva satsningar har gjort att vi håller oss väl framme 
inom en rad områden, till exempel högteknologisk industri, utbildning och miljö. 

Bland annat håller vi nu på att bygga ett helt nytt avloppsreningsverk, utför 
sjörestaureringar och anlägger omfattande dagvattenreningsanläggningar. 

I Växjö finns dessutom alla förutsättningar för ett bra liv. Trevliga människor, utmärkta 
kommunikationer, landsbygd och tätort, idrottsligt och kulturellt svängrum. Och mycket 
mera. 
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(Driftmästare 1994, kursiv i original) 

Texten framstår snarare som hemmahörande i en reklambroschyr än i en platsannons. 

Förutom det lilla avsnittet i mitten, har texten ganska lite med tjänsten som driftmästare i ett 

vattenverk att göra. Däremot lyckas den förmedla en mycket positiv bild av Växjö kommun, 

både som bostadsort och organisation. Viktiga ordval är till exempel ”offensiva satsningar” 

som för tankarna till företag som satsar på framtidsprojekt för att öka sin vinst, ”håller oss väl 

framme”, som antyder att man befinner sig i en konkurrenssituation och uttrycket ”ljusa 

Småland”, som målar upp en positiv bild av regionen. 

Arbetsuppgifter/tjänsten 

Beskrivningarna av arbetsuppgifterna är ofta korta och koncisa i annonserna från 1970-talet. I 

flertalet finns underrubriken ”Arbetsuppgifter”, som följs av exempelvis ”Kontorsarbete inom 

gruppen för kommunens informations- och rådgivningsverksamhet på energisparområdet” 

(Kontorist m.fl. 1978). Även i annonser med längre beskrivningar, är språket i första hand 

traditionellt och informerande: 

Befattningshavaren /…/ leder, planerar och samordnar fritidsnämndens verksamhet. 
Fritidschefen är också föredragande och sekreterare i fritidsnämnden och dess 
arbetsutskott. 

Interna och externa sammanträden ingår också i arbetsuppgifterna. 

(Fritidschef 1978) 

Liknande beskrivningar finns även på 1990-talet: 

Chefsterapeuten skall leda, planera och samordna arbetsterapin /…/ svara för 
hjälpmedelsförsörjningen och därvid samarbeta med hjälpmedelscentralen, handleda 
vårdpersonal och ge information om habilitering och rehabilitering.  

Chefsarbetsterapeuten skall också verka som distriktsarbetsterapeut /…/. 

(Chefsarbetsterapeut 1993) 

Intressant är här bland annat modaliteten i ”skall”, vilket uttrycker att uppgifterna inte är 

förhandlingsbara, utan ett något som helt enkelt hör till tjänsten att utföra. 

Mindre information och personligare och mer säljande beskrivningar finns det i andra 

annonser från 1990-talet. I beskrivningen för en dagbarnsvårdares uppgifter står till exempel 

att ”Det är ett självständigt och stimulerande arbete med barn i åldern 1,5-5 år” och i 

annonsen för en förvaltningschef skriver man ”Vi kan lova Dig ett jobb med många 

utmaningar i en kreativ miljö” (1978). Här ges inte bilden av att det är ett antal 

förvaltningsuppgifter som ska utföras, utan av två spännande och intressanta jobb. Genom att 
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beskriva vilka inspirerande arbetsuppgifter den blivande medarbetaren får, visar kommunen 

dessutom vilken attraktiv arbetsgivare den är (Jfr Fredriksson 2008: 46-47). 

2008 är det personliga tilltalet på sina håll ännu mer utpräglat och beskrivningen av 

uppgifterna utförligare: 

Som Växjö kommuns nya IT-chef ansvarar du för de strategiska IT-frågorna samt för 
ledning och stöd avseende arbetet med övergripande riktlinjer, strategier och planer för 
hur informationstekniken kan användas på optimalast möjliga vis i hela 
kommunkoncernen. 

Du leder och ansvarar också för löpande effektiviseringar, drift/underhåll samt 
förvaltning av befintliga system. En viktig uppgift blir också att utveckla kontakter och 
samarbete med kommunens olika verksamheter. 

Du ingår i ledningsgrupp och har budget- och personalansvar. 

(IT-chef 2008) 

I exemplet ovan beskrivs uppgifterna nästan som i en berättelse. Tilltalet med ”du” och 

verbformerna ”ansvarar”, ”leder” och ”blir” får det att låta som att läsaren redan fått tjänsten. 

Intressant i just exemplet ovan är också flera uttryck såsom ”Övergripande riktlinjer, 

strategier och planer”, ”kommunkoncernen”, ”effektiviseringar” och ”ledningsgrupp”, vilka 

jag snarast förknippar med en managementdiskurs. Att se på ledning som på den privata 

marknaden och införa koncerntänkande i offentlig sektor är ett tydligt drag av NPM 

(Blomberg 2004: 106). 

Kvalifikationer/egenskaper/sökanden 

I de tidigare annonserna får sökandens kvalifikationer relativt lite utrymme. De flesta 

innehåller underrubriken ”önskvärda kvalifikationer” och en kort kommentar om utbildning 

och/eller erfarenhet som exempelvis ”Socionomexamen från förvaltningens linje eller annan 

utbildning som bedöms likvärdig samt praktisk erfarenhet av kommunal förvaltning” 

(Kamrersassistent m.fl. 1978-02-18). Högre tjänster innehåller önskemål om mer personliga 

kvalifikationer såsom ”Förmåga att stimulera medarbetare och idrottsledare i arbetet samt 

samarbetsförmåga.” (Fritidschef 1978). Utbildning och erfarenhet nämns dock först. 

Från 1990-talet finns också annonser som ”bara” kräver utbildning och/eller erfarenhet 

som till exempel i ”Socionomutbildning eller likvärdig utbildning, samt erfarenhet av 

liknande arbetsuppgifter” (2 socialsekreterare 1993). Andra beskriver dock sökandens 

egenskaper utförligare och med ett personligare tilltal: 

För att klara det här jobbet vill vi att Du har: 

• kvalificerad akademisk utbildning 
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• chefserfarenhet 
• ekonomisk och administrativ kompetens 
• förmåga att arbeta målinriktat och entusiasmerande 
• förmåga att åstadkomma samverkan mellan verksamheter och människor 

(Förvaltningschef 1993) 

Det personligare tilltalet och de utförligare beskrivningarna av kunskaper och kvalifikationer 

återfinns också i flera annonser från 2008 (Administratör; IT-chef; Miljöingenjör; 

Förvaltningschef). Ett exempel är: 

Du som söker 

- är ansvarsfull och har god samarbetsförmåga 
- gillar att ha kontakt med kunder och har lätt för att uttrycka sig i tal och skrift 
- behärskar engelska och tyska /…/ 
- har mycket god datavana samt erfarenhet av fakturering och reskontrahantering 
- tycker om ett varierande arbete, i tidvis högt tempo och har förmåga att möta kunder på 
ett positivt sätt 
- är öppen för nya lösningar hur vi kan utveckla verksamheten t ex genom ny teknik. 

Gymnasieutbildning inom ekonomi eller annan lämplig utbildning. Erfarenhet av 
liknande arbete är ett krav. 

(Administratör 2008) 

Genom det direkta tilltalet i ”Du som söker” skapas en personlig relation till läsaren och 

texten uppfattas som informell (Fairclough 1993: 139-140). Vidare nämns här de mer 

individuella egenskaperna såsom att vara ”ansvarsfull” och gilla ”kontakt med kunder” och så 

vidare innan krav på utbildning och erfarenhet. Både ordningsföljden och betoningen på 

personliga egenskaper stämmer väl överens med att anställningar i den offentliga sektorn 

förändrats till att fokusera mer på just det individuella (Jfr Bergström 2008: 185). 

Vidare ter sig den sökande som målas upp i exemplet från administratörsannonsen ovan 

som något av en drömmedarbetare; social med breda kunskaper, stresstålig, ansvarsfull med 

mera. En möjlig tolkning är att Växjö kommun genom att måla upp bilden av den perfekta 

medarbetaren, visar att det endast är sådana extremt kompetenta personer som anställs. Och 

då kommunen endast befolkas av sådana personer, blir den i sin tur en synnerligen kompetent 

och välfungerande organisation. De målande beskrivningarna av sökandens egenskaper finns 

enligt denna tolkning alltså inte bara till för att ”rätt” person ska söka tjänsten i fråga, utan är 

även en del i kommunens självpresentation (Jfr Fairclough 1993: 147). 

Lön 

På 1970-talet utgör lön ofta en egen underrubrik, som följs av beteckningen för en lönegrupp 

och ibland även ungefärlig lönesumma, som i ”Lön: K 44 (8.496 – 9.954: - /mån).” 
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(Fastighetschef 1978, fet stil i original). I de fall lönen inte sätts genom lönegrupp uttrycks det 

faktum att lönen förhandlas fram genom ett traditionellt förvaltningsspråk med passivformer 

och nominaliseringar som i ”Tjänstebenämning och lönegradsplacering avgörs vid 

förhandlingar” (Kultursekreterare m.fl. 1978) och ”Lönegrad och tjänstebenämning fastställes 

vid förhandlingar” (Utredningssekreterare m.fl. 1978). 

På 1990-talet har lönegrupper till stor del bytts ut mot uttryck som ”Ansökan med 

löneanspråk vill vi att Du skickar” (Chefsarbetsterapeut 1993) eller ”LÖN: Enl 

överenskommelse” (2 socialsekreterare 1993). Av annonserna från 2008 nämner bara en 

”Individuell lönesättning” (Psykiatrisjuksköterska/Sjuksköterska m.fl.). I de andra tas lön inte 

alls upp. 

Att lönen på det här sättet idag inte nämns och att lönegrupper nästan verkar ha spelat ut 

sin roll, speglar det faktum att NPM ofta för med sig individuell lönesättning (Forssell 2002: 

279; Agevall 2005: 23). Kommunen tycks, som redan nämnts, också sträva efter att 

marknadsföra sig i platsannonserna, men då lönerna i offentlig sektor ofta är lägre än på den 

privata marknaden, är de troligtvis ingenting som kommunen vill nämna i en presentation om 

sig själv. 

Ansökan 

Beskrivningarna av ansökningsförfarandet visar under de senare åren en betoning på 

individualism. 1970-talsannonserna avslutas med samma text för samtliga annonser, oavsett 

tjänstegrad. Sökanden uppmanas använda ”Växjö kommuns ansökningsblankett”, vilken 

sedan skickas till kommunens personalkontor. Informationen är utförlig med information som 

”Bifoga betygsavskrifter”, ”Den som vill tillgodoräkna tidigare tjänstgöring för 

löneklassplacering skall ange detta” och ”Tjänstbarhetsintyg lämnas efter anfordran.” 

I annonserna på 1990-talet och 2008 är beskrivningen betydligt kortare. I annonsen efter 

en chefsarbetsterapeut står till exempel ”Ansökan med löneanspråk vill vi att Du skickar till 

oss senast den 4 december 1993” och för en miljöingenjör ”Ansökan senast 2008-12-01”. Här 

är det alltså ingen förtryckt blankett, utan en personlig ansökan som ska skickas in. 

Ytterligare en förändring sedan 1970-talet är att ansökan till flera av annonserna på 1990- 

och 2000-talen, inte ska skickas till kommunens centrala personalkontor, utan direkt till de 

olika förvaltningarna. Så ska exempelvis ansökningar till tjänsterna som socialsekreterare 

(1993) och administratör (2008) skickas direkt till socialförvaltningen respektive tekniska 
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förvaltningen. Detta kan ses som en följd av att de olika organisatoriska enheterna med NPM 

blir mer självständiga och decentraliserade (Jfr Blomberg 2004: 106). 

Flera av 2008 års annonser skiljer sig också åt från tidigare år så tillvida att kommunen 

nu samarbetar med rekryteringsföretag som Manpower (Ingenjörer) och Mercuri Urval (IT-

chef och Förvaltningschef). Att på detta sätt lägga ut arbete på andra organisationer, är också 

det ett drag av NPM (Blomberg 2004: 106). 

Sammanfattning av den inledande analysen 

Efter den inledande analysen står det klart att det har skett förändringar i kommunens språk 

från 1970-talet fram till idag. 

För det första finns det i annonserna från 1970-talet inslag av något som kan uppfattas 

som ett traditionellt ”förvaltningsspråk”, ordvalet känns typiskt för förvaltningen och anslaget 

är neutralt. I annonserna från 1990-talet och 2008 lyser däremot marknadsorienteringen 

igenom på flera ställen, bland annat genom uttryck som i vanliga fall förknippas med 

management och marknad och genom delar av den sociala praktiken såsom samarbete med 

externa företag och till synes mer självständiga enheter inom kommunen. 

För det andra innehåller de nyare platsannonserna drag som kan uppfattas som 

marknadsförande. Språket är på sina håll mycket målande och utformat nästan som berättelser 

som ställer arbetet och kommunen i en positiv dager. Det verkar som att kommunen med de 

nyare annonserna vill presentera och profilera sig mer än den vill informera om att det finns 

lediga tjänster, vilket tycks ha varit fallet på 1970-talet. 

För det tredje, är också individualismen ett tydligt drag i nyare annonser. Detta uttrycks 

dels i det mer praktiska, såsom i individuell lönesättning, personliga ansökningar och 

önskemål om mer personliga kvalifikationer. Men annonser från 1990-talet och 2008 känns 

också personligare och informellare, som om de vore riktade direkt till läsaren. 

I den följande analysen undersöks dessa tre förändringstendenser, det vill säga 

marknadsorienteringen, marknadsföringen och individualismen, närmare i annonserna för de 

återkommande tjänsterna; semestervikarier och chefer. 
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Analys av återkommande tjänster 

Nedan följer analyser av de tjänster som återkom under 1970- och 90-talen liksom 2008, det 

vill säga semestervikarier och chefer. De analyseras utifrån Faircloughs tredimensionella 

modell med diskursiv praktik, textanalys och socialpraktik. Även här är det dock viktigt att 

poängtera att de tre dimensionerna ibland går in i varandra och alltså inte går att använda 

uteslutande var för sig. Jämförelserna mellan annonserna och tidpunkterna sker löpande så att 

upprepningar undviks. Fokus ligger på de tre stora förändringstendenserna som framkom i 

den inledande analysen, närmare bestämt marknadsorientering, individualism och 

marknadsföring. 

Innan analysen inleds, presenteras de platsannonser som ingår i analyserna i bildformat, 

dock ej i ursprunglig storlek. 



Semestervikarier till äldre och handikappomsorgen 

Figur 1. Platsannons: Semestervikarier, 1978-03-01. 
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Figur 2. Platsannons: Semestervikarier, 1992-02-08. 

 
Figur 3. Platsannons: Semestervikarier, 2008-01-19. 

 

43 

 



Figur 4. Platsannons: Semestervikarier, 2008-03-08. 

 

Diskursiv praktik 

1978 års annons för semestervikarier upplever jag som traditionell; en text med underrubriker 

följda av kolon och en uppräkning av placering och önskvärda kvalifikationer. Uttryck som 

”till vissa av kommunens ålderdomshem enl. nedan”, ”av SÖ godkänd utbildning för 

ålderdomshemsföreståndare eller därmed jämställd utbildning” och längre ned 

”Tjänstbarhetsintyg lämnas efter anfordran” hjälper också de till att förmedla intrycket av en 

formell och traditionell förvaltningsdiskurs. Referensnummer, underrubriker som ”önskvärda 

kvalifikationer” och en flera meningar lång text om ansökningsförfarandet gör klart att det rör 

sig om en platsannonsgenre. 

1992 och 2008 är förvaltningsdiskursen inte lika framträdande. Här syns istället 

marknadsorienteringen i ord som ”service” och ”tjänst” i ”servicehus” och ”hemtjänst” som 

snarare brukar förknippas med företag (1992) och orden ”frihet och variation” (2008) som kan 

uppfattas tillhöra en liberal diskurs. 

Här finns också exempel på hur språket används i marknadsförande syfte. Att spela på 

känslor och personifiering, som man gör i ”Ragnar behöver din hjälp i sommar” och ”Hos oss 

möter du” (2008), känns igen från marknadsföring och reklam och uppmaningarna 

”Sommarjobba i handikappomsorgen” och ”Sök sommarjobb hos oss” (2008) påminner mig 
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om specialerbjudanden från butiker, som i ”Handla hos oss” eller ”Köp vår nya produkt”. 

Uppmaningar finns även i 1970-talsannonsen, men då i former som ”Använd Växjö kommuns 

ansökningsblankett!” och ”bifoga betygsavskrifter”. Dessa utsagor uppmanar inte någon att 

söka tjänsten, utan informerar bara hur ansökan ska göras. Den enda ”trevligheten” i 

annonsen från 1978 är ”Välkommen med Din ansökan!” längst ner. 

Men inte bara det textmässiga skiljer sig åt mellan annonsen från 1978 och de senare.  I 

annonserna från 1992 och 2008 har bilder och grafik fått större utrymme. Att på det här sättet 

använda sig av bilder, känns också det igen från marknadsföring. I annonserna från 2008 är 

fotona det dominerande och tillsammans med den stora rubriken och det lilla 

informationsavsnittet längst ner, liknar det i mina ögon snarare en produktannons eller en 

reklamaffisch än en platsannons för omsorgsförvaltningen.  

Textanalys 

På 1970-talet annonseras semestervikarietjänsterna ut tillsammans med tre andra tjänster. Just 

semestervikarietjänsten finns längst ner i annonsen, som i sin helhet innehåller en del text. På 

1990-talet är annonsen fristående. Texten är inte speciellt lång eller utförlig, men längst upp 

finns en tecknad bild. 2008 består annonserna till största delen av ett foto. Bilder och foton 

kan som sagt snarare anses höra hemma i reklam än i platsannonser från den offentliga 

förvaltningen. 

Som jag nämnt ovan under analysen av den diskursiva praktiken, finns det skillnader vad 

gäller ordval och uttryck mellan de tidigare och de senare annonserna. Men även 

transitiviteten skiljer sig åt på sina håll. Annonsen från 1978 innehåller knappt något verb alls 

i texten om tjänsten som semestervikarie. Texten som beskriver ansökan innehåller flera 

passivformer såsom ”kan /…/ rekvireras”, ”Ansökan sändes” och ”lämnas efter anfordran”. 

Det finns också två ”skall”. Både uttrycken, passiviseringarna och den bestämda modaliteten 

uttryckt i ”skall” bidrar till att annonsen ger ett formellt, klassiskt förvaltningsmässigt intryck. 

Annonserna från 1992 och 2008 har inte samma tydliga formella stil, utan en mer 

personlig. Istället för en enkel uppräkning av de olika typer av tjänster som är lediga, står ”Vi 

behöver” (1992) och ”Till sommaren behöver våra arbetsplatser” (2008). Användandet av 

pronomina ”vi” och ”våra” gör texten informellare och personligare. Ännu personligare blir 

det i ”Är du intresserad?” (1992), ”Gillar du frihet och variation”, ”Hos oss möter du 

människor” och ”Ragnar behöver din hjälp i sommar.” (2008). Genom att organisationen 

använder sig av ett sådant personligare tilltal, verkar det som om de och läsaren är jämbördiga 
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parter i en konversation (Jfr Fairclough 1993: 146; Winther Jørgensen & Phillips 2000: 89). 

Denna fokus på konversation kan ses som en del i en reklamdiskurs (Fairclough 1993: 146).  

I 1978 års annons används det personliga tilltalet endast i informationen om ansökan i 

”handlingar Du vill åberopa” och ”Välkommen med Din ansökan!”. 

Även i textanalysen framkommer exempel på hur kommunen använder platsannonserna i 

marknadsföringssyfte. I annonsen för handikappomsorgen 2008 hjälper satserna ”Gillar du 

frihet och variation, jobba med oss i sommar” och ”Hos oss möter du människor med 

erfarenheter av alla slag” till att måla upp en bild av ett spännande arbete. Och ett spännande 

och intressant arbete gör även arbetsplatsen spännande och intressant. Beskrivningen av 

arbetsuppgifterna kan med andra ord också den ses som en del i Växjö kommuns 

självpresentation (Jfr Hansen, Langer & Salskov-Iversen 2001: 182). 

Vad bilderna i de nyare annonserna föreställer och vilka konnotationer de frammanar, är 

också värt att ta upp. För det är knappast någon slump att man valt att ta med just dessa. Den 

tecknade bilden i annonsen från 1992 föreställer en yngre man som ger en äldre kvinna en 

kopp. Hans hand ser ut att vara på väg att puffa upp kudden som kvinnan vilar mot. Det är en 

varm bild som konnoterar känslor som trygghet och omtanke – känslor som Växjö kommun 

säkerligen gärna vill förknippas med. Fotona i 2008 års annonser föreställer dels ”Ragnar”, en 

äldre, leende man med glasögon och dels en yngre, söt, leende kvinna och i bakgrunden en 

yngre man. ”Ragnar”, till att börja med, framstår med sitt finurliga leende som något av en 

”farfarsfigur” som de flesta säkert gärna skulle hjälpa. Likaså skulle många säkert gärna 

arbeta med en söt och glad tjej person som tjejen i annonsen för handikappomsorgen. Genom 

att använda sig av dessa bilder kan kommunen presentera sig som en organisation med 

trevliga medarbetare och en fin atmosfär. Och vem kan motstå en sådan? 

Social praktik 

En skillnad mellan 1978 och 1992 års annonser består i att ansökan i det förstnämnda fallet, 

ska skickas till kommunens personalavdelning. 1992 är det istället äldreomsorgsförvaltningen 

själv som tar hand om ansökningarna. Detta är ett tecken på att de olika förvaltningarna och 

enheterna inom kommunen har blivit mer decentraliserade och har fått ett ökat eget ansvar, 

vilket i sin tur är ett tecken på marknadsanpassning (Jfr Blomberg 2004: 106). 

Som jag kom fram till under analysen av den diskursiva praktiken och texten, verkar 

självpresentationen, eller marknadsföringen ha blivit en allt viktigare del i platsannonserna. 

1978 är språket formellt och inte särskilt målande eller inbjudande. 1992 och 2008 bidrar 
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däremot både bilder och text till att annonserna snarare liknar reklam än information från en 

offentlig organisation. En möjlig orsak till detta är att kommunen till följd av ökad konkurrens 

måste försvara sin existens genom att framstå som attraktiv och legitim (Jfr Fredriksson 2008: 

46-47). 



Chefstjänster 

Nedan följer analysen av platsannonserna för de olika chefstjänsterna. 

Figur 5. Platsannons: Fritidschef, 1976-09-25. 

 
Figur 6. Platsannons: Förvaltningschef, 1993-06-05. 
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Figur 7. Platsannons: Förvaltningschef, 2008-05-31. 

 

Diskursiv praktik 

Bland det första man som läsare lägger märke till i de tre chefsannonserna är utformningen. 

Storleksmässigt är de ganska lika och de innehåller ungefär samma information bestående av 

en kort inledande beskrivning om förvaltningen eller kommunen, följt av beskrivningar av 

arbetsuppgifter och kvalifikationer. Så tillvida kan annonserna alla tre sägas tillhöra en 

klassisk platsannonsgenre. 

I annonsen från 1976 finns en relativt tydlig traditionell förvaltningsdiskurs bestående av 

ord som ”konsulentavdelning”, ”befattningshavaren”, ”föredragande” och ”sammanträden”. 

2008 finns istället vissa inslag av en omsorgsdiskurs, som till exempel ”omsorg”, ”stöd”, 

”funktionsnedsättningar”, ”trygghet” (2008). 
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I de båda nyare annonserna finns också tecken på att en marknadsanpassning av språket 

har skett. Bland annat finns här en ny betoning på framtid och utveckling; 1993 talas det om 

”dynamiskt sätt”, ”förändringsprocess”, ”målinriktat”, ”en av Sveriges mest expansiva 

regioner” och ”forskning” (1993) och 2008 om ”unga människor”, ”framtidsföretag”, 

”optimism”, ”framtidstro”, ”morgondagens omsorgstagare”, ”framtid”, ”utveckling” och 

”utforma framtidens omsorg”. Dessa uttryck kan ses som tecken på att kommunen vill 

profilera sig som en ”dynamisk”, framåtsträvande organisation (Jfr Hansen, Langer & 

Salskov-Iversen 2001: 182). Som Blomquist förklarar, är det vanligt att reformer används just 

för att skapa legitimitet och i mindre utsträckning för att skapa ”aktivitet” (1996: 13-14). Att 

betona förändring, utveckling och framtid, kan därför antas vara ett sätt för kommunen att 

skapa legitimitet. 

Också uttryck som i vanliga fall förknippas med marknaden och management är vanliga i 

annonserna från 1993 och 2008. Några exempel på det första är ”kompetens” (1993) och 

”uppdrag”, ”service”, ”krav”, ”valfrihet”, ”kvalitet” och ”effektivitet” (2008). De tillhör alla 

en marknadsdiskurs och visar hur marknadsidéer och -värden anammats även i den offentliga 

förvaltningen (Jfr bl.a. Agevall 2005; Blomberg 2004; Christensen & Lægreid 2002). 

Att vara en ”engagerad och entusiasmerande ledare” (2008) och att leda ”med en fast 

hand och på ett dynamiskt sätt” (1993) är uttryck som kanske i första hand återfinns inom en 

managementdiskurs. Men NPM-ideologin innebär ofta att ledningsstilar från marknaden förs 

in även i den offentliga förvaltningen (Blomberg 2004: 106). De nämnda exemplen kan ses 

som tecken på detta. 

Flera tecken tyder på att syftet med annonserna från 1993 och 2008 inte bara är att 

informera om en ledig tjänst och att det går bra att söka, utan att det rör sig om strategisk 

kommunikation och en vilja att marknadsföra Växjö kommun. Användandet av slogan 

”Europas grönaste stad” i den nyaste annonsen är ett exempel på detta. Kommunen profilerar 

sig som en ”miljökommun” och hoppas på så sätt sticka ut från mängden och bli mer 

konkurrenskraftig (Jfr Hansen, Langer & Salskov-Iversen 2001: 182; Fredriksson 30-31). 

Miljö är idag dessutom ett viktigt ämne i samhällsdebatten och att vara miljövänlig kan till 

och med sägas vara ”populärt”. Att förknippas med miljövänlighet ger därför extra positiv 

uppmärksamhet. 

Alla tre annonser innehåller en inledande text som berättar om antingen förvaltningen 

(1976) eller kommunen och regionen (1993; 2008). Men medan denna text i annonsen från 

1976 informerar om antalet anställda, förvaltningens uppgifter och indelning, är texterna i 
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annonserna från 1993 och 2008 betydligt mer målande. 1993 beskrivs Växjö kommun bland 

annat som ”navet i en av Sveriges mest expansiva regioner” och dessutom finns här ”allt en 

människa kan önska sig” såsom ”trevligt folk, utmärkta kommunikationer, landsbygd och 

tätort, idrottsligt och kulturellt svängrum. Med mera.”. 2008 är Växjö kommun ”En av 

Europas främsta miljökommuner i Skandinaviens ledande entreprenörsregion” med ett 

”internationellt universitet” och ”unika framtidsföretag” och i kommunen finns ”optimism 

och framtidstro”. Dessa texter från de senare årens annonser har egentligen ganska lite med 

tjänsterna i sig att göra och verkar med sina levande berättelser snarare hämtade ur en 

reklambroschyr än en platsannons från offentliga förvaltning. 

Textanalys 

En stor skillnad mellan annonsen från 1976 och de senare är tilltalet i dem, vilket visar hur det 

personliga och individuella betonas mer i de nyare annonserna. Detta gäller bland annat i 

beskrivningen av arbetsuppgifterna då 1970-talsannonsen beskriver sökanden som 

”Befattningshavaren” och ”fritidschefen”. De enda personligare inslagen finns i avsnittet om 

ansökan där man skriver om ”handlingar Du vill åberopa” och ”Välkommen med din 

ansökan”. 

I de nyare annonserna är det det personliga tilltalet med det personliga pronomenet ”du” 

som dominerar, som till exempel i: ”VI SÖKER DIG”, ”Som förvaltningschef blir du” 

(1993), ”Det blir din uppgift” och ”Du ingår i” (2008). Som jag nämnde i analysen av 

semestervikarieannonserna, skapar detta tilltal ett till synes jämlikt förhållande mellan 

organisationen och sökanden och ger en känsla av ett personligt samtal (Jfr Winther Jørgensen 

& Phillips 2000: 89; Fairclough 1993: 139-140). 

Presensformerna i ”Som förvaltningschef blir du” (1993), ”Det blir din uppgift” och ”Du 

ingår” (2008) fungerar som futurum, gör att texten framstår som en framtidsberättelse och ger 

intryck av att läsaren redan har fått tjänsten. 

Intressant är också de målande uttrycken i de olika annonserna, vilka hjälper till i 

marknadsförandet av Växjö. I fritidschefsannonsen från 1976 finns det endast ett sådant 

uttryck som bidrar till att förbättra intrycket av det man läser och det är ”moderna” i ”de 

moderna idrotts- och friluftsanläggningarna”. I annonsen från 1993 finns däremot flera sådana 

förstärkande uttryck som till exempel ”omfattande förändringsprocess”, ”expansiva regioner”, 

”trevligt folk” och ”utmärkta kommunikationer”. 2008 skrivs det bland annat om en ”ledande 

entreprenörsregion”, ”unika framtidsföretag”, ”spännande byggprojekt” och en ”väl 
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fungerande verksamhet”. Dessa förstärkande ord, bidrar till att språket känns levande och 

nästan uppfattas som en berättelse. Också metaforer hjälper till att göra språket mer målande i 

de nyare annonserna. 1993 finns till exempel uttryck som ”med en fast hand”, ”i hjärtat av 

Småland” och ”navet i en av Sveriges mest expansiva regioner” och 2008 ”viktiga 

hörnstenar” och ”brinner för frågor som rör omsorgen”. 

1993 års annons innehåller två foton. Bildkvaliteten är tyvärr dålig eftersom annonsen är 

utskriven från mikrofilm, men den ena föreställer en person som sitter framför en dator och en 

kvinna som håller en hand på ryggstödet och ser ut att koncentrera sig på det personen i stolen 

gör. Både kvinnans pose och intresse för den andra personen gör att bilden utstrålar trygghet 

och omtanke. Den andra bilden föreställer tre äldre personer som ser ut att samtala stående 

utomhus vid ett staket. Det är vackert väder. Bilden konnoterar saker som friskhet, värdighet 

och framtidstro och ger hopp om ett bra liv som gammal. Växjö kommun kan antas ha valt 

just dessa bilder för att de positiva värdena som de konnoterar i förlängningen ska förknippas 

med kommunen själv. 

Annonserna från 1993 och 2008 innehåller båda någon form av jämförelse. 1993 

beskriver man Växjö kommun som ”en av landets större kommuner” och regionen som ”en av 

Sveriges mest expansiva”. 2008 heter det att Växjö kommun är ”En av Europas främsta 

miljökommuner i Skandinaviens ledande entreprenörsregion.” Några liknande jämförelser 

finns inte i annonsen från 1976. En tolkning av jämförelserna är att kommunen idag till följd 

av marknadsanpassningen befinner sig i en hårdare konkurrenssituation (Jfr Agevall 2005: 22; 

Blomberg 2004: 106) och att ett sätt att hävda sig då blir just att jämföra sig och visa sig 

”större och bättre” än andra. 

Social praktik 

I 1976 års annons beskrivs sökandens kvalifikationer utan verb och beskrivningen är 

egentligen bara utformad som en uppräkning av önskvärda kvalifikationer: 

Lämplig utbildning, gärna från högskola, och erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. 
Förmåga att stimulera medarbetare och idrottsledare samt samarbetsförmåga. 

(Fritidschef, 1976) 

Även i annonsen från 1993 sker en uppräkning av önskvärda kvalifikationer, men här har 

några sådana önskemål tillkommit. Förutom utbildning, erfarenhet, samarbetsförmåga och 

förmåga att ”stimulera”, ser man här gärna att sökanden har ”ekonomisk och administrativ 

kompetens” och en ”förmåga att arbeta målinriktat”. I annonsen från 2008 kommer utbildning 

och erfarenhet först efter önskemål om att sökanden är en ”engagerad och entusiasmerande 
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ledare som brinner för frågor som rör omsorgen.” Fler önskvärda kvalifikationer och en 

betoning på personliga egenskaper snarare än utbildning och erfarenhet, kan ses som tecken 

på en ökad betoning på det individuella och unika, vilket bland andra Bergström menar är en 

av de förändringar som skett i den offentliga förvaltningen sedan 1980-talet (Jfr 2008: 185). 

Som jag nämnde i den inledande analysen ovan av de sammanlagt 26 annonserna, kan 

beskrivningen av den perfekta sökanden också uppfattas som ett led i Växjö kommuns 

självpresentation och strävan efter att marknadsföra sig. För genom att visa hur kompetent en 

medarbetare hos Växjö kommun måste vara, visar kommunen att det är sådana kompetenta 

personer som arbetar hos den, vilket gör Växjö kommun till en mycket kompetent 

organisation. 

Individuell lönesättning är en annan viktig del i NPM (Forssell 2002: 279) och också på 

denna punkt skiljer sig annonserna åt. För fritidscheftjänsten 1976 gäller ”kommunala avtal 

och lön enligt lönegrad K29”. Enligt 1993 års ska ansökan innehålla ”löneanspråk” och 2008 

står ingenting alls om lön, vilket jag antar betyder att löneförhandlingar krävs. 

Som jag visade under analysen av den diskursiva praktiken, är det inte någon 

förvaltningsdiskurs som dominerar i annonserna från 1993 och 2008. Istället för att tala om 

organisationen och arbetet i termer som ”Fritidsnämnden förvaltar”, att fritidschefen är 

”föredragande och sekreterare i fritidsnämnden” och att ”sammanträden” ingår i tjänsten, som 

i 1976 års annons, finns i de senare annonserna drag av en mer utpräglad marknadsdiskurs 

och en betoning på framtid och utveckling. Växjö kommun beskrivs till exempel som ”en av 

Sveriges mest expansiva regioner” (1993), präglad av ”optimism och framtidstro” (2008) eller 

”kompetens och kreativitet” (1993). Kommunen ”erbjuder” (2008) med chefsjobbet många 

”utmaningar” (1993; 2008) i en ”kreativ miljö” (1993) och som chef förväntas man ”på ett 

dynamiskt sätt” (1993) leda och dessutom ”utveckla” verksamheten (1993; 2008). Betoningen 

på framtid och utveckling kan ses som en följd av att offentliga organisationer idag känner ett 

behov av att faktiskt visa att de behövs. När konkurrensen inom den offentliga sektorn ökar 

och när nedskärningar och omstrukturaliseringar hotar offentliga organisationer, måste 

organisationerna bevisa sin attraktivitet och legitimitet (Jfr Fredriksson 2008: 21; Hansen, 

Langer & Salskov-Iversen 2001: 182). Ett sätt att göra detta på är att beskriva sig som en 

dynamisk kommun i utveckling, med framtiden för sig, istället för en ”byråkratisk” 

förvaltningsorganisation. 

Uttrycken ”valfriheten ökar” och ”Morgondagens omsorgstagare ställer nya krav” från 

2008, kan ses som en direkt följd av NPM och den generella betoning på individualism som 
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finns i samhället idag. Som Rothstein med flera påpekar tycks människor bli mindre och 

mindre villiga att ”underkasta sig en enhetlig utformning av sociala tjänster” och istället 

understryks rätten till valfrihet (Inglehart i Rothstein 2008: 62). Inom NPM innebär detta att 

medborgare ses som kunder som genom sin ökade valfrihet kan påverka genom att välja vilka 

tjänster de vill ”köpa” (Agevall 2005: 22; 24). 

Ytterligare en koppling till marknadsorientering och NPM är det samarbete med externa 

organisationer såsom Mercuri Urval och Medak, som presenteras i annonsen från 2008. 

Mercuri Urval är ett konsultföretag som hjälper till med rekryteringar (Mercuri Urval, 2009) 

och Medak en medlemsorganisation som arbetar med medflyttarservice (Medak, 2009). Att 

lägga ut arbete på externa organisationer på detta sätt, är en vanlig ingrediens i NPM (Jfr 

Forssell 2002: 279; Blomberg 2004: 106). 

Som förvaltningschef 2008 förväntas man också ha ”mycket samarbete med såväl 

förvaltningarna och bolagen inom kommunen som med landsting och privata vårdaktörer”. 

Både privatiseringar och bolagiseringar är vanliga NPM-reformer (Jfr Blomberg 2004: 106). 
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Sammanfattning och slutdiskussion 

När alla de utvalda annonserna nu är analyserade, är det dags för en kort sammanfattning och 

slutkommentarer. 

Till att börja med visar uppsatsen att marknadsorientering och NPM i den offentliga 

förvaltningen också tycks påverka språket till att bli mer marknadsorienterat. Hur den 

offentliga förvaltningen organiseras har alltså betydelse även för språket i den – något som 

även Fairclough påpekar (1993). 

Analyserna visar att språket på 1990-talet och idag är marknadsinriktat, marknadsförande 

och innehåller en ökad betoning på det individuella. Marknadsorienteringen syns bland annat i 

ordval, där det talas om ”kommunkoncernen”, ”effektivisering” (IT-chef, 2008), ”service” 

och ”kvalitet” (Förvaltningschef 2008). De olika enheterna inom kommunen tar i flera fall 

under de senare åren själva emot ansökningar, vilket kan ses som ett tecken på att de har blivit 

mer självständiga. I 2008 års annonser finns även fall av samarbete med externa 

rekryteringsorganisationer. 

Kommunens önskan att profilera sig och marknadsföra sig som en bra bostadsort, 

organisation och arbetsgivare syns bland annat i användandet av bilder med positiva 

konnotationer (Semestervikarier 1992 & 2008; Förvaltningschef 1993; m.fl.), i användandet 

av slogans (Administrativ samordnare m.fl. 2008; m.fl.), i betoningen på framtid och 

utveckling (Förvaltningschef 2008; m.fl.), i de målande beskrivningarna av Växjö 

(Driftmästare 1994; m.fl.) och av sökanden (Administratör 2008; m.fl.), samt i de fördelaktiga 

beskrivningarna av tjänsten och arbetsuppgifterna (Dagbarnvårdare 1993; m.fl.). 

Även en betoning på det personliga och individuella kan skönjas i de nyare annonserna. 

Den sökande förväntas ha många och personligare kvalifikationer (Administratör 2008; m.fl.), 

lönesättningen är individuell och ansökan skrivs även den individuellt istället för på en 

förtryckt blankett (Förvaltningschef 2008; m.fl.). Läsaren tilltalas också personligen 

(Semestervikarier 2008; m.fl.). 

När vi nu vet att språket har förändrats är det dags att vi frågar oss vilka följder detta kan 

få. För språkets förändring kan inte endast sägas vara av godo. Betoningen på det personliga 

och strävan efter individualism, till att börja med, må visserligen fungera bra på kort sikt när 

offentliga organisationer vill verka attraktiva och legitima i omgivningens ögon. Som bland 

andra Rothstein förklarar, vill människor idag i större utsträckning ha möjlighet att göra 

individuella val, även vad gäller den offentliga välfärden (Inglehart i Rothstein 2008: 62). Den 
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organisation som gör dessa val möjliga blir därför säkerligen en populär organisation. Men på 

längre sikt kan fokus på det individuella också bli till ett problem för de offentliga 

organisationerna. Välfärdsstaten bygger på en idé om det gemensamma, om något som är till 

fördel för alla. Den idén är dock svår att förena med krav på valfrihet och individuella 

lösningar (Jfr Marquand 2004; Rothstein 2008). Genom att förorda individualism och 

valfrihet kan den offentliga förvaltningen med andra ord komma att gräva sin egen grav (Jfr 

Muckenberger i Rothstein, 2008: 62). 

Ovan skrev jag att kommunen idag använder sig av ett personligare, informellare språk. 

Detta behöver naturligtvis inte automatiskt ses som något negativt eftersom det givetvis inte 

bör vara något mål i sig att offentliga organisationer använder sig av komplicerade, 

”byråkratiska” texter. Men då syftet med ett informellare språkbruk är att sälja och 

marknadsföra de offentliga organisationerna, uppstår problem. För som Fairclough säger, är 

det många gånger svårt att avgöra vad som är reklam och vad som är neutral information 

(1993: 141-142). Och förvaltningen har till uppgift att försvara grundläggande värden som 

”saklighet, opartiskhet och likhet inför lagen” (Rothstein, 2008: 9), inte att vilseleda sina 

medborgare i marknadsföringssyfte. 

Just detta, att platsannonserna från 1990-talet och 2008 innehåller betydligt fler spår av 

självpresentation och marknadsföring än annonserna på 1970-talet, anser jag vara det kanske 

tydligaste resultatet av analysen. Istället för att som på 1970-talet räkna upp vilka tjänster som 

är lediga, går en stor del av annonserna idag åt till att måla upp en bild av Växjö kommun som 

en bra bostadsort, arbetsgivare och organisation. Det som Hansen, Langer och Salskov-

Iversen nämner om att marknadstänkande och konkurrens leder till att offentliga 

organisationer börjar använda sig av branding och marknadsföring, verkar med andra ord 

stämma. Marknadsförandet av offentliga organisationer riskerar dock att utvecklas till en ond 

cirkel. Om en organisation börjar använda sig av fördelaktig självpresentation tvingas andra 

följa efter. För ingen vill stå på sidan och låta attraktivitet och legitimitet gå en ur händerna 

och på så sätt riskera att försvinna. Det är därför troligt att offentliga organisationer kommer 

att börja marknadsföra sig, vare sig de egentligen vill det eller inte. Frågan är vem som till sist 

vinner en sådan kamp där alla offentliga organisationer konkurrerar med varandra. Staten kan 

ju inte vinna en tävling mot sig själv (Jfr Agevall 2005: 165). 

Dessutom är det många gånger osäkert om offentliga organisationer egentligen förtjänar 

den legitimitet de får genom sina fördelaktiga självpresentationer. För som Fredriksson säger, 

är det just skenbilder som visas upp i självpresentationerna, och inte verkligheten (Jfr 2005: 
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50). Det får betraktas som olyckligt om marknadsföring och förmåga att synas får lov att 

bestämma vilka offentliga organisationer som bäst förtjänar legitimitet och i förlängningen 

även existensberättigande. Hur blank yta en offentlig organisation än visar upp, säger det inte 

speciellt mycket om dess arbete och det är trots allt inte alltid den som ropar högst som 

behövs mest.  

Likaså kan det ses som problematiskt att offentliga organisationer framhäver framtid och 

utveckling, som kommunen gör i till exempel annonsen för en förvaltningschef 2008. Som 

Blomquist förklarar, har svenska kommuner ofta kommit att möta nya krav med reformer. 

Inte i första hand för att de verkligen i grunden förändra någonting, utanför att reformer ser 

bra ut i omgivningens ögon (1996: 13-14). Men genom att reformera bara för reformernas 

skull, riskerar man att ta förhastade beslut och kanske till och med förändra en fungerande 

verksamhet till det sämre.  

Som jag förklarade ovan, menar man inom CDA att diskurser fungerar ideologiskt (Jfr 

Winther Jørgensen & Phillips 2000: 69). Med hjälp av en särskild diskursanvändning kan en 

viss social ordning med ojämlika förhållanden mellan olika grupper i samhället skapas och 

bibehållas (Jfr Winther Jørgensen & Phillips 2000: 79-80). Frågan är vem som egentligen 

tjänar på en orientering mot mer marknad i den offentliga förvaltningen. Om kommunen 

beskrivs som ett företag, så kommer kommunen också att styras som ett sådant. Som jag 

visade i kapitlet om marknadsanpassningens problem och paradoxer, är det emellertid inte 

helt bekymmersfritt att styra offentlig förvaltning som företag på en marknad. För företag är 

inte en del av det offentliga politiska systemet och styrs inte av och ansvarar inte inför 

demokratiskt valda politiker och i slutändan medborgarna. Marknadsorienteringen kan med 

andra ord föra med sig demokratiproblem (Jfr Agevall 2005). 

Hittills har jag framförallt beskrivit hur marknadsdiskursen påverkar medborgarna och de 

offentliga organisationernas omgivning. Men som jag beskrev angående platsannonserna, är 

kommunikationen också internt riktad, till medarbetarna. Marknadsanpassningen av språket 

påverkar med andra ord även de redan anställda, som i sin tur påverkar medborgarna. Agevall 

skriver att med det nya språket kommer också nya värden (Jfr 2005: 159). När en medborgare 

eller patient beskrivs som ”kund”, kommer denne också att behandlas som en sådan av 

personalen. Detta är oroväckande ur etisk synpunkt. Många medborgare kan nämligen inte 

agera kunder eller ”aktörer” såsom det skulle krävas på marknaden (Jfr 155). Gamla och sjuka 

måste till exempel få vård utan att behöva utnyttja sin valfrihet som ”kund” (Jfr 164; 166). 
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Just i svårigheten att agera som kund finns en koppling till Zygmunt Baumans teori om 

hur samhället har utvecklats till att bli ett konsumtionssamhälle (Jfr 2007: 72). I detta 

samhälle bygger allting på konsumtion och medborgare är inte medborgare, utan 

konsumenter. Kanske är det just detta konsumtionssamhälle som vi ser tecken på i 

platsannonserna. Med tanke på hur kommunen marknadsför sig, verkar det som om 

medborgarna ses som just konsumenter som ska påverkas till att ”välja” just Växjö kommun. 

I konsumtionssamhället vilar ”’medborgarens rättigheter’ på den genuina eller förutsatta 

förmågan hos den kompetente konsumenten” (75). Liksom Agevall skriver att inte alla kan 

vara ”aktörer” (jfr 2005: 155), är enligt Bauman inte alla ”kompetenta” konsumenter (2007: 

75). Att se medborgare som konsumenter går tvärtemot idén om ”det offentliga”, det vill säga 

att tillgången till hjälp och stöd ska styras av behov, snarare än ekonomi eller personliga 

relationer (Jfr Marquand 2004: 27). 

Kännetecknande för konsumtionssamhället är enligt Bauman också att varaktighet och 

rutiner ses som någonting negativt, medan däremot nyheter upphöjs som något positivt och 

eftersträvansvärt (Jfr 2007: 145). Detta kan jämföras med kommunens sätt att beskriva jobben 

i platsannonserna. Arbetsuppgifterna beskrivs i de nyare annonserna som spännande och 

utvecklande och det är inte tal om några rutinprocesser som utföras. Som jag beskrev i 

kapitlet om kritiken mot NPM och marknadsanpassningen inom den offentliga förvaltningen, 

anses det i en mer klassisk Webersk syn på offentlig förvaltning, vara just rutiner som kan 

säkerställa ”saklighet, opartiskhet och likhet inför lagen” (Jfr Rothstein 2008: 9; 69). I ett 

konsumtionssamhälle där fokus hela tiden ligger på det snabba och flyktiga, riskerar sådana 

grundläggande värden därför att komma i skymundan. 

Bauman beskriver hur ”den nyliberala ’egoismens ordning’”, det vill säga betoningen på 

konsumtion, har införts i de offentliga organisationerna. Ofta, menar Bauman, har detta skett 

under ”kodnamnet” ”modernisering” (Jfr 160). Men modernisering har kommit att bli ett 

tillstånd i offentliga organisationer (160). Detta kan jämföras med det som Blomqvuist 

skriver, vilket jag även nämnde ovan i samma kapitel, om att reformer blivit ”rutin” i 

offentliga organisationer (1996: 13-14). Bauman menar att denna ständiga förnyelse 

[Y]tterligare undergrävde värdet av varaktighet och långsiktig tänkande och förstärkte 
den atmosfär av ovisshet och provisoriskhet i vilken konsumtionsvarumarknaderna är 
kända för att blomstra. 

(2007: 160-161) 
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Ett ständigt framhävande av modernisering och förändring, vilket i Växjö kommuns annonser 

kan sägas uttryckas genom en betoning på utveckling, gör att hela den offentliga 

förvaltningen, som bygger på idéer om rutiner och varaktighet, ifrågasätts. 

När vi nu sett vilka förändringar som skett och vilka följder de kan få, bör vi kanske fråga 

oss vad ”det offentliga” egentligen är värt. Genom att organisera den offentliga förvaltningen 

som en organisation på den privata marknaden förändras, som jag visat ovan, även språket till 

att bli mer marknadsinriktat. Och språket kommer i sin tur att påverka vår syn på 

förvaltningen och i slutändan också organiseringen av den. Frågan är om vi verkligen vill leva 

i det konsumtionssamhälle som Bauman beskriver? Eller om vi kanske helt enkelt måste 

acceptera att det offentliga och privata är två skilda områden, varav det ena inte helt enkelt 

kan styras eller beskrivas som det andra eller vice versa? 

Som jag beskrev under ”Uppsatsens mål och syfte” utgår de flesta undersökningar om 

marknadsorganiseringen offentlig förvaltning och NPM ifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. 

En kommunikationsvetenskaplig vinkling på problematiken med utgångspunkt i CDA som 

denna uppsats har, får därför ses som något ganska nytt, som tål att utforskas mera. 

Förhoppningsvis kan dock denna uppsats och liknande studier visa vilka följder en orientering 

mot mer marknad i den offentliga förvaltningen kan få och vilken makt som faktiskt finns 

även i språket (Fairclough 1993: 142).  
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