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Abstract 
The aim of this study is to investigate the discourses of widening recruitment to higher 

education in some political documents from the 21st century. The scientific method applied is 

critical discourse analysis as developed by Norman Fairclough. This implies the analyses of 

the actual texts, the social practice as well as the discursive practice, i.e. the conditions under 

which the texts are produced, distributed and consumed.  

 

The major results include four discourses: a post-modern discourse, a neoliberal economic 

discourse, a political discourse of multiculturalism and a modern discourse with its roots in 

the 20th century’s discussions about social imbalance in recruitment to higher education. The 

material shows a discursive struggle between ways of constructing widening recruitment and 

underrepresented groups, as well as the hegemonic, implicit conviction that higher education 

is advantegous.  

 

Key words: critical discourse analysis, higher education, multiculturalism, widening 

recruitment, social imbalance in recruitment, diversity. 

 

Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka berättelser om breddad rekrytering som finns i 

några politiska dokument från 2000-talet. Jag använder kritisk diskursanalys så som den 

utvecklats av Norman Fairclough. Det innebär analyser av såväl text, som social praktik och 

diskursiv praktik, som innefattar villkor för produktion, distribution och konsumtion av texter.  

 

De huvudsakliga resultaten visar en diskursordning som innehåller fyra diskurser: en 

postmodern diskurs, en neoliberal ekonomisk diskurs, en politisk diskurs om mångkulturalism 

och en modern diskurs med rötter i 1900-talets diskussioner om social snedrekrytering. 

Materialet visar också en diskursiv kamp mellan olika sätt att konstituera breddad rekrytering 

och underrepresenterade grupper, såväl som en outtalad, gemensam övertygelse om det 

fördelaktiga med högre utbildning.  
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1. Inledning 
�
Med denna uppsats undersöker jag vilka berättelser om breddad rekrytering som finns i några 

offentliga texter från 2000-talet. I ett samhälle som alltmer färgas av marknads- och 

konsumtionsdiskurser även inom utbildningsområdet menar jag att detta är av stort intresse. 

Högre utbildning var av tradition länge förbehållet en elit. Under slutet av 1800-talet och 

1900-talet uppmärksammades de sociala orättvisorna i utbildningssystemet. Idag finns ett av 

regeringen uttalat mål om att 50 procent av en årskull ska ha påbörjat högskolestudier före 25 

års ålder (Prop. 2001/02:15).1  

 

 

Bakgrund     

För ett 10-tal år sedan läste jag Peter Høegs roman Kvinnan och apan. Det mesta av intrigen 

har fallit i glömska men en delberättelse framträder i klar relief mot den i övrigt dimmiga 

bakgrunden.  Den fascinerande beskrivningen av hur apan, med kvinnan i sina armar, flyr 

över hustaken utanför lägenheternas fönster. Rädslan för att bli upptäckta och stoppade 

förbyts snart i en insikt om att ingen ser dem fast de tittar rakt på dem. Man ser endast det 

man förväntar sig att se, och det är sannerligen ingen apa som vandrar över hustaken med en 

naken kvinna i sina armar. Seendet är konstruerat och betingat av de historiska och sociala 

omständigheter under vilka man vuxit upp och fastmera befinner sig i. Min minnesbild är 

naturligtvis också en konstruktion beroende på mina intressen. Det finns dock möjligheter att 

de- och rekonstruera sitt seende och sin uppfattning av världen.  

 

Sommaren 2003 deltog jag i den av European Access Network (EAN)2 arrangerade årliga 

konferensen som det året rörde temat Parity of Access Across Europe. Jag deltog i min 

egenskap av ansvarig för Karlstads universitets högskolepedagogiska utbildning. Mitt 

uppdrag gjorde att jag ständigt kom i kontakt med offentliga utredningar, propositioner mm 

rörande högre utbildning och frågor som ökad tillgänglighet och breddad rekrytering. Jag 

hade en ganska klar bild över vilka problem ”nya och annorlunda studentgrupper” kunde 
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innebära för en undervisande lärare. Andra konferensdagen äntrade Ms Ann Wade från 

University of Liverpool talarstolen för att tala om funktionshindrades möjlighet till högre 

utbildning. Hon var (för mig) sinnebilden av det typiskt engelska, i yngre medelåldern, lite 

knubbig och klädd i en blommig blus. Det hon sa förändrade min syn på en del av världen: 

Det finns inga funktionshindrade människor, inga människor med problem så länge inte 

samhället betraktar dem så. Funktionshinder och problem är en social konstruktion baserad på 

det som avviker från det vi för närvarande håller för sant avseende en normalt fungerande 

människa. 

 

För att överhuvudtaget kunna betrakta fenomen i omvärlden och nå kunskap om dessa måste 

vi delta i en mängd sociala processer där vi kommer överens om lämpliga kategoriseringar av 

världen.  Dessa överenskommelser skapas diskursivt genom bland annat språket och ligger till 

grund för vår uppfattning om verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, Börjesson, 

2003). Begreppet breddad rekrytering är förhållandevis nytt men fenomenet i sig – frågan om 

vilka kategorier av människor som äger tillträde till högre utbildning – är äldre.3 Jag är främst 

intresserad av breddad rekrytering i förhållande till klass, kön och etnicitet. 

 

1870 togs beslut om att kvinnor ägde rätt att avlägga studentexamen och studera medicin. 

Mellan 1871 och 1875 studerade den första kvinnan i Sverige mot en filosofie 

kandidatexamen vid Uppsala universitets filosofiska fakultet efter att ha fått dispens av 

konungen. 1873 öppnades de filosofiska och juridiska fakulteterna för kvinnor.4 Man 

kopplade dock inte dessa möjligheter till högre utbildning till ekonomi och arbetsmarknad. 

Kvinnor var själva tvungna att bekosta sina universitetsförberedande studier (vilket gjorde det 

praktiskt tagen omöjligt för arbetarklassens kvinnor att läsa vidare) och genom 1809 års 

grundlag hade endast ”infödde svenska män” rätt till högre statliga tjänster. Lagens syfte var 

att hindra utländska män att besätta viktiga svenska poster. Detta drabbade även kvinnor. 

Först under 1920-talet förändrades dessa förhållanden. Argumenten för kvinnors tillträde till 

akademin och högre statliga tjänster var helt enkelt att det inte fanns några belägg för att 

kvinnor skulle vara sämre lämpade för universitetsstudier samt att det av rättviseskäl inte var 
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möjligt att först öppna upp möjligheten till utbildning och sedan förneka dem rätten till ett 

arbete som stod i paritet till examen (Fridh-Haneson & Haglund, [red], 2004).  

 

I mitten av 1900-talet växte ett annat problemområde rörande universitetsrekrytering fram, 

som ofta benämns ”begåvningsreserven”. En mängd studier utfördes (se exempelvis Quensel, 

1945 eller Härnqvist, 1958) som rörde hur stor andel av befolkningen som utifrån 

intelligenstestning ansågs kapabla att klara högre utbildning. Båda de ovan nämnda exemplen 

undersökte uteslutande eller delvis män utan att i större utsträckning reflektera över att även 

kvinnor kunde tänkas utgöra en begåvningsreserv (Fridh-Haneson et al, [red], 2004). 

Quensels undersökning baserades på noterad intelligenskvot i det militära 

inskrivningsregistret och torde därmed ha missat en eventuell begåvningsreserv bland icke 

svenska medborgare också.  

 

Eriksson och Jonsson (SOU 1993:85) urskiljer fyra olika argument mot social snedrekrytering 

under 1900-talet. Det första, och kanske viktigaste (politiska) argumentet är bristande 

effektivitet ur ett samhälleligt perspektiv. Alla samhällets begåvningar skulle tas tillvara 

eftersom dessa utgjorde en mycket stor tillgång. Under 40- och 50-talen kopplades 

argumenten mot social snedrekrytering alltmer uttalat till samhällets produktivitet för att 

under 60-talet ytterligare accentueras. Eriksson och Jonsson (ibid.) menar att under 1990-talet 

vad det mer eller mindre en dominerande åsikt att vi ur ett internationellt 

konkurrensperspektiv inte kunde slösa med landets begåvningsreserv. Dessa argument 

återkommer i senare SOU rörande snedrekrytering (exempelvis SOU 2000:47 och Prop.  

2001/02:15). 

 

Ett annat viktigt argument mot social snedrekrytering är att det ses som en orättvisa eller 

ojämlikhet. Bland annat klasskillnader ger upphov till olika förutsättningar att studera vidare 

och därmed olika livschanser. I Mångfald i högskolan (SOU 2000:47) betonas att vi lever i ett 

socialt och kulturellt mångfacetterat samhälle där allas lika rätt till utbildning och deltagande i 

samhällsliv och arbetsmarknad betonas.  

 

De två återstående argumenten som Eriksson och Johansson (SOU 1993:85) identifierar 

benämner de social disharmoni respektive representativitet. Diskussionen om social 

disharmoni spåras tillbaka till senare delen av 1800-talet och idén om en ”gemensam 

barndomsskola” för att skapa harmoni och förståelse mellan olika sociala grupper. Under 
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1900-talet framförs dessa argument i termer av social vidsyn och samhällssolidaritet även om 

det under senare delen av 1900-talet inte varit särskilt betydelsefulla i diskussionen. 

Argumentet om representativitet bygger på att de positioner som är ledande i stat och 

näringsliv inte enbart ska besättas av individer från en sociokulturellt homogen miljö (övre 

medelklass) eftersom dessa då inte speglar landets befolkning, men säger också att detta 

argument sällan är anfört i dagens debatt (SOU 1993:85). Kanske är detta sant ut perspektivet 

social snedrekrytering i förhållande till klass men inte i andra (modernare) diskussioner eller 

så har argumenten vädrats av igen eftersom man uttryckligen menar att: ”Utbildning erbjuder 

möjligheter att utjämna skillnader och öka förståelsen mellan individer och grupper.” (SOU 

2000:47 s. 17). Samma utredning betonar också vikten av att högre utbildning ”… är till för 

alla och det är därför ett mål att de som kommer in på högskolan motsvarar 

sammansättningen i befolkningen i övrigt, socialt och etniskt” (op.cit., s.18). I 

Justitiedepartementets rapport Makten och Mångfalden (Ds 2005:12) lyfts till exempel fram 

att fem procent av de anställda inom offentlig förvaltning år 2001 var invandrare jämfört med 

att ca 12 procent av Sveriges befolkning  var födda utomlands vid samma tidpunkt.5 Eftersom 

utgångspunkten förefaller vara att förvaltningen finns till för medborgaren och för demokratin 

är det ett problem att vägarna ofta är stängda för människor med utländsk bakgrund, speciellt 

från länder utanför Europa, USA och Kanada (Ds 2005:12).  

 

Ideologiskt kan rätten till högre utbildning bland annat uttryckas som ett rättvisekrav. Ingen 

kan eller ska utestängas från utbildning på grund av klass, kön eller etnicitet. Utbildning 

spelar en viktig roll för att befästa demokratin och utjämna olikheter i välfärd, inflytande och 

delaktighet (Utbildningsdepartementet, 2000; Halsey, Lauder, Brown, & Stuart Wells, [eds], 

2003). Ur ett ekonomiskt perspektiv betyder fler utbildade att den samlade kompetensen ökar 

och tillväxten kan påverkas positivt (Utbildningsdepartementet, 2001). Arbetsmarknaden 

efterfrågar i stor utsträckning högskoleutbildade (Utbildningsdepartementet, 1999) och 

arbetslösheten är lägre bland högskoleutbildade (Utbildningsdepartementet, 2001). Sverige 

var 1996 det EU-land som hade flest högskoleutbildade som andel i arbetskraften. För 
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universiteten och högskolorna har under åren 1997-2002 antalet permanenta platser blivit 

drygt 89 000 fler. Bakgrunden är det stora intresset för högre utbildning samt 

arbetsmarknadens stora efterfrågan (Utbildningsdepartementet, 1999). 

 

Jag har ovan försökt teckna en kortfattad bild av hur man (framförallt politiskt) argumenterat 

mot social snedrekrytering under 1900-talet, vilket kan ses som argument för vad vi idag 

kallar breddad rekrytering. Dessa diskussioner kan relateras till ideologiska aspekter av 

exempelvis demokrati, rättigheter och medborgerlig rättvisa men också till ekonomiska frågor 

kopplade till arbetsmarknad, effektivitet, internationell konkurrens, teknologi etc.  

 

En ny utbildningspolitisk kontext  
De politiska texter jag avser att analysera menar jag har producerats under inflytande av en 

marknadsdiskurs. Fairclough (1992; Winter Jørgensen et al, 2000) ser en marketization of 

discourse, en utvidgning av marknadsmodeller till att användas även på andra områden. Även 

Börjesson (2003) tar upp marknadiseringen av skolan som han menar skett på senare tid.  

Fairclough anser också att demokratiseringen av diskurserna är kopplade till 

”marknadsanpassningen” och speciellt till det maktskifte från producent till konsument som 

följer i spåren av konsumtionsidealen (consumerism) som delvis skapar nya 

överenskommelser. Den dominerande trenden är den så kallade neoliberalismen som grundas 

på idéer om den fria marknaden och individens valfrihet (Lynch, 2005; Apple, 1993/2003; 

Lauder, 1991/2003). 

 

De nyliberala idéerna utgår ifrån att konkurrensen på den fria marknadens är överlägsen i 

princip alla former av statligt ingripande i medborgarnas individuella beslutsrätt. Genom 

marknadsanpassning och privatisering reduceras politiska ärenden till ekonomi och till frågor 

om val och konsumtion. Den fria konkurrensen säkerställer, enligt detta tänkande, kvaliteten 

eftersom marknadsanpassning och privatisering kräver att individen arbetar hårdare 

(entreprenörsandan) och antar att hon drivs av egenintresse och tävlingslust vilket då leder till 

ökad effektivitet och minskade kostnader (Apple, 1993/2003). I ljuset av Faircloughs (1992) 

resonemang om makten som förflyttats till konsumenten som enligt marknadens 

konkurrenstänkande naturligtvis väljer det ”bästa” alternativet (vilket också kräver att 

produkten/tjänsten kan mätas och graderas) så garanterar även detta kvaliteten från en 

neoliberal synvinkel. 
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Staten reduceras till en relativt snäv funktion som upprätthåller den nödvändiga ordningen för 

att den fria marknaden ska fungera. Lynch (2005) menar att basen för den neoliberala agendan 

”… is premised on the assumption that the market can replace the democratic state as the 

primary producer of cultural logic and value” (s.48). För individen eller medborgaren innebär 

marknaden den arena där man bäst kan tillfredsställa sina egna intressen, eftersom den 

människosyn man utgår ifrån tecknar människan som en i grund och botten rationalistisk-

egoistisk individ upptagen med att tillgodose sina egenintressen (Lauder 1991/2003). 

Medborgaren blir konsument – en resursstark person som kan och vill göra sina egna 

(marknadsstyrda) val och därmed också kan hållas ansvarig för sin egen välfärd (Lynch, 

2005).  

 

När det neoliberala tänkandet dominerar får det allvarliga konsekvenser för den högre 

utbildningen. Lauder (1991/2003) argumenterar för att den neoliberala politiken skapar en 

ekonomi med låg kompetens och låga löner. Eftersom arbetsgivaren har större makt än 

arbetstagaren, särskilt på en avreglerad arbetsmarknad, kan man öka effektiviteten genom 

sänkta löner. Det leder i sin tur till att man inte satsar på ny teknologi eftersom man kan 

generera vinster genom billig arbetskraft. Därför kommer också efterfrågan på kvalificerad 

arbetskraft att minska. Inom utbildningssektorn kapas också bandet mellan utbildning och 

demokrati som funnits sedan Dewey (Lauder, 1991/2003). Även universiteten 

marknadsanpassas med hänvisning till vilken arbetskraft (utbildning) som kommer att 

behövas i framtiden, till individens valfrihet och genom industrins finansiering av och 

samarbete med forskning. Just valfrihet blir också det som ska locka individen att tro på 

marknadens löfte att man kan ”köpa” precis det (bland annat i form av utbildning) man vill 

ha. Därmed bortser det neoliberal tänkandet från det faktum att man i första hand behöver 

ekonomiska förutsättningar för att handla på den fria marknaden och att det i slutändan bara är 

staten som kan garantera åtminstone ett minimum av utbildning. Individens valfrihet 

kringskärs också av sociala konstruktioner såsom kön, klass och etnicitet som påverkar de val 

som görs (Lynch, 2005; Apple 1993/2003). En av de mest kraftfulla symboliska 

indikationerna på universitetens marknadsanpassning är de globala rankinglistor som görs på 

många håll. Dessa upprättas i huvudsak av kommersiella organisationer (t ex tidningar) och 

universiteten själva har ingen kontroll över dem. Lynch (2005) menar också att den 

neoliberala agendan smyger sig in i kulturen på universiteten. Det blir att vanligare och 
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självklarare med mätning och kvalitetsgranskning och tilltron till individens ansvarstagande 

ersätts av ”performance indicators”. 

Ett liknande resonemang förs av Hartley (1995) när han menar att den högre utbildningen 

håller på att McDonaldiseras. Hartley utgår från Ritzers koncept där han använder McDonalds 

som en metafor för att beskriva samtidens sociala förändring. Analysen bär med sig 

modernitetens och rationalismens former, men möter samtidigt ett samhälle på väg mot 

postmodernismens relativism och flexibilitet som sägs innebära en nedmontering av 

modernismens disciplinerande strukturer. Ritzer identifierar fyra dimensioner som han menar 

utgör det centrala i McDonalds koncept: effektivitet, kvantifiering och mätbarhet, 

förutsägbarhet samt kontroll. Effektivitet innebär att gå från ett tillstånd till ett annat med 

minsta möjliga ansträngning. Genom att få kunden engagerad i processen som medproducent 

(man beställer, hämtar och bär bort skräpet själv etc.) kan man minimera insatsen och 

optimera resurserna. Overheadkostnaderna minskar också när kunden utnyttjar sitt eget 

utrymme (bilen, hemmet) för att äta. Det kräver dock att man kan definiera produkten och 

mäta utfallet på ett exakt och motsägelsefritt sätt för att hitta det bästa och minst 

resurskrävande sättet.  

 

Glennerster (i Hartley, 1995) menar att utbildningssystemet utgör en kvasimarknad (inte en 

helt fri marknad) men att den kräver konkurrens och medger full ersättning först när ”varan” 

är levererad. Detta kan exemplifieras med universitetens finansiering som bygger på antalet 

examinerade studenter vilket även gäller Sverige. Andra effekter inom universitetssystem kan 

vara massintag av studenter som kan föra med sig massproducerade tekniska lösningar och 

andra sätt att öka utnyttjandet av tid och rum för ökad effektivitet, som distansstudier, 

sommarkurser osv. Konsumenten som medproducent i exemplet McDonald överförs också på 

utbildningssystemet. Delaktighet i utbildning är inte ovanligt – lärande anses ofta kräva 

individens egen aktivitet. Extremformen kan dock innebära att studenten dränks i information, 

tvingas sålla och sortera på egen hand och till och med klara av självinstruktion ensam eller i 

grupp. En nyhet för Karlstads universitets studenter höstterminen 2006 är att de själva ska 

registrera sig på kursen de läser.  

 

Kvantifiering och mätbarhet innebär att allt ska mätas och kostnadsberäknas. Det subjektiva 

och tvetydiga objektifieras och reduceras för att bli mätbart och därmed jämförbart för att 

användas i konkurrensen på marknaden. Ritzer (i Hartley, 1995) tar bland annat upp 

studentvärderingar och citering. Kvantifiering och mätbarhet har väl i viss mån ”alltid” 
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funnits inom skolvärlden. På något sätt måste elevens/studentens insats bedömas och 

beskrivas. I effektivitetens namn gör vi det genom en siffra eller bokstavskombination. Men 

lika tydligt är kravet på att lärarens insats ska mätas och vägas. Diskuterar vi någonsin 

reliabilitet och validitet i relation till examinering, betygssättning och kursvärdering? I 

slutändan ger de ett intryck av att utbildningens mål och medel är kvantifierbara och att 

lärande och undervisning kan reduceras till några kategorier eller dimensioner.  

De två dimensionerna förutsägbarhet och kontroll går delvis in i varandra. Att kunna förutse 

innebär också i viss mån att ha kontroll. Förutsägbarhet uppnås genom systematik, disciplin 

och metodiskt genomförande. Utbildningar och ämnen kvalitetsgranskas i enlighet med på 

förhand givna kriterier och krav. Hartley (1995) menar att trots att högre utbildning (i 

Skottland) ännu inte har nationella läroplaner (curriculum) så finns det tecken som pekar åt 

det hållet.  ECTS-ackreditering och Bologna-processen är led som för svenska universitet mot 

en europeisk standardisering. För Ritzer (i Hartley, 1995) innebär kontroll att ersätta 

människor med teknologi utan att för den skull bortse från kompetens, kunskap och 

procedurer. Likt en Ford-fabrik kan kontroll byggas in i ”det löpande bandet”. I 

utbildningssammanhang skulle denna avhumanisering kunna innebära att man ersätter läraren 

med en maskin t ex föreläsningar på DVD och endast indirekt kontakt via en dator. Det finns 

dock, menar Ritzer, gränser för hur långt man kan gå i sina försök att eliminera den 

irrationella människan. Den kyligt beräknande byråkratin måste ändå göras tilltalande för 

individer så länge det gäller organisationer som handhar människor, genom att exempelvis 

vädja till den reflekterande praktikern med professionellt omdöme för att på så vis driva 

igenom beslut och reformer. Detta benämner Ritzer ”fake fraternization” (i Hartley, 1995, 

s.411).   

 

Både Apple (1993/2003) och Hartley (1995) beskriver en motsägelsefull samhällsutveckling. 

I kölvattnet av de modernistiska strukturer och teorier som dominerat de politiska, sociala och 

ekonomiska  diskurserna tränger postmoderna strömningar in som förespråkar flexibilitet, 

mångfald, valfrihet och ägande. Vad gäller utbildningssektorn opererar den postmoderna 

diskursen på två plan. Dels äger utbildningsinstitutionerna och akademin beslutsrätt över den 

pedagogiska processen och dels har studenterna valfrihet att själva välja vad, var och hur de 

ska lära.  

 

Kumar (1995/2003) tecknar en bild av hur det post-industriella samhället går över i vad som 

allmänt benämns informationssamhället där teoretisk kunskap är det viktigaste kännetecknet – 
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en källa till utveckling för det framtida samhället. Informations- eller kunskapssamhället går 

hand i hand med de västerländska liberala strömningarna men omfattas utan ansträngning av 

teorier om det postmoderna samhället. Detta är ett samhälle som präglas av fragmentering, 

pluralism och individualisering samtidigt som det politiska, sociala och kulturella livet starkt 

påverkas av globaliseringen. En globalisering vars effekt också blir ökad intresse för det 

lokala och närliggande (Kumar, 1995/2003). Liedman (1989) menar att postmodernitetens 

rötter sträcker sig långt tillbaka och fick sin betydelse i arkitekturen. Den skiljer sig från den 

moderna utveckling genom att dess blandning av stilar markerar att den självklara 

progressionen, där en stil avlöser en annan och den senaste alltid ses som mest modern, bryts. 

Men begreppet sträcker sig nu ut över hela samhället som betraktas som postmodernt och 

innefattar t ex globalisering av ekonomin och informationsteknologi. Gustavsson (2004) 

urskiljer några typiska kännetecken för en postmodern vetenskapsfilosofi som innebär att man 

ser skillnader och komplexitet, att strukturer är ofullständiga och tillfälliga och att man inte 

kan representera sanningen utan enbart olika perspektiv. Dekonstruktion syftar till att 

blottlägga dolda svagheter i exempelvis texter. Samtidigt skapar även postmodernismen 

”stora berättelser”. Berättelsen om att vårt moderna samhälle är postmodernt framhäver 

utsuddandet och nedbrytande av de ”gränser” som var karaktäristiska för det ”moderna 

samhället” (Fairclough, 2003). Den postmoderna samhällsstrukturen går mot ett minskat 

inflytande från nationalstaten och statapparaten och framhäver ett multikulturellt och 

multietniskt samhälle (Kumar, 1995/2003).  

 

Den nuvarande mångfaldsdiskursen i svensk politik har vuxit fram som en reaktion på svensk 

invandrarpolitik som upplevdes alltför inriktad på invandringspolitik och asylfrågor. Den 

bidrog bl.a. till att invandrarskap förknippades med ”att vara annorlunda”. 1975 formulerades 

målet om kulturell valfrihet och under 80-talet begreppet mångkultur. Gemensamt var 

intresset för invandrares rättigheter och möjligheter jämfört med svenskars. Eftersom båda 

dessa teman kommit att förknippas med invandrare och kanske även upplevts som ett hot mot 

”svenskheten” talar man idag om mångfald. Mångfaldsbegreppet innefattar inte bara etnisk 

mångfald utan även kulturell, religiös och språklig. För att undvika stigmatisering vill 

regeringen att den generella politiken tar sin utgångspunkt i samhället etniska och kulturella 

mångfald, vilket förstås omfattar utbildningspolitiken. Även användningen av invandrar-

begreppet problematiseras. SCB och invandrarverket föreslår att man talar om personer med 

utländsk bakgrund (utrikes född eller född i Sverige med två utrikes födda föräldrar), med 

både svensk och utländsk bakgrund (född i Sverige med en svenskfödd förälder och en utrikes 
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född förälder) respektive med svensk bakgrund. Mångfaldsdiskursen betonar också att 

formella rättigheter är nödvändiga för att nå delaktighet och inflytande i samhället. De måste 

dock paras med en reell möjlighet att utnyttja dem. Möjligheterna till delaktighet och 

inflytande påverkar människors levnadsförhållande (och levnadsförhållandena påverkar de 

reella möjligheterna till delaktighet och inflytande, min kommentar). I en demokrati är det 

dock viktigt att de beslutande organen är sammansatta så att de representerar hela 

befolkningen både avseende intressegemenskap och bakgrund (Prop. 1997/98:16).  

 

De los Reyes (2001) menar att det svenska mångfaldsbegreppet (som det används av 

myndigheter och arbetsmarknadens parter) influerats av det amerikanska diversity som 

används som managementstrategi för att öka lönsamheten och utnyttja mångfalden till att 

skapa konkurrensfördelar. Det finns en risk, varnar hon, att vi får se en förskjutning bort från 

de rättviseprinciper som betonar allas lika möjlighet och till lönsamhets- och 

effektivitetsargument. Då kan även mångfald bli en handelsvara. En organisation som kan 

hantera olikheter (särskilt etniska) har en fördel framför andra. Det är dock en komplex fråga 

att hantera eftersom olikheter och etnicitet inte låter sig reduceras till fastställda och för- 

definierade identiteter.  

 

Det svenska samhället, som idag är mångetniskt, håller på att differentieras utifrån etniska 

skiljelinjer.  Skillnader i sociala levnadsförhållanden (ojämlikheter) betraktas mer och mer 

som kulturella olikheter som förbinds med etnicitet och ras. Ålund (2000) menar vidare att 

etnicitet ofta betraktas statiskt och förknippas med stränga traditioner och främmande 

kulturer. Både Ålund och de los Reyes ger uttryck för att essentialiseringen av kultur och 

etnicitet och den statiska uppfattning som präglar mångfaldsdiskursen så som den framträder i 

offentliga debatter och massmedia är förlegad och kan bidra till att cementera olikheter.  

 

För mig blir det naturligtvis intressant att undersöka hur diskurser om breddad rekrytering kan 

betraktas i ljuset av dessa teorier.    

 

Syfte 
Utgångspunkten i uppsatsen är att människan ständigt konstruerar sin omvärld i socialt 

samspel med densamma, vilket också inbegriper interaktion med andra människor. Den 

förutsätter också att dessa konstruktioner låter sig studeras med hjälp av andra tillfälliga 
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konstruktioner som läggs som ett raster över det som fångat ens intresse. Syftet vilar på ett 

antagande om att de statliga utredningar mm som genomförs i vårt land förmodas ha 

genomslagskraft på de områden de riktar sig mot och därför också är värda att granska 

närmare. Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka vilka berättelser om 

breddad rekrytering samt underrepresenterade grupper som konstrueras i några politiska 

offentliga dokument som bland annat riktas mot ökad tillgänglighet till högre studier. 

 

 



� ���

2. Breddad rekrytering 
 

Begreppen mångfald, social snedrekrytering och breddad rekrytering hänger ihop. När vi talar 

om mångfald i samhället avses att det finns många sätt att vara människa (SOU 2000:47). 

Denna mångfald ska genomsyra alla samhällets nivåer och institutioner och därmed också 

eftersträvas i den högre utbildningen. Att bredda rekryteringen till högskolan genom att aktivt 

stimulera och underlätta både tillträde och genomförande av utbildning för studerande från 

sociala grupper som är underrepresenterade (i relation till befolkningen totalt) ökar 

mångfalden i högskolan och minskar den sociala snedrekryteringen.  

 

Under senare delen av 1900-talet har den högre utbildningen i Sverige varit föremål för en rad 

reformer och förändringar av såväl kvantitativ som kvalitativ art. Anledningar som angetts har 

exempelvis berört genomströmningen (1955) och produktiviteten (1965) (SOU 2001:13). 

1977 genomfördes en viktig högskolereform där flera eftergymnasiala utbildningar, t ex lärar-

utbildningen och socialhögskolan, slogs samman med universitets- och högskoleutbildningen. 

Tillträdesreglerna ändrades, särskilt för icke-traditionella studerandegrupper, för att öka 

tillgängligheten och utjämna social snedrekrytering. Man hänvisade till den moderna 

välfärdsstatens grundläggande värderingar i sina argument för reformen. Det främsta 

argumentet var social rättvisa genom att minska rekryteringens beroende av de studerandes 

bakgrund och få en mer heterogen studerandegrupp.  De övriga argumenten var rättsäkerhet 

(delvis också en fråga om rättvisa antagningsregler) och effektivitet i utformning och 

dimensionering av högskolan (Kim, 1998). Anslagssystemet förändrades också i riktning mot 

verksamhetsstyrning via platstilldelning och anslagsbelopp. 1977 års reform lade grunden för 

dagens högskola men betydande förändringar har skett även senare. 1993 års universitets- och 

högskolereform innebar större frihet för det enskilda lärosätet att komponera egna 

utbildningsprogram. Utbudet skulle anpassas till studenternas efterfrågan i en betoning av den 

individuella valfrihetens namn men samtidigt lyftes också utbildningens samhälleliga 

betydelse fram. Nu förändrades också resursfördelningssystemet till en mål- och resultatstyrd 

modell som medförde hårda krav på prestationer i form av studieresultat (SOU 2001:13). 

Även om detta är ett begränsat urval och mycket annat har skrivits och gjorts menar jag att de 

teman som lyfts fram i form av effektivitet (genomströmning, produktivitet), valfrihet och 

marknadsekonomi delvis konstruerar en marknadsdiskurs.  
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I en litteraturöversikt av akademisk litteratur rörande social snedrekrytering till högre studier i 

Sverige urskiljer Ranehill (2002) några centrala teman under senare delen av 1900-talet. 

(Merparten av referenserna är tryckta under 1990-talet.) Urvalet speglar sociologiska, 

ekonomiska och nationalekonomiska perspektiv och är i första hand inriktat på sociala 

bakgrundsfaktorer även om hon konstaterar att också kön har betydelse.6 Första delen av 

översikten ger en analys av social snedrekrytering i ett historiskt och internationellt 

perspektiv. Sverige har en förhållandevis hög social mobilitet och intresset för social 

snedrekrytering kan dateras tillbaka till 1800-talet.7 Mycket av den forskning som genomförts 

försöker också hitta orsaker till den sociala snedrekryteringen. Ranehill gör en generell 

indelning mellan individuella (familj, bakgrund mm) och institutionella (utbildningssystemet, 

tillträdesregler etc.) faktorer. Bland de individuella faktorer som i litteraturen anses ha störst 

betydelse för individens uppnådda utbildningsnivå är föräldrarnas utbildning och 

socialekonomiska status även om dessa faktorer minskat i betydelse under 1900-talet. Här 

nämns också att det framförts att etnicitet håller på att utvecklas till en ny skiktningsprincip i 

Sverige. De institutionella faktorerna berör studieinriktningarnas längd och expansion, 

antagningssystem och tillträdesbestämmelser samt studiehjälp/lån. Kopplingen till de 

ekonomiska perspektiven ligger i att precis som de individuella faktorer som påverkar 

individens utbildningsval bör ses mot bakgrund av de institutionella faktorerna så kan även 

ekonomiska faktorer bilda bakgrund för dessa val. Ett samband som studerats i Sverige 

(Ohlsson, i Ranehill, 2002) visar t ex att stora kohorter leder till ökad konkurrens på 

arbetsmarknaden om fördelaktiga arbeten som i sin tur gör att individen försöker förbättra sin 

position genom utbildning.  

 

I den ekonomiska litteraturen urskiljs tre teoretiska inriktningar som rör individers 

utbildningsval. Dessa är humankapitalteori där utbildning ses som en vanlig investering, 

utbildning som konsumtion som fokuserar på den pekuniära nyttan och utbildning som 

sållnings- och signalsystem – en självsanerande variant där urval och sållning sker genom att 

de mest produktiva läser vidare. Ranehill (2002) konstaterar dock att även ekonomiska 

faktorer som t ex den faktiska avkastningen av utbildning hänger ihop med social klass.  
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Den mindre genomsökning av fältet jag gjort stämmer väl överens med Ranehills slutsatser 

avseende det sociologiska och ekonomiska perspektiven. Det är dock tänkbart att göra en 

annan indelning av fältet. Jag urskiljer att det har förekommit en mängd undersökningar 

baserade på statistik och enkäter/data med avsikt att beskriva, förklara och förändra den 

sociala snedrekryteringen, t.ex. ”Den sociala snedrekryteringen till högskolan – när och hur 

uppstår den” (Svensson, 2002). Intresset har bl.a. legat på begåvningsreserven (Erikson & 

Jonsson, 2001; Husén, 2002), bakgrundsfaktorer och förändring eller reproduktion i den 

sociala snedrekryteringen över tid (Erikson & Jonsson, 2002). Även om man berör individer 

och individuella faktorer så görs det utifrån ett samhällsperspektiv där samhällets förlust 

(ineffektivitet, begåvningsreserven) och vinst (tillväxt, konkurrenskraft, välfärd) står i 

förgrunden. Även rättvisa och förståelse mellan olika sociala grupper omnämns.  Under slutet 

av sjuttiotalet växte en mer individbaserad (micro-orienterad) forskning fram som betonade  

kulturmönster och individens livschanser i ett försök att förstå individen handlingar (Kim, 

1998; Åberg, [red], 1992). Här fokuseras på hur sociala och kulturella mönster konstruerar 

vad som är möjligt och inte möjligt i form av bl.a. utbildning. Identifikation, reproduktion och 

sociala förhållanden blir intressanta fenomen. Fokus ligger närmare den sociala 

snedrekryteringens konsekvenser för grupper eller utifrån specifika kontexter. Ett tydligt 

exempel är ”Skola – fritid – framtid” (Jönsson, Trondman, Arnman, Palme, 1993). Ytterligare 

ett tema har jag valt att kalla livsberättelser/klassresor. Dessa skildrar individuella livsöden 

gärna utifrån perspektivet att man tagit klivet från en värld till en annan (Molin & Åberg, 

1991). I huvudsak utgår dessa från den sociala bakgrunden (klassresa) och tecknar bilder av 

mötet mellan olika sociala grupper och sociala livsbetingelser. Upplevelserna är komplexa 

och inte odelat positiva. En ”klass-iker” på området är Trondmans avhandling ”Bilden av en 

klassresa” (1994).  

 

Min tematisering, precis som den Ranehill gör, är bara en av många möjliga. Jag har valt att 

se olika teman beroende av den nivå man närmat sig fenomenet. Det är naturligtvis så att 

väldigt få studier eller böcker låter sig kategoriseras inom en enkel ram. Dessa teman 

återkommer i flera studier på olika sätt och tematiseringen bygger inte på att särskilja studier 

ifrån varandra. En individuell livsberättelse sätts ju in i en samhällelig kontext och analyser 

om vad samhället förlorar i form av begåvning, konkurrenskraft och tillväxt har ju också 

individuella konsekvenser.  

 



� ���

I de politiska dokument jag valt att studera återkommer de flesta av dessa teman och motiv i 

form av argument för breddad rekrytering, ökad mångfald och minskad social 

snedrekrytering. Det finns ekonomiska/samhälleliga effektivitets- och konkurrensargument 

liksom argument för rättvisa och välfärd. Kulturmönster och livschanser förs också fram både 

i form av hur mångfald kan bidra till kvalitet och hur varje individ ska ha samma möjlighet 

och chans oberoende av den sociala eller etniska bakgrunden.   
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3. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
 

Avsnittet innehåller en kortare genomgång av grunderna för ett diskursanalytiskt 

förhållningssätt samt en fördjupning av kritisk diskursanalys som teori och metod. 

Avslutningsvis beskrivs och motiveras de metodologiska ställningstaganden som gjorts. 

 

 

Språk och konstruktion 
Under den senare hälften 1900-talet har intresset för språkets och kommunikationens roll 

accentuerats i allt större utsträckning inom en mängd samhällsvetenskapliga discipliner, vilket 

också märks inom pedagogiken. Englund (2004) beskriver några nya tendenser inom den 

pedagogiska disciplinen under de tre senaste decennierna. Under 70-talet utmanades det 

angloamerikanska kvantitativa forskningsparadigmet av kvalitativa ansatser inspirerade av 

eller baserade på bland annat fenomenologi, antropologi, hermeneutik och symbolisk 

interaktionism. Den perspektivförändring inom sociologin, som kom att benämnas ”den nya 

sociologins genombrott” påverkade också pedagogiken i den mån att man övergav det tidigare 

förhärskande föreställningen om konsensus till förmån för den kritiska sociologins 

konfliktperspektiv. Under 80-talet präglades den svenska pedagogiken av didaktiska 

diskussioner där bland annat innehållsfrågan och läroplansteori tar plats och ses som politiska 

problem. Den språkliga och kommunikativa vändningen kan sägas ha sin grund under 80-talet 

men får ett större genomslag under 90-talet. (Englund, 2004) Det sociokulturella perspektivet 

på lärande får stor genomslagskraft med klassiker som Vygotskij, Bakhtin, Mead och Dewey. 

Det sociokulturella perspektivet bygger på en konstruktionistisk syn där kunskap konstrueras i 

sociala (historiskt/kulturellt betingade) processer och där språket spelar en viktig roll (Dysthe, 

[red.], 2003). 

 

Begreppet den språkliga vändningen8 markerar diskursanalysens intåg bland samhälls-

vetenskaperna.  Man blir mer och mer övertygad om att man inte kan söka ”sanningen” om 

”verkligheten” eftersom det finns olika sätt att uppfatta verkligheten och förhålla sig till den. 

Uppenbarligen finns den empiriska verkligheten men den saknar betydelse för oss om vi inte 

har meningsfulla begrepp för att tolka, kategorisera och sätta in i ett sammanhang. Därmed 
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blir det också tydligt att verkligheten konstrueras genom språket och vårt användande av 

språket (Lund & Sundberg, 2004; Börjesson, 2003; Fairclough, 2000; Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000).  

 

Strukturalismen såg språket som ett nätverk av inbördes relaterad betydelse med 

gemensamma överenskommelser. Poststrukturalisterna förde tanken vidare och menade att 

positionerna inte var så fasta utan att betydelser kunde konkurrera med varandra. Breddad 

rekrytering får olika innebörder beroende i vilket sammanhang man använder det. Det kan 

betraktas som en åtgärd för tillväxt och ökad välfärd att fler individer skaffar sig en högre 

utbildning. Det kan också ses som ett uttryck för att minska orättvisor och sociala skillnader.  

Språket är strukturerat i diskurser – ett bestämt sätt att uttrycka sig om och förstå världen. När 

diskursen är ekonomisk får breddad rekrytering en helt annan innebörd än vid en diskurs om 

mångfald. Det visar samtidigt att språket är levande och att betydelser kan konkurrera med 

varandra. (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

Den konstruktionistiska grundhållningen är en viktig förutsättning för diskursanalysen även 

om den knappast låter sig förklaras på några få rader. Burr (i Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s 11-12) menar dock att det finns fyra premisser som är gemensamma för fältet. Det 

första är en kritisk hållning till det som ses som självklar kunskap. Påstående om att Sverige 

utvecklats till ett kulturellt heterogent land på senare tid är definitivt ett påstående som skulle 

utsättas för granskning. Vi kan inte nå en objektiv kunskap om verkligheten utan den är bara 

tillgänglig för oss genom våra kategorier – och är därmed en konstruktion och en produkt av 

våra sätt att kategorisera världen. Även valet av de kategorier vi betonar, som arbetarbakgrund 

eller utländsk bakgrund till förmån för andra t ex glasögonbärare eller dammallergiker är en 

konstruktion. För det andra är vår kunskap om och syn på världen alltid historiskt och 

kulturellt präglade – vilket också innebär att våra världsbilder och identiteter skulle ha kunnat 

vara annorlunda och att de kan förändras över tid. Att handla diskursivt är att handla socialt 

och därmed också bidra till att sociala mönster reproduceras och bevaras. Denna syn är anti-

essentialistisk, dvs. det finns ingen inre kärna eller essens varken hos individen eller kulturen 

och den gör också upp med determinismen i och med att det inte finns något som är på 

förhand givet. De sista två premisserna berör sambanden mellan kunskap och sociala 

processer respektive social handling. Genom interaktion och sociala processer bygger vi upp 

gemensam kunskap likväl som kämpar om vad som är sant och falskt. Det går dock inte att 
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inom en bestämd världsbild utföra vilka sociala handlingar som helst. Vissa handlingar blir 

naturliga och vissa otänkbara vilket leder till olika konkreta social konsekvenser.  

 

Diskursanalys 
Diskursanalys är ett samlingsbegrepp på ett flertal delvis olika sätt att studera och förstå sin 

omvärld. Angreppssätten delar vissa gemensamma antaganden om exempelvis språkets 

konstituerande karaktär och en socialkonstruktionistisk utgångspunkt som beskrivits i korthet 

ovan. Skillnaderna kan variera beroende på hur man väljer att avgränsa olika angreppssätt 

från varandra. Winther Jørgensen & Phillips (2000) utgår ifrån skillnader som sammanhänger 

med diskursens räckvidd och analysens grad av konkretion medan Fairclough (2000) skiljer 

mellan icke-kritiska och kritiska ansatser. Gemensamt är också att man delvis förhåller sig till 

Marx teorier och begrepp samt Foucaults filosofi. Jag kommer att i korthet ta upp vissa 

begrepp, resonemang och metoder i vetskap om att beskrivningen här endast kan bli 

skissartad och att jag, även om jag velat, inte skulle ha haft möjlighet att täcka hela fältet.  

 

En viktig inspirationskälla är den franske filosofen Michel Foucault. Foucault gjorde i sina 

tidiga arbeten (den arkeologiska fasen) omfattande undersökningar om reglerna för vilka 

utsagor som blev accepterade som sanna i olika historiska epoker, där han dock endast 

identifierade en kunskapsregim i varje epok (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vidare 

beskriver Foucault (1993) vad han kallar inre procedurer där diskurserna själva utövar 

kontroll. Dessa funktioner handlar om att både skapa nytt och att reproducera diskurser. Det 

paradoxala är att skillnaderna mellan dessa skeenden inte är stabila och konstanta utan visar 

att i samma ögonblick som man upprepar (reproducerar) en diskurs skapar man också något 

nytt eftersom inget kan återupprepas fullständigt men inte heller skapas utan det som varit. 

Det är därför det också blir intressant att undersöka diskursernas förändring över tid. 

Uttrycket etnisk snedrekrytering är ju delvis nytt men det skapas inom samma diskurs som 

social snedrekrytering. Det är en upprepning av en diskurs som bygger på den gamla 

innebörden och lägger till något nytt.  

 

I sina senare arbeten (den genealogiska fasen) studerade Foucault relationen makt/kunskap 

dvs släktskapet mellan makt och diskurser, kunskap, kropp och subjekt. Det är diskurser som 

skapar subjekt. Det innebär att det inte kan finnas ett enhetligt, centrerat jag eftersom olika 

diskurser ger subjektet olika positioner att tala ifrån (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  En 
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diskurs som betraktar studenten som kund ger helt andra möjligheter att positionera subjektet 

jämfört med en diskurs som konstituerar henne som i behov av stöd.  

 

Fairclough accepterar Foucaults syn på att den diskursiva praktiken konstituerar objekt och 

sociala subjekt men insisterar på att den diskursiva praktiken också begränsas av att den äger 

rum i en redan konstituerad materiell verklighet där objekt och sociala subjekt är 

”förkonstituerade”. Fairclough efterlyser en mer dialektisk hållning där man inser att den 

diskursiva praktikens konsekvenser beror på hur den interagerar med den förkonstituerade 

verkligheten. Här skulle alltså Fairclough och Foucault delvis skilja sig åt medan Winther 

Jørgensen & Phillips (2000) placerar dem i samma position med avseende på diskursens 

räckvidd. Denna beskrivs i en modell där den vänstra ytterligheten utgörs av synsättet att 

diskurs är konstituerande och en motpol till höger som menar att diskurs är konstituerad. I 

denna modell placeras kritisk diskursanalys (representerad av Fairclough) och Foucault i 

mitten i just det dialektiska förhållande som Fairclough efterlyser.  

 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) tar upp tre olika diskursanalytiska förhållningssätt. Den 

kritiska diskursanalysen, diskursteori (här i form av Laclaus och Mouffes diskursteori som 

placeras i den vänstra ytterkanten i modellen) samt diskurspsykologi som får en plats mellan 

de två ovan nämnda. Då jag valt att arbeta med kritisk diskursanalys finns en närmare 

beskrivning av denna som teori och metod nedan.  

 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) beskriver det vanskliga med att placera in komplexa 

teorier i enkla modeller. Man kan aldrig göra dem rättvisa. Den följande korta beskrivningen 

av diskursteori och diskurspsykologi bidrar till att ytterligare förenkla dem.  Diskursteorin 

som i stor utsträckning bygger på dekonstruktion, sammanförande och modifiering av 

marxismen och strukturalismen/poststrukturalismen kännetecknas av en syn på det sociala 

fältet som en stor sammanhängande väv av betydelsebildningsprocesser. Det förklarar 

placeringen längst till vänster i Winther Jörgensens & Phillips (2000) modell som innebär att 

diskurs är konstituerande. Laclau och Mouffe betraktar allt som diskursiv praktik och även 

diskursanalytikern är förankrad i en diskursiv praktik. Även om man försöker distansera sig 

från sina diskurser finns ingen möjlighet att kunna gå utanför diskurserna och närma sig 

sanningen.  
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Diskurspsykologin har utvecklats inom socialpsykologin främst som ett försök att frigöra sig 

från kognitivismen. Till skillnad från diskursteorin närmar sig diskurspsykologin det 

vardagliga och konkreta samtalet i sina analyser. I modellen jag nämnt ovan placerar Winther 

Jørgensen & Phillips (2000) in diskurspsykologin mellan diskursteorin (som exemplifierar att 

diskurs är konstituerande) och kritisk diskursanalys (med sitt dialektiska förhållningssätt). 

Diskurspsykologins avståndstagande från kognitivismen innebär bland annat att man inte ser 

mentala processer som ”inre processer” utan som något som skapas socialt och diskursivt. Det 

samma gäller identitet, sociala grupper och attityder som alla är sociala konstruktioner.  

 

Precis som all annan verksamhet så producerar också vetenskaplig diskurs kunskap, sociala 

relationer och identiteter – en syn som ligger långt från de positivistiska idealen. Detta kräver 

en reflexiv hållning och en medvetenhet om att också det egna vetenskapliga arbetet bara är 

en möjlig framställning av världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

Kritisk diskursanalys  
Inte heller kritisk diskursanalys består av en enda metod utan inrymmer många varianter. 

Fairclough (2000) beskriver dels kritisk lingvistik som förenar lingvistisk textanalys med 

sociala teorier om språkets funktion i politiska och ideologiska processer, och dels fransk 

strukturalistisk diskursanalys som också försöker förena social diskursteori med textanalys 

främst med inriktning på politiska texter. Båda dessa kritiseras av Fairclough bland annat för 

att inte fokusera alls på produktionen av texten eller för att ha en för snäv social 

utgångspunkt. Lite intressant i sammanhanget är att ingen av dessa riktningar själva definierar 

sig som kritisk diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Winther Jørgensen & 

Phillips (2000) beskriver fem gemensamma drag för kritisk diskursanalys. Dessa är:  

• diskursiva praktiker som ses som en form av social praktik som bidrar till att 

konstituera den sociala världen,  

• diskurs står i ett dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner och är både 

konstituerande och konstituerade,  

• man gör konkreta empiriska analyser av språkbruket,  

• diskurs har en ideologisk funktion så forskningsfokus riktas både mot de diskursiva 

praktikernas konstruerande funktion och mot de konsekvenser dessa konstruktioner 

får i relation till maktförhållande mellan skilda grupper och  
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• forskningen är kritisk och inte politiskt neutral och ska avslöja den roll de diskursiva 

praktikerna spelar för att upprätthålla ojämlika maktförhållanden.  

 

Breddad rekrytering är en politisk ambition som enligt motiveringen ska syfta till att minska 

samhälleliga skillnader och orättvisor med avseende på individens möjlighet till högre 

utbildning. De politiska texter jag studerar är två statliga utredningar, en proposition samt en 

avslutande rapport från rekryteringsdelegationen. Dessa dokument kan påverka svensk 

lagstiftning och i förlängningen den social praktik som högskolan utgör.  

 

Det som är centralt i Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA) är det dialektiska förhållandet 

mellan diskurs (som en viktig form av social praktik) och andra sociala praktiker. Genom 

diskurs både reproduceras och förändras kunskap, identiteter och sociala relationer - vilket 

inkluderar maktrelationer - samtidigt som diskurs påverkas av andra sociala praktiker och 

strukturer. Diskurs är inte bara konstituerande utan också konstituerad och det angelägna 

målet för CDA är att kartlägga förbindelserna mellan språkbruk och social praktik (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Fairclough (2000) beskriver själv sin ambition att föra samman 

lingvistiskt inriktad diskursanalys med ett socialt och politiskt tänkande med avseende på 

språk och diskurs för att kunna bedriva samhällsvetenskaplig forskning särskilt kring social 

förändring. Fairclough (2000; Winther Jørgensen & Phillips, 2000) använder begreppet 

diskurs på olika sätt, dels som ett samlingsbegrepp på språkbruk (som en social praktik) och 

dels som ett substantiv som anger ett särskilt sätt att tala som tillskriver innebörd åt 

upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv t ex en nyliberal diskurs. Diskurs som social praktik 

innebär att språket ses som en social handling inte en individuell aktivitet eller som reflex på 

variabler i omgivningen. Människor agerar gentemot världen och varandra genom språket 

som blir mer än bara en representation (Fairclough, 2000).  I diskurs ingår dock bara de 

lingvistiska elementen eftersom Fairclough menar att det finns annan social praktik också.  

Diskurs bidrar, tillsammans med annan social praktik, till att konstruera sociala identiteter, 

sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem och har därmed flera funktioner. 

Fairclough är inspirerad av Halliday (i Fairclough, 2000) systemiska lingvistik och dess 

flerfunktionella syn på språket. Halliday urskiljer de identitetsskapande och relationella 

funktionerna, som han kallar interpersonella, och den ”textuella” funktionen, som berör hur 

informationens delar kan ställas i för- eller bakgrund, ses som givna eller nya, väljas som 

’teman’, och hur delar av texten förhåller sig och länkas till föregående och efterföljande text 

eller den sociala situationen utanför texten. Fairclough tar även upp den ”ideationella” 



� 1��

funktionen som har med konstruerandet av kunskaps- och värdesystem att göra (Fairclough, 

2000).   

 

I en analys är det två dimensioner man fokuserar på. Den ena utgörs av den kommunikativa 

händelsen som kan liknas vid ett ”fall” av språkbruk, och det andra är diskursordningen som 

utgör totaliteten av de diskurstyper som används inom en social institution eller domän. Med 

begreppet diskursordning lutar sig Fairclough på Foucaults begrepp diskursens ordning men 

med en mer nyanserad och konfliktfylld bild där olika diskurser existerar parallellt. En 

diskursordning är en speciell kombination eller konfiguration i ett nätverk av social praktik 

där exempel kan vara mediernas diskursordning eller utbildningssystemets diskursordning, 

och utgörs av alla de diskurstyper som där används. Diskurstyper består i sin tur av diskurser9 

och genrer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Fairclough (2003) definierar genrer som 

”…a way of acting in its discourse aspect… (s. 216). Den kommunikativa händelsen kan vara 

ett antal varierande former av kommunikation både som bild, skrift eller tal fortsättningsvis 

benämnt text eller dokument. Men själva texten är bara en dimension av den kommunikativa 

händelsen. I stycket ovan har flera gånger nämnts att diskurs är en form av social praktik. Den 

sociala praktiken (inom vilken diskursordningen inryms) är också en dimension av den 

kommunikativa händelsen. Relationen mellan texten och den sociala praktiken medieras av en 

diskursiv praktik, som är en speciell form av social praktik. Den diskursiva praktiken 

innefattar hur texter produceras, distribueras och konsumeras där produktion och konsumtion 

utgör delvis sociokognitiva element (Fairclough, 2000).  

 

Förhållandet mellan den kommunikativa händelsen och diskursordningen är dialektiskt. Varje 

gång man talar inom en social domän bygger man på den diskursordning som redan finns som 

ett system. Samtidigt bidrar man till att konstituera systemet genom praktiken. 

Diskursordning är alltså både struktur och praktik. Det innebär att de texter jag valt för 

analysen kommer att utmynna i en diskursordning som samtidigt har bidragit till att utforma 

texterna.   
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Fairclough illustrerar sin tredimensionella modell i en bild: 

�
Figur 1: Den tredimensionella modellen 

(Fairclough, 2000, s.73, min översättning) 

 

Som system utövar diskursordningen kontroll eftersom den utgör de resurser som står till 

förfogande. Förändring är möjlig genom ett kreativt språkbruk och diskursordningar är 

särskilt öppna för förändring när diskurser och genrer som tillhör en annan diskursordning 

införs. Interdiskursivitet innebär att olika diskurser inom och mellan olika diskursordningar 

artikuleras. Det kan innebära ett en politisk diskurs om rätten till utbildning lånar begrepp och 

innebörder från andra diskurser t.ex. en marknadsdiskurs som gör sig gällande. Gränserna 

skiftar och där diskurser blandas på ett nytt och komplext sätt – i kreativa diskursiva praktiker 

- blir detta tecken på och drivkraften till sociokulturell förändring. Denna blandning kan också 

vara av konventionell karaktär och upprätthålla den dominerande diskursordningen och 

därmed den sociala ordningen. Intertextualitet är en form av interdiskursivitet eftersom man 

aldrig kan skapa en text helt från början. Man använder ord som redan finns och den 

manifesta intertextualiteten innebär att man också hänvisar till andra texter – som i texten här 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Möjligheter till nyskapande finns men begränsas 

framförallt av maktrelationer som exempelvis kan tillåta och begränsa tillträdet till olika 

diskurser.  

 

Ytterligare två begrepp, centrala för CDA, återstår att ta upp till diskussion. Dessa är ideologi 

och hegemoni där Fairclough (2000) hämtar innehåll från marxismen och från Althusser och 
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Gramsci. Hans syn på ideologi baseras på tre viktiga ståndpunkter. Först av allt manifesteras 

ideologi materiellt i sociala institutioners praktik och därför kan man se den diskursiva 

praktiken som en materiell form av ideologi. Det andra är att ideologi interpellerar subjekt10 

och en av de mer märkbara effekterna av ideologi är att den konstituerar subjekt. För det 

tredje utgör den ideologiska statsapparaten (t ex utbildning, media) både en arena för och en 

insats i klasskampen. Ideologierna finns dels lagrade i diskursordningen där de både utgör 

utfallet av tidigare händelser och är villkoren för de nuvarande och dels i händelserna själva 

som reproducerar och transformerar de villkorande (dominerande) strukturerna (Fairclough, 

2000). ”Ideologies are representations of aspects of the world which can be shown to 

contribute to establishing, maintaining and changing social relations of power, domination 

and exploitation” (Fairclough, 2003, s 9). I det västerländska kapitalistiska samhället bygger 

kampen om makten på medhåll och överenskommelse (snarare än hot och våld [min 

kommentar]) och detta sätt att begreppsliggöra makt och maktkamp kallar Fairclough (2003) 

hegemoni. Hegemoni är lika mycket ledarskap som dominans i de ekonomiska, politiska, 

kulturella och ideologiska sfärerna i samhället. Underordnande klasser och grupperingar 

integreras och lockas (jämför den fria marknadens lockrop om valfrihet) till samtycke i 

sociala överenskommelser. Den hegemoniska stabiliteten är dock bräcklig och endast 

temporär och den hegemoniska kampen förs överallt (Fairclough, 2000).   

 

Den kritiska diskursanalysens syfte är att undersöka diskursiv förändring i relation till social 

och kulturell utveckling i olika sammanhang. Dessutom finns det kritiska perspektivet där 

man vill avslöja hur diskursordningar reproducerar och stödjer ojämlika maktförhållanden. 

Breddad rekrytering syftar ju till att öka andelen studenter från underrepresenterade grupper 

för att bättre spegla mångfalden i samhället (SOU 2000:47). Det innebär en utgångspunkt som 

placerar vissa kategorier i en underordnad ställning och kanske reproducerar ojämlikhet 

snarare än upphäver den. I och med att vissa kategorier ständigt beskrivs som underordnande 

så kvarstår dels kategoriseringen men också underordningen konstitueras.  

 

Den diskursiva praktiken binder samman text (eller motsvarande) och den sociala praktiken i 

en tredimensionell modell (se ovan) och dessa utgör tillsammans ett språkbruk (den 

kommunikativa händelsen).  Det betyder att i mitt fall vill jag undersöka ett konkret språkbruk 

som är ett uttryck för ett språkbruk som skapas i en relation mellan svensk utbildningspolitik 
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och kommittéväsende. Det konkreta språkbruket analyseras som en del av diskursordningen 

där det fungerar som social praktik genom att reproducera diskursordningen eller ifrågasätta 

den (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det övergripande intresset för mig är ”breddad 

rekrytering” i utbildningspolitiska beslutsprocesser, som i detta fall utgör den sociala 

praktiken. Politiska texter utgörs ofta av rapporter, SOU, propositioner etc. varför det finns 

lämpligt konkret språkbruk att hämta i form av politiska publikationer som inriktas bland 

annat på breddad rekrytering och relaterade begrepp. Den diskursiva praktiken utgör länken 

mellan text och social praktik och innefattar de former för produktion, distribution och 

produktion som används i genererandet av politiska dokument. 

 

Problemprecisering 
Om jag kort återvänder till början av min inledning försöker jag där dela min fascination över 

hur individen ständigt färgas och fångas av språket samtidigt som det finns en stor möjlighet 

till utveckling och förändring i den kommunikativa sfären med läsaren. Så som jag uppfattat 

och försökt konkretisera diskursanalysen bygger den på ett socialkonstruktionistiskt 

förhållningssätt där språket utgör en viktig komponent, som ligger i linje med min egen syn. 

Det är i sig inget underligt eftersom diskursanalys som metod uppträtt inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen de senast årtiondena. Jag skulle också vilja påstå att 

relativism och socialkonstruktionism vunnit insteg i skönlitteraturen under senare delen av 

1900-talet. Förmodligen är jag påverkad av dessa influenser utan att själv fullt ut vara 

medveten om det. Under arbetet med att formulera syftet för denna undersökning har jag 

brottats med alternativa metodval som dock aldrig riktigt uppfyllt det jag velat åstadkomma. 

Naturligtvis skulle man kunna undersöka fenomenet ”breddad rekrytering” på en mängd olika 

sätt men mitt intresse ligger just i att undersöka hur breddad rekrytering konstitueras i 

politiska dokument under 2000-talet. Den fråga jag valt att arbeta med är: 

 

Hur konstitueras breddad rekrytering i offentliga utredningar under 2000-talet i ljuset av en 

alltmer utbredd ”marknadisering” av det svenska samhället och högre utbildning? 

 

Forskarens roll när man arbetar diskursanalytiskt är just att närma sig det konkreta 

språkbruket, inte i ett försök att komma bakom diskurserna eftersom det ur 

socialkonstruktionistiskt perspektiv inte är möjligt, utan för att analysera själva diskurserna. 

Samtidigt ska man vara medveten om att man är en del av den kultur man undersöker (i större 
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eller mindre utsträckning) och delar många av de självklarheter man vill avslöja. För att 

närma sig hur vissa utsagor kommer att betraktas som ”sanning” måste man i viss mån 

försöka göra sig främmande för materialet. Det räcker dock inte med en enkel ”parentes” 

kring sin egen förförståelse utan problemet ligger i att man genom att acceptera en 

socialkonstruktionistisk hållning samtidigt underkänner de resultat man själv kommer fram 

till. Dessa är bara några, av många möjliga, sätt att se på fenomenet. Det krävs ett reflexivt 

förhållningssätt till materialet och en presentation av den position man som forskare utgår 

ifrån. Men låt mig först presentera de konkreta analysverktyg jag avser att arbeta med för att 

sedan återkomma till diskussionen kring trovärdigheten i denna undersökning.  

 

Analysverktyg  
I varje konkret analysfall är det önskvärt att forskaren utformar sina egna diskursiva verktyg. 

Oavsett varifrån man hämtar sin utgångspunkt (i detta fall kritisk diskursanalys så som den 

presenteras av Norman Fairclough) är det viktigt att man låter sitt problem styra valet av 

analysverktyg. Man ska inte betrakta exempelvis Faircloughs instruktioner som en mall att 

slaviskt följa (Börjesson, 2003; Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Fairclough, 2000). Jag 

kommer nedan att presentera de analysverktyg som Winther Jørgensen & Phillips (2000) och 

Fairclough (2003; 2000) tar upp för de olika dimensionerna i Faircloughs modell som jag 

anser är relevanta att arbeta med relation till mitt syfte och min problemformulering. Vissa 

analysverktyg presenteras dock översiktlig utan att sedan användas i analysen. 

 

Diskursiv praktik 
Den diskursiva praktiken innefattar det som berör produktion, distribution och konsumtion av 

texter. Fairclough (2000) tar upp interdiskursivitet och manifest intertextualitet avseende 

produktionen av text. Interdiskursivitet behandlar de diskurstyper och genrer som texten 

artikulerar inom diskursordningen.  Den manifesta intertextualiteten är något av en gråzon 

mellan diskursiv praktik och text och innefattar vilka andra texter man tydligt kan se som 

bidragit till konstituerandet av den text man analyserar. Man kan undersöka diskursers 

representation och vilka antaganden texten vilar på. Ytterligare en aspekt är att söka 

metadiskurser och ironi i texten. Distribution av text låter sig analyseras genom att undersöka 

intertextuella kedjor där man analyserar samma text i olika utformning för att se hur innehåll 

och uppbyggnad transformeras. Koherens berör textens ambivalens och heterogenitet för 

olika läsare och därmed hur tillgänglig texten är. Det handlar om tolkning och konsumtion av 
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text och kan innebära att man övergår till en analys av hur mottagarna tolkar texten. Slutligen 

är det väsentligt att förhålla sig till de villkor för diskursiv praktik under vilka texten stått. Det 

kan röra huruvida texten produceras och konsumeras individuellt eller kollektivt och i vilka 

sammanhang den kan vara relevant. Eftersom mitt arbete berör texter publicerade av 

statsapparaten menar jag att det är intressant att ta upp villkoren för diskursiv praktik. Då 

arbetet dessutom är begränsat både i tid och till källor (se diskussion om urval nedan) kommer 

jag i övrigt bara att beröra interdiskursivitet, där jag tar upp olika diskurser jag urskiljer i 

materialet men inte genrer, och manifest intertextualitet i mitt arbete.  

 

Textanalys 
I textanalysen utförs den konkreta kartläggningen av hur diskurserna manifesteras textuellt 

och det är också här mitt huvudsakliga intresse som pedagog ligger. Det finns en mängd 

redskap för textanalys. Jag koncentrerar mig på några som är användbara för att analysera text 

som är skriven och där man kan genomföra analysen utan att söka sig till andra texter.11 

Uppsatsen syfte och problemformulering utgör också en styrfaktor. Fokus kommer att ligga 

på grammatik, betydelser och metaforer. Fairclough (2000) urskiljer tre viktiga grammatiska 

element som berör språkets tre funktioner (jfr s 15-16). Dessa är transitivitet (ideationell 

funktion), tema (textuell funktion) och modalitet (interpersonell funktion). Att analysera 

transitivitet innebär att man fokuserar på hur händelser och processer förbinds eller inte 

förbinds med subjekt och objekt. Man söker de ideologiska konsekvenserna av uttrycksformer 

där man använder passiv form som tonar ner agentskapet som i satsen ”universitetens 

forskningsfinansiering dras in”. Det finns inget subjekt som kan ställas till svars. En annan 

form av nedtoning av agency är nominalisering dvs. att man formulerar meningar som 

innehåller ett substantiv istället (”indragning av universitetens forskningsfinansiering”) som 

ersätter hela processen. Börjesson (2003) menar att passivformer analyseras som ett vanligt 

sätt att dölja hierarkier och ojämlikhet i samhället. När man analyserar tema söker man efter 

olika tematiska mönster i textens utformning och ifall dessa teman används för att uttrycka 

satser. Modaliteten slutligen berör på vilket sätt forskningsfrågan skildras i texten och med 

vilken grad av säkerhet eller instämmande man uttrycker sig. Det kan variera mellan något 

som uttrycker en sanning till att uttrycka stor osäkerhet (”det kan eventuellt påverka utfallet 

negativt”). Andra sätt att konstruera modalitet är genom tillåtelse eller genom att använda 
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objektiva modaliteter där inget subjekt ingår. I analysen är det också relevant att undersöka 

vilka modaliteter som används samt vilka modala hjälpverb (som ”bör”, ”måste”, ”kan” etc.).  

Att analysera ords betydelser (”word meaning”) innebär att man söker nyckelbegrepp, 

begrepp som är särskilt öppna för tolkning eller tvetydighet eller begrepp kring vilka 

hegemonin rubbas. Metaforer är liknelser som används för att beskriva skeenden och 

fenomen. I analysen söker man kategorisera dessa och analysera hur de kan leda till olika sätt 

att förstå och beskriva forskningsfrågan. Titeln Den öppna högskolan (Prop 2001/02:15) är en 

metafor som för tanken till tillgänglighet (breddad rekrytering) men också till Poppers uttryck 

”det öppna samhället” där öppenheten är en förutsättning för att skapa ny kunskap och utmana 

det traditionella.  

 

Social praktik 
Den sociala praktiken låter sig inte reduceras till en enkel uppställning. Här använder man sig 

av samhällsvetenskapliga teorier och kulturstudier för att närmare kunna placera de inre 

boxarna i modellen i relation till den sociala praktik de är en del av (se inledningen). Det 

innebär en kontextualisering som har två aspekter. Det ena är en kartläggning av relationen 

mellan den diskursiva praktiken och diskursordningen och det andra en kartläggning av det 

nätverk av diskurser som den diskursiva praktiken ingår i. I denna fas kan man nu dra 

slutsatser kring de ideologiska och politiska effekterna av diskurs och nå fram till 

undersökningens slutsatser. Intressant områden att belysa är: Har diskursordningen en 

reproducerande eller transformerande effekt? Förstärker diskursordningen vissa ojämlika 

maktförhållanden eller utmanar den dem genom att framställa dessa förhållanden på ett nytt 

sätt? I min undersökning analyseras svensk utbildningspolitik kortfattat för att skapa en 

kontext för den mer ingående textanalysen.  

 

Trovärdighet 
Jag har redan tidigare delvis berört problematiken med trovärdighet inom diskursanalysen. 

Forskaren deltar i sociala och diskursiva praktiker, är socialt och kulturellt betingad av dessa 

och ingår i ett t samspel där diskurs både konstituerar och konstitueras. Gustavsson (2004) 

menar att i ett postmodernt perspektiv söker vi inte längre efter den objektivt givna sanningen 

utan accepterar en mångfald av tolkningar, perspektiv och verklighetsuppfattningar. Det gör 

att vi också kan se begrepp som reliabilitet och validitet i ett nytt ljus. Winther Jørgensen & 

Phillips, (2000) menar att vi ändå måste förhålla oss till de resultat (”sanning”) som 
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produceras. Om verkligheten är socialt skapad, om sanningen är diskursivt skapad och 

subjekten decentrerade – hur kan man då påstå att den bild av verkligheten man som forskare 

kommer fram till skulle vara bättre än andra möjliga representationer.  Det kan man 

naturligtvis inte i en bemärkelse. Validiteten eller trovärdigheten blir en fråga om 

överenskommelse eller överensstämmelse på olika plan. Det kan vara hur relationen mellan 

forskarens kunskapsanspråk och de empiriska data ser ut - lyckas man skapa mening, blotta 

något tidigare dolt eller förklara något på ett nytt sätt genom att problematisera det 

förgivettagna (Lund & Sundberg, 2004). Det berör också hur forskaren visar från vilka 

positioner som utgångspunkterna är tagna och i vilken mån användandet av teori och metod 

sker på ett stringent sätt (Winther Jørgensen & Phillps, 2000). Fairclough (2000, 2003) 

diskuterar inte validitet i någon större utsträckning men berör ändå forskarens dilemma i att 

försvara sina resultat. Ett sätt att avgöra validiteten är att undersöka om de analytiska 

påståendena ger diskursen en form av sammanhang. Man kan också se till analysens 

fruktbarhet dvs. analysramens förklaringskraft och förmåga att frambringa nya förklaringar. I 

själva rapporten är det viktigt att empirin representeras genom exempel och att analyserna 

förklaras och dokumenteras för att ge läsaren en möjlighet att följa processen (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Eftersom CDA har en kritisk-politisk dimension menar 

Fairclough (2000) att forskaren också ställs inför ett dilemma då resultaten är färdigställda 

och gemensamma. Som forskare kan man aldrig garantera att ens resultat inte missbrukas men 

man bör begrunda sina analyser och slutsatser från ett etiskt perspektiv.  Det innebär att jag 

måste förhålla mig till de tolkningar jag gör och de slutsatser jag drar. Kan dessa få 

konsekvenser för hur man ser på breddad rekrytering och underrepresenterade grupper? Det 

kan exempelvis finnas risk för att jag i min tolkning av hur underrepresenterade grupper 

konstitueras i texterna förstärker fördomar som finns kring etnicitet och klasskillnader. Det 

kan också vara möjligt att mina resultat kring breddad rekrytering används som argument för 

eller emot specifika gruppers tillträde till högre utbildning.  Det kan i sin tur medföra att 

ojämlika maktförhållanden snarare förstärks än belyses och diskuteras.  

 

 
�
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Tillvägagångssätt  
För att öka läsarens möjlighet att följa med i processen och förhålla sig kritisk till 

undersökningens (min) trovärdighet vill jag nedan motivera de val jag gjort och beskriva mitt 

tillvägagångssätt. 

 

Problemområde 
I ett samhälle som alltmer färgas av marknads- och konsumtionsdiskurser även inom 

utbildningsområdet menar jag att det är intressant att undersöka vilka berättelser om breddad 

rekrytering som finns i politiska dokument. Högre utbildning har av tradition länge varit 

förbehållet en elit men idag finns ett av regeringen uttalat mål om att 50 procent av en årskull 

ska ha påbörjat högskolestudier före 25 års ålder (Prop 2001/02:15).  Vi är alltså på väg från 

en elithögskola mot en ”högskola för alla” (SOU 2004:29). En betydande social och kulturell 

förändring väl värd att undersöka, eller åtminstone delar av den i form av diskurser om 

breddad rekrytering.  

 

Urval 
Att göra ett val innebär alltid att man väljer bort något. Urvalet är viktigt eftersom det 

kommer att påverka de konstruktioner som görs av det undersökta fenomenet. Den kritiska 

diskursanalysen utgår ifrån att diskurs är både konstituerande och konstituerad. Det innebär 

att de texter jag valt både är konstituerade av tidigare berättelser om breddad rekrytering, 

social snedrekrytering och mångfald samtidigt som de också konstituerar dessa fenomen. 

Genom mitt syfte och min problemprecisering har jag begränsat mitt urval av dokument för 

analys till politiska publikationer under 2000-talet. Regeringen erbjuder via sin hemsida 

möjlighet att söka publikationer 10 år tillbaka och via Fritzes förlag, som ger ut politiska 

publikationer, kan man söka från 1992 och framåt. Sökbegreppen som användes var ”breddad 

rekrytering”, ”social snedrekrytering”, ”mångfald och utbildning”/ ”mångfald och högskola” 

samt ”rekrytering och högskola”12.  Efter att jag hade valt bort publikationer före år 2000 

återstod:  

• Betänkandet Mångfald i högskolan – reflektioner och förslag om social och etnisk 

mångfald i högskolan (SOU 2000:47),  

• Propositionen Den öppna högskolan (Prop. 2001/02:15),  

• Betänkandet Tre vägar till den öppna högskolan (SOU 2004:29) samt 
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•  Rekryteringsdelegationens rapport Breddad rekrytering en fråga om visioner, 

incitament och attityder (Dnr 22/04).  

 

Jag valde också bort faktablad och pressmeddelanden eftersom dessa tillkommit under andra 

förhållanden än SOU och rapporter.  

 

Analysförfarande 
Jag har under rubriken analysverktyg beskrivit och motiverat de olika analysverktyg jag 

använder i undersökningen. Även om beskrivningen var strukturerad och uppdelad kan en 

analys aldrig genomföras från A till Ö. I processen går man mellan de olika analysmomenten 

och låter analysen växa fram och delar formas om i interaktion med andra delar. Det är dock 

viktigt att hålla isär vilken nivå man för stunden befinner sig på för att hålla sin analys 

stringent och tydlig (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

Eftersom CDA förespråkar en detaljerad textanalys är antalet sidor man förmår analysera 

begränsat (då tidsrymden är begränsad). För att få ett för undersökningen någorlunda relevant 

urval i dokumenten har jag ställt kravet att avsnitten för textanalys ska i huvudsak handla om 

breddad rekrytering (definitioner, resonemang, åtgärder etc.) eller delar som beskriver 

direktiv, utgångspunkter och bakgrund.  Det gav mig ett omfång om ca 63 sidor fördelade 

över de fyra dokumenten (mellan 12 och 18 sidor). För den diskursiva praktiken används 

delvis hela dokumentet. 

 

För analysen har jag valt att läsa mina texter på lite olika sätt. I vissa lägen har jag förhållit 

mig till kortare avsnitt av dokumenten (t ex textanalys) och ibland jag har omfattat större 

delar av dokumenten. Beroende på vilken analysnivå jag befunnit mig på har jag också 

närmat mig texten mer i detalj eller på ett övergripande plan. Jag har sökt begrepp, satser och 

stycken som har förefallit viktiga för min analys. Dessa procedurer har genomförts flera 

gånger då jag också försökt hitta alternativa sätt att förstå mitt material. Det har bland annat 

lett till jag fått gå mellan analysnivåerna och strukturera om mitt material några gånger. Jag 

har försökt att stringent hålla mig till de analysverktyg jag valt och att hålla isär de tre 

nivåerna för analys för att på så vis skapa en transparent och förståelig bild. De tolkningar jag 

gör av resultatet i kapitel 4 har jag byggt på mina teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter.  
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Vanliga felkällor när man arbetar med diskursanalys är underanalys genom att man bara 

sammanfattar resultaten eller överbetonar enstaka citat. För att analysen ska anses vara 

genomförd krävs att man också drar slutsatser kring användandet av begrepp och 

diskursordningen. Genom att CDA har en kritisk dimension finns också en risk att man väljer 

sida och underbygger t ex ett ojämlikt maktförhållande genom att undanhålla eller överbetona 

delar av materialet (Eliasson, 2005; Lund & Sundberg, 2004). Min ambition har varit att så 

långt som möjligt ta med ”alla” sidor oavsett om det har stött mina tidigare antaganden eller 

inte. Jag har också försökt hålla ner min önskan att hitta något ”nytt”, något som inte kan 

urskiljas i tidigare arbeten, för att inte dras iväg av enstaka citat och ordalydelser. Samtidigt 

har jag velat behålla min ”orördhet” inför de ord, meningar och diskurser som använts. Ett 

möjligt problem är att undersökningen behäftas med cirkelresonemang då analysen av den 

diskursiva praktiken (interdiskursiviteten) fortsätter genom textanalysen och mynnar ut i en 

diskursordning. Diskurserna får ge betydelse åt begreppen samtidigt som dessa ska förklara 

vilken diskurs som används. I ljuset av Faircloughs (2000) synsätt att förhållandet mellan 

språkbruk och diskursordning är dialektiskt menar jag ändå att det inte behöver vara helt fel 

utan att jag med hjälp av mitt resonemang presenterar en trovärdig analys.  

 

Reflexion 
I problemformuleringen omnämns vikten av ett reflexivt förhållningssätt. Genom hela arbetet 

har jag strävat efter att undvika förgivettaganden, med insikt om att man ändå aldrig kan ställa 

sig utanför diskurserna. Mina utgångspunkter har fört med sig att jag betraktat och analyserat 

texten, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken på ett sätt som färgat mitt resultat 

och mina slutsatser. Jag har dock försökt hålla tanken öppen för alternativa tolkningar och 

ibland förkastat resultat som jag inte kunnat underbygga på ett lämpligt sätt. I kapitel 5 

diskuterar jag resultatet av min undersökning och drar slutsatser kring tänkbara konsekvenser 

berättelserna om breddad rekrytering och underrepresenterade grupper jag funnit, kan tänkas 

få. Jag diskuterar också det som inte sägs, i form av antagande och utgångspunkter som jag 

menar att texterna vilar på utan att det uttrycks explicit. Diskussionen bygger på det teoretiska 

innehåll jag redogör för i inledningen och de därpå följande två kapitlen.  
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4. Resultat 
 

Resultatet indelas i tre huvudområden som bygger på Faircloughs modell. Trots att analyserna 

i sig inte följer denna absoluta ordningsföljd kommer uppsatsens resultat att presenteras i 

ordningen social praktik, diskursiv praktik och textanalys (diskursordning). Den sociala 

praktiken utgör villkor för diskursiv praktik och språkbruk och relationen mellan den social 

praktiken och texterna medieras av den diskursiva praktiken. För att underlätta för läsaren vill 

jag också klargöra hur jag skriver citat och andra markeringar. Längre citat kommer att 

numreras och skrivas med indrag. Jag markerar centrala begrepp och uttryck med fetstil utan 

att specifikt ange det vid varje citat (skulle fetstil förekomma i analysdokumentet anges detta 

särskilt). Likaså skriver jag centrala begrepp och uttryck från analysdokumenten med fetstil i 

den löpande texten. Citattecken används på samma sätt som det gjorts tidigare i rapporten, 

dels för att exempelvis markera avvikande betydelse eller ironi och dels för att ange kortare 

citat som då åtföljs av en hänvisning.  

 

Social praktik 
Den sociala praktiken utgörs i detta fall av politiska beslutsprocesser med inriktning på 

utbildningspolitik. Den svenska parlamentariska ordningen med sitt kommittéväsende har en 

gammal tradition där beslut och åtgärder ska grundas på förberedda underlag. Makten ligger 

dock hos riksdag och regering som formulerar direktiv, frågeområden samt beslutar vem eller 

vilka som ska besvara frågorna (Eliasson, 2005).  Regeringens Propositioner ska vara 

grundade på saklighet och likhet inför lagen t ex när det gäller stora övergripande frågor som 

påverkar det svenska samhället under lång tid (Regeringen, 2006a). Regeringen anger 

utgångspunkterna i sina kommittédirektiv som anger vilken fråga som ska utredas, vilka 

problem som ska lösas och när utredningen ska vara klar. I en kommitté samarbetar olika 

sakkunniga och politiker för att så långt som möjligt ta vara på det kunnande som finns. 

Slutsatser och förslag presenteras i form av betänkande inom serien Statens offentliga 

utredningar eller som en rapport inom departementsserien (Ds) om utredningen företagits som 

intern utredning inom ett departement. Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det 

på remiss till berörda myndigheter, organisationer etc. vilka kan påverka utgången i frågan 

(Regeringen, 2006a). Först därefter skrivs ett utkast till Proposition som (vanligtvis) granskas 

av Lagrådet så att det inte strider mot svenska grundlag eller någon annan lag mm. Efter 
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denna granskning kan en slutlig Proposition tas fram av ansvarigt departement som 

överlämnas till regeringen för beslut i frågan (Regeringen, 2006a). Innan beslut om ny lag 

fattas av riksdagen genomförs ofta en granskning av ett utskott. Här tas också hänsyn till 

motioner i ärendet som eventuellt inkommit (Regeringen, 2006a).  

 

Under i stort sett hela 1900-talet har svensk utbildningspolitik berört frågan om social 

snedrekrytering. Intresset och argumenten har i viss mån svängt och anpassats efter vad man 

under viss tid sett som den högre utbildningens viktiga funktioner och stora problem kopplat 

till samhället och den politiska diskursen. Under efterkrigstidens snabba industriella tillväxt 

betonades t ex effektivitet, genomströmning och utnyttjande av begåvningsreserven. I tider av 

hög arbetslöshet har utbildning också betonats som viktig för den personliga utvecklingen och 

en rättighet för allt fler. Under 1980-talet hördes från många håll kritik från studenter mot 

dåligt genomförd undervisning. Delvis på grund av detta tillsattes en statlig utredning av 

högskolan (SOU 2001:13). Detta blev ett tre år långt arbete som resulterade i Frihet, Ansvar, 

Kompetens, grundutbildningens villkor i högskolan, SOU 1992:1, den s.k. ”Grundbulten”. 

Huvuduppdraget var att se över den pedagogiska situationen i svensk högskola och förhålla 

sig till den kritik som riktades mot den nuvarande situationen. Utredningens förslag bestod 

bl.a. i kompetensutveckling för lärare, framför allt pedagogisk utbildning, stöd till 

pedagogiskt utvecklingsarbete och mer individcentrerade undervisnings- och 

examinationsformer. 1993 års högskolereform medförde vissa betydande förändringar för 

högskolor och universitet vad gäller bl.a. ekonomiska förutsättningar, självbestämmande och 

krav på anpassning till studenternas efterfrågan (SOU 2001:13). SOU 2001:13 är i sin tur ett 

betänkande kring villkoren för lärande i den högre utbildningen som tar fasta på mångfald, 

jämställdhet, studenter med funktionshinder osv. i sin beskrivning av högskolans utmaningar 

och möjligheter. I takt med att svensk politik också uppmärksammat den kulturella mångfald 

som Sverige uppvisar (en utveckling som sägs ha tagit fart under senare hälften av 1900-talet 

då Sverige utvecklats från ett i kulturellt hänseende homogent land till ett heterogent 

samhälle) har svensk invandrarpolitik förbytts i vad som kallas kulturell integrationspolitik 

under 1990-talet (SOU 2000:47). Andra intressanta utredningar och politiska diskussioner 

under denna period är exempelvis ”demokratiutredningen” som skulle utgå från varje 

medborgares rätt till full delaktighet i samhället och summera de senaste årens demokrati-

utredningar och demokratiforskning. Dessutom genomfördes en välfärdsutredning för 1990-

talet där ensamstående mammor (föräldrar – dock är merparten kvinnor), ungdomar och 

invandrare utpekas som stora förlorare i nedskärningarnas Sverige. Andra politiska 
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diskussioner av intresse har rört Sveriges tillväxt som kopplas både till integrationsfrågor (t ex 

i Invandrare som företagare – För lika rättigheter och ökad tillväxt SOU 1999:49) och 

utbildningsfrågor. Dessa förutsättningar bildar en del av den bakgrund mot vilken mitt 

undersökningsmaterial måste ses.  

 

De två SOU, propsitionen och den rapport jag granskar i uppsatsen har både gemensamma 

drag och olika förutsättningar. SOU 2000:47 (Mångfald i högskolan) och SOU 2004:29 (Tre 

vägar till den öppna högskolan) är betänkanden där regeringen definierat frågan, formulerat 

direktiven samt valt deltagare till mångfaldsutredningen respektive tillträdesutredningen. 

Propositionen Den öppna högskolan (Prop 2001/02:15) är regeringens och 

utbildningsdepartementets förslag på lagändring bland annat avseende breddad rekrytering 

samt regeringens syn på andra frågor inom högskoleområdet till riksdagen. Rapporten 

Breddad rekrytering en fråga om visioner, incitament och attityder (Dnr 22/04) har skrivits av 

Rekryteringsdelegationen som tillsattes av regeringen för att stödja högskolorna i arbetet med 

att motverka social snedrekrytering under åren 2002-2004. Mångfaldsutredningen ledde till en 

Proposition (Prop 2001/02:15) som beslutades i riksdagen enligt följande:  

 

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag i Propositionen Den öppna högskolan att 

lärosätena ska främja en breddad rekrytering och att målen för grundutbildningen ska formuleras 

om i högskolelagen. Likabehandling av studenter i högskolan och skydd mot diskriminering ska 

garanteras genom en särskild lag (Regeringen, 2006b) 

 

I juni 2005 lade regeringen fram en Proposition (2004/05:162) som bl.a. grundades på 

tillträdesutredningen och dess förslag och på rekryteringsdelegationens rapport (Dnr 22/04). 

Jag har i mina efterforskningar inte funnit några beslut tagna av riksdagen angående ärende 

som direkt berör mitt syfte. Under de år som texterna jag använder i analysen har producerats 

har Sverige styrts av en socialdemokratisk regering. Det är därför möjligt att texterna 

influerats av en socialdemokratisk ideologi och att de genom regeringens tillsättande av 

utredningar och kommittéer fått en viss politisk inriktning som under andra förhållanden sett 

helt annorlunda ut.  

 
�
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Diskursiv praktik 
Den diskursiva praktiken är den medierande länken mellan den sociala praktiken och de 

undersökta texterna. Den vänder sig därmed åt två håll då den dels länkar till det konkreta 

språkbruket och dels är en del av den sociala praktiken dvs. den verklighet vi lever i och 

förhåller oss till. Jag har valt att inleda med villkor för den diskursiva praktiken som jag har 

urskiljt eftersom dessa hänger ihop med den sociala praktiken. Därefter redogör jag för den 

manifesta intertextualiteten för att avslutningsvis vända blicken mot interdiskursiviteten i 

texterna. Det sistnämnda är en början till att urskilja diskursordningen, som manifesteras 

textuellt i det konkreta språkbruket, och är en ingång till resultaten från textanalysen. 

 

Villkor för den diskursiva praktiken 
Mångfaldsutredningen (SOU 2000:47) tillsattes 1999 av en socialdemokratisk regering. 

Uppdraget sammanfattades i: 

 

1) … det övergripande uppdraget att lämna förslag till åtgärder, vilka resulterar 

i att högskolan bättre speglar den sociala och etniska mångfalden i 

samhället (SOU 2000:47, s.20). 

 

Detta innefattade bland annat att lämna förslag på åtgärder som kan bredda rekryteringen till 

högskolan. Några restriktioner var att utredningen i första hand skulle utgå från material som 

fanns tillgängligt och att förslag till åtgärder skulle kunna genomföras inom ramen för 

högskolans befintliga resurser (op.cit., s.20). 

 

En särskild utredare, Boel Flodgren då rektor vid Lunds universitet, tillsatts tillsammans med 

en sekreterare, docent Anders Persson, en expert, projektledare Lars Eriksson och en 

referensgrupp varför man kan anta att texten producerats kollektivt och man har bland annat 

hämtat information från befintligt material och från mångfaldsseminarier vilket ytterligare 

ökar de kollektiva bidragen.13 Man vänder sig till ”beställaren” Utbildningsdepartementet och 

aktuellt statsråd, Thomas Östros, vilket indikerar att texten även ska konsumeras kollektivt. 

���������������������������������������� ��������
�:� Referensgruppen bestod av professor Björn Fryklund, lektor Elisabeth Gerle, rektor Tom Hagman, 
universitetsadjunkt Mohsen Hakim, diversity manager Aleksandra Kovacevic, avdelningsdirektör Irja Persson 
Utterhall (Göteborgs universitet), kammarrättsnotarie Björn Andersson, rektor Marianne Persson och studerande 
Kristian Populin. Lite senare förordnades också studerande Kathrin Östlund. När Populin försvann i mars 
följande år ersattes han av studenterna Biljana Matevska och Shervin Hedayat. Kommittéadministratör var 
byrådirektör Eivor Terne�
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Med tanke på de politiska beslutsprocessernas sociala praktik kan man också förvänta sig att 

texten ska vara grund för framtida bruk vilket ju också är fallet då den är underlag för vissa 

förslag i Prop. 2001/02:15.  

 

Propositionen Den öppna högskolan (Prop. 2001/02:15) har delvis lite andra villkor. En 

proposition bygger ofta på tidigare utredningar och betänkanden där flera dessutom remiss-

behandlats. Som ansvariga för propositionen anges statsminister Göran Persson samt 

Utbildningsdepartementets ansvariga statsråd Thomas Östros. Det är dock tydligt att både 

produktion och konsumtion indikerar kollektiva processer då en proposition alltid är 

regeringens förslag till riksdagen. Syftet med propositionen är att regeringen lämnar förslag 

till riksdagsbeslut samt gör bedömningar och redovisar sin syn på flera områden som berör 

högre utbildning, bland annat åtgärder för breddad rekrytering (Prop 2001/02:15). Ett 

omfattande remissarbete har lagts ner där bilaga 4 i propositionen anger alla instanser som 

yttrat sig över mångfaldsutredningen (SOU 2000:47). Här nämns Högskoleverket, flera 

forskningsråd, alla Sveriges universitet och högskolor, flera studentkårer osv.  

 

Det andra betänkandet från Tillträdesutredningen (SOU 2004:29) lyder i mångt och mycket 

under samma villkor som Mångfaldsutredningen. Utredningen tillsattes 2003, även den av en 

socialdemokratisk regering. Syftet med utredningen var att: 

 

2) … se över och lämna förslag till nya regler för tillträde till grundläggande 

högskoleutbildning (ibid., s.13). 

 

Viktigt i sammanhanget är förstås att dessa regler bland annat ska bidra till att bredda 

rekryteringen genom att öka mångfalden och minska den sociala snedrekryteringen. En 

särskild utredare, enhetschef Lars Lustig (Umeå universitet) och två sekreterare, utredaren 

Aleksandra Sjölund och undervisningsrådet Ingrid Florin, förordnades jämte en expertgrupp. 

Så småningom utsågs även en rättssakkunnig. 14 

 

Den sista texten är delvis annorlunda eftersom den är en rapport (Dnr 22/04) från en av 

regeringen tillsatt delegation med syfte att stödja universitet och högskolor i deras arbete med 
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att bredda rekryteringen till högskolan. Delegationen bestod av ordförande, Erik Nilsson 

(skolborgarråd, Stockholm) och 4 ledamöter, Jean Hudson (Malmö högskola), Said Irandoust 

(rektor Borås högskola), Michel Wlodarczyk (direktör vid Stockholms akademiska forum) 

och Ingrid Öst som var studeranderepresentant utsedd av Sveriges Förenade Studentkårer. 

Utöver dessa fanns 3 ämnessakkunniga, Kristina Julin, Elin Jägervall och Patrick Nystedt. 

Nystedt ersattes av Gabriella Eriksson under det sista halvåret.15 Rekryteringsdelegationen 

tillsattes efter förslag i propositionen 2001/02:15. Den har samarbetat med flera myndigheter 

och organisationer som Högskoleverket, Sveriges Förenade Studentkårer och 

Tillträdesutredningen. Man har också satt sig in i hur arbetet med breddad rekrytering bedrivs 

runt om i landet och samverkat med många utbildningsinstitutioner bl.a. universitet och 

högskolor. Processen med att producera texten förefaller ha varit kollektiv även i detta fall. 

Genom delegationens hemsida har alla med tillgång till dator med internetuppkoppling kunnat 

följa arbetet och ta del av material som producerat vilket även kan sägas göra konsumtionen 

kollektiv. 

 

Både SOU 2000:47 och rekryteringsdelegationen ger uttryck för att producera sina texter 

kollektiv genom att använda pluralform på många ställen. ”Vi skall också ge 

exempel…”/…/”Vi har under arbetets gång…”/…/Det förefaller oss…” (SOU 2000:47, s 19) 

och ”Vi har kontinuerligt diskuterat…”(s 14), Vi menar…” (s 16), ”Enligt vår uppfattning…” 

(s 25) (Dnr 22/04) . I propositionen 2001/02:15 är det den något mer opersonliga regeringen 

som anser, föreslår och tycker. Fortfarande är det ett kollektiv som avses. I SOU 2004:29 är 

hållningen mer opersonlig och det ”vi” som används indikerar vi i Sverige eller det svenska 

samhället och inte vi som producerar texten. Producenten görs delvis osynlig vilket illustreras 

av den inledande meningen till kapitel 8: 

 

3) I detta kapitel tas fasta på ambitionen att bredda rekryteringen till högskolan 

(SOU 2004:29, s. 145). 

 

Visserligen hör denna form av analys mer hemma i textanalysen där det utgör ett exempel på 

transitivitet där händelsen inte förbinds med ett subjekt. Jag tycker dock att det är intressant i 

sammanhanget eftersom det tonar ner agentskapet och producenten av texten och nästan 
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framställer det som något naturgivet. Regeringens vilja som kan uttryckas genom val av 

utredare tonas ner i sammanhanget och döljer delvis den politiska diskursen kring vem som 

egentligen har denna ambition. Dock är denna text den enda som stundtals har ett tyckande 

och åsiktsbärande ”jag”.  I vissa avsnitt lyft det fram att det är författaren till texten som står 

för inslaget exempelvis:  

 

4) Breddad rekrytering till universitet och högskolor handlar enligt min 

mening om följande beståndsdelar…( SOU 2004:29, s.154) /…/ Jag menar 

således…(op.cit. s.169). 

 

I alla arbeten utom tillträdesutredningen ges det uttryck för en kollektiv produktion av 

texterna. De vänder sig också i samtliga fall till flera människor t.ex. riksdagen, eller 

utbildningsdepartementet. Det finns dock för mig ingen möjlighet att uttala mig om 

mottagandet av texten. I en mening är det alltid individuellt eftersom man läser själv och i en 

annan alltid kollektiv eller socialt eftersom språket är en social konstruktion. Just frånvaron av 

mottagaranalys är ett vanligt problem i studier som använder kritisk diskursanalys som teori 

och metod (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

Manifest intertextualitet 
Den manifesta intertextualiteten uttrycks i mångt och mycket genom de tidigare texter som de 

analyserade texterna hänvisar till. I detta avsnitt görs inga citat för att belägga resultatet utan 

läsaren hänvisas till referenslistor etc. i de analyserade dokumenten. Propositionen 

2001/02:15 skiljer sig från de andra genom att man aldrig hänvisar till andra källor än tidigare 

SOU i form av utredningar och betänkanden, remissyttranden samt ett antal rapporter från 

Högskoleverket. Alla källor inriktas på någon direkt eller närliggande fråga som 

propositionen tar upp exempelvis livslångt lärande, rektors roll, internationalisering och 

liknande. Även Mångfaldsutredningen (SOU 2000:47) omnämns.  

 

I SOU 2000:47 är den manifesta intertextualiteten som väntat omfattande eftersom det i 

direktiven anges att man i första hand ska utgå från befintligt material. Namn som 

återkommer i forskning kring social snedrekrytering, kulturellt kapital och andra orsaker till 

skillnader i utbildningsvägar är Husén, Härnqvist, Eriksson och Jonsson (SOU 1993:85), 

Bourdieu, Bourdon m fl. (Eriksson och Jonssons rapport SOU 1993:85 innehåller i sin tur 
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bland annat samma referenser förutom det egna verket.) Dessutom innehåller 

mångfaldsutredningen hänvisningar till aktuellt material avseende mångfaldsfrågor och 

etnicitet exempelvis Roth, 1996 (Mångfaldens gränser), Jacoby, 1999 (The End of Utopia) 

och Eriksen, 1999 (Kulturterrorismen).  

 

De tydligaste bidragen som går igen även i SOU 2004:29 och rekryteringsdelegationens 

rapport är Eriksson och Jonssons utredning från 1993 (SOU 1993:85) och 

Mångfaldsutredningen (SOU 2000:47). Det är uppenbart att man utgår från ungefär samma 

grunder och att den manifesta intertextualiteten är relativt omfattande. Det är politiska 

dokument och det är samma regering som suttit ansvarig under tiden dessa publicerats. Det 

flitiga användandet av SOU 1993:85 indikerar att den varit ett viktigt dokument i debatten då 

den sammanfattar mycket av vad tidigare forskning avseende social snedrekrytering resulterat 

i. Jag tolkar det som att det finns en viss överenskommelse kring vad man kan säga och anse i 

relation till social snedrekrytering, mångfald och breddad rekrytering. 

 

Interdiskursivitet 
De diskurser som tydligast ger sig tillkänna i mångfaldsutredningen (SOU 2000:47) innefattar 

en mångfaldsdiskurs och en demokratidiskurs vilka lanseras redan i utredningens syfte (citat 

1). Mångfaldsdiskursen handlar om ifall vi förstår, erkänner och utnyttjar mångfalden på rätt 

sätt (s.33) och påståenden att Sverige sedan lång tid håller på att omvandlas till ett samhälle 

med kulturell mångfald (s.17) medan demokratidiskursen bland annat bygger på att ”spegla 

mångfalden” dvs. representativitet. Demokratidiskursen innehåller också uttryck som att 

”utjämna skillnader” (s.17), att ”utbildning är till för alla” (s.18) eller hänvisning till 

Demokratiutredningens resultat (s.29). Mångfaldsdiskursen är även tydlig i diskussioner kring 

de underrepresenterade grupper som mångfaldsbegreppet omfattar: 

 

5) Förutom att beskriva mångfalden i högskolan där också kön ska vägas in… 

Etnisk tillhörighet är inget entydigt begrepp. Det används på varierande 

sätt för att beteckna såväl nationalitet som grupptillhörighet och 

uppmärksammar därmed skillnader och likheter i levnadssätt, tradition, 

utseende, religion mm. Social klass, som är en av de aktiva beståndsdelarna i 

uttrycket social mångfald, är också ett omstritt begrepp (SOU 2000:47, 

s.32-33). 
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Mångfaldsdiskursen är mycket politiskt korrekt (och postmodern) i sin flexibilitet och 

försiktighet då både begreppet i sig och de grupper det avser är mångtydiga. Fairclough 

(2000) menar att alltfler av samhällets institutioner influeras av en marknadisering av 

diskurser och de politiska texterna utgör inget undantag. SOU 2000:47 har flera anspelningar 

på utbildningens betydelse för tillväxt (s.17) och ekonomisk nytta (s.29). Dessa kan delvis 

ses som en välfärdsdiskurs. Ur ett individuellt perspektiv finns också utbildningens betydelse 

för ”individuell utveckling” (s.29). Marknadsdiskursen syns också i begrepp som 

”kunskapssamhället” (s.13) och ”den s.k. nya ekonomin och det s.k. kunskapssamhället” 

(s.29) eller: 

 

6) Idag ställs allt större krav på människor ifråga om kunskap och det 

krävs högskoleutbildning till allt fler av de jobb som erbjuds (SOU 

2000:47, s.18). 

 

Interdiskursiviteten är relativt hög då flera delvis motsägelsefulla diskurser konkurrerar om 

utrymmet. Demokrati- och rättvisediskurser där staten ska garantera uppfyllandet kan i viss 

mån stå i opposition till marknadsdiskurser som betonar individens eget ansvar medan 

mångfaldsdiskursen och demokratidiskursen kommer mycket bra överens bl.a genom 

kopplingen representativitet och mångfald.  

 

I regeringens proposition (Prop. 2001/02:15, s.18-20) syns redan i avsnittet ”utgångspunkter” 

att interdiskursiviteten är hög. Utbildningens funktion anges som: 

 

7) … allt mer central betydelse för välfärd, tillväxt och utveckling./…/ 

…bryter väg för kunskapssamhället. /…/ … bidrar till personlighets-

utveckling och ger bättre förutsättningar för att möta vår tids stora 

utmaningar och snabba förändringar i livsvillkor./…/ … en avgörande 

förutsättning för att befästa demokratin och utjämna olikheter i 

fördelningen av välfärd, inflytande och möjlighet att aktivt delta i samhället 

(Prop   2001/02:15, s.18). 

 

Här finns marknadsdiskursen i form av välfärd och kunskapssamhället som ska samsas med 

en demokratidiskurs för att utjämna olikheter. Vidare kan man urskilja en individuell 

välfärdsdiskurs i form av personlighetsutveckling och en ”postmodern” diskurs som ska rusta 
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oss för stora utmaningar och snabba förändringar. Det finns naturligtvis också en 

mångfaldsdiskurs där man säger att: 

 

8) Kunskapssamhället ska stå öppet för alla./…/ Den öppna högskolan 

välkomnar alla lika oavsett bakgrund, etnisk tillhörighet, bostadsort, 

könstillhörighet eller funktionshinder (Prop. 2001/02:15, s.18).  

 

Om regeringens proposition nästan slår knut på sig själv för att täcka så mycket som möjligt i 

avsnitt 5.1 så är betänkandet Tre vägar till den öppna högskolan betydligt försiktigare. Man 

kan skönja olika diskurser men ofta som ett försiktigt påpekande om utgångspunkter i andra 

texter:  

 

9) Tillträdesutredningens uppdrag att via sina förslag bl.a. bidra till en breddad 

rekrytering bör ses mot bakgrund av den gällande politiken för en öppen 

högskola. Dess inriktning lades fast i propositionen Den öppna högskolan 

(Prop. 2001/02:15). Där framgår bl.a. att kunskapssamhället ska stå öppet 

för alla. Högskolan ska vara en kraft för social förändring och att den 

mångfald som finns i samhället i större utsträckning måste avspeglas i 

samhället (SOU 2004:29, s.150). 

 

Det finns också en globaliseringsdiskurs då det i relation till antagningsreglarna konstateras 

att: 

10) … det inte är möjligt att upprätthålla unikt svenska regler i en internationell 

värld (SOU 2004:29, s.161). 

 

Globaliseringsdiskursen ger sig också tillkänna inledningsvis i kapitel 8 och då tillsammans 

med något som kan tolkas som en demokratidiskurs: 

 

11) Den nu så animerade diskussionen om breddad rekrytering och ”mass-

utbildning” är inte på något sätt unik för Sverige (s.145) och För 

närvarande befinner vi oss alltså i massutbildningens – eller mer positivt 

uttryckt: den breddade rekryteringens – era, där utbildning inte längre är ett 

privilegium för ett fåtal utan en rättighet för åtminstone hälften av en 

årskull (s.146). 
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Globaliseringsdiskursen blir tydlig men kanske inte demokratidiskursen. Den kan urskiljas i 

citat 8 där ”mångfalden måste avspeglas” samt i citat 10 som ”en rättighet för åtminstone 

hälften”. 

 

Rekryteringsdelegationens rapport visar också den på en hög interdiskursivitet. Mångfalds-

diskursen är snudd på given även här: 

 

12) Ett av flera argument för kulturell mångfald grundar sig på antagandet att 

kulturell självständighet har ett moraliskt värde. Respekten för en 

människas självständighet innebär att hon inte ska påtvingas en kultur 

eller livsstil (Dnr 22/04, s.69). 

 

Citatet ovan ger också indikationer på en demokratidiskurs i och med att man inte vill tvinga 

människor till något tillsammans med citat som att högskolan utvecklats ”till att vara något 

för hälften av en årskull” (Op.cit., s.70). 

 

Även marknadsdiskursen finns representerad både i form av att högskolan som samhällsfunk-

tion förväntas fungera som ”arbetsmarknadspolitisk åtgärd” (s.69) och ”generera tillväxt” 

(s.70) och för att den ökade mångfalden leder till: 

 

13) … krav på att högskolan ska anpassa sig till nya studentgrupper (Dnr 

22/04, s.70).  

 

Här handlar det om att producenten måste anpassa sig till konsumentens krav i viss mening. 

Detta kan även kännas igen i diskussioner om att högskolan måste tänka på inte enbart att 

rekrytera nya studenter utan också behålla dem genom ett bra bemötande.  

 

Interdiskursiviteten är relativt hög och jag har här givit uttryck för en mängd diskurser som 

jag menar kan skönjas i texterna. Det är kanske inte att förvånas att mångfalds- och 

demokratidiskurserna syns tydligt – breddad rekrytering förefaller vara ett mantra för att öka 

mångfalden i demokratins namn. Marknadsdiskursen är också påfallande om än kanske inte i 

så tydliga ordalag. Det är förstås en tolkningsfråga där jag har valt att se vissa begrepp som ett 

uttryck för en marknadsdiskurs t ex ”välfärd”, ”tillväxt” och ”anpassning” vilket jag kommer 

att resonera mer om nedan. De kan dock kopplas till en postmodern diskurs. Det finns små 
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passager som också ger uttryck för en individualiseringsdiskurs, en globaliseringsdiskurs och 

en kunskapsdiskurs. Dessa kommer dock inte till uttryck på ett omfattande sätt och kan ses 

som inslag i en större postmodern diskurs.  

 

Textanalys/diskursordning 
Under arbetet med själva textanalysen har det blivit mer och mer tydligt att olika diskurser har 

olika tyngd och genomslagskraft i texterna. Diskursordning är det begrepp som står för de 

diskurser som finns inom en social domän eller institution. Här kan finnas en mindre eller 

större hegemoni och här kan också utspelas en diskursiv kamp. Samtidigt finns det diskursiva 

fältet dvs. alla de diskurser som inte inryms och som medför att vissa handlingar och utsagor 

blir omöjliga i sammanhanget (Jørgensen Winther et al, 2000).  

 

Jag urskiljer en diskursiv fond som jag valt att kalla en postmodern diskurs genom 

ställningstagande och uttryck som indikerar ett förgivettagande av vissa förutsättningar. Mot 

denna bakgrund träder andra diskurser fram som kan kallas postmoderna men som är så pass 

distinkta och omfattande att de får en egen presentation –en neoliberal marknadsdiskurs och 

en politisk diskurs om mångkultur. Det finns ytterligare en diskurs som delvis skiljer sig från 

de andra. Den kan inte kallas postmodern i och med att dess rötter sträcker sig till ett av 

modernitetens stora projekt: att genom utbildning motverka sociala skillnader och orättvisor. 

Denna moderna diskurs som lever kvar innefattar samordnade åtgärder, livsval och 

sammanhang och placerar breddad rekrytering i delvis en annan kontext. Den indikerar att 

utredningarnas förslag eller åtgärder inte i sig är räddningen utan att breddad rekrytering 

kräver breddade insatser som sträcker sig över tid och rum. Diskursordningen kan illustreras 

med följande bild: 

�
�

Figur 2: Diskursordningen�
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Den postmoderna diskursen 
Textanalysen visar 4 teman som kan definieras som postmoderna. Tema 1 är 

kunskapssamhället: 

 

14) Kunskap och kompetens åldras snabbt i ett föränderligt samhälls- och 

arbetsliv…/…/Många arbeten i betydelsefulla samhällspositioner/…/kräver 

en högskoleutbildning (Prop 2001/02:15, s.19-20). 

 

Det finns en betoning på att kunskap och kompetens är viktigt och en högskoleutbildning 

nödvändig liksom behovet att ständigt ha ”ny” kunskap. Begreppet kunskapssamhälle 

återkommer genom utredningarna och propositionen (inte i rekryteringsdelegationens 

rapport). Andra uttryck som hänger samman med kunskapsbegreppet är livslångt lärande 

(Prop 2001/02:15) och att Sverige behöver en välutbildad befolkning (ibid.; SOU 2004:29). 

När jag undersöker modaliteten är det tydligt att man uttrycker sig i form av påstående där 

inget subjekt ansvarar för åsikten vilket ger sken av att man uttrycker något som är självklart 

och ”sant”. Undantaget är SOU 2000:47 där man visar en viss tvekan inför begreppet 

kunskapssamhället genom att skriva ”det s.k. kunskapssamhället” (s.29) och genom att 

omgärda det med citattecken (s.32). Men i ljuset av postmoderniteten skulle det även kunna 

tolkas som ett uttryck för viljan att vara postmodern och medveten om den fixerade 

betydelsens tillfälliga karaktär. På sidan 30 används begreppet annorlunda men tillskrivs då 

en form av subjekt: ”Oftare hörs en annan röst, som säger att det framväxande 

kunskapssamhället kräver att alla blir bättre utbildade och att detta är en grundläggande 

förutsättning för ekonomisk tillväxt.” (SOU 2000:47, s.30). Fortfarande är det tydligt att det 

finns en viss reservation.  

 

Tema 2 är flexibilitet i en föränderlig omvärld. Den illustreras genom uttryck som: 

 

15) I en kanske överdriven känsla av att det i denna period av snabb och 

mångdimensionell samhällsförändring finns få konstanter, har denna 

rapport en reflekterande karaktär (SOU 2000:47, s.29). 

 

Citatet visar en stark modalitet, menar jag, eftersom man inte tvekar om att vi befinner oss i 

snabb och komplex samhällsförändring. Tveksamheten ligger i huruvida känslan av att det 

finns få konstanter är adekvat eller inte. Denna känsla förbinds inte med något subjekt – vi vet 
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inte vem som ”har” den – en form av nominalisering och nedtoning av agentskap 

(transitivitet). I övrigt bekräftas bilden av föränderlighet av uttryck som ”Utbildning/…/ger 

bättre förutsättningar att möta vår tids stora utmaningar och snabba förändringar i 

livsvillkor.”(Prop 2001/02:15, s 18) och ”Individens och arbetsmarknadens behov är 

dynamiska och ständigt föränderliga,…(op.cit., s.19). Detta leder bl.a. till krav på 

högskolan som ska anpassa sitt utbud och vara en öppen högskola, därför att 

kunskapssamhället ska vara öppet för alla (ibid.; Dnr 22/04). Genom flexiblare 

tillträdesregler kan en breddad rekrytering underlättas (Prop 2001/02:15; Dnr 22/04). 

Metaforen den öppna högskolan används just för att signalera att ingen ska stängas ute.  

 

Det tredje temat jag har urskiljt inom ramen för en postmodern diskurs är viljan att vara 

tidsenlig och global. Det visas tydligt i: 

 

16) Ett incitament för högskolan att i större utsträckning engagera sig i 

rekryteringsåtgärder skulle kunna vara en strävan att vara modern, i 

betydelsen tidsenlig… (Dnr 22/04, s 64). 

 

Breddad rekrytering är något som moderna högskolor förhåller sig till och det förknippas 

också med kvalitet (som är ett ofta återkommande begrepp i olika sammanhang) genom att 

ange det som ytterligare ett incitament. Globalisering är också tidsenligt och visar sig genom 

uttalanden om att utvecklingen mot ökat tillträde till högre utbildning inte är unik för 

Sverige (SOU 2004:29) och att ”Globaliseringen av den högre utbildningen leder till att 

svensk högskoleutbildning anpassas till internationella förhållanden.” (SOU 2004:29, 

s.161). 

 

Det fjärde och sista temat är perspektivism och individualism. Perspektivismen markeras 

tydligt genom konstaterandet att många centrala begrepp inte har entydiga definitioner eller 

är omstridda t ex social klass och etnisk tillhörighet (SOU 2000:47). Temat förverkligas 

också textuellt genom uppräkningar som innebär olika perspektiv på utbildning: 

 

17) Utbildning och forskning driver på samhällets modernisering och 

förnyelse. Utbildningen får en allt mer central betydelse för välfärd, 

tillväxt och utveckling. Satsningar på utbildning på alla nivåer bryter väg 

för kunskapssamhället. Utbildning vidgar vyer, bidrar till 
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personlighetsutveckling och ger bättre förutsättningar att möta vår tids 

stora utmaningar och snabba förändringar i livsvillkor. Utbildnings är en 

avgörande förutsättning för att befästa demokratin och utjämna olikheter 

i fördelningen av välfärd, inflytande och möjligheter att aktivt delta i 

samhället. Utbildning som möter högt ställda kvalitetskrav är betydelsefull 

för enskilda människors utvecklings- och framtidsmöjligheter. (Prop. 

2001/02:15, s.18). 

 

Citatet belyser att en mängd perspektiv får ge utbildning innebörd och därmed motivera 

breddad rekrytering. Här framkommer också att enskilda människors personlighetsutveckling 

berörs. En form av individualism som också återfinns illustreras genom att heterogeniteten i 

studentgrupper och i underrepresenterade grupper betonas starkt. ”… den öppna högskolan 

kräver tveklöst mer av individualisering och flexibilitet!”(SOU 2004:29, s.157) och ”Den 

bärande pedagogiska idén är individualisering och att stärka självförtroendet hos dessa 

presumtiva studenter…(Dnr 22/04). Det decentrerade subjektet är kanske inget tydligt tema i 

texterna men möjligheten att utveckla en del av sig själv (ytterligare ett sätt att konstituera sitt 

jag) hägrar. De begrepp som omfattar de ”underrepresenterade” grupperna är flexibla och 

tänjbara och kan omfatta de flesta eller ingen alls. Det är tydligt att man inte vill kategorisera 

och peka ut absoluta gemensamma villkor (t ex ägande, religion etc.) och menar också att 

”…begreppen problematiseras ytterligare om ett individperspektiv anläggs.” (SOU 2000:47, 

s.33). 

 

Sammanfattningsvis har jag illustrerat 4 teman i den postmoderna diskursen som bygger på 

kunskapssamhället och det nödvändiga med utbildning som sätt att hantera ett alltmer 

mångdimensionellt samhälle i snabb utveckling. Detta kan ses tillsammans med en strävan att 

vara förankrad i de aktuella strömningar inom högre utbildning (och samhället i stort) som 

finns idag och hänger också ihop med perspektivismen både vad gäller objekt och subjekt 

(strävan mot individualisering).  

 

En neoliberal marknadsdiskurs 
En av de diskurser som framträder mot bakgrund av den postmoderna diskursen är en 

neoliberal marknadsdiskurs som genomsyrar texten på olika sätt.  
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18) Det nya resursfördelningssystemet som infördes skulle medföra att 

lärosätena i ökad utsträckning planerar sitt utbud för att möta studenternas 

efterfrågan (Prop. 2001/02:15, s.70-71). 

 

Genom alla texter används ord som tillväxt, efterfrågan och välfärd. Begrepp som alla kan 

relateras till en neoliberal marknadsdiskurs. Modaliteten är stark – ”det är helt avgörande för 

Sveriges framtid” (op.cit. s.19) eller ”Det finns stora behov i samhället av välutbildade 

personer på alla nivåer.” (Prop 2001/02:15, s.24). Här kan man också se att det saknas ett 

subjekt som har behovet då det uttrycks som en slags allmängiltig sanning utan att exempelvis 

ta hänsyn till den ganska omfattande akademikerarbetslösheten. Det finns en ansvarsbefrielse 

i detta. Så länge man inte anger vem som behöver vad, kan man inte hållas ansvarig för 

konsekvenserna av att utbud och efterfrågan inte stämmer överens. Var och en är ansvarig för 

sin egen välfärd. Detta är i överensstämmelse med en neoliberal marknadsekonomi där statens 

inflytande minskar och mest syftar till att upprätthålla ordningen så att den fria marknaden 

kan fungera. 

 

Begrepp som rekrytering, marknadsföring och leverans hör också hemma inom en 

neoliberal marknadsdiskurs. Högskolan kan inte längre nöja sig med att invänta de sökande 

utan ska aktivt göra reklam för sina ”varor”. Som ett led i detta måste också universitetens 

utbud och arbetsmetoder (framförallt undervisning) anpassas till ”kunderna” dvs. student-

grupper och arbetsmarknaden t ex ”… genom en bättre matchning av utbud och efterfrågan på 

utbildningsplatser. (SOU 2000:47, s.32). Uttrycket ”En högskola levererar inte bara högre 

utbildning och forskning…” (Dnr 22/04, s.67) för tanken till konsumtion som ju är ett vanligt 

uttryck i en neoliberal marknadsdiskurs. Det talas också om massutbildning (se citat 11) då 

50 procent av befolkningen ska ha en högskoleutbildning och olika sätt att mäta 

måluppfyllelse t ex genom kontrakt (Access Agreements) som visar vilka ambitioner man har 

på mångfaldsområdet och där man sedan kan mäta graden av måluppfyllelse (SOU 2004:29). 

 

En annan aspekt har med begreppet valfrihet att göra. Flera texter indikerar att man måste 

betona det fria valet och bl.a. inte ”påtvingas en kultur eller livsstil” (Dnr 22/04, s.69). 

Universitetsutbildnings ska vara en reell möjlighet oavsett bakgrund, förutsatt att man har rätt 

behörighet men det får aldrig upplevas som ett tvång för det skulle förta idén om att själv få 

välja. De underrepresenterade grupperna beskrivs i marknadstermer som en resurs/ 
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begåvningsreserv och i viss mån som kunder som ska lockas med rätt marknadsföring och 

utbud.  

 

Att en neoliberal marknadsdiskurs faktiskt genomsyrar tänkandet belyses också genom en 

annan vändning där ekonomiska incitament efterlyses för att öka intresset för breddad 

rekrytering inom högskolan och man anser det självklart att högskolan prioriterar det som är 

mest lönsamt (Dnr 22/04) eller att en del av grundutbildningsanslaget föreslås, på sikt, 

kopplas till hur väl en högskola lyckas med mångfaldsarbetet (SOU 2004:29). Överlag 

förefaller det ligga något i uttrycket ”money talks”.  

 

En politisk diskurs om mångkulturalism 
Mångfald och mångkulturalism är begrepp som återkommer inom många olika områden. Jag 

menar att det i analystexterna finns ett tydligt uttryck för en politisk diskurs om 

mångkulturalism som delvis kan skilja sig från andra diskurser om mångkulturalism (inom 

arbetslivet eller internationellt) som också den växer fram ur en postmodern diskurs. 

 

19) Den invandrarpolitiska kommittén visade vid mitten av 1990-talet på 

Sveriges snabba förvandling till ett mångkulturellt samhälle, på ett 

tilltagande etniskt utanförskap i vårt samhälle och på möjligheten av en 

ny integrationspolitik i stället för den tidigare invandrarpolitiken. (SOU 

2000:47, s.29) 

 

Citatet ovan belyser flera av de centrala delarna av en politisk diskurs om mångkulturalism. 

Man beskriver den snabba utvecklingen till ett mångkulturellt samhälle med en underton av 

demokratiska värderingar i form av etniskt utanförskap (som inkluderar tankar om 

representativitet, delaktighet och rättvisa) och ramar in det hela med en politisk ambition. En 

analys av transitiviteten visar att det finns ett subjekt (kommittén) som förbinds med ett verb 

(visar). Börjesson (2003) menar att passivformen eller nominalisering ofta används för att 

dölja ojämlika maktförhållanden. Här, menar jag, används motsatsen (ett aktivt subjekt) för 

att betona riktigheten i det som sägs. Samma eller liknande ord återkommer på flera ställen 

där man också använder begrepp och uttryck som orättvist, ojämlikhet och mångfalden 

måste avspeglas i högskolan (Prop 2001/02:15), ”en reell möjlighet för stora grupper” (SOU 

2004:29, s.145) och brist på delaktighet och inflytande och (Dnr 22/04). 
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20) Det självklara förhållningssättet borde vara att ingen ska behöva känna skam 

för sin bakgrund. Ingen ska behöva ängslas för att avslöja sitt ursprung 

genom dialekt eller accent… (Dnr 22/04, s.68). 

 

Det finns också ett tydligt budskap om tolerans och rätten till kulturell särart utan rädsla eller 

skam. Grundtanken kommer också till uttryck genom att se mångfald som en kvalitetsaspekt 

(Dnr 22/04; SOU 2004:29) eller uttryck som misshushållning eller att undervisningen 

berikas (Prop. 2001/02:15) och ”…det positiva med breddad rekrytering…” (SOU 2004:29, 

s.153) men också att mångfald skapar ökad tolerans och förståelse för andra. Min tolkning 

är att alla har rätt till sin kulturella särart och detta ska uppskattas och användas eftersom det 

tillför så mycket och det kan hjälpa till att minska fördomar mot olika grupper. Men även om 

vi överbrygger kulturella avstånd bör det ske ”… med bibehållande av den högre 

utbildningens kulturella särart…” (SOU 2000:47, s.31) och den breddade rekryteringen får 

aldrig innebära sänkta krav ( Prop.  2001/02:15, s.20). 

 

En modern diskurs som lever kvar 
Den sista av de fyra diskurser jag urskiljt i mitt arbete skiljer sig från de övriga. Den politiska 

diskursen om mångkulturalism, med sitt inslag av demokrati, och den neoliberala 

marknadsdiskursen kan ses som delar av en övergripande postmodern diskurs. Denna diskurs, 

som jag kallar modern är annorlunda. Den har sina rötter i 1900-talets resonemang om orsaker 

till social snedrekrytering och argument för att minska den sociala snedrekryteringen. Framför 

allt betonas att social snedrekrytering och breddad rekrytering ska ses över tid och i vidare 

sammanhang. Resultatet kan ses i två teman: bakgrundsfaktorer och kringarrangemang. Det 

första temat speglar det traditionella resonemanget om familjens socioekonomiska ställning 

och individens livsval. 

 

21) Det är orättvist att familjebakgrunden spelar en så stor roll för valet att gå 

vidare till högskolan. (Prop 2001/02:15, s.19) 

 

Här konstateras att familjebakgrund spelar roll, stor roll, och det råder ingen som helst 

tveksamhet om det. Liknande resonemang lyfts fram på andra ställen och i andra texter där 

man också menar att insatser för att minska snedrekryteringen ska spridas över tid. Begrepp 

och uttryck som används är ”social snedrekrytering är en process” (SOU 2004:29, s.152), 
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åtgärderna för att bredda rekryteringen ”… måste genomsyra hela utbildningskedjan.” (Dnr 

22/04, s.66) eller som mångfaldsutredningen konstaterar angående orsaker till den 

kvardröjande sociala snedrekrytering trots olika insatser: ”… den socialt ojämna fördelningen 

av utbildningschanser är djupt rotad i vad som skulle kunna kallas samhällets 

socioekonomiska och sociokulturella struktur…” (SOU 2000:47, s.43).16 Metaforerna som 

används är intressanta. Uttrycket måste genomsyra betonar ju verkligen att det är en 

angelägenhet för många fler än högskolorna och att den är av största vikten då modaliteten är 

hög genom begreppet måste som kan anses vara tvingande. Djupt rotad för tanken till hur 

svårt det är att bli av med de oönskade sociala skillnaderna (ogräset).  

 

Det andra temat betonar fenomen som kan betraktas självständigt i förhållande till 

bakgrundsfaktorer.17 Temat speglar andra insatser, vilka man menar krävs för att både locka 

och behålla studenterna i högskolan, som inte kan hänföras till individuella bakgrunds-

faktorer. Jag har valt att kalla temat kringarrangemang. 

  

En brännande fråga tycks vara den pedagogiska skickligheten och utformningen: 

 

22) Heterogeniteten bland studenterna vad gäller bakgrund, erfarenhet och för-

kunskaper ställer nya krav på högskolan och i synnerhet dess lärare. /…/ 

…ta ansvar för och prioritera det pedagogiska utvecklingsarbetet… (SOU 

2004:29, s.160). 

 

Detta argument återfinns i uttryck som erbjuda undervisning som passar, och att 

”tilldelningssystemet borde erkänna de kostnader som en heterogen studentgrupp medför.” 

(Dnr 22/04, s.66) liksom att en blandad studentgrupp kräver en förnyad pedagogik (Prop.   

2001/02:15). Överlag uttrycks detta med stark modalitet där begrepp som måste, kräver och 

borde används. Det är inte heller tillräckligt att locka och rekrytera studenter till högskolan 

utan man ska också ta hand om dem, introducera dem till högskolestudier genom möjlighet 

till högskoleförberedande studier, och genom att också få dem att trivas (Dnr 22/04). 
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Mångfaldsutredningen betonar också behovet av en satsning på pedagogisk 

kompetenshöjning och ansvaret att introducera studenterna (SOU 2000:47).18 

 

Andra kringfaktorer som berörs är studentbostäder, studievägledning och samarbete med 

arbetsmarknaden (Prop 2001/02:15). Liknande tongångar återfinns i Tillträdesutredningen 

(SOU 2004:29) genom uttryck som samarbete – allianser, studievägledning, distributions-

former (distansutbildning), antagningssystemet och reell kompetens. Det är … ”en kedja 

med många länkar” (op.cit. s.154). Rekryteringsdelegationens rapport (Dnr 22/04) talar också 

i allmänna termer om högskolans attityder och förhållningssätt och att mångfaldsfrågornas 

status skulle kunna höjas genom olika incitament.  

 

De underrepresenterade grupperna, dem för vilka dessa åtgärder delvis ska vidtas, 

konstitueras på ett, för mig, lite överraskande sätt i dokumenten. Behovet av pedagogisk 

förnyelse markeras genom att konstatera att högskolan ”… måste vara beredd att erbjuda sina 

studenter olika typer av stödinsatser…” (SOU 2004:29, s.159) vilka kan handla om skrivstöd 

och repetitionskurser. Regeringens proposition (Prop 2001/02:15) konstatera också att ”… 

högskoleutbildning som vänder sig till hälften av en årskull måste vara annorlunda utformad 

än den som riktas till en liten elit.” (s.25). Man talar också om arbetar- och invandrar-

bakgrund och otraditionell bakgrund (Dnr 22/04). Mångfaldsrapporten är lite annorlunda 

eftersom man här definierar begreppen som omstridda och mångtydiga. Det finns också 

uttryck som betonar studiepotential (Dnr 22/04) och personer med goda förutsättningar 

(Prop 2001/02:15). Sammantaget tecknas en lite motsägelsefull bild av de under-

representerade grupperna som både är annorlunda och inte tillhör eliten (låt vara osagt om det 

är en elit i bemärkelsen intelligens eller social status som avses) och att de nya grupperna 

och de studieovana kommer att kräva annorlunda arbetsformer och andra stödinsatser (eller 

stödinsatser överhuvudtaget). Samtidigt betonas att de klarar behörighetskraven och har 

potential för att klara studierna. Min tolkning blir att den moderna diskurs som lever kvar 

influerats av en postmodern diskurs i form av individualisering och marknadsekonomiskt 

tänkande. Var och en ska bemötas som individ och högskolan ska kunna ”leverera” utbildning 

och undervisningsformer ”on demand”.  

 

���������������������������������������� ��������
���?�
�������
()
���������
(��



� ���

Ovanstående resonemang och den inledande figuren över diskursordningen (se s.46) bör 

belysa uppsatsens resultat. Jag ser texterna färgade av en tydlig postmodern diskurs som kan 

indelas i 4 teman. Både den neoliberala marknadsdiskursen och den politiska diskursen om 

mångkulturalism menar jag kan ses mot bakgrund av den postmoderna diskursen och de delar 

också vissa antagande om demokratiska värden och individualisering. Den fjärde diskursen, 

den moderna som lever kvar, har andra rötter från 1900-talets forskning kring social 

snedrekrytering. Även denna diskurs indelas i teman: bakgrundsfaktorer och 

kringarrangemang. Trots att denna diskurs inte har sina rötter i den postmoderna diskursen 

finns ändå influenser som kan kopplas till resonemang som för tankarna till postmoderniteten 

genom ”individualisering” och ”kundanpassning”. 

 

De underrepresenterade grupperna konstitueras som heterogena och individualiserade (post-

modern diskurs), kulturellt och/eller socialt olika (mångkulturalism), konsumenter och 

kunder (neoliberal marknadsdiskurs) eller som en blandning av behöriga och kompetenta till 

högre studier men ändå i behov av stöttning (modern diskurs).  
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5. Diskussion 
 

Syftet med uppsatsen är att urskilja vilka berättelser om breddad rekrytering som konstrueras i 

offentliga politiska texter från 2000-talet. Genom textanalysen har jag kunnat urskilja fyra 

stora diskurser som kan kallas ”berättelser om breddad rekrytering”.  Det är tydligt att det är 

flera diskurser som kämpar om utrymmet men som också underbygger och vidareförädlar 

varandra. Dessa diskurser utgör diskursordningen som kan sägas ligga mellan textnivån och 

den diskursiva praktiken (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

Den postmoderna diskursen innefattar teman som förstärker den abstrakta företeelsen 

”kunskapssamhället” där individen uppskattas utifrån den kunskap hon besitter och sin 

förmåga att snabbt byta ut och förnya denna kunskap. Breddad rekrytering ska ur detta 

perspektiv stärka det livslånga lärande och förmågan att anpassa sig till snabba förändringar. 

Underförstått i sammanhanget är att högskolan själv förmår anpassa sig till detta genom att 

uppfatta och avläsa behoven och sedan planera och genomföra utbildning med bibehållen 

kvalitet. Ett dilemma som Hartley (1995) uppmärksammar är att postmodernismens villkor 

inte bara är utbildningsanordnarens utan lika mycket studentens, som kan välja vad, var och 

hur de ska lära. Det kräver att högskolan inte bara kan anpassa sig till förändringar så som den 

upplever dessa i omvärlden utan också kan förutse de krav/behov som blir följden av 

potentiella studenters sätt att uppfatta dessa förändringar. Eftersom det gång på gång påpekas 

att studentgrupperna inte är homogena kan man dessutom anta att dessa uppfattningar 

kommer att variera. Mångfaldsutredningen (SOU 2000:47) betonar att högre utbildning inte 

får förlora sin kulturella särart (utan närmare specificera i vad den består) och jag menar att 

resonemanget om anpassning ovan också ger upphov till ett bildningsdilemma: Vad är 

bildning på 2000-talet? För många har det nog innebörden av en process över tid och ett 

innehåll som kanske inte alltid låter sig anpassas till den snabbt föränderliga 

arbetsmarknaden. Liedman (1998) menar att begreppet livslångt lärande (som används flitigt) 

har fått en annan innebörd i den postmoderna diskursen. Istället för att symbolisera ett lärande 

som får utvecklas under lång tid och individens gradvisa mognad har det idag fått innebörden 

av att vi aldrig riktigt kan lämna skolbänken. Vi måste gång på gång återvända för att 

uppdatera oss och snabbt kunna anpassa oss till nya krav från arbetsmarknaden.  
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Den sociala praktiken utgörs av ett utbildningspolitiskt sammanhang där de texter som 

produceras förväntas ha genomslag på de områden de vänder sig emot. Därmed kan de 

diskurser jag urskiljt också ses som ideologier som syftar till att bevara maktbalansen i 

samhället. En undermening blir ju därmed att maktförhållande kvarstår mellan dem som har 

och dem som inte har akademisk utbildning (formell utbildning) och förmåga/möjlighet till 

återkommande och livslång förnyelse av sin kunskap och kompetens (inom ramen för detta 

perspektiv). Eftersom målet är 50 procent till högskolan innan de fyllt 25 år betyder det att 

hälften fortfarande ”inte har” (förutsatt att målet uppfylls, annars blir andelen högre) och 

maktförhållandet kvarstår även om gränsen förskjuts. En kvantitativ förändring som kan vara 

bra men det innebär inte nödvändigtvis en kvalitativ förändring.  

 

Att breddad rekrytering ska åstadkommas genom bl.a. marknadsföring och att den i sin tur ska 

leda till välfärd och tillväxt för Sverige är ett annat sätt att förhålla sig till breddad rekrytering. 

Här finns en ekonomisk berättelse som handlar om tillgång och efterfrågan och hur vi ska få 

det ännu bättre materiellt. Både kunskap och människor reduceras i viss mån till objekt och 

utbytbara enheter. Bauman (2004) skriver om människors vilsenhet, ångest och aggression i 

en alltmer oförutsägbar tillvaro där var och en endast kan lita till sig själv och sin egen 

förmåga. De neoliberala marknadsidealen som betonar valfrihet, entreprenörskapet och 

kvalitet genom fri konkurrens bidrar till oförutsägbarheten där man aldrig kan vara säker på 

utgången, bara att man själv är ansvarig för sin egen situation. Försöken att hålla ovissheten 

stången samtidigt som man säkrar kvaliteten tror jag kan resultera i försök till kvantifiering 

och kontroll, både inom den högre utbildningen som system, som Hartley (1995) beskriver 

det, men också i termer av individuellt beteende t.ex. genom att inte vilja investera tid i 

diskussioner och undervisning som inte upplevs som direkt meningsfull i relation till att lära 

sig rätt innehåll för att klara examinationen. Två av de vanligaste frågor jag som lärare får är: 

”- Kommer detta på tentan?” och ”- Måste jag vara med på lektionen för jag… ?” Det i sin tur 

står i opposition till den politiska diskursen om mångkulturalism med sin utgångspunkt i att 

mångfalden höjer kvaliteten och berikar undervisning genom bl.a. diskussioner där många 

olika perspektiv får utrymme.  

 

I ljuset av den neoliberala marknadsdiskursen är det också risk att breddad rekrytering blir ett 

sätt att fylla tomma utbildningsplatser. Det resurstilldelningssystem som gäller för högskolan 

och den expansion som högre utbildning genomgått har skapat en viss ekonomisk instabilitet. 
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När man dagligen matas med rapporter om underskott, finansiering och kris är det lätt att 

reducera högre utbildning till en fråga om att få debet och kredit att gå ihop. 

 

Den tredje diskursen om breddad rekrytering bygger på idéer om mångkulturalism och 

mångfald. Betoningen ligger på att Sverige på relativt kort tid utvecklats till ett mångkulturellt 

samhälle och att vi måste ta till vara på och använda denna mångfald. Dock är man mycket 

vag med att utveckla vad som ligger i begreppet mångkultur. Det verkar vara underförstått att 

det i huvudsak handlar om ”utländsk” kultur som är annorlunda än svensk kultur, som blir den 

normgivande. Stundtals lyfter man blicken till religion, sexuell läggning, funktionshinder mm 

men oftast reduceras mångfald och mångkultur till etnicitet och klass.19 Om det verkligen är 

så att Sverige under de senaste 50 åren utvecklats till ett kulturellt heterogent samhälle (som 

det sägs i flera av analystexterna) med hänvisning till den ökade invandringen så stärker ju 

detta det underförstådda i att mångkultur handlar om ”utländsk” kultur. Man behöver dock 

inte dyka särskilt djup eller avancerat i svensk historia (så som den berättas av historiker och 

författare) för att upptäcka motsägelser. Vårt svenska kungahus har utländsk bakgrund dels 

genom den franske marskalk som snabbt importerades när den föregående tronarvingen så 

olyckligt bröt nacken (kan det kallas arbetskraftsinvandring?) och dels genom påfyllnad av 

mer ”utländsk bakgrund” under årens gång. (Det kan man ju tänka på nästa gång man ser 

kronprinsessan Victoria i svensk folkdräkt på Öland.) Vi har också t.ex. de holländska 

handelskolonierna på 1600-talet och arbetskraftsinvandringen i efterkrigstidens Sverige, för 

att inte nämna den sociala skiktningen med tidvis åtminstone fyra klasser (adel, präster, 

borgare och bönder). 

 

När man kategoriserar och grupperar människor utifrån deras etniska tillhörighet så utgår man 

ju ifrån att det ska finnas någonting (kulturellt) som dessa människor har gemensamt. Även 

om det ibland noteras att begreppen är mångtydliga och omstridda så pekar ändå 

resonemanget på en form av kulturessentialism. Det måste ändå anses vara värdefullt att 

betrakta människor som etniska representanter. Man inser ju snabbt hur godtyckligt det är – 

speciellt när man talar i termer av representativitet. För att inte hamna i löjliga distinktioner 

där man grupperar ”bosniska homosexuella kvinnor med slöja” för sig är man tvungen att 

skapa mer övergripande kategorier. Samtidigt blir dessa mer generella och utslätade och 

förlorar delvis möjligheten att vara representativa för en grupp. Det finns också en risk menar 
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jag att förstärka och underbygga en vi – och – dem - mentalitet som snarare förstärker 

utanförskapet och fördomarna om att ”andra” är annorlunda och bidrar till att upprätthålla 

maktbalansen mellan ”svenskar” och ”andra”. Dessutom kan man fundera över om etnisk och 

kulturell likhet/skillnad följer nationsgränserna eller om det är idén om ”nationalstaten” som 

förvränger seendet och bidrar till vilka kategoriseringar vi gör till överordnade.   

 

Ett av argumenten för minskad social snedrekrytering var det orättvisa i att klasskillnader gav 

upphov till olika förutsättningar att studera vidare (SOU 1993:83). Den fjärde diskursen om 

breddad rekrytering visar att detta argument fortfarande används. Här betonas faktorer som 

kan påverka individens val och vad som kan göras både för att öka den breddade 

rekryteringen och för att stötta studenterna till att vara kvar i högskolan. Det är en berättelse 

om samverkan mellan olika parter och ökade insatser genom hela skoltiden och till en 

högskoleexamen. Jag anser att det underliggande och icke uttalade antagandet är att de under-

representerade grupperna kommer att behöva dras in i, stöttas och fösas genom sin utbildning 

eftersom de inte klarar detta på egen hand. Det är redan bestämt att deras närvaro i högskolan 

kommer att kräva en utveckling och individualisering av pedagogiken. Här menar jag att det 

finns en stor risk att man dels kan komma att betrakta breddad rekrytering som ett problem, 

eftersom pedagogisk utveckling och individualisering kräver ökade resurser (ekonomiska, 

tidsmässiga och orkesmässiga), och dels att högskolan fortsätter att kritisera gymnasieskolan 

för studenternas bristande förkunskaper.  

 

Det förs en diskursiv kamp om hur studenter och underrepresenterade grupper definieras 

genom den neoliberala marknadsdiskursens kundperspektiv och den moderna diskursens syn 

på studenten (den studieovane) som i behov av stöd. Kunden är den rationella, resurskraftige 

som kräver sin rätt medan berättelsen om den studieovane vädjar till ”den gode pedagogen”. 

Samtidigt ser man hur även den moderna diskursen innehåller ekonomiska termer (ett av de 

ursprungliga argumenten var just resursslöseriet och behovet av utbildad arbetskraft för 

arbetsmarknaden) och färgas av neoliberalismens kundbegrepp i och med det förhållningssätt 

som delvis förespråkas i den moderna diskursens andra tema – en sorts utbildning ”on 

demand”. 

 

Precis som etnicitet andas begreppet underrepresenterade grupper en slags essentialism där 

man betraktar gruppen som annorlunda och i behov av mer stöd eller annan undervisning i 

relation till ”vanliga” studenter, trots att man också talar om den ökade heterogeniteten. En 
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likhet tycks vara just behovet av ”annat” stöd och en ”annan” pedagogik. Här syns delvis 

samma influenser i alla diskurser. De los Reyes (2001) kritiserar också den offentliga 

debattens mångfaldsbegrepp och menar att den influerats av det amerikanska fenomenet 

”diversity management” där mångfald används som ett konkurrensvapen. Det är kanske inte 

lika tydligt hur den politiska diskursen om mångkulturalism och den neoliberala 

marknadsdiskursen samspelar här men tänkvärt är att även om rättvisa och representativitet är 

en del av diskursen ur ett mångkulturperspektiv så ses också invandrarnas ökade delaktighet 

(genom utbildning och arbete) som nödvändig för Sveriges framtid och överlevnad.   

 

De fyra diskurser jag urskiljer har dessutom ett gemensamt outtalat antagande om ”den goda 

utbildningen”.  I alla diskurser lyfts fördelarna med högre utbildning fram oavsett vad som 

råkar vara anledningen. Låt det vara rättvisa, tidsenlighet eller krasst marknadstänkande, - 

utbildning är gott och positivt. Det är svårt att avgöra i vilken grad dessa diskurser påverkat 

varandra i detta fall men möjligen är det så (vilket min inledande bild inte visar) att det finns 

en utbildningsdiskurs eller kunskapsdiskurs som inte tydligt kan urskiljas i materialet men 

som påverkat diskursordningen. Det blir svårt att framföra en avvikande åsikt – att mena att 

utbildning kanske inte gynnar tillväxt eller personlig utveckling eller att människor kan bidra 

till Sveriges framtid och utveckling utan högre formell utbildning. En av texterna påpekar 

dock att samhällsklimatet är utbildningsfixerat (SOU 2000:47). Det finns en risk att de 

rådande diskurserna i de undersökta texterna bidrar till att ytterligare förstärka detta.  

 

Avslutning 
Uppsatsen syfte har varit att undersöka berättelser om breddad rekrytering i offentliga 

politiska texter under 2000-talet. Jag har lyft fram några, i mitt tycke intressanta, diskussioner. 

Samtidigt har jag avstått från många infall som arbetet gett upphov till just för att de kanske 

inte legat helt inom ramen för syftet. Tanken om högskolans kulturella särart och synen på 

bildning i 2000-talet ser jag som ett intressant område att fördjupa sig i. Ingendera är fenomen 

som kan förklaras och definieras en gång för alla men de är väl värda att lyftas fram och 

fördjupa sig i.  

 

Ett annat intressant område vore att lyfta blicken från svenska förhållanden och undersöka 

fenomenet i andra delar av världen. Många studier visar att Sverige ligger förhållandevis bra 

till med en högre andel underrepresenterade grupper i högskolan än många andra länder, men 
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en beredskap att möta andra kulturer i högskolan borde kanske också omfatta mångkulturell 

kunskap om olika synsätt på tillträde till och genomförande av högre utbildning.   

 

Det som jag dock känner ligger mig varmast om hjärtat är att ge sig ut och närmare undersöka 

den sociala praktiken i högskolan med avseende på mångfald och breddad rekrytering. Det 

skulle vara intressant att kartlägga handlingsplaner och därpå följande aktiviteter, undersöka 

vad som faktiskt görs för att öka mångfalden och bredda rekryteringen och naturligtvis varför 

det görs. Det kunde också vara intressant att utvärdera insatser som riktas mot studentgrupper 

som behöver stöttning. Vilka är det som utnyttjar dessa möjligheter och vilka är det som 

tillhandahåller dem? Får insatserna avsedda effekter? I tillträdesutredningen (SOU 2004:29) 

tas upp hur man genom tillträdesregler försökt komma till rätta med social snedrekrytering 

tidigare genom att förändra tillträdesreglerna. Detta leder ofta till anpassningsbeteende som 

t.ex. att konkurrenskomplettera på komvux eller läsa lätta kurser på gymnasiet som ger 

samma poäng som betydligt svårare (SOU 2004:29). Det skulle också vara intressant att se 

om det finns skillnader i insats- och utfallsberäkningarna mellan olika grupper. Det är 

möjligen så att redan gynnade och resursstarka individer har lättare för att hitta lönsamma 

strategier.  

 

”Min” berättelse om breddad rekrytering förefaller nu ha kommit till en slutpunkt. Genom 

användandet av kritisk diskursanalys har jag försökt sätta fingret på olika diskurser om 

breddad rekrytering och vilka konsekvenser dessa kan få. Jag har berättat min berättelse 

delvis i ljuset av neoliberal teori. Någon annan, med andra utgångspunkter hade funnit helt 

andra berättelser. 
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