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Abstrakt

Denna uppsats har sin utgångspunkt i Martha C. Nussbaums tes om humanvetenskapens utsatthet i 
en värld där beslutsfattare alltmer strävar efter ekonomisk tillväxt. Nussbaum menar att de 
medborgerliga kompetenser som krävs i en fungerande demokrati bäst tränas inom ramen för 
humanvetenskap, men att denna disciplin nedprioriteras till förmån för ämnen som på ett till synes 
mer mätbart sätt främjar den ekonomiska tillväxten. Denna studie gör en kvalitativ textanalys av  
debattartiklar ur Dagens Nyheter, med syftet  att avgöra vilken syn på utbildning – utbildning för 
ekonomisk tillväxt eller utbildning för demokrati – som dominerar i den utbildningspolitiska 
debatten. Studien analyserar även artiklarna utifrån dess politiska avsändare för att kunna utläsa 
eventuella mönster mellan parti- eller blocktillhörighet och utbildningssyn. Resultaten visar att det  
ekonomiska perspektivet på utbildning dominerar kraftigt överlag. Vad gäller de parti- och 
blockspecifika resultaten kan vissa mönster urskiljas mellan politisk tillhörighet och utbildningssyn.  

Nyckelord: Utbildning, Demokrati, Tillväxt och Utveckling.
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1. Inledning

Radical changes are occurring in what democratic societies teach the young, 
and these changes have not been well thought through. Thirsty for national 
profit, nations, and their systems of education, are heedlessly discarding skills 
that are needed to keep democracies alive. If this trend continues, nations all 
over the world will soon be producing generations of useful machines, rather 
than complete citizens who can think for themselves, criticize tradition, and 
understand the significance of another person's sufferings and achievements. 
The future of the world's democracies hangs in the balance.

(Nussbaum, 2010:2)

I ”Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities” påstår författaren Martha Nussbaum att 

världen, högst omedvetet, befinner sig i en kris av oanade proportioner (2010:1). Krisen består i 

demokratiska nationers allt växande fokus på ekonomisk tillväxt och vilka konsekvenser detta får 

för hur utbildning inom nationerna utformas (Nussbaum, 2010:2). Nussbaum visar hur utbildning, 

både vad gäller innehåll, pedagogik och finansiering omformas för att möta kraven på ökad tillväxt 

(2010:9).  Syftet  är  att  i  allt  större  omfattning  forma  medborgare  som  besitter  kunskaper  och 

färdigheter  som  främjar  nationens  BNP.  Effekten  är  att  humanvetenskapen1 och  konstämnena 

nedprioriteras  i  utbildning,  eftersom  beslutsfattare  inom  skolväsendet  uppfattar  dem  som 

oväsentliga för ekonomisk framgång (Nussbaum, 2010:2).

Demokratiska nationer behöver en god nationell ekonomi och ett starkt näringsliv, men en sund 

demokrati  kräver  mycket  mer  (Nussbaum,  2010:10).  En  sund  demokrati  förutsätter  att  dess 

medborgare besitter en rad viktiga kompetenser, som Nussbaum menar tränas bäst inom ramen för 

just  humanvetenskapen  och  konstämnena  (2010:7,  10).  Men  tendensen  Nussbaum  varnar  för 

präglas av kortsiktighet och dessa discipliner nedprioriteras till förmån för utbildning som på ett till  

synes mer mätbart sätt påverkar nationers tillväxt positivt (2010:2). Det föreligger en reell fara när 

omprioriteringen sker,  eftersom man riskerar  att  låta  förmågor som är centrala  för  demokratins 

fortlevnad gå förlorade (Nussbaum, 2010:6).

Sedan  mitten  av  1900-talet  har  utvecklingen  av  den  svenska  skolan  drivits  av  demokratiska 

avsikter, och över tid har målet kommit att innefatta ett  uppdrag för skolan att fostra elever till 

ansvarsfulla medborgare och medmänniskor. Detta framgår inte minst av en genomgång av äldre 

läroplaner. Även i de nyligen implementerade läroplanerna för för-,  grund- och gymnasieskolan 

tillskrivs  demokrati  och  värdegrunden  enorm vikt  i  skolans  fostransuppdrag  (Skolverket  2010, 

1 ”Humanvetenskap” avser översätta engelskans ”the humanities”, dvs sådana ämnen som faller utanför ramen för  
naturvetenskap och medicin (Lundquist, 1993:16).
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2011a, 2011b), men en del kritiker menar att reformer inom utbildningsväsendet istället fokuserar 

ekonomisk lönsamhet så starkt att skolans demokratiska uppdrag riskerar att bli lidande.

1.1 Syfte och frågeställningar

Detta arbetes huvudsakliga syfte är att, med utgångspunkt i Nussbaums tes, analysera den svenska 

utbildningspolitiska  debatten  utifrån  hur  olika  politiska  aktörer  talar  om  utbildningens  roll  i 

samhället, samt att undersöka om det kan finnas en koppling mellan parti- eller blocktillhörighet 

och en viss syn på utbildning. Studien baseras på följande frågeställningar:

1. Vilket mål för utbildning – å ena sidan ekonomisk tillväxt, å andra sidan demokrati – dominerar i  

den utbildningspolitiska debatten?

2. Kan man utläsa ett mönster mellan partipolitisk tillhörighet alternativt blocktillhörighet och en 

viss syn på utbildnings syfte för samhällets utveckling?
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2. Teori

2.1 Utbildning och kunskap i demokratiska samhällen

Martha  Nussbaum  och  Bernt  Gustavsson  riktar  sin  uppmärksamhet  mot  olika,  om  än  intimt 

förknippade ämnen, men de är rörande överens om ett problem, att den ekonomiska nyttoaspekten 

får ett växande utrymme i samhällen som verkar för demokratiska ändamål (Nussbaum, 2010:1-2; 

Gustavsson,  2000:17,  23-24).  Nussbaum  fokuserar  de  faktiska  förändringar  som  sker  inom 

utbildningsväsendet. Gustavsson driver en mer övergripande diskussion och talar om förändringen 

utifrån kunskapsbegreppet. Han tar bland annat upp just det som denna studie ämnar undersöka, 

nämligen  den  utbildningspolitiska  retoriken.  Gustavsson  menar  att  utbildningsdiskursen  i 

efterkrigstiden var starkt präglad av en demokratisk utvecklingssyn, vilken numera ersatts av en 

retorik inriktad på den ekonomiska nyttoaspekten (Gustavsson, 2000:26).

Gustavsson  delar  upp  kunskap  i  tre  begrepp,  den  teoretisk-vetenskapliga  (episteme), praktisk-

produktiva  (techne)  och  etisk-politiska  (fronesis)  kunskapen  och  beskriver  dess  respektive 

innebörder.  Episteme innebär  att  ”veta” och är den kunskapsform som växer genom forskning, 

antingen genom att ny kunskap tas fram, eller genom att befintlig kunskaps ses med nya perspektiv 

(Gustavsson,  2000:35).  Techne skiljer  sig  från  episteme i  den  mån  att  det  är  en  praktisk 

kunskapsform  som  förknippas  med  ”kunnande”  istället  för  ”vetande”  (Gustavsson,  2000:31). 

Kunnandet är kopplat till framställning och produktion. Det finns en andra praktisk kunskapsform, 

fronesis, vars utmärkande drag är den etiska aspekten. Gustavsson kallar den för ”praktisk klokhet” 

och den kan i grova drag beskrivas som förmågan att tillämpa kunskap på ett sätt som är förenligt 

med etiska principer (Gustavsson,  2000:15,  216-217).  I  den här  kunskapsformen ligger  målet  i 

själva  handlingen,  till  skillnad  från  techne  där  kunskap  är  kopplat  till  produktion  som  mål 

(Gustavsson, 2000:159, 224-225).

Gustavsson  förklarar  att  kunskapsformerna  påverkar  och  påverkas  av  varandra  och  han 

argumenterar  för  behovet  av  alla  tre,  men  det  utrymme  och  värde  som  ges  till  respektive 

kunskapsform påverkas av vilken utveckling man strävar efter. Gustavsson betonar kunskaps allt 

större  instrumentella  värde,  dvs  kunskap  som medel  att  uppnå  ett  annat  mål,  exempelvis  den 

ekonomiska tillväxten  (2000:24-25).  Fronesis  som kunskapsform har  inget  instrumentellt  värde 

eftersom målet ligger inuti själva handlingen. För demokratiska nationer är således en kunskapssyn 
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som prioriterar det  instrumentella  värdet  skadligt,  eftersom  fronesis  är nödvändig för att  kunna 

”verka som etiska människor och demokratiska medborgare” (Gustavsson, 2000:15). Han fångar 

kärnan i problematiken genom att ställa tre frågor:

Har den kunskap vi söker demokratiskt värde i det att den ökar våra möjligheter att  
verka  och  agera  som demokratiska  medborgare?  Kan social  nytta  reduceras  till 
ekonomisk  nytta?  Hur  står  kulturella  och  mänskliga  värden  i  förhållande  till 
kunskapens instrumentella värde?

(Gustavsson, 2000:24)

Enligt både Gustavsson och Nussbaum har det tilltagande fokuset på ekonomisk tillväxt gjort det 

instrumentella värdet av kunskap allt viktigare. Den demokratiska och mänskliga aspekten har 

lämnats åt sidan och där Gustavsson uppmärksammar förändringen i kunskapssyn pekar Nussbaum 

på förändringar inom utbildning, som i tilltagande fart formas efter denna nya kunskapsvärdering. 

Vad innebär det då att bedriva utbildning i demokratins tjänst? I den ekonomiska tillväxtens tjänst?

Med andra termer gör Nussbaum en kunskapsindelning som liknar Gustavssons, och menar att 

samtliga  behövs  när  målet  är  demokrati,  men  utbildning  som  syftar  till  ekonomisk  tillväxt 

alternativt demokrati utformas för att förmedla och stödja olika kunskaper. Konsekvensen av att 

utbilda  med  strikt  ekonomisk  målinriktning  är  att  hela  vetenskapliga  discipliner  riskerar  att 

uteslutas,  eftersom  de  uppfattas  som  överflödiga  eller,  i  värsta  fall,  som  ett  hot  (Nussbaum, 

2010:23).  Den ekonomiska inriktningen leder också till  en pedagogik präglad av repetition och 

faktamemorering,  utan  krav  på  varken  förståelse  eller  förmåga  att  resonera  kring  innehållet. 

Nussbaum hävdar starkt att detta tillvägagångssätt,  samt uteslutandet av ett visst innehåll,  hotar 

demokratin eftersom de inte tränar de rätta kompetenserna.

De kompetenser som Nussbaum syftar på är en förmåga att förhålla sig kritiskt, en förmåga att se 

sig själv som en del i ett globalt samhälle där problem och ansvar delas av alla parter samt en  

förmåga  att  genom  fantasins  verktyg  leva  sig  in  i  och  känna  empati  med  människors  olika 

livsupplevelser (2010:7). Humanvetenskapen och konstämnena utgör två centrala delar i utbildning 

som ska fostra medborgare att utveckla dessa kompetenser. Inom ramen för humanvetenskapen lär 

sig medborgaren att tänka kritiskt och självständigt, utan att påverkas av varken tradition, auktoritet 

eller grupptryck. Konstämnena stärker fantasin och därmed inlevelseförmågan, en förutsättning för 

att känslomässigt sätta sig in andra människors livsvillkor och upplevelser (Nussbaum, 2010:93-

96). Betydelsen av dessa kompetenser i samhällen som verkar för demokratiska värden torde vara 

uppenbar.
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För att sammanfatta består problemet således av att nyttoaspekten väger allt tyngre, vilket innebär 

att kunskap i stigande grad värderas utifrån vilken genomslagskraft den anses ha i den ekonomiska 

utvecklingen. I sin tur påverkar detta utformningen av utbildning, som på många håll i  världen 

förändras för att svara mot den nya kunskapsvärderingen. Men Nussbaum lyfter fram ytterligare en 

dimension  som  ligger  till  grund  för  denna  studies  första  frågeställning.  Det  som  sker  inom 

utbildning  beskriver  hon  som  en  kris  av  massiv  proportion,  men  som  sker  i  det  tysta,  där 

förändringar görs och tillåts utan reflektion över de mänskliga och demokratiska implikationerna 

(Nussbaum,  2010:1-2).  Av  den  anledningen  är  det  av  intresse  för  studien  att  undersöka  vilket 

utvecklingsmål som dominerar i debatten – ekonomisk tillväxt eller demokrati.

2.2 Samhällsutveckling ur två perspektiv

Utbildning  bör  främja  en  nations  utveckling,  så  långt  är  förmodligen  alla  överens,  men  de 

förändringar som sker vad gäller kunskapssyn och utbildning grundar sig på föreställningar om vad 

denna utveckling ska sträva  mot.  Hur utveckling definieras  har  betydelse för  politiska aktörers 

beslut,  prioriteringar  och  förslag.  Detta  gäller  inte  minst  inom  utbildningsväsendet,  vilket 

Nussbaum menar i växande grad influeras av det ekonomiska motivet (2010:9). För att besvara 

studiens  första  frågeställning,  dvs  analysera  hur  politiker  talar  om  utbildnings  roll  för 

samhällsutvecklingen,  behöver  samhällsutveckling  som  begrepp  definieras.  I  detta  avsnitt 

presenteras två modeller som mäter en nations utveckling samt modellernas för- och nackdelar.

2.2.1 Utveckling som tillväxt: ekonomism

Enligt en syn på utveckling, det Nussbaum kallar den gamla modellen, är målet alltid ekonomisk 

tillväxt. I det fallet mäts utveckling i termer av bruttonationalprodukt (BNP). BNP är det samlade 

värdet av en nations alla produkter, både materiella och tjänsteprodukter, vid en bestämd tidpunkt 

(Fregert & Jonung, 2005:45).2

 

BNP-värdet används också till att få fram BNP per capita, det vill  säga BNP delat med antalet 

invånare. Per capita-värdet används för att mäta utveckling över tid och för att jämföra utveckling 

2 Denna kan mätas på flera olika sätt, men en enkel formel ser ut så här: 
BNP = konsumtion + investeringar + (export – import) 

(Eklund, 2004:12)
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mellan olika länder. 

BNP per capita anses vara ett mått på materiell levnadsstandard (Fregert & Jonung, 2005:52) men 

som  sådant  har  modellen  en  del  allvarliga  begränsningar.  Exempelvis  går  det  inte  att  på  ett 

tillfredsställande  sätt  mäta  värdet  av  hemarbete  eller  illegalt  arbete  såsom  prostitution  och 

droghandel (Fregert & Jonung, 2005:57-58; Sen 1988:14). Nussbaum framhäver också vikten av att 

lösa de stora miljöfrågorna, som till exempel global uppvärmning (2010:79-80), men inte heller 

denna utveckling kan BNP-modellen ge några indikationer på. Miljöförstöring tillhör det Fregert 

och Jonung benämner negativa externa effekter, vilket innebär ”kostnader som åsamkas andra än 

producenten  och  vilka  inte  kompenseras”  (2005:58).  De  jämför  miljöförstöring  med 

kapitalförslitning, vilket är betydelsefullt för de framtida ekonomiska utsikterna, men inte beaktar 

den mänskliga aspekten. Produktion av varor som bidrar till ekonomisk utveckling kan ju samtidigt 

leda till miljökonsekvenser som kommer människors hälsa och framtida möjligheter till skada.

Ytterligare problem med BNP-modellen har relevans ur ett demokratiskt perspektiv. BNP per capita 

är ett mått på ekonomisk tillväxt och tar inte hänsyn till de mänskliga rättigheternas ställning i  

landet (Nussbaum, 2010:14-15). Utvecklingen i Kina visar tydligt hur ett land kan växa kraftigt 

ekonomiskt  samtidigt  som  medborgarnas  politiska  rättigheter  och  yttrandefrihet  begränsas 

(Nussbaum, 2010:15). I motsats till Kina tenderar Sverige att hamna lägre på BNP-listor än på 

rankinglistor med mer inkluderande välfärdsmått3 (Eklund, 2004:22, Fregert & Jonung, 2005:31, 

61), alltså är BNP per capita inget säkert mått på de mänskliga rättigheternas ställning.

BNP-modellen kan heller  inte  mäta  hur välfärden är  distribuerad,  vilket  innebär  att  en  nations 

ekonomiska  utveckling  kan  gynna  vissa  grupper  och  inte  andra  (Nussbaum,  2010:15;  Sen, 

1988:13). Detta kan få allvarliga konsekvenser. Amartya Sen jämför mäns dödlighet i några olika 

folkgrupper. Av analysen framgår det att afroamerikanska män har en kraftigt försämrad förmåga att  

leva länge jämfört med vita män i USA. Istället är de afroamerikanska männens utsikter jämförbara 

med män i det mycket fattigare Kina eller Kerala i Indien. Sen menar att en orättvis tillgång till 

välfärdens frukter (till exempel sjukvård och utbildning) till viss del förklarar de afroamerikanska 

männens försämrade chanser (Sen, 2002:37-38). Problemet är att BNP är ett  samlat värde, vilket 

per definition innebär att värdet inte kan användas för att beskriva individers eller olika gruppers 

möjligheter att ta del av välfärden.

3 Avser sådana mått på välfärd som integrerar BNP per capita med icke-ekonomiska mått på välfärd, såsom politisk 
frihet och tillgång till utbildning och sjukvård, till ett värde, som sedan används till att jämföra olika länder eller att 
mäta utveckling över tid.
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2.2.2 Utveckling som demokrati: demokratism

Nussbaum presenterar  ett  alternativ  till  tillväxtmodellen.  ”The Human  Development  paradigm” 

(HDP)  är  ett  synsätt  med demokrati  som mål,  som tar  hänsyn  till  individens  möjligheter  och 

rättigheter (Nussbaum, 2010:24-25). Mätningar av HDP-typen avser mäta sådana faktorer som ger 

förutsättningar för de mänskliga rättigheterna att infrias (Fregert & Jonung, 2005:60). Det är denna 

modell som oftast reflekteras i demokratiska nationers grundlag (Nussbaum, 2010:25).

Hur mäter man då välfärd och välmående? Teoretiskt sett kan det hävdas vara omöjligt, eftersom 

subjektiva upplevelser inte går att mäta objektivt. Däremot kan man mäta de faktorer som antas ge 

förutsättningar  för  individen  att  ha  ett  gott  liv,  och  enligt  UNDP4 består  dessa  faktorer  av  tre 

huvudkategorier: hälsa, utbildning och materiell välfärd (Fregert & Jonung, 2005:60). Faktorerna 

mäts  genom  att  sammanställa  statistik  för  olika  indikatorer.  En  indikator  kan  definieras  som 

kvantitativa eller kvalitativa uppgifter som kan användas för att beskriva situationer som existerar 

eller för att mäta förändringar eller trender över en viss tid. De kan även beskrivas som fönster ut 

mot ett större sammanhang eller utveckling (Andreassen & Sano, 2007). Ett hypotetiskt exempel: 

antal fiberoptiska internetuppkopplingar per capita kan vara en indikator (fönster) som säger något 

om ett lands telekommunikativa infrastruktur (ett större sammanhang). Mätt över tid kan en kraftig 

ökning av fiberoptiska uppkopplingar per capita ses som en ökad materiell levnadsstandard och en 

förbättrad distribution av välfärden. Antalet läskunniga vuxna per capita är en indikator som på ett 

liknande sätt brukar användas för att mäta invånares tillgång till utbildning.

Flera världsomspännande organisationer tillhandahåller mätningar av HDP-typen som alternativ till 

BNP per capita. Av dessa är den mest kända utan tvekan UNDP:s Human Development Report, som 

givits  ut  årligen  sedan  1990.  Rapportens5 mål  är,  enligt  egen  utsago,  att  uppmärksamma  och 

analysera utveckling i världen ur ett mänskligt perspektiv.  För att det mänskliga perspektivet ska få 

genomslag på den politiska dagordningen innehåller rapporten rekommendationer och verktyg för 

att stödja denna utveckling. Det övergripande syftet är, med andra ord, att föra fram människor, 

snarare än ekonomi, som central punkt för både den globala och regionala utvecklingsfrågan. Som 

del av rapporten finns alltid en omfattande statistik, som sammanställt kallas Human Development 

Index. Här vägs statistiken för ett antal indikatorer inom hälsa, utbildning och materiellt välstånd 

samman till ett värde, som sedan används för att rangordna världens länder och mäta utvecklingen 

4 United Nations Development Program, den organisation inom FN som arbetar för utvecklingen av och rapporterar 
årligen om tillståndet i världens olika nationer utifrån olika faktorer inom hälsa, utbildning och BNP per capita.

5 Rapporten sammanfattar den globala utvecklingen, men det finns även rapporter på regionala och nationella nivåer.
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över tid. (www.undp.org, 2012-03-19, www.undp.se/hdr, 2012-03-19)

Trots att mätningar av HDP-typen tar hänsyn till andra faktorer än de rent ekonomiska är modellen 

inte helt utan brister. Bland annat påpekar Klas Eklund att just sammanslagningen av olika faktorer 

till ett värde kan vara missvisande (2004:16). Ett annat mätproblem Eklund uppmärksammar är ett 

metodfel, där statistik för åtgärder och effekter tillåts blandas i samma undersökning. Exempelvis 

kan statistik för läkartäthet (åtgärd) och spädbarnsdödlighet (effekt) förekomma i samma mätning 

(Eklund, 2004:15-16). Trots det menar kritiker att utveckling sedd som BNP per capita är alltför 

snäv och att  synen på utveckling måste vidgas till  att  också beakta den individuella mänskliga 

aspekten (Sen, 2002:17).

2.2.3 Ekonomism kontra demokratism

Vilken modell är då det bästa måttet på utveckling? Det hänger naturligtvis ihop med vilka mål man 

strävar efter.  Om syftet  med utvecklingen är enbart  ekonomisk så behövs inget annat än BNP-

modellen. Det vore det enda relevanta. Men åtminstone officiellt strävar de flesta länder efter mer 

än  ekonomisk  utveckling.  Vissa  hävdar  då  att  målet  med  välfärd  för  den  breda  massan  per 

automatik infrias när den ekonomiska tillväxten ökar (Nussbaum, 2010:15), så oavsett mål skulle 

det relevanta måttet vara BNP per capita och det relevanta målet en ökning av denna. Eller?

Som vi sett kan BNP per capita vara missvisande vad gäller individens möjligheter, därmed inte 

sagt att ekonomisk tillväxt inte är högst förenlig med, och viktig för, mänskliga fri- och rättigheter. 

Men flera framstående utvecklingstänkare, bland dem Amartya Sen, hävdar tvärtom att satsning på 

de mänskliga fri- och rättigheterna bidrar till ekonomisk tillväxt. Med det sagt är BNP-måttet och 

en stabil ekonomisk tillväxt långt ifrån oviktiga, men Nussbaum gör en distinktion mellan mål och 

medel. En stark ekonomi är ett medel att uppnå andra mål och inte ett slutmål i sig (Nussbaum, 

2010:10).

Mått på utveckling kan inte reduceras till en kvantifiering av ekonomiska medel, utan måste också 

mäta  vad  människor  faktiskt  åstadkommer  med  resurserna  (Sen,  1988:15).  Ett  främjande  av 

levnadsförhållanden måste vara det  huvudsakliga målet  i  strävan efter  ekonomisk tillväxt (Sen, 

1988:13). För demokratiska nationer innebär det att en växande ekonomi används till att utveckla 

och  skydda  mänskliga  fri-  och  rättigheter  (Nussbaum,  2010:10).  Mål  för  och  mätningar  av 
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utveckling bör därför harmoniera med HDP-modellen, som tar hänsyn till både den ekonomiska och 

demokratiska utvecklingen.

2.2.4 Kritik mot Nussbaum

Det finns viss kritik mot Nussbaums ”Not for Profit”. Kritiken riktar sig inte mot Nussbaums tes i  

sin helhet, dock kritiseras delar av hennes argument eller sättet hon underbygger det på. Timothy L. 

Simpson håller med Nussbaum om att en humanvetenskaplig utbildning antagligen kan träna vissa 

kompetenser och att dessa är positiva för demokrati. Dock är Simpson kritisk mot Nussbaums sätt  

att framställa humanvetenskapen som demokratins tjänare, och han ifrågasätter huruvida värdet av 

humanvetenskapen  enbart  ska  definieras  utifrån  dess  inverkan  på  demokrati  eller  om 

humanvetenskapen bör lyftas fram för dess egenvärde (2011:594-594).

Eli Savit anser att Nussbaum målar en övertygande bild av problemet, att humanvetenskapen svävar 

i fara på grund av beslutsfattares instrumentella syn på utbildning (2011:1175). Dock menar Savit  

att Nussbaums beskrivning av utbildning för demokrati stannar vid ett ideal och att hon undviker 

frågan om problemets praktiska lösning. Savit fokuserar specifikt på Nussbaums beskrivning av 

USA och menar att hon inte diskuterar de reella hindren, som till  exempel ojämlik tillgång till  

utbildning och begränsad resurstilldelning,  för  implementeringen av  en  utbildning  som i  större 

utsträckning präglas av humanvetenskap (2011:1176). Svar på denna kritik går delvis att finna i 

”Not for Profit” (Nussbaum, 2011). Nussbaum skriver att utbildningssystem misslyckas när de bara 

nås av en elit, men poängterar att denna diskussion inte är bokens fokus (2011:11). Målet behöver 

definieras innan frågan om distribution kan bli aktuell (Ibid.).

Det finns även kritiker som menar att Nussbaums tes är överdriven och inte speglar verkligheten. I  

”Not for Profit” beskriver Nussbaum flera exempel på hur humanvetenskapen hotas. Matthew Reisz 

medger  att  dessa  kan  vara  något  oroväckande,  men  han  anser  inte  att  de  pekar  på  ett 

utbildningssystem på väg mot katastrof.  På samma sätt  som Nussbaum beskriver exempel  som 

styrker hennes tes visar Reisz att det finns exempel som tyder på att humanvetenskapen fortfarande 

står sig stark (Times Higher Education 2010-10-21). Man kan säga att Reisz anklagar Nussbaum för 

att föra en normativ diskussion med hjälp av utvalda empiriska exempel. Han beskriver själv helt 

andra exempel som kan användas för att hävda motsatsen till Nussbaums tes. Reisz har en poäng i 

sin kritik. För den här studien är kritiken dock mindre relevant, eftersom studien inte går ut på att  
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varken bevisa eller motbevisa Nussbaums tes. Tesen används som utgångspunkt för att undersöka 

huruvida svenska politiker ser på utbildning som viktig för ekonomisk tillväxt eller demokrati.
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3 Metod

Metoden  för  den  här  studien  utgörs  av  en  kvalitativ  textanalys  och  riktar  sig  mot  den 

utbildningspolitiska debatten så som den utspelat sig i debattsidorna i  Dagens Nyheter. Materialet 

består  av  debattartiklar  där  författaren  eller  författarna  representerar  ett  riksdagsparti  eller  ett 

politiskt block. Varje enskild artikel analyseras utifrån hur avsändaren talar om utbildnings roll för 

utveckling.  Ska  utbildning  främja  ekonomisk  tillväxt  eller  demokrati?  Operationaliseringen  av 

dessa två begrepp beskrivs i avsnitt 3.1.

Studiens upplägg förstås enklast genom att presentera en basal kommunikationsmodell. Modellens 

beståndsdelar framgår i figuren nedan.

Figur 2. Kommunikationsmodell (Bengtsson, 2001:27)

Denna studie riktar sig främst mot de tre första aspekterna,  sändare, meddelande och  kanal.  Den 

kvalitativa textanalysen fokuserar  meddelandet, som studeras utifrån huruvida innehållet talar om 

utbildnings syfte som ekonomiskt eller demokratiskt. Då det är den politiska debatten som studien 

avser behandla består sändare av de artikelförfattare som tillhör och talar för olika riksdagspartier 

eller  politiska  block  i  frågan  om utbildnings  syfte.  Kanalen utgörs  av  debattsidorna  i  Dagens 

Nyheter, DN Debatt. Val av medium diskuteras och motiveras i avsnitt 3.3.1.

I  analysen  av  meddelandet nyttjas  kvalitativ  textanalys  som  metod.  Varje  artikel  i  materialet 

analyseras  utifrån  hur  textinnehållet  behandlar  utbildning,  utifrån  begreppen  ekonomism  och 

demokratism.  Studien inriktar sig således på att avgöra om artikeln som helhet, och därmed den 

politiska  avsändaren,  beskriver  utbildning  som  viktig  för  tillväxt-  eller  demokratirelaterad 

samhällsutveckling.
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För att  kunna besvara studiens två  frågeställningar måste varje  debattartikel  kategoriseras.  Den 

kvalitativa textanalysen utmynnar således i en kvantifiering av debattartiklarna. Kategoriseringen 

görs  utifrån  vilken  den  politiska  avsändaren  är  och  vilket  mål  för  utbildning  artikeln  stödjer. 

Avsändare  definieras  utifrån  det  riksdagsparti  eller  politiska  block  författaren  eller  författarna 

tillhör. Det förekommer multipla författare tillhörande olika partier inom samma politiska block, 

varför även Alliansen och De rödgröna förekommer som avsändarkategorier.

I de fall  en artikel tar upp både ekonomiska och demokratiska mål för utbildning kategoriseras 

artikeln  utifrån  vilket  mål  som dominerar  i  dess  innehåll.  I  artiklar  där  båda  målen  behandlas 

likvärdigt  och i  artiklar där det  inte går  att  utläsa vilket  utbildningsmål artikelförfattaren avser, 

kategoriseras artikeln i en tredje kategori.

3.1 Operationalisering

För att analysen ska kunna genomföras måste de teoretiska begreppen operationaliseras, dvs de 

kriterier som måste vara uppnådda för att ett fenomen i det empiriska materialet ska anses svara mot  

den teoretiska definitionen av begreppet måste definieras (Bjereld m.fl., 2000:111-112). För denna 

studie innebär det en precisering av vilka kriterier som ska vara uppnådda för att avgöra huruvida 

en  debattartikel  argumenterar  för  utbildning  som viktig  för  ekonomisk  tillväxt  eller  viktig  för 

demokrati. 

Först  och främst  krävs en beskrivning av vad som ryms under begreppet  utbildning.  I  den här 

studien förstås begreppet i  vida termer. Kriteriet  är  att debattartikeln ska beröra något som kan 

förknippas med utbildnings innehåll, pedagogik, finansiering eller organisering, även på högre nivå. 

Som  del  av  utbildningsbegreppet  räknas  också  forskningsverksamhet  och  kunskapsbegreppet. 

Eftersom  studien  fokuserar  den  politiska  debatten  är  avsändaren  också  viktig,  varför  ett 

avsändarkriterium också ingår. Författaren eller författarna ska tillhöra och tala för ett riksdagsparti 

eller politiskt block.

Vad beträffar  utbildningsperspektivet  förstås  denna  som utbildning  för  ekonomiska syften  eller 

demokratiska syften.  Argument för ekonomisk utveckling förknippas med uttalanden som anger 

ökade arbetstillfällen, minskad arbetslöshet, Sveriges konkurrens på den globala marknaden, ökad 

produktion av  varor  och tjänster,  bemötande av arbetsmarknadens  behov,  ökade  kollektiva och 
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individuella inkomster och liknande, som mål för utbildning, dvs allt sådant som förväntas bidra till 

den  ekonomiska tillväxten.  Vad gäller  argumenten för  utbildning som viktig  för  demokrati  ska 

begreppet demokrati i studiens sammanhang förstås som vidare än styrelseformen. Det handlar om 

den  demokratiska  värdegrunden  med  dess  betoning  på  den  individuella  mänskliga  aspekten. 

Uttalanden som anger mänskliga fri- och rättigheter, lika tillgång till välfärden,  jämlikhet, respekt, 

individens eller kollektivets välmående, etisk-politisk kunskap och liknande som mål för utbildning 

faller under detta perspektiv.

3.2 Validitet och reliabilitet 

Utöver  frågan  om  operationalisering  behöver  all  forskning  även  förhålla  sig  till  graden  av 

reliabilitet  och validitet  och argumentera för hur dessa beaktas i  studiens metod (Bjereld m.fl., 

2010:111).  Validitet förstås som hur väl kriterierna för operationaliseringen stämmer överens med 

den  teoretiska  definitionen  av  begreppen  (Bjereld  m.fl.,  2010:112-113).  Reliabilitet behandlar 

frågan om hur materialet mäts och vilar i stor utsträckning på forskarens skicklighet (Bjereld m.fl., 

2010:115). Denna studies kvalitativa aspekt innebär att författaren tolkar materialet, vilket alltid 

innebär en risk vad gäller reliabilitet. Av den anledningen avser författaren upprepa analysen av hela 

materialet, detta för att öka graden av reliabilitet i form av god intrasubjektivitet6. Mycket liten eller 

ingen diskrepans mellan den första och andra analysen tyder på hög reliabilitet i studiens utförande. 

Inslaget torde också bekräfta validiteten i operationaliseringen.

3.3 Material

Materialet för denna studie består dels av för ämnet relevant litteratur, såväl samhällsvetenskaplig 

som metodlitteratur, samt debattartiklar ur Dagens Nyheter, som själva analysen fokuserar.

3.3.1 Urval

Studien  har  en  massmedial  inriktning  som  motiveras  med  massmedias  växande  betydelse  för 

6 God intrasubjektivitet innebär att forskaren får samma resultat vid en upprepad analys (Bjereld m.fl., 2010:116).
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samhället. I relationen mellan medborgarna och den politiska världen finns tre kontaktvägar: egna 

erfarenheter,  mellanmänsklig  kommunikation  samt  kommunikation  via  medier  (Strömbäck, 

2000:43-44).  Massmedia  står  således  för  en  avsevärd  del  av  medborgarnas  upplevelser  av den 

politiska  världen,  och  vetskap  om  detta  gör  att  politiker  i  hög  grad  försöker  nå  ut  genom 

nyhetsmedier (Håkansson, 2004:205-206).

Maxwell  McCombs  beskriver  massmedia  utifrån  dagordningsteorin  och  menar  att  den 

kommunikation  som sker  via  nyhetsmedier  påverkar  mottagarnas  uppfattning  om  vad  som  är 

viktiga samhällsfrågor, en oavsiktlig effekt av kravet på att välja ut några få ämnen som ska tas upp 

i nyhetsrapporteringen (2006:24, 44). Nyhetsmedierna kan då betecknas som grindvaktare genom 

att de gör ett urval efter att ha värderat potentiella nyheter (Falkheimer, 2004:157: Hadenius m.fl., 

2008:298-300).  Effekten  blir  att  nyhetsmediernas  dagordning  överförs  till  medborgarnas 

dagordning (McCombs 2006:24). 

McCombs refererar till ett stort antal empiriska studier som bekräftar detta orsakssamband, men 

teorin  innefattar  även  en  andra  nivå,  dagordningsmakt  över  attribut.  Attribut  förstås  som 

beskrivningar  eller  framställningar  av  det  objekt,  till  exempel  en  politisk  aktör  eller  en 

samhällsfråga,  som nyhetsrapporteringen behandlar  (McCombs,  2006:99-100).  Detta  innebär  att 

nyhetsmedier inte bara kan påverka vad medborgarna tänker, utan även hur de tänker om något 

(McCombs,  2006:100;  Håkansson,  2004:206).  Nyhetsrapportering  kan  således  fokusera  en  viss 

aspekt av ett politisk ämne och påverka medborgarnas förståelse av det ämnet. I den här studien är 

det  fråga  om  debattartiklar  där  politikerna  själva  står  för  innehållet.  Hur  de  prioriterar  eller 

framställer  syftet  för  utbildning  kan  enligt  dagordningsteorins  andra  nivå  tänkas  ha  effekt  på 

medborgarnas opinionsbildning i frågan. Detta är framförallt relevant för en diskussion om studiens 

didaktiska implikationer.

Massmedia är en bred arena och den utbildningspolitiska debatten utspelar sig i både teve, radio, 

tryckt press och på internet. Sofforna i morgonsända nyhetsprogram nyttjas ofta av politiker som 

mediala plattformer, likaså debattsidor i ledande tidningar och tidskrifter. Med anledning av denna 

bredd görs ett urval där Dagens Nyheter fungerar som studieobjekt, specifikt DN Debatt.

Valet  av  Dagens  Nyheter  kan  motiveras  ur  flera  perspektiv.  Till  att  börja  med  är  tidningen 

överlägset den största dagstidningen i landet med sina drygt 800 000 läsare per dag (DN.se, 2012-

04-25). Dagens Nyheter åtnjuter även ett visst anseende och har hög trovärdighet, men framförallt 
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har  tidningen  valts  för  dess  ställning  i  medievärlden.  Dagordningsteorin  fokuserar  vanligtvis 

relationen mellan medievärlden och andra världar, såsom politikens eller medborgarnas värld, men 

det sker även en medieintern kommunikation i den mening att vissa större och viktigare medier 

påverkar dagordningen hos mindre medieaktörer  (Strömbäck,  2000:155).  Strömbäck talar  bland 

annat om riksmediernas dagordningssättande makt gentemot lokala medier men menar att det även 

mellan riksmedier  råder  en hierarki.  Dagens Nyheter, och framförallt  DN Debatt pekas  ut  som 

särskilt betydelsefull vad gäller nyhetsflödet, då dessa debattsidor ofta utgör startskottet för debatter 

och nyheter som senare florerar hos andra rikstäckande medieaktörer (Strömbäck, 2000:155-156). 

Det finns således ett visst belägg för att göra generaliseringar utifrån hur den utbildningspolitiska 

debatten utspelar sig i DN Debatt.
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4 Resultat och analys

I detta avsnitt presenteras resultat och analys integrerat. Det görs under två rubriker som motsvarar 

studiens två frågeställningar: 1. Vilket mål för utbildning – å ena sidan ekonomisk tillväxt, å andra  

sidan  demokrati  –  dominerar  i  den  utbildningspolitiska  debatten?  och 2.  Kan  man  utläsa  ett  

mönster mellan partipolitisk tillhörighet alternativt blocktillhörighet och en viss syn på utbildnings  

syfte för samhällets utveckling?

Studien har genererat en stor mängd material och totalt ligger 79 enskilda debattartiklar till grund 

för analysen. Det finns ingen jämn spridning vad gäller antalet artiklar per parti eller block. En del  

partier har genererat många artiklar, andra endast några enstaka. Vad gäller innehåll är det heller  

ingen jämn kamp mellan de två  målen  för  utbildning.  Analysen har  i  ett  tidigt  skede visat  att  

ekonomisk tillväxt som mål för utbildning kraftigt dominerar i den utbildningspolitiska debatten, så 

som den utspelar sig i Dagens Nyheter.

4.1 Mål för utbildning i den politiska debatten

Antalet debattartiklar som publicerats i  DN Debatt mellan 2008-01-01 och 2012-04-17 och som 

varit relevanta för studiens frågeställningar uppgår till 79 stycken. Utifrån kategorierna ekonomism 

och demokratism fördelade sig debattartiklarna på följande vis:

Ekonomism Demokratism Går ej att avgöra

Antal debattartiklar 58 10 117

Tabell  1.  Antal  debattartiklar  under  perioden  2008-01-01  till  2012-04-17  som  svarar  mot  

kriterierna för kategorierna Ekonomism, Demokratism och Går ej att avgöra.

7 I 11 av 79 debattartiklar har det dominerande målet med utbildning ej gått att avgöra. Detta har berott antingen på att  
varken den demokratiska eller den ekonomiska aspekten dominerat, eller att det inte har gått att avgöra vilken 
samhällsutveckling artikelförfattaren syftar på. Det rör sig om följande artiklar: DN 2008-06-12, DN 2008-07-19,  
DN 2008-08-03, DN 2009-01-23, DN 2009-07-07, DN 2010-02-23, DN 2010-03-30, DN 2010-07-08, DN 2011-05-
24, DN 2011-06-15, DN 2012-02-01. 
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4.1.1 Ekonomism

Av de 79 debattartiklar i  DN Debatt som berört  ämnet utbildning har 58 stycken, explicit eller 

implicit, angett ekonomisk tillväxt som mål för den aspekt av utbildning som artikeln tar upp.

I  början  av  2008  presenterade  Lars  Leijonborg,  dåvarande  högskole-  och  forskningsminister, 

riktlinjerna i den kommande forskningspropositionen. I debattartikeln meddelar Leijonborg bland 

annat att regeringen ämnar göra ”kraftfulla satsningar på några strategiska forskningsområden” (DN 

2008-02-20),  bland  annat  medicinsk  forskning  och  klimatforskning.  Vid  första  anblick  kan 

debattartikeln  verka harmoniera väl med demokratirelaterade mål, eftersom forskning inom de två 

”strategiska” områdena kan förbättra levnadsvillkoren för människor. Leijonborg slår också ett slag 

för den fria, nyfikenhetsstyrda forskningen, med resonemanget att vi kan ha nytta av dess resultat i 

framtiden. Leijonborg menar att det kan vara svårt att se den omedelbara nyttan med forskning om 

exempelvis islam eller olika bergarter, men att resultaten av denna forskning kan bli viktig i ett  

framtida sammanhang, som slutförvaret av utbränt kärnbränsle eller krishantering i samband med 

protester mot Muhammedteckningar. 

Leijonborgs beskrivning av den fria grundforskningen för tanken till  ett resonemang som Bernt 

Gustavsson för. Även Gustavsson menar att det är omöjligt att förutse forskningsresultat eller vilken 

nytta resultaten kan medföra (2000:24). Exempelvis har radiotekniken ett ursprung som kombinerar 

flera av varandra oberoende forskningsresultat (Ibid.). Men Gustavsson betonar också vikten av hur 

man värderar kunskap, att den måste sättas in i ett brett och långsiktigt perspektiv så att kunskapen 

inte  enbart  prioriteras  utifrån  dess  instrumentella  värde  (Ibid.:24-25).  Här  differentierar  sig 

Leijonborg från Gustavsson, då Leijonborg implicit framhåller konkret och ekonomisk nytta som 

viktiga.

I  artikeln  diskuterar  Leijonborg  tre  utgångspunkter  som  viktiga  för  innehållet  i 

forskningspropositionen. I den tredje utgångspunkten diskuteras betydelsen av fri grundforskning:

Stort utrymme för fri grundforskning. Den tillämpade, företagsnära forskningen är också viktig, 
men vi sågar av den gren vi sitter på om vi inte avsätter betydande belopp till nyfikenhetsforskning 
– även när den så vitt man kan bedöma ligger långt ifrån kommersialisering (DN 2008-02-20).

Den gren vi sitter på är alltså beroende av ”betydande belopp till nyfikenhetsforskning”, men målet 

med denna är kommersialisering. Målet med fri grundforskning är således, enligt Leijonborg, att 

den på sikt ska gagna den ekonomiska tillväxten.
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Även de exempel på hur resultaten från till synes ”onyttig” forskning till slut blir användbar, är det 

rent konkreta nyttoaspekter som lyfts fram. Islamforskning kopplas till krishantering, forskning om 

bergarter  kopplas  till  slutförvar  och  forskning  kring  flyttfåglars  migrationsmönster  kopplas  till 

hanteringen av fågelinfluensan. För att förstärka sin position vad gäller fri grundforskning refererar 

Leijonborg  även till  de  senaste  årens  Nobelpriser,  som han menar  har  uppmärksammat  sådana 

forskningsresultat  som ”föreföll  mycket  teoretiska men som redan några år senare har fått  stor 

kommersiell betydelse.” Återigen är det resultatens ekonomiska nyttoaspekt som betonas.

Utöver  det  ovan beskrivna resonemanget  kring fri  grundforskning meddelar  Leijonborg att  den 

kommande propositionen även kommer att ägnas åt ”innovationspolitik”, dvs ”system och insatser 

som ska säkra att idéer, uppfinningar och forskningsgenombrott i Sverige också kommersialiseras 

här.” Alltså ska insatser göras för att Sverige som nation ska få ekonomisk nytta av de genombrott  

som också görs inom svensk forskning.

Nyttoaspekten, dvs det instrumentella värdet, av forskning är alltså viktig enligt Leijonborg, även 

om han poängterar  att  detta  värde  inte  alltid  kan ”upptäckas  hitom våra  horisonter”.  I  artikeln 

saknas resonemang om forsknings betydelse för samhällets demokratiska utveckling, och om man 

ställer Leijonborgs övergripande inställning till forskning mot en fråga som Gustavsson lyfter, görs 

denna  avsaknad  tydlig:  ”Har  den  kunskap  vi  söker  demokratiskt  värde  i  det  att  den  ökar  vår 

möjligheter att verka och agera som demokratiska medborgare?” (2000:24). Det är denna kunskap 

som  Nussbaum  menar  prioriteras  bort  av  politiska  beslutsfattare,  och  analysen  ovan  visar  att 

Leijonborg,  vid  tidpunkten  för  publiceringen  av  denna  debattartikel,  anammat  det  synsätt  som 

Nussbaum kritiserar.

Två månader senare skriver Jan Björklund, i egenskap av utbildningsminister, en debattartikel där 

reformer av yrkes- och yrkeslärarutbildningarna tillkännages (DN 2008-04-21). I artikeln diskuterar 

Björklund bland annat faran med att allt fler ungdomar saknar gymnasiekompetens:

I en tid när alla talar om värdet av kunskap, om hur utbildad arbetskraft och hög produktivitet är  
Sveriges chans i den globala konkurrensen, då har en av tre svenska ungdomar slagits ut från 
gymnasiet.

För dessa personer är arbetsmarknaden både osäker och begränsad. De är oftast de första som blir 
avskedade vid en neddragning. Samtidigt skapas det allt  färre jobb för personer som bara har 
grundskolekompetens (DN 2008-04-21).
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Resonemanget  i  sig är väl  inte felaktigt,  men det  är  begränsat  till  att  diskutera de ekonomiska 

konsekvenserna  av  att  så  många  inte  fullföljer  sin  gymnasieutbildning.  Enligt  Björklund  är 

utbildning alltså viktigt för att säkra ett jobb i framtiden, och kunskap är ”Sveriges chans i den 

globala marknaden”.  Dessutom avslutas hela artikeln med resonemanget att yrkesutbildningarna 

måste reformeras så att ”Sverige ska överleva som tillväxt- och industrination” (DN 2008-04-21). 

Det saknas helt  en diskussion om att utbildning och kunskap även spelar en djuptgående roll  i 

utvecklandet av medmänskliga, och därmed demokratiska, kompetenser bland elever och studenter.

I en debattartikel den 12 maj samma år presenterar Luciano Astudillo och Sven-Erik Österberg 

socialdemokraternas  program  för  att  sänka  arbetslösheten  (DN  2008-05-12).  De  framhäver  att 

”Sverige utvecklas bäst med investeringar i utbildning”, och av resterande innehåll är det tydligt att 

”utveckling” syftar  på  fler  jobb.  Denna jobbutveckling,  menar  Astudillo  & Österberg,  får  bäst 

förutsättningar  ”när  näringsliv,  akademi  och  politik  samverkar.  Inte  minst  när  det  handlar  om 

investeringar i forskning och utveckling”. Skribenterna beskriver samverkan mellan forskning och 

näringsliv  som  en  förutsättning  för  en  snabb  takt  i  jobbskapandet,  men  att  det  kan  finnas 

konsekvenser för näringslivets inblandning i akademins utformning är en ickefråga i resonemanget.

Socialminister Göran Hägglund och dåvarande TCO-ordförande Sture Nordh gör ett gemensamt 

utspel  i  en  debattartikel  den  5  augusti  2008.  I  artikeln  argumenterar  de  för  återinförandet  av 

skattesubventioner för individer i arbetslivet som vill spara till sin egen utbildning (DN 2008-08-

05).  De är  noga med att  påpeka att  utbildningen inte  behöver  vara  kopplad  till  arbetsgivarens 

bransch. De menar också att förslaget kan innebära ökad hälsa eftersom de som känner sig inlåsta i 

sitt  yrke skulle  ha ökade chanser att  byta till  ett  annat jobb genom utbildning.  Detta argument 

framstår  dock  som  en  parentes  i  artikelns  hela  sammanhang.  Det  är  snarare  den 

samhällsekonomiska nyttan än individens välmående som står för förslagets övergripande mål:

Bättre  utbildning  ökar  rörligheten  på  arbetsmarknaden,  vilket  gagnar  både  individen  och 
samhällsekonomin. (…)

Kompetenssparande stimulerar till att fler och bättre utbildningar startas som passar individer som 
befinner sig i arbetslivet. (…)

Det är viktigt att samhället bidrar med stöd till ett system som också resulterar i en effektivare  
omställning  av  arbetskraften,  nya  idéer  och  företag,  en  möjlighet  att  kunna jobba längre  och 
minska risken för arbetslöshet. (…)

I ett föränderligt arbetsliv är det viktigt att individerna får verktyg för att kunna vara flexibla och 
hela tiden utöka sin kompetens i takt med arbetets krav (DN 2008-08-05).
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Det huvudsakliga syftet med förslaget är således att använda utbildning för att på olika sätt förbättra 

arbetsmarknaden. Att den utbildning som det subventionerade sparandet skulle leda till också kunde 

stärka de kompetenser som Nussbaum menar är viktiga för en sund demokratisk utveckling, ingår 

överhuvudtaget inte i resonemanget. Alltså speglar innehållet i debattartikeln ett förhållningssätt där 

målet med utbildning är ekonomisk tillväxt, inte demokratisk utveckling.

I ett resonemang som förs av Mona Sahlin och Thomas Östros görs ekonomisk tillväxt till tydligt 

mål för hur utbildning bör utformas (DN 2008-08-22). Debattartikelns huvudämne är jobbfrågan 

och artikeln skrivs inför partiets kommande budgetmotion. De båda politikerna presenterar en rad 

punkter i sin politik för att ”få fart på svensk ekonomi”. I den första punkten är det inte irrelevant att  

jobb och utbildning tas upp sida vid sida:

Jobb & utbildning: Vi vill investera i det som bygger stärkt konkurrenskraft. Budgeten kommer att 
ha  en  tydlig  utbildningsprofil.  När  tillväxtekonomier  som  Indien  och  Kina  utbildar  miljoner 
civilingenjörer per år ska inte Sverige gå i motsatt riktning och minska platserna på högskolan. Vår 
budget kommer att innehålla satsningar hela vägen från förskola till  forskning. Satsningar som 
matchar företagens framtida kompetensbehov ska prioriteras. (…) Nya satsningar på gemensamma 
forskningsprogram tillsammans med näringslivet kommer att presenteras (DN 2008-08-22).

I denna punkt lägger Sahlin & Östros fram just sådana förslag som Nussbaum varnar för, förslag 

som låter satsningar på utbildning prioriteras utifrån dess förmåga att på ett eller annat sätt påverka 

den ekonomiska tillväxten. I denna artikel uttrycks det bland annat genom att man vill prioritera 

matchning  med  ”företagens  framtida  kompetensbehov”  och  att  man  ämnar  presentera 

forskningsprogram framtagna tillsammans med näringslivet.

Även partiledarna i Alliansen är tillväxtorienterade i sin retorik när de senare samma år gemensamt 

presenterar  en  reform  av  svensk  yrkesutbildning  (DN  2008-09-01).  Artikeln  inleds  med  en 

beskrivning av det rådande ekonomisk-politiska sammanhanget: ”I en tid av ekonomisk avmattning 

krävs en politik som förmår möta nedgången och bygga för framtiden”. Författarna menar att ett 

viktigt reformområde i detta ekonomiska framtidsbyggande är utbildningspolitiken, där de ämnar 

investera 1,8 miljarder kronor för att på olika sätt förstärka yrkesutbildningen, eftersom denna har 

”stor  betydelse  för  näringslivets  kompetensförsörjning  och  konkurrenskraft”.  Särskilt 

anmärkningsvärt är att  investeringarna inom yrkeshögskolan och vuxenutbildningen kommer att 

ske  i  ”nära  samråd  med  näringsliv  och  branscher”,  eftersom  representanter  för  dessa  har 

”professionell inblick i arbetsmarknadens behov”. Här rör det sig alltså inte enbart om en retorik, 

utan  en  konkret  utbildningspolitisk  förändring  som  utformats  utifrån  de  behov  som  finns  på 
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arbetsmarknaden.  Andra,  mer  demokratirelaterade  samhällsbehov,  ges  ingen  plats  i  dessa 

utbildningspolitiska  beslut.  När  reformen  beskrivs  görs  alltså  nästan uteslutande kopplingar  till 

tillväxtorienterade  mål  och  det  ekonomiska  syftet  med  satsningarna  görs  allra  tydligast  i  det 

avslutande stycket:

Regeringens  politik  är  framtidsinriktad.  Satsningen  på  att  förstärka  och  uppvärdera  svensk 
yrkesutbildning är inte bara viktig för att öppna dörrar till arbete för fler. Den är en del i en helhet  
som  långsiktigt  stärker  Sverige  såväl  som  framgångsrik  industri-  och  tjänstenation  som 
välfärdssamhälle (DN 2008-09-01).

Två veckor senare skriver finansminister Anders Borg och dåvarande integrationsminister Nyamko 

Sabuni en gemensam debattartikel på temat integration, med fokus på hur flyktingmottagandet i 

Sverige ska förbättras. Borg och Sabuni vill ”bryta nyanlända invandrares bidragsberoende och ge 

dem utökat eget ansvar och starkare drivkrafter för en snabb arbetsmarknadsetablering” (DN 2008-

09-19). I  elva punkter sammanfattar skribenterna de integrationsåtgärder som regeringen ämnar 

genomföra. De flesta åtgärderna syftar till att påskynda individens etablering på arbetsmarknaden, 

och som del i detta mål presenteras en antal utbildningspolitiska åtgärder. Bland annat ska pengar 

avsättas till kompletterande utbildningar för utländska akademiker, men det gäller enbart ”personer 

med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land” och ”lärare med utländsk examen”. Åtgärden 

motiveras med att ”individens möjligheter på arbetsmarknaden förbättras” (DN 2008-09-19). 

Skribenterna presenterar  även åtgärder  för  integration med mer  demokratirelaterade mål.  Bland 

annat avsätts pengar till att bekämpa diskriminering, stötta verksamheter mot rasism och intolerans 

och till  att  skapa möjligheter för  boende i  Sverige ”att  delta  i  en dialog för vår  gemensamma 

värdegrund” (DN 2008-09-19).  I  dessa demokratirelaterade åtgärder nämns inte utbildning som 

verktyg  att  uppnå  målen.  Utbildningspolitiska  åtgärder  kopplas  enbart  till  frågor  som  rör 

arbetsmarknadsförsörjning och artikeln har därför lagts till kategorin ”ekonomism”.8

Anders Borg skriver tre dagar senare en egen debattartikel, samma dag som budgeten lämnas över 

till regeringen. Fokuset ligger på den ekonomiska osäkerheten, både globalt  och nationellt,  och 

Borg beskriver hur budgetpropositionen innehåller en rad reformer som ska bidra ”till att fortsätta 

stärka den långsiktiga jobbpolitiken och Sverige som tillväxtnation” (DN 2008-09-22). I den andra 

av två reformpaket som Borg presenterar skriver han:

8 Se även DN 2010-01-11, DN 2012-04-16, DN 2008-09-22, DN 2011-09-20, DN 2011-07-09 för debattartiklar med 
avsändare från Moderaterna eller Alliansen och som implicit eller explicit anger ekonomirelaterade mål för  
utbildning.
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”... att rusta Sverige för framtiden: Regeringen satsar på utbildning. Mera pedagogik i förskolan 
samt en utvidgning av den allmänna förskolan till att omfatta även 3-åringar. Vidare föreslås en 
matematik- och naturvetenskapssatsning och ökad yrkesutbildning med förstärkt kvalitet. En väl 
utbildad arbetskraft med förmåga till anpassning och utveckling gör Sverige starkare (DN 2008-
09-22).”

Regeringen gör alltså satsningar på utbildning för att skapa ”en väl utbildad arbetskraft”, och i det 

avslutande  stycket  förklaras  artikelns  huvudsakliga  tema:  att  ”stärka  (...)  Sverige  som 

tillväxtnation” (DN 2008-09-22).

Även  socialdemokraterna,  i  egenskap  av  oppositionsparti,  engagerar  sig  i  frågan  om  svensk 

ekonomi. De föreslår ett stimulansprogram med fullt fokus på hur utbildning kan användas för att 

”investera Sverige ur krisen” (DN 2009-01-14). Samtliga förslag som presenteras är kopplade till 

arbetsmarknadsbehoven och artikeln faller därmed under kategorin ekonomism:

Vi  vill  också  uppmuntra  till  studier  i  naturvetenskap  och  områden  där  det  förväntas  råda 
arbetskraftsbrist i framtiden, och vill därför höga studiebidraget för dessa studenter.

(…)  Om  företagen  är  med  och  bidrar  kan  staten  stå  för  både  utbildning  och  en  del  av 
lönekostnaden,  givet  att  utbildningen  riktas  mot  områden  som  är  avgörande  för  företagens 
långsiktiga  konkurrenskraft  eller  områden  där  det  väntas  råda  brist  på  kvalificerad  personal  i 
framtiden.

(…) Utbyggnaden ska riktas mot arbetsmarknadens behov.

(…) Vår strävan ska vara att alla som står utanför arbetslivet men som erhåller ersättning från det 
allmänna ska utbildas för att kunna återvända till arbetslivet (DN 2009-01-14).

Den 13 mars 2009 skriver dåvarande högskoleminister Lars Leijonborg en debattartikel med fokus 

på  vikten  av  att  höja  kvaliteten  på  högre  utbildning  i  Sverige  (DN 2009-03-13).  Bland annat 

meddelar  Leijonborg  att  samtliga  ansökningar  från  högskolor  att  uppgraderas  till  universitet 

kommer  att  avslås  eftersom  han  anser  det  viktigare  att  höga  kvaliteten  i  de  befintliga 

forskningsmiljöerna.  Den  syn  på  utbildning  och  forskning  som  anges  i  artikeln  faller  under 

kategorin  ekonomism, bland annat för att Leijonborg flera gånger anger Sveriges konkurrenskraft 

inom högre utbildning som anledning till kvalitetssatsningen.

I  samma  artikel  tar  Leijonborg  också  upp  två  företag,  AstraZeneca  och  Ericsson,  för  att 

exemplifiera sitt resonemang om varför ”få uppgifter är viktigare i vår tid än att vässa kvaliteten i 

utbildningen och forskningen”. Leijonborg noterar att dessa två företag satsat enormt på forskning 

och har tack vare det kunnat stå emot den ekonomiska krisen. Han menar att länder och företag som  

”haft ork att hålla fast vid långsiktiga investeringsprogram på kunskapsområdet i både upp- och 

nedgångar ofta får nytta av det”. Utifrån resonemanget framgår det att Leijonborg med ”nytta” 
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menar  den  ekonomiska  nyttoaspekten.  Andra  nyttoaspekter,  som  till  exempel  nyttan  för 

mänskligheten eller demokratin, nämns över huvudtaget inte.

När Leijonborg senare i artikeln går vidare till att diskutera hur Sverige ska skapa forskningsmiljöer 

som ”matchar och ibland överglänser de bästa i världen” görs ytterligare kopplingar mellan högre 

utbildning och ekonomiska aspekter, då man bland annat avser jobba längs spåret ”mer samverkan 

med näringslivet”.  Andra samhällsbehov,  som faller  utanför näringslivet,  ges inget utrymme att 

samverka  med  kvalitetssatsningarna  inom  svensk  högre  utbildning.  Alltså  motiveras 

utbildningspolitiska beslut utifrån två aspekter: dels vilken ekonomisk nytta de kan ge och dels hur 

de kan stärka Sveriges konkurrenskraft på marknaden för forskning. Ingen av dessa kopplas till 

demokratiska utvecklingsmål.

Under  samma  månad  publicerar  DN  en  debattartikel  skriven  av  Alliansens  ledamöter  i 

Studiesociala kommittén, som lägger fram sitt slutbetänkande kring utformandet av studiestödet. 

Inledningsvis skriver  författarna uttryckligen om målet  med svensk utbildningspolitik,  där  både 

ekonomiska och demokratiska utvecklingsmål är representerade: ”Målet för utbildningspolitiken är 

att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning med en hög kvalitet och 

ett  livslångt  lärande  för  tillväxt  och  rättvisa”.  I  den  fortsatta  texten  fokuseras  dock  enbart 

arbetsmarknadsrelaterade  anledningar  till  förändringar  som  kommittén  förordar,  och  av  den 

anledningen  har  artikeln  kategoriserats  till  ekonomism.  Bland  annat  motiverar  man  en 

kvalitetssatsning så här:

På  den  alltmer  internationaliserade  arbetsmarknaden  kommer  konkurrensen  av  kvalificerad 
arbetskraft att öka. För att Sverige ska kunna vara en del av denna marknad har alliansregeringen 
påbörjat ett arbete med bland annat kvalitetssatsningar inom hela utbildningssystemet, åtgärder för 
ökad självständighet för lärosätena, större forskningsanslag samt insatser för att öka lärosätenas 
profilering och specialisering (DN 2009-03-30).

Författarna  anser  också  att  en  av  utgångspunkterna  vad  gäller  studiemedlet  är  att  skapa 

förutsättningar för studenter att ”bedriva framgångsrika studier och verka rekryterande”. Att ”verka 

rekryterande” kan bara förstås som att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Analysen av artikeln visar 

att  ekonomiska  mål  dominerar  i  resonemanget  kring  utformandet  av  studiestödet,  framförallt 

eftersom författarna aldrig specificerar vad som avses med den ”rättvisa” som nämns i artikelns 

inledning.

Den 3 juli 2009 presenterar partiledarna för de Rödgröna sin politiska linje för nästkommande års 
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riksdagsval: ”slopa skattesänkningar och satsa pengarna på att rädda jobben” (DN 2009-07-03). I 

artikeln  gör  författarna  klart  och  tydligt  att  de  vill  ”prioritera  jobb,  en  grön  omställning  och 

rättvisa”. Således är de generella politiska utvecklingsmålen av både ekonomisk och demokratisk 

karaktär, men när frågor kring utbildningspolitik diskuteras görs det enbart med fokus på Sveriges 

konkurrenskraft: ”Större investeringar i utbildning gör att Sverige står bättre rustat med kunskap 

när krisen väl vänder. Vi vill att Sverige fortsätter att konkurrera med spetskunnande och industriell 

kompetens”. Det framgår av kringliggande text  att författarna med ”krisen” menar den rådande 

arbetslösheten.  I  artikeln diskuteras aldrig utbildning i  relation till  det  övergripande målet  med 

rättvisa,  det  är  enbart  svensk  kunskapsrustning  för  fortsatt  konkurrenskraft  som fokuseras  och 

artikeln läggs därför till kategorin ekonomism.

I  en  egen  debattartikeln  fortsätter  Mona  Sahlin  att  fokusera  på  vikten  av  att  lösa 

arbetslöshetsfrågan:

Vi sätter  jobben först.  Sverige ska tillbaka till  full  sysselsättning och överskott  i  de offentliga 
finanserna.

Vi vill redan nu skicka en tydlig signal om att statsutgifter som inte handlar om jobben måste  
prioriteras ned. Tuffa prioriteringar ska göras för att frigöra resurser till kampen mot arbetslösheten  
(DN 2009-09-09).

Vidare  presenterar  Sahlin  socialdemokraternas  program  för  fler  jobb,  där  ett  ”brett 

Kunskapslyft” spelar en nyckelroll:

Sverige behöver ökade investeringar i kunskap och forskning för att långsiktigt höja vår globala 
konkurrenskraft  och  skapa  fler  jobb.  Vårt  besked  är  tydligt:  utbildning  är  alltid  bättre  än 
arbetslöshet  och  passiva bidrag  och ersättningar.  Våra barn och ungdomar  får  inte  bli  krisens 
förlorare (DN 2009-09-09).

I  andra  delar  av  artikeln  belyser  Sahlin  även  mer  demokratirelaterade  samhällsbehov,  men  i 

diskussionen  kring  dessa  saknas  utbildningsperspektivet.  Den  investering  i  utbildning  som 

efterlyses  syftar  endast  till  att  höja  ”Sveriges  konkurrenskraft  och  skapa  fler  jobb”,  dvs 

tillväxtrelaterade behov.

I  den skuggbudget  som Socialdemokraterna presenterar  i  oktober  2009 hörs  samma tongångar. 

Jobben  är  viktigast,  och  utbildningspolitik  tas  upp  som  ett  led  att  bekämpa  den  växande 

arbetslösheten. Under rubriken ”Investera i framtidens jobb” skriver Sahlin och Östros så här:

...ett särskilt riskkapitalavdrag för privatpersoner som stärker möjligheterna till kommersialisering 
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av nya idéer, innovationer och forskningsresultat. En viktig del i våra framtidsinvesteringar är att 
satsa på utbildning som rustar svenska folket inför de bättre tider som kommer att komma. Vi vill  
nästa år tillföra 50000 fler utbildningsplatser i ett nytt kunskapslyft som investerar hela vägen från 
den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen till högskola och forskning (DN 2009-10-06).

I början av den citerade texten presenteras ett förslag som syftar till att stödja kommersialiseringen 

av bland annat forskningsresultat. Här görs det tydligt att socialdemokraterna gör en värdering av 

vilken typ av forskningsresultat som är viktig: sådan som kan kommersialiseras och därmed bidra 

till investeringen i ”framtidens jobb”. När författarna vidare skriver att utbildning är en viktig del i 

partiets  ”framtidsinvesteringar”,  framgår  det  inte  specifikt  vad  som  avses  med  termen.  Av 

underrubriken, ”Investera i framtidens jobb”, blir det dock uppenbart att full sysselsättning är målet 

som  avses  med  framtidsinvesteringarna,  och  att  utbildning  spelar  en  nyckelroll  i  dessa. 

Utbildningsinvesteringar  som  del  i  en  framtidssatsning  på  demokratirelaterade  samhällsbehov 

nämns aldrig.

Efter bara några få veckor publiceras återigen en debattartikel av Mona Sahlin (DN 2009-10-28). 

Bland  annat  summeras  en  förnyelse  av  den  socialdemokratiska  politiken  som  ett  rådslag  av 

partimedlemmar,  medborgare,  forskare och experter  gett  upphov till.  Tre områden tas upp som 

viktigast i förnyelsen, varav den andra är ”Fokus på kunskap och kompetens”:

Vi socialdemokrater har ofta betonat att skolan har ett brett uppdrag. Det är riktigt. Men skolans 
viktigaste uppgift är att ge alla barn och unga kunskap. (…) Alla barn ska nå kunskapsmålen.

Vad denna kunskap ska syfta till framgår av nästa stycke:

Men vårt nya fokus på kunskap gäller inte bara barnen i skolan. Det gäller hela arbetslivet och hela  
livet. För att Sverige ska nå tillbaka till en internationell tätposition krävs att arbetslinjen stärks  
med en utbildningslinje. Vi måste alla vara beredda att läsa vidare och skola om oss – genom hela 
yrkeslivet.

Eftersom en stärkt arbetslinje är vad som krävs för att Sverige ska nå ”en internationell tätposition”, 

kan ”tätposition” endast syfta på en ekonomirelaterad konkurrens med andra länder. Att utbildning i 

sin tur ska syfta till att stödja arbetslinjen förmedlar en syn på utbildning som ett verktyg att uppnå 

ett annat mål, och inte ett mål i sig9. Sahlins retorik förmedlar således en instrumentell syn på 

utbildning, där högre sysselsättning på arbetsmarknaden står för målet. Vidare skriver hon:

9 Se även DN 2009-08-24, DN 2009-09-06, DN 2010-04-13, DN 2010-06-15, DN 2010-01-04, DN 2010-11-12, DN 
2011-03-31, DN 2011-11-18, DN 2012-03-28, DN 2011-12-03, DN 2012-02-05, DN 2011-10-05, DN 2011-08-26, 
DN 2011-09-19, DN 2011-07-08 för debattartiklar med avsändare från Socialdemokraterna eller De Rödgröna och  
som implicit eller explicit anger ekonomirelaterade mål för utbildning.
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Det är bättre att utbilda sig när man söker jobb än att gå passivt arbetslös. Arbetsförmedlingen ska 
utvecklas till en Kompetensförmedling.

Naturligtvis är det bättre att utbilda sig än att gå arbetslös, det ger kompetenser som är viktiga för  

annat  än  arbetsmarknaden.  Men  målet  att  utveckla  Arbetsförmedlingen  till  en 

Kompetensförmedling sänder en signal om vilka kompetenser artikelförfattaren anser är viktiga i 

samhället. Enligt Sahlin är det de som kan matchas mot ett behov på arbetsmarknaden. Namnbytet 

sänder dessutom en signal om i vems tjänst förmedlingen sker:  en  arbetsförmedling utgår från 

individens behov av arbete, medan en kompetensförmedling utgår från arbetsmarknadens behov av 

kompetens.  Den utbildning som ges  en  roll  i  denna  förmedling riskerar  att  kontrolleras  av  en 

arbetsmarknad som inte alltid söker samma kompetenser som den sunda demokratin behöver.

Stycket avslutas med följande:

Sverige behöver ett nytt Kunskapslyft. Kunskap är nyckeln både till ett framgångsrikt Sverige och 
framgångsrika individer.

Ett  ”framgångsrikt  Sverige”  och  ”framgångsrika  individer”  kan  tolkas  på  olika  sätt,  men  i 

sammanhang av den analys som gjorts av förgående stycke förstås ”framgång” som yrkesrelaterad. 

Det görs ingenstans i artikeln någon koppling mellan utbildning och demokratirelaterad framgång.

I  ytterligare  en  debattartikel  skriver  Mona  Sahlin,  tillsammans  med  4  partikollegor,  att 

socialdemokratin  kräver  en  förnyad  politik  i  storstäderna,  eftersom  dessa  är  ”hela  Sveriges 

tillväxtmotorer” (DN 2009-12-11). Retoriken i artikeln förmedlar en bild av att både kunskap och 

utbildning ska stödja tjänstesektorn:

Storstäderna  lever  alltmer  på  tjänster.  Deras  framgång  hänger  på  förmågan  att  leverera 
kvalificerade  tjänster  till  en  global  marknad.  Vi  ska  förbättra  förutsättningarna  för 
konkurrenskraftiga  kunskapskluster  och  ta  till  vara  potentialen  i  den  kunskapsintensiva 
tjänstesektorn och de kreativa näringarna (DN 2009-12-11).

Med andra ord vill författarna med politiska medel premiera sådan kunskap som har förmåga att 

konkurrera, och potentialen man vill ta till vara kan inte vara annat än den konkurrensmässiga. 

Alltså ses kunskap som instrumentell, ett medel att konkurrera med, trots att det finns kunskap som 

inte förmår hävda sig konkurrensmässigt, som ändå är viktig ur ett samhällsperspektiv.

Av  författarnas  vidare  formuleringar  framställs  kunskap  och  kompetens  som  föda  för 

tillväxtsektorn:
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Kvalificerade tjänstenäringar lever på kunskap och kompetens. Det kräver tillgång till högutbildad 
arbetskraft. Därför är större investeringar i högskolan och forskningen en grundbult i vår politik 
för framgångsrika storstäder. Det kräver i sin tur en grundskola och ett gymnasium av hög kvalitet.

Den  höga  kvaliteten  i  grundskola,  gymnasium,  högskola  och  forskning  är  enligt  författarna 

nödvändig, men främst för att den fungerar som en grundbult i strävan mot ”framgångsrika städer”. 

Framgång torde i sammanhanget förstås i termer av ekonomi snarare i demokrati, eftersom stycket 

inleds med en beskrivning av ”kvalificerade tjänstenäringar[s]” behov.

Folkpartiets dåvarande högskole- och forskningsminister, Tobias Krantz, skriver den 23 mars 2010 

om behovet av ökad frihet till institutioner för högre utbildning (DN 2010-03-23). Krantz menar att 

det leder till stärkt kvalitet, och han nämner att det även är viktigt för lärosätenas funktion som 

samhällets  självkritiska  speglar.  Där  upphör  dock  beskrivningen  av  högre  utbildning  med 

demokratirelaterade  termer.  I  resterande  artikel  beskrivs  kvalitetshöjnings  syfte  istället  med 

ekonomirelaterade termer. Bland annat beskriver Krantz reformer som ska hjälpa Sverige ”möta 

den globala utmaningen”.  Att  det  är  konkurrens på den ekonomiska arenan som avses framgår 

ordagrant i artikelns inledande stycke:

Sverige  står  inför  en tuff  utmaning.  Det  globala  landskapet  förändras  dramatiskt.  En  rad nya 
aktörer tar plats på den ekonomiska scenen. Och de konkurrerar inte längre med låga löner för 
mindre kvalificerade jobb. De konkurrerar med kunskap (DN 2010-03-23).

I egenskap av Folkpartiets ledare gör Jan Björklund och Saco-ordförande Anna Ekström gemensam 

sak  av  hur  skattesystemet  kan  utformas  för  att  uppmuntra  till  utbildning  (DN  2010-06-05). 

Framförallt har författarna identifierat ett problem med att det i Sverige, jämfört med andra länder, 

inte lönar sig ekonomiskt att utbilda sig:

För dem som arbetar i Sverige lönar det sig i dag sämre att utbilda sig jämfört med i de allra flesta 
andra välutvecklade länder. Akademiker, som under flera år avstår inkomst och tar på sig lån, får  
dålig  utdelning  på  sin  kunskapsinvestering.  Det  är  dåligt  för  vår  långsiktiga  utveckling  om 
skattesystemet aktivt motverkar det som är bra för arbetsmarknaden och svensk ekonomi i stort 
(DN 2010-06-05).

Att samhället som helhet kan dra annan nytta av utbildning än den rent ekonomiska är inget som tas 

upp i artikeln.

Partiledarna  i  Alliansen  skriver  den  4  juli  2010  en  debattartikel  med  fokus  på  de  utmaningar 

Sverige  kommer  att  möta  i  framtiden  (DN  2010-07-04).  Artikeln  presenterar  planerna  på  en 
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”Framtidskommission”,  som under  statsministerns  ledning bland annat  har  till  uppgift  att  rusta 

Sverige  inför  utmaningar  inom  ”demografi,  integration,  demokrati,  jämställdhet,  socialt 

utanförskap,  klimat  och  miljö”.  Dessa  viktiga  områden  är  högst  relevanta  ur  ett 

demokratiperspektiv,  men  den  enda  gången  utbildningsbegreppet  tas  upp  görs  det  utifrån  ett 

konkurrensperspektiv:

I Globaliseringsrådet under förra mandatperioden öppnades en diskussion om Sveriges möjligheter 
att hävda sig i en global värld med hårdnande internationell konkurrens. Det bidrog till att väcka 
flera viktiga frågor och belysa områden där Sverige behövde reformer för framtiden.

Utbildning, forskning, innovationer, företagande och entreprenörskap var några viktiga delar där 
flera förslag nu är på väg att bli verklighet (DN 2010-07-04). 

Senare i artikeln diskuteras integration, demokrati och delaktighet under en gemensamt punkt, men 

i den diskussionen saknas utbildningsperspektivet helt och hållet.

Folkpartiets  dåvarande  högskole-  och  forskningsminister  Tobias  Krantz  skriver  ett  par  veckor 

senare en debattartikel där han gör tydliga kopplingar mellan tillväxten och utbildning. Bland annat 

gör Krantz kopplingar mellan forskningsresultat och exportinkomster och beskriver kunskap som 

en konkurrensfaktor:

Hur ska vi säkra att vi kan fortsätta bygga en framtid för jobb och välfärd? Jag är övertygad om att 
ett viktigt svar på den frågan är en storsatsning på kunskap – från förskola till forskning.

Men Sverige  lyckas alltför  dåligt  med att  dra  nytta  av  de  omfattande satsningarna.  Alltför  få 
forskningsresultat  omsätts i  innovationer som skapar sysselsättning och exportinkomster.  Inom 
alltför få forskningsområden ligger Sverige i den internationella forskningsfronten (DN 2010-07-
21)

Senare i artikeln tar Krantz även upp vikten av god samverkan mellan akademi och näringslivs vid 

tre separata tillfällen, och efter att ha beskrivit kunskap som ”vår tids viktigaste konkurrensfaktor” 

diskuterar han den ekonomiska avkastningen på investeringar i forskning. Direkt efter detta stycke 

avslutas artikeln dessutom med följande: ”Frågan är därför inte om Sverige har råd att satsa mer på 

forskning och utveckling utan om vi har råd att låta bli”.

Socialdemokraternas fortsatta inställning till utbildning tydliggörs i en artikel publicerad strax efter 

riksdagsvalet  2010  (DN  2010-11-07).  Efter  dåliga  resultat  vill  Ylva  Johansson  påbörja  en 

framtidsdebatt för att göra socialdemokratin till ett tydligare alternativ för väljarna. Bland annat 

anser Johansson att utbildning och kunskap måste prioriteras. Att denna prioritering ska syfta till att 

skapa jobb görs tydligt i de förgående styckena:
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Med stöd, utbildning och rehabilitering skall många fler kunna arbeta.

Näringspolitiken måste vara inriktad på långsiktigt fruktbara villkor för företagen. Staten bör ta  
initiativ till partnerskap för forskning och utveckling tillsammans med viktiga framtidsbranscher. 
Vi måste förnya vår politik för jobbskapande, det räcker inte med investeringar i infrastruktur, 
bostäder  och miljöteknik.  Vi  måste  ha  ett  tydligt  alternativ  som gör  det  möjligt  med uthållig 
tillväxt i en hårdnande internationell konkurrens och som gör att Sverige kan konkurrera med 
kompetens och kunskapsintensiv verksamhet i stället för låglönejobb (DN 2010-11-07).

Efter Socialdemokraternas misslyckande i riksdagsvalet avgår Mona Sahlin, och Håkan Juholt tar 

över partiledarepositionen för en tid. Tillsammans med Ylva Johansson skriver han den 9 juni 2011 

en debattartikel där Socialdemokraternas utbildningssyn bibehålls och klargörs. Den ekonomiska 

aspekten  dominerar  fullständigt,  och  nedan  följer  ett  axplock  av  hur  författarna  uttrycker  sig 

angående utbildning:

Sverige  ska  konkurrera  med  höga  förädlingsvärden,  högt  kunskapsinnehåll,  forskning  och 
innovationskraft – inte med låga löner och billiga produkter.

Regeringen säger nej till utbildningslinjen i jobbpolitiken. Arbetslösa får inga möjligheter att få 
den kunskap som krävs för att kunna matchas mot de lediga jobb som skapas.

Den som har fel eller gammal kompetens i förhållande till vad som krävs på arbetsmarknaden ska 
senast  inom  90  dagar  rekommenderas/erbjudas  relevant  utbildning  antingen  inom  den 
yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen eller inom reguljär yrkesutbildning. 

Åtgärder som inte leder till arbete/studier måste omprövas.

Öka volymen av arbetsmarknadsutbildningar riktade till bristyrken.

Bygg  ut  den  reguljära  vuxenutbildningen  och  yrkesutbildningen.  Utbildning  är  den  enskilt 
viktigaste åtgärden för att stärka individens möjligheter på arbetsmarknaden och rimmar väl med 
den  stora  kompetensbrist  som  av  demografiska  skäl  snart  kommer  att  finnas  inom  många 
branscher (DN 2011-06-09). 

Även  Jan  Björklund  diskuterar  vikten  av  forskning  för  Sveriges  framtid  (DN  2010-12-17). 

Inledningsvis nämner Björklund mer demokratirelaterade syften med utbildning när han skriver att 

klimathotet  och  antibiotikaresistensa  sjukdomar bara  kan hanteras  med kunskap och forskning. 

Dessa tas upp som ”utmaningar för mänskligheten”, men i den argumentation som följer handlar 

det om ”utmaningar för Sverige”, där den ekonomiska aspekten dominerar: 

Det handlar också om utmaningar för Sverige. Det pågår en aldrig tidigare skådad omvandling av 
världsekonomin och  globaliseringen  påverkar  människor och  länder  i  ett  rasande tempo.  Nya 
konkurrenter till  några av våra viktigaste företag föds,  växer upp och blir starka. Ett kinesiskt  
bilföretag tar över Volvo.

Om Sverige ska bli lika framgångsrikt under 2000-talet som vi tidvis var under 1900-talet, då är  
det kunskap, vetenskap och kreativitet som måste stå i absolut fokus (DN 2010-12-17).
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Björklund skriver även specifikt om forskning, och även här är det den ekonomiska nyttoaspekten 

som dominerar i resonemanget. Bland annat anser Björklund att de resurser ur BNP som satsas på 

forskning borde utnyttjas bättre:

Även om vi satsar  stora resurser  borde det  gå att  utnyttja  dem bättre.  Dels  kan vi  få  en mer 
kvalificerad akademisk nivå. Vetenskaplig kvalitet mäts ofta genom att räkna publikationer och 
citeringar,  och  där  är  flera  länder  på  väg  att  passera  oss.  Dels  handlar  det  om hur  kunskap 
omvandlas till  innovationer,  till  exempel hur många patent som forskningen leder till.  Sverige 
borde kunna få ut mer av forskningen än i dag.

Vad gäller balansen mellan grundforskning och tillämpad forskning skriver Björklund så här:

Grundforskning bygger på forskarens vilja att upptäcka nya oanade samband. Det är forskning 
som kan ge stora genombrott och helt nya värdefulla insikter. Tillämpad forskning är lika viktig  
och  tillsammans  med  en  förstärkt  innovationspolitik  ett  måste  för  att  utveckla  industrin.  Min 
inriktning är att vi behöver båda delarna om Sverige ska kraftsamla och konkurrera internationellt  
(DN 2010-12-17).

Stora delar av artikeln syftar till att stödja resonemanget att utbildning och forskning ska stödja 

Sveriges  ekonomiska  utveckling  och  konkurrenskraft.  Visserligen  tas  humaniora  och 

samhällsvetenskap upp som viktiga för att kritiskt reflektera kring samhällets utveckling, men detta 

nämns kort utan att resonemanget utvecklas.10

Moderaterna  delar  synen  att  utbildning  och  forskning  är  medel  för  att  förbättra  samhällets 

ekonomiska förutsättningar:

Fortsatta reformer ska bidra till varaktigt hög sysselsättning, främja hög produktivitetstillväxt och 
stärka Sveriges konkurrenskraft.

Konkret handlar det om att fortsätta arbetet med att skapa goda villkor för utbildning, forskning, 
entreprenörskap, innovationer och företagande. Vikten av ansvarstagande och reformer kan inte 
nog understrykas. I en värld där finanskrisen fortsatt gör sig påmind blir detta Sveriges viktigaste 
budskap (DN 2011-01-27).

Liknande tongångar hörs från samtliga partiledare i Alliansen några månader senare:

Ett högklassigt utbildningssystem.

En bra utbildning stärker Sveriges konkurrenskraft och förbättrar människors livschanser. Det är 
också en av de viktigaste investeringar i rättvisa vi kan göra då en bra utbildning ökar chanserna 
till ett framtida jobb (DN 2011-04-12).

Visserligen  används  ord  som  ”livschanser”  och  ”rättvisa”,  men  i  sammanhanget  görs  enbart 

10 Se även DN 2012-02-09, DN 2011-10-24, DN 2009-09-14 för debattartiklar med avsändare från Folkpartiet och som 
implicit eller explicit anger ekonomirelaterade mål för utbildning.
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kopplingar till arbetsmöjligheter.

Även Miljöpartiet diskuterar utbildningspolitik. Språkröret Gustav Fridolin tar upp diskussionen 

kring lärarlöner i en debattartikel publicerad den 18 juni 2011. Artikeln argumenterar för höjda 

lärarlöner, eftersom detta antas vara den viktigaste faktorn för att ”få en bra svensk skola”. När 

syftena med en förbättrad svensk skola diskuteras dominerar den samhällsekonomiska aspekten:

Sverige har helt enkelt inte råd att spara på skolan. Vi är ett litet land på en global marknad och har  
inte råd att slösa bort en enda talang. Varje barn måste ges möjlighet att bli den allra bästa hon kan 
vara. (…)

Unga riskerar hamna i limbo när man inte kommer ut i arbetslivet, inte har betygen att söka vidare  
och  aldrig  ges  möjlighet  att  sörja  för  sig  själv.  Det  innebär  mänskliga  tragedier,  men  också 
samhälleliga kostnader. En enda ung person som hamnar vid sidan av riskerar att kosta 15 miljoner 
under sitt liv – det motsvarar många lärarlöner (DN 2011-06-18).

I en debattartikel ett par veckor senare skriver Gustav Fridolin och Åsa Romson gemensamt om hur 

man kan  vända  trenden  med det  stora  antalet  uteblivna  gymnasieexamina  (DN 2011-07-03).  I 

diskussionen tar författarna upp hur kostsam trenden är för samhället:

Miljöpartiet har gett samhällsekonomen Ingvar Nilsson i uppdrag att beräkna samhällskostnaden 
för  att  inte  alla  unga i  dag  får  en  ärlig  chans.  (…) Hans beräkningar  visar  att  kostnaden för  
samhället landar på sex miljarder kronor, för varje år och för varje årskull. Det är delvis kostnader  
för dessa unga människors försörjning, men också traditionella utslagningskostnader som vård och 
rehabilitering och det är till  sist den kostnad som uppstår  för att  dessa unga inte tas tillvara i  
samhället och på arbetsmarknaden (DN 2011-07-03).

Att sätta en monetär summa på vad samhället förlorar när unga inte får gymnasiekompetens sänder 

en tydlig signal om vilken syn på utbildning man har. Författarna diskuterar överhuvudtaget inte 

vilka andra  förluster,  utöver  de ekonomiska,  som samhället  råkar  ut  för  på  grund av bristande 

utbildning bland unga.11 Författarna vill göra investeringar för att öka gymnasiekompetensen, och 

detta motiveras med argument om ekonomisk lönsamhet:

Att  unga  vuxna  får  en  ny  chans  att  läsa  in  gymnasiet  är  en  av  de  mest  lönsamma 
samhällsinvesteringar  vi  kan  göra.  I  Arbetsförmedlingens  senaste  översyn  av 
arbetsmarknadsutsikterna  så  pekar  man  på  just  behovet  av  verktyg  för  att  ge  människor  de 
utbildningsmässiga förutsättningar som krävs för att på allvar kunna konkurrera om jobben (DN 
2011-07-03).

Även Vänsterpartiet deltar i debatten kring gymnasieutbildningens betydelse, och även de hävdar 

ekonomiska  motiv.  Lars  Ohly  och  Ulla  Andersson  skriver  specifikt  att  avsaknad  av 

gymnasiekompetens  ger  unga  människor  svårigheter  på  arbetsmarknaden,  men  de  talar  även  i 

11 Se även DN 2011-01-18, DN 2012-02-21
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generella termer om vikten av utbildning för samhället (DN 2011-07-05). Där pekas arbetslivet och 

tillväxt ut som ändamålet för utbildningspolitiska satsningar12:

Utgångspunkten är den gemensamma insikten om att en framtida hållbar tillväxt uppnås genom 
utbildning, ökad sysselsättning, bättre miljö och förbättrad kvalité i välfärden. (…)

Vi lever  i  en föränderlig  tid då ständig kunskapsinhämtning är  nödvändig,  och där  arbetslivet 
kräver  möjligheter  till  omskolning  och  vidareutbildning.  Därför  behövs  en  ny  stor 
utbildningsreform – ett Framtidslyft. Vi menar att en sådan reform ska innehålla möjligheter till  
såväl yrkesutbildning som kompletterande högskoleutbildning (DN 2011-07-05).

Under juli och augusti månad 2011 kandiderar både Anna-Karin Hatt och Anders W Jonsson som 

ledarpositionen för Centerpartiet. Utifrån den rollen skriver de varsin debattartikel där de delger 

sina idéer för att stärka partiets position. Båda beskriver utbildningssyftet i arbetsmarknads- och 

konkurrensrelaterade termer:

”Centerpartiet ska bli ett modernt Fria tankars hem. (…) Ett hem för dem som längtar efter en  
skola med en nollvision mot ofullständiga betyg, som ser hela barnet och rustar det för framtidens  
arbetsmarknad (DN 2011-07-22).

Utbildning är nyckeln i ett land som vill tävla i den framväxande högproduktiva tjänstesektorn.

Om vi  skall  få  fler  att  se Sverige  som ett  land att  satsa  på krävs mod och nytänkande  inom 
utbildningsväsendet.  (…)  Vidare  vill  jag  att  vi  skall  erbjuda  ett  eller  flera  universitet  där  
undervisningen sker uteslutande på engelska. Detta för att locka ännu fler utländska studenter till  
våra utbildningar och därigenom bibehålla en hög kvalité och konkurrens. (…) Ska vi tävla med 
lärosäten i världens största ekonomier om de bästa talangerna måste vi hitta nya och attraktiva 
konkurrensfördelar. Vi bör även årligen mäta kunskapsbalansen det vill säga hur många som flyttar  
in och ut på strategiskt viktiga utbildningsområden och vidta åtgärder när vi ser tilltagande brain 
drain. Detta är en förutsättning om vi ska kunna göra Sverige till ett nybyggarland
(DN 2011-08-15).

Den sista debattartikel som ingår i denna studie och som anger ekonomiska syften med utbildning 

är skriven av Socialdemokraternas nuvarande partiledare, Stefan Löfvén (DN 2012-04-17). Löfvén 

betonar  att  Sverige  förtjänar  en  regering  som  ”vågar  tänka  offensivt  och  föra  en  modern, 

framtidsinriktad och jobbskapande politik”. Bland annat kritiserar han sittande regering för att ha 

skurit ned på utbildning och kompetensutveckling, vilket i sin tur inneburit svårigheter för företag 

att  ”rekrytera  kompetent  personal”.  Med  ”samverkan  med  arbetsmarknadens  parter  och  fler 

möjligheter  till  utbildning”  vill  Löfvén  ”öppna  nya  vägar  så  att  de  som  söker  jobb  har  den 

kompetens  som  företagen  efterfrågar”.  Att  utbildning  behövs  för  andra  samhällsbehov  än  de 

relaterade till arbetsmarknaden ingår inte i resonemanget. Utbildning syftar till att ”få fler i arbete, 

bygga Sverige modernt och stärka vår framtida konkurrenskraft”.

12 Se även DN 2011-08-19
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4.1.2 Demokratism

Av de 79 debattartiklar som ingår i denna studie har 10 stycken ett innehåll  som, explicit eller 

implicit, fokuserar samhällets demokratiska utveckling som mål för utbildning. 

Ett  par  månader  efter  Socialdemokraternas  misslyckande  i  2010  års  riksdagsval  skriver  Lena 

Sommestad en debattartikel där hon bland annat kritiserar Thomas Östros för hans ”fixering vid 

ekonomiska  värden”  (DN  2010-11-21).  Sommestad  menar  att  detta  står  i  kontrast  till 

Socialdemokratins  riktiga  värderingar,  nämligen  ”arbetets  värde  och  idén  om  en  hållbar  och 

gemensam  samhällsutveckling”.  När  hon  specifikt  diskuterar  kunskap  kritiserar  hon  den 

socialdemokratiska  parollen  att  ”Sverige  ska  konkurrera  med  kunskap”.  Sommestad  tycker  att 

kunskap  ”lyfts  (…)  fram  enbart  som  ett  instrument  i  marknadskonkurrensen  –  inte  som  en 

gemensam resurs till gagn för samhällets och människans utveckling”.

Göran Hägglunds sätt att behandla utbildning och kunskap fokuserar också på den demokratiska 

utvecklingen. I två debattartiklar kritiserar han Alliansen för att ha kommit långt med fokus på 

kunskap, men att man gjort för lite för trygghet och bildning i den svenska skolan (DN 2011-10-

08). Sveriges utveckling i framtiden, menar Hägglund, avgörs av hur vi ”lyckas (…) förvalta och 

förmedla en värdegrund som håller för att bygga ett öppet, fritt och välmående land”.

Bara några veckor senare skriver Hägglund en ny debattartikel som specifikt fokuserar skolan. Hans 

beskrivning av skolans roll för individer och samhället stämmer helt överens med kriterierna för 

kategorin demokratism:

Men det finns en stor fara i att ha en alltför snäv syn på kunskap, att skolans uppgift bara handlar 
om att utbilda elever så att de kan möta arbetsmarknadens behov. (…)

Det är mycket vi behöver kunskap om för att fungera som hela människor i alla våra olika roller i  
samhället.

Utbildning är därför mer och viktigare än att nå högsta betyg och komma in på rätt utbildning som 
ger bäst karriärmöjligheter. Utbildning är, och bör också vara, karaktärsdanande.

Därför tycker vi att det är dags att återupprätta ett bildningsideal. Vi behöver ge våra barn och  
unga kunskap för hela livet, inte bara för arbetslivet. (…)

Varje sommar går  nykläckta  studenter  ut  i  vuxenvärlden utan att  ha  tillgodogjort  sig  de  mest 
elementära kunskaperna om människors lika värde och utan ödmjukhet inför livets okränkbarhet.

Vad spelar  det  för  roll  om ”du kan  bli  vad  du vill”,  om du inte  förstår  ditt  eget  eller  andra 
människors värde (DN 2011-11-04)?
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I de övriga debattartiklarna som förlagts till kategorin demokratism görs kopplingar mellan 

utbildning  och  demokrati  i  förbifarten,  till  skillnad  från  Sommestads  och  Hägglunds 

artiklar  där  diskussionen  är  mer  utdragen  och  djuptgående.13 Till  exempel  skriver  Jan 

Björklund och Nyamko Sabuni en debattartikel om den nya skollagen, där rätten att befrias 

från  exempelvis  sex  och  samlevnadsundervisning  avskaffas  (DN 2009-05-31).  Precis  i 

slutet ges en motivering som är demokratirelaterad: ”Att avskaffa rätten till befrielse från 

obligatoriska inslag i dess nuvarande for är ett viktigt steg mot ett mer jämställt Sverige”.

4.2 Partipolitisk tillhörighet och utbildningssyn

Antalet debattartiklar som publicerats i  DN Debatt mellan 2008-01-01 och 2012-04-17 och som 

varit  relevanta  för  studiens  frågeställningar  uppgår  till  79  stycken.  Utifrån  parti-  eller 

blocktillhörighet fördelade sig debattartiklarna på följande vis:

Parti/blocktillhörighet Ekonomism Demokratism Går ej att avgöra

Alliansen 7 0 1

De Rödgröna 2 0 1

Centerpartiet 3 0 1

Folkpartiet 10 4 5

Kristdemokraterna 1 2 0

Miljöpartiet 4 0 2

Moderaterna 5 2 0

Socialdemokraterna 24 1 1

Vänsterpartiet 2 1 0

TOTALT 58 10 11

Tabell  2.  Antal  debattartiklar  under  perioden  2008-01-01  till  2012-04-17  fördelat  utifrån  

utbildningssyn och parti- eller blocktillhörighet.

13 Se DN 2008-03-06, DN 2010-01-12, DN 2010-07-04, DN 2010-07-11, DN 2010-08-08, DN 2010-10-15.
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Resultaten för kategoriseringen av debattartiklarna utifrån dess politiska avsändare visar att vissa 

mönster går att utläsa mellan politisk parti- eller blocktillhörighet och utbildningssyn.  För många 

partier eller block är underlaget så pass begränsat att det inte går att tala om mönster. Med undantag 

för Kristdemokraterna har dock samtliga partier eller block genererat en större mängd artiklar i 

kategorin Ekonomism än i kategorin Demokratism

Två politiska aktörer sticker ut i  resultattabellen ovan, dels  för att  de genererat  en relativt  stor 

mängd debattartiklar, men också för att utslaget i kategorin Ekonomism dominerar hos dem båda. 

Dessa aktörer är Folkpartiet och Socialdemokraterna. Studien har funnit 19 relevanta artiklar från 

Folkpartiet, och fördelningen mellan ekonomism och demokratism är 10 respektive 4. På många av 

artiklarna står Jan Björklund som enda avsändare, och då förmedlas oftast en syn på utbildning som 

viktig för ekonomirelaterade mål. Att  resultaten för partiet  ändå ger flera utslag i  Demokratism 

antas bero på att Nyamko Sabuni har författat eller medförfattat ett antal artiklar. Tack vare sin  

position som dåvarande integrations- och jämställdhetsminister är det större sannolikhet att hennes 

texter  präglats  av  ett  demokratiskt  perspektiv.  Hennes  debattartiklar  kan  således  väga  upp  det 

ekonomiska perspektiv som Jan Björklund ofta utgår ifrån i sina artiklar.

Resultaten för Socialdemokraterna är de mest  påtagliga.  Deras utslag i  kategorin  Ekonomism – 

totalt 24 artiklar – utgör nästan hälften av det totala antalet artiklar i den kategorin. Motsvarande 

siffra i kategorierna Demokratism och Går ej att avgöra är 1 respektive 1. För Socialdemokraterna 

är  mönstret  tydligt  och  otvivelaktigt:  det  ekonomiska  perspektivet  på  utbildning  dominerar 

fullständigt. Bakgrunden till detta kan ligga i deras roll som största oppositionsparti. I egenskap av 

sådant har Socialdemokraternas debattartiklar ofta fokuserat på att kritisera regeringen, oftast med 

inriktning på arbetsmarknadspolitiken. I många debattartiklar med socialdemokratisk avsändare har 

författaren dessutom explicit angett strävan efter hög sysselsättning som partiets viktigaste fråga. 

När  grundfokuset  i  artikeln  är  jobborienterad  tenderar  diskussionen kring  utbildning antagligen 

riktas mot detta fokus.
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5 Slutsatser och implikationer

Denna  studie  har  fokuserat  på  hur  politiker  skrivit  om  utbildningsbegreppet  utifrån  målen 

ekonomisk  och  demokratisk  utveckling.  Hur  politiker  pratar  om utbildning  kan  tyckas  mindre 

relevant i förhållande till hur det faktiskt ser ut inom svensk utbildning, så den underliggande frågan 

är: vilken betydelse har studiens resultat?

Till att börja med kan jag konstatera att utbildning som viktig för ekonomiska syften inte är en syn 

som florerar enbart bland politiker. Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, menar att 

resultaten  i  skolan  måste  lyftas  för  att  ”göra  ungdomar  mer  konkurrenskraftiga”  på 

arbetsmarknaden (DN 2011-08-18), och för inte alls längesedan hörde jag en rektor förklara att 

målet med skolan var att agera som en utbildningsfabrik, där eleverna spottas ut från ett löpande 

band monterade  med de  rätta  kompetenserna för  arbetslivet.  En slutsats  är  således  att  studiens 

resultat – dominansen av det ekonomiska utbildningsperspektivet bland politiker i DN Debatt – är 

en  parentes  i  ett  större  sammanhang.  Det  är  inte  bara  politiska  beslutsfattare  som  håller  en 

ekonomisk syn på utbildning; synen existerar även bland individer vars arbete är intimt förknippat 

med och dagligen påverkar den riktning skolans utveckling tar. 

En annan slutsats, utifrån några av de reformer som skolan genomgått under tiden för denna studie,  

är att dominansen av det ekonomiska perspektivet i den utbildningspolitiska debatten kan ses som 

ett symptom på en mer konkret förändring i syftet med det svenska utbildningssystemet. Sven-Eric 

Liedman uppmärksammar en förändring i skollagen, där viktiga begrepp bytts ut och kastats om på 

ett sätt som förmedlar en ny syn på skolans uppdrag:

Tidigare hette det fostran och kunskaper. I den nya skollagen, som träder i kraft den 1 juli i år,  
heter det kunskaper och värden. Ordningen är omkastad, förr stod fostran först, nu är kunskaperna 
i  högsätet.  Nyss  var  det  så  kallade  fostransuppdraget  viktigast,  nu  är  det  förmedlingen  av 
kunskaper (DN 2011-04-27).

Enligt den nya läroplanen, likt dess föregångare, har skolan i uppdrag att både förmedla kunskaper 

och en demokratisk värdegrund (Skolverket, 2011a). Även om den nya ordningen i skollagen inte 

nödvändigtvis förändrar  skolans  arbete i  praktiken, sänder det  en signal  om vad beslutsfattarna 

prioriterar.
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5.1 Didaktiska implikationer

Enligt  Martha  C.  Nussbaum  leder  det  ekonomiska  målet  med  utbildning  till  två  generella 

konsekvenser. Dels prioriteras sådana vetenskapliga discipliner som på ett till synes mer mätbart 

sätt  stödjer  den  ekonomiska  tillväxten,  ofta  på  bekostnad  av  humanvetenskapen  och  de  fria 

konsterna. Dels förändras den pedagogiska aspekten av utbildning, då undervisningen präglas av 

kontrollinstanser för att mäta elevernas kunskapsinhämtning. De senaste årens förändringar inom 

skolväsendet har inneburit konkreta reformer som svarar mot båda dessa konsekvenser.

Inför skolstarten 2011 gällde en ny läroplan för den svenska gymnasieskolan, Lgy11 (Skolverket, 

2011b). När denna implementerades var de estetiska ämnena inte längre en del av det obligatoriska 

innehållet, de så kallade gymnasiegemensamma ämnena. De estetiska ämnena har istället lagts till 

gruppen  tillvalskurser,  där  de  dessutom  inte  ger  meritpoäng  för  gymnasieexamen  när  andra 

tillvalskurser gör det. För elever på gymnasiet innebär det att undervisning inom estetiska områden 

inte längre är en självklarhet. Eleven måste göra ett aktivt val och dessutom anse sig ha ”råd” att  

avstå eventuella meritpoäng för att föra in ett konstämne i sin utbildning. Enligt Nussbaum är det en  

typisk  tendens  för  det  ekonomiska  tillväxtmålet  att  beslutsfattare  nedprioriterar  konstämnena, 

eftersom de antas sakna förmåga att påverka den ekonomiska tillväxten positivt. 

Nussbaum diskuterar vikten av den estetiska ingrediensen i utbildning och bland annat tar hon upp 

dramatikens förmåga att träna människor i empati. Nyligen fick jag ta del av en högstadieelevs 

utvärdering i ämnet textilslöjd. Hon hade lärt sig sy och tillverka olika saker, vilket hon var glad 

över, men hon betonade det viktigaste hon lärt sig under terminen: att våga. Att våga är en viktig 

kompetens  när  individen  på  olika  sätt  ska  bidra  till  att  bygga  samhället.  Det  är  en  vinst  för 

demokratin  när  människor  till  exempel  vågar  stå  upp  för  utsatta  individer  och  grupper,  när 

människor vågar stå  för  sina åsikter och  ifrågasätta  gamla traditioner  eller  politiska beslut.  De 

estetiska ämnena har en unik förmåga att skapa sammanhang som tränar kompetenser som behövs i 

det demokratiska samhället, men med den nya läroplanen för gymnasieskolan begränsas elevernas 

tillgång till sådana sammanhang.

Nussbaum menar att mer vetenskapliga ämnen prioriteras framför andra när man låter målet med 

utbildning vara det ekonomiska. Bland de många skolreformerna de senaste åren har läroplanen för 

förskolan, Lpfö98, reviderats inför terminsstarten 2011 (Skolverket, 2010). Bland annat har två nya 
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delar lagts till som handlar om uppföljning och utvärdering samt förskolechefens ansvar, men vad 

gäller kunskapsinnehållet har målen utökats inom områdena språk och kommunikation, matematik, 

naturvetenskap och teknik. I samma stund som den reviderade läroplanen för förskolan börjat gälla 

presenterar  regeringen  en  satsning  på  matematikämnet  i  grundskolan  som  totalt  omfattar  2,6 

miljarder  kronor  (http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/174349  ,  2012-11-22  ).  Pengarna  ska  bland 

annat gå till att stärka lärarnas kompetens och till att utöka matematikundervisningen i grundskolan 

med 120 timmar. Jan Björklund motiverar reformen med att vi behöver duktiga ingenjörer, forskare 

och ekonomer ”för att Sverige ska vara ett framgångsrikt land i nästa generation” (Ibid.).

Nussbaum varnar också för att undervisningsformen, pedagogiken, förändras i utbildning som jagar 

den ekonomiska tillväxten.  Bland annat  ges  mer utrymme till  olika kontrollverktyg som mäter 

elevernas kunskapsinhämtning. Ett exempel på kontrollverktyg är betyg. Från höstterminen 2012 

sätts betyg redan från årskurs sex, men Jan Björklund skriver öppet om planer på betyg ännu längre 

ner i årskurserna. Ett annat kontrollverktyg är standardiserade tester. Nussbaum kritiserar ett utbrett 

användande av sådana standardiserade tester eftersom klassrummet då riskerar att förvandlas till en 

träningsarena  för  provtillfället,  så  kallad  ”teach  to  the  test”  präglat  av  repetition  och 

faktamemorering.  I  en  sådan  kontext  får  träning  i  bland  annat  kritiskt  tänkande  ett  begränsat 

utrymme. Regeringen har ökat antalet nationella prov, med prov i fler ämnen och årskurser. Många 

lärarkollegor poängterar dessutom att rättningsbördan stjäl ytterligare tid från lektionsplaneringen, 

något som varken lärare eller elever kompenseras för.

Förändringarna ovan är några av de stora reformer som skolan genomgått de senaste åren och de 

verkar  följa  den  utveckling  som  Nussbaum  varnar  för.  De  har  genomförts  i  en  tid  då 

främlingsfientliga partier etablerar sig i riksdagen och ökar sitt stöd hos väljarkåren. I en tid då 

World Values Survey släpper en rapport som visar att demokrati inte är så viktigt för dagens unga 

svenskar (DN 2011-06-03). Medan politiker talar om utbildning utifrån ekonomiska motiv visar 

samhället ett starkt behov av demokratiska kompetenser. Så åter till den inledande frågan: vilken 

betydelse har resultaten av denna studie?

Resultaten  är  enormt  betydelsefulla  eftersom  sättet  som politiker  skriver  om utbildning  är  ett 

uttryck, eller ett symptom om man så vill, för en inställning som redan verkar ha påverkat, och 

fortsätter att påverka, beslut inom skolväsendet. Sättet som politiker behandlar utbildning lär även 

påverka hur allmänheten och lärare själva uppfattar sitt yrke, och bevisligen är det fler än politiker 

som  redan  fastnat  i  det  ekonomiska  tänket.  Inställningen  lär  inte  bottna  i  något  medvetet 
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uteslutande  av  demokratirelaterade  mål  för  utbildning,  däremot  ett  förgivettagande  av 

medborgarnas demokratiska kompetenser. De flesta politiker verkar ha glömt att människor inte 

föds  med  en  naturlig  förmåga  att  agera  som  ansvarstagande,  empatiska  och  demokratiska 

medborgare. Det krävs en rad viktiga kompetenser och kunskaper om världen. Skolan, när den är 

utformad med rätt innehåll och tillvägagångssätt, är samhället viktigaste verktyg för att träna dessa.

5.2 Vidare forskning

Denna studie bör fungera som en stark påminnelse om att vara medveten om vart utvecklingen kan 

vara på väg och vilken roll utbildning ska ges i denna process. Med avstamp i studiens resultat vore 

det intressant och aktuellt att undersöka vilka förutsättningar som finns för svensk utbildning att 

träna demokratiska kompetenser såsom kritiskt tänkande och empati, och om, i så fall, detta görs på 

ett tillfredsställande sätt. Svenska grundskolor skulle vara lämpliga att studera eftersom varje ung 

människa passerar genom denna institution tack vare skolplikten.
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6 Avslutning

Martha  Nussbaum, och nu jag,  oroar  sig  för  konsekvenserna  av  det  ekonomiska tänkets  makt. 

Politikerna, å sin sida, är det ekonomiska tänket personifierat. De diskuterar och argumenterar för 

utbildning utifrån vilken roll den kan spela för arbetsmarknaden, konkurrensen eller näringslivet. 

När politiker beskriver satsningar på utbildning, forskning eller kunskap görs det inte sällan med 

motiveringen att  vi  befinner  oss i  ett  alltmer globaliserat  samhälle,  där  kunskap behövs för  att 

konkurrera.  Men vad händer när  kraven på konkurrenskraft  drar  åt  ett  håll  och principer  kring 

rättvisa åt ett annat? Jag vill hävda att i globaliseringens tid behövs också, och kanske framförallt,  

väl utvecklade demokratiska kompetenser.

Vi lever i ett komplext system där världens länder alltmer integreras genom gränsöverskridande 

utbyten inom bland annat handel, information och kultur. Utvecklingen går ofta under benämningen 

globalisering, en process som kräver att vi utbildar för demokratiska ändamål om utvecklingen ska 

vara hållbar. Att utbilda för demokrati innebär mer än att informera medborgare om dess rättigheter 

så att var och en kan rösta och ta beslut utifrån sina individuella behov. Att utbilda för demokrati 

innebär en fostran av medborgarens självständiga, kritiska tänkande och empatiska förmåga, för att 

hon bättre ska förstå och påverka och ta hänsyn till hur egna val, såväl individuella som kollektiva, 

påverkar människor utanför gränsen för den egna gruppen, åsikten eller det egna landet. 

Demokratiska  kompetenser  kan  tränas  i  många  sammanhang,  men  den  utbildning  en  nation 

tillhandahåller  är  ett  av  de  mest  grundläggande  verktygen  för  samhällsutvecklingen,  både  den 

ekonomiska och den demokratiska.  Politiker gör ett bra jobb med att komma ihåg den förra, mindre 

bra jobb med den sistnämnde. Av den anledningen, låt oss som avslutning fundera över vilken 

betydelse humanvetenskapen och konstämnena har, genom att minnas vad som sas om syftet med 

utbildning efter en av världshistoriens mest vidsträckta förluster mot icke-demokratiska krafter:

Education  shall  be  directed  to  the  full  development  of  the  human  personality  and  to  the 
strengthening  of  respect  for  human  rights  and  fundamental  freedoms.  It  shall  promote 
understanding, a tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups.

- Universal Declaration of Human Rights, 1948
(Nussbaum, 2010:14)
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