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Sammanfattning 

 

I en politisk kompromiss mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och 

Centerpartiet beslutades att Arbetsförmedlingen ska omstruktureras. Privata aktörer ska 

förmedla arbeten till medborgarna istället för myndigheten. Beslutet ska inkludera alla 

grupper i samhället, förutom personer med funktionsnedsättning. Denna grupp ska 

Arbetsförmedlingen fortfarande ansvara för att förmedla sysselsättning till. Privatisering av en 

myndighet kan kopplas till styrningsmetoden New Public Management. Sverige är ett 

intressant land att undersöka NPM i, då mycket NPM har implementerats samtidigt som 

landet framförallt har styrts av socialdemokratiska regeringar. Denna uppsats syftar till att 

undersöka den diskursiva kampen av implementeringen av NPM i en svensk kontext, detta 

genom att analysera Arbetsförmedlingens omstrukturering och i synnerhet beslutet att inte 

inkludera personer med funktionsnedsättning i beslutet. Slutsatserna av studien visar på att 

NPM-diskursen i princip har blivit hegemonisk i den svenska politiken, men att det 

fortfarande finns en diskursiv kamp mellan NPM och en traditionell socialdemokratisk 

diskurs. Denna diskursiva konflikt resulterar i beslutet att inte inkludera personer med 

funktionsnedsättning i Arbetsförmedlingens omstrukturering.      

 

 

 

 

Nyckelord: New Public Management, Socialdemokraterna, Januariöverenskommelsen, 

Arbetsförmedlingen, Diskursanalys, Diskursteori.  

 

 

 

English titel: Should not everyone be included? A discourse analysis of the exclusion of 

people with disabilities in the restruction of the Swedish Public Employment Serivce.    
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1.0 Inledning 
 
Utfallet av det nationella valet 2018 blev unikt i sitt komplicerade parlamentariska läge och 

resulterade i att Sverige stod utan regering i drygt fyra månader efter valet (Thurfjell, Svenska 

Dagbladet, 2019). Fredagen den 18 januari röstades den socialdemokratiska partiledaren 

Stefan Löfven till statsminister, och tillsammans med Miljöpartiet skulle Socialdemokraterna 

utgöra regering med stöd från Liberalerna och Centerpartiet (Olsson, Dagens nyheter, 2019). I 

det så kallade ”januariavtalet” beslutade de fyra partierna om 73 punkter att genomföra under 

mandatperioden 2018-2022 (Olsson, Dagens Nyheter, 2019). Punkt 18 handlar om 

Arbetsförmedlingens reformering. Baserat på LOV (Lagen om valfrihetssystem) ska 

Arbetsförmedlingen utveckla ett nytt system där förmedlandet av arbete ska privatiseras till 

fristående aktörer. Myndigheten ska inte längre förmedla arbeten till den arbetssökande och 

de privata aktörerna ska ges ersättning beroende på deras resultat. Denna reformering av 

Arbetsförmedlingen inkluderar alla grupper i samhället utom personer med 

funktionsnedsättning (socialdemokraterna u.å).  

I en rapport skriven av Statistiska Centralbyrån beskrivs att sysselsättningsgraden för personer 

med en funktionsnedsättning var 64 % i Sverige år 2018, vilket kan jämföras med 80 % för 

resterande delen av befolkningen. Från 2013 har den totala sysselsättningsgraden i samhället 

ökat, men ökningen har inte innefattat gruppen med funktionsnedsättning (Vernby, 2019). 

Arbetsförmedlingen är den myndighet i Sverige som ansvarar för att förmedla sysselsättning 

till personer med funktionsnedsättning (Arbetsförmedlingen u.å).  

Att privatisera myndigheters arbete kan ses komma från styrningsmetoden New Public 

Management, här efter kallat NPM. NPM beskriver en förändring som skett inom offentlig 

sektor och är en styrningsmetod vars idéer har vuxit fram från den öppna marknaden (Höjer 

och Forkby 2011, s.97). NPM är ett omdebatterat ämne både inom forskningen och den nutida 

debatten. Det kan därför ifrågasättas om det är relevant att skriva ytterligare en uppsats om 

ämnet. Tom Karlsson motsätter sig den tanken och förklarar att vi måste fortsätta studera 

NPM i och med att samhället ständigt förändras. Karlsson menar också på att NPM särskilt 

måste studeras i relation till Sverige, då Sverige länge har styrts av ett socialdemokratiskt 

parti och haft en stark välfärdsstat – samtidigt som mycket NPM har implementerats 

(Karlsson 2017, s.16-17). Uppsatsens vetenskapliga problem är därför att undersöka den 

diskursiva kampen i genomförandet av NPM i ett mångt och mycket socialdemokratiskt 
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Sverige och de sociala konsekvenser NPM får i synnerhet när det gäller personer med 

funktionsnedsättning.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att bidra till forskningen om NPM i en svensk kontext med ett 

diskursivt angreppssätt genom att undersöka den diskursiva kampen i Arbetsförmedlingens 

omstrukturering och i synnerhet beslutet att inte inkludera personer med funktionsnedsättning 

i beslutet.  

 

- Kan influenser från NPM detekteras i beslutet att förändra arbetsförmedlingens 

struktur? 

- Finns det en konflikt mellan NPM-diskursen och den traditionella socialdemokratiska 

diskursen? Om så är fallet, kan det förklara beslutet att inte inkludera personer med 

funktionsnedsättning i omstruktureringen av arbetsförmedlingen?  

- Vilka möjliga konsekvenser kan diskursen kring beslutet få?   

1.2 Disposition 

 

Inledningsvis beskrivs uppsatsens teoridel. Teoridelen börjar med att redovisa tidigare 

forskning, följt av uppsatsens två centrala begrepp NPM och Socialdemokrati och 

avslutningsvis presenteras diskursanalysen som är uppsatsens teoretiska ramverk. Sedan följer 

studiens metod, där tillvägagångssättet beskrivs, metoden kritiseras och min roll som forskare 

diskuteras och slutligen presenteras valet av material. Därefter presenteras resultatet samt 

analysen som genomförts utifrån mitt teoretiska ramverk. Avslutningsvis sammanfattas 

studiens slutsatser och förslag till vidare forskning presenteras.            
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2.0 Teori  
 

I mitt teorikapitel kommer jag att först presentera den tidigare forskning som identifierats 

inom forskningsfältet om NPMs påverkan på arbetsmarknaden för personer med 

funktionsnedsättning. Jag presenterar därefter den traditionella socialdemokratiska politiken i 

Sverige och förklarar den förändring som har skett inom partiet. Sedan förklaras definitionen 

av NPM. Slutligen presenteras mitt val av användandet av diskursanalys och diskursteori. 

2.1 Tidigare forskning  

 

Den tidigare forskning jag har identifierat som relevant belyser hur införandet av NPM har 

påverkat arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning i de fyra internationella 

perspektiven Finland, Storbritannien, Australien och Taiwan. Forskningen visar ett 

internationellt perspektiv på vilka sociala konsekvenser införandet av NPM på 

arbetsmarknaden får för personer med funktionsnedsättning.  

    

Elisabeth Hästbacka och Mikael Nygård har i en studie av Finland analyserat personer med 

funktionsnedsättningars möjlighet att delta i samhällslivet när välfärdsstaten förändras. 

Hästbacka och Nygård skriver att reformer inom offentlig sektor inspirerade av 

neoliberalismen strävar efter att minska sina utgifter. De menar att minskade utgifter 

oundvikligen kommer att påverka samhällets resurser till personer med funktionsnedsättning 

(Hästbacka Nygård 2019, s.18). I deras studie genomfördes intervjuer med funktionsnedsatta 

och respondenterna belyste en positiv trend i inställningen mot personer med 

funktionsnedsättning. De uttryckte dock en oro att denna trend skulle minskas i och med den 

växande individualismen och egoismen. Respondenterna belyste också att det vanligaste 

skälet till att personer med funktionsnedsättning inte deltar på arbetsmarknaden i samma 

utsträckning som resten av befolkningen är på grund av fördomar och diskriminering, men de 

menar att det också handlar om fokusen på effektiviteten (Hästbacka Nygård 2019, s. 21-22).  

 

Owen och Harris undersöker hur de neoliberala reformer som genomförts i Storbritannien har 

påverkat personer med funktionsnedsättning. Artikeln syftar till att undersöka om det finns en 

motsättning mellan mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och 

neoliberala reformer i offentlig sektor. Även Owen och Harris belyser det faktum att 

minskade kostnader i den offentliga sektorn kommer att resultera i minskade tjänster eller 
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försämrad service för personer med funktionsnedsättning. Owen och Harris beskriver att man 

i England privatiserat tjänsten att förmedla arbeten till personer med funktionsnedsättning och 

beskriver vidare att det är oklart om det har förbättrat eller försämrat resultaten. Artikeln 

belyser att om personer med funktionsnedsättning har ett ansvar att arbeta, så har måste även 

staten ett ansvar att de ska få ett arbete (Owen Harris, 2012). 

Hsiu-Shan Yeh och Wan-I Lin har forskat om NPMs påverkan för personer med 

funktionsnedsättning på arbetsmarknaden i Australien och Taiwan. Författarna förklarar det 

faktum att många länder har valt att privatisera sina arbetsförmedlingar i och med NPM. I de 

båda länderna har arbetsmarknaderna privatiserats men i Taiwan finns det endast aktörer som 

är icke-vinstdrivande som arbetar för att hitta arbeten till funktionsnedsatta. I Australien finns 

det däremot vinstdrivande aktörer (Yeh Lin 2018, s.437). Yeh och Lin belyser att det finns en 

skillnad mellan att förmedla arbeten till personer med en funktionsnedsättning och resterande 

delen av befolkningen, och menar vidare att förmedlandet av arbeten till personer med 

funktionsnedsättning kräver en specifik kunskap (Yeh Lin 2018, s.440). År 2013 så fanns det 

mer än 100 olika vinstdrivande aktörer som arbetade med att förmedla arbeten i Taiwan. När 

artikeln skrevs fanns det dock ingen vinstdrivande aktör som arbetade med att förmedla 

sysselsättning till personer med funktionsnedsättning, trots att det är tillåtet (Yeh Lin 2018, 

s.443). Yeh och Lin förklarar att i Taiwan saknar majoriteten av personerna med 

funktionsnedsättning arbete och 40 procent av de som arbetar tjänar under minimum lönen. 

Yeh och Lin förklarar att införandet av NPM i de två länderna har lett till att samhällets 

strukturella problem blivit individens egna problem. Avslutningsvis förklarar artikeln att vad 

som är gemensamt för de två länderna enligt Yeh och Lin är att de funktionsnedsatta blivit 

förlorarna av införandet av neoliberala idéerna och NPM, exempelvis genom att endast få 

korttidsbidrag eller att bli utan finansiellt stöd (Yeh Lin 2018, s.447).  

Sammanfattningsvis illustrerar den tidigare forskningen att ett införande av neoliberala idéer 

och NPM leder till minskade kostnader i offentlig sektor, vilket i sin tur påverkar personer 

med funktionsnedsättningar negativt på arbetsmarknaden. Jag upplever dock en avsaknad av 

forskning med ett diskursivt angreppsätt för hur personer med funktionsnedsättning påverkas 

av NPM idéer i en svensk kontext. Med bakgrund i detta är det därför relevant att undersöka 

NPM-diskursens påverkan på beslutet att omstrukturera Arbetsförmedlingen, och i synnerhet, 

beslutet att inte inkludera personer med funktionsnedsättning i beslutet. Anledningen till 

varför det är relevant att undersöka den svenska kontexten är eftersom Sverige är ett land där 

mycket NPM har implementerats (Karlsson 2017, s.16-17), men som samtidigt har haft ett 
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internationellt sätt speciell arbetsmarknadspolitik byggd på socialdemokratin (Lundberg 

Åmark 2001, s.168-169). 

2.2 Socialdemokraterna 

 

Sverige är ett land känt för sin starka välfärdspolitik och stat (Lundberg Åmark 2001, s.157). 

Urban Lundberg och Klas Åmark skriver att den svenska modellen och socialdemokratin är 

skapad på ideologin om arbetsmarknaden, där ett särskilt fokus har varit på fackrörelsen 

(Lundberg Åmark 2001, s.168-169). Leif Johansson drar liknande slutsatser och förklarar att 

den svenska modellens kärna ligger i arbetsmarknadspolitiken. Den svenska 

arbetsmarknadspolitiken har varit utmärkande internationellt på grund av stora satsningar på 

arbetsmarknaden och skapandet av sysselsättningsprogram (Johansson 1989, s.163).  

 

Ur arbetarrörelsen vilja att få politiskt inflytande skapades partiet socialdemokraterna i 

Sverige, de hette då Sveriges socialdemokratiska arbetarparti (Petersson 2019, s.107). 

Petersson förklarar att arbetarrörelsen och socialdemokraterna fortfarande är nära 

sammankopplade i och med partiets samarbete med facket (Petersson 2019, s.100). 

Socialdemokratin fokuserar på det sociala i samhället och sätter sig emot de strukturella och 

ekonomiska orättvisor som marknaden skapar. Socialdemokratins grundtanke är därför att 

staten ska genomföra omfördelningspolitik, så att ojämlikheten minskar. För att kunna 

genomföra dessa förändringar är samhällets sociala sammanhållning och solidaritet en 

förutsättning (Wennerhag 2010, s.9-12). Partiet hade regeringsmakten i Sverige i princip 

oavbrutet i tidsperioden mellan 1932 och 1976 (Petersson 2019, s.107). Vidare förklarar 

Petersson att det svenska välfärdssystemet bygger på ett socialdemokratiskt system där man 

har skattefinansierad välfärd och en stor offentlig sektor (Petersson 2019, s.43).   

 

Johan Hinnfors skriver att socialdemokratin traditionellt har lutat sig mot sin ideologi och att 

samhällslösningarna har varit att utöka välfärdsstaten, det kan bland annat vara att skapa 

tryggare lagstiftningar på arbetsmarknaden. Socialdemokratins huvudsakliga frågor har 

handlat om den offentliga sektorn, välfärden, sysselsättningen och skatterna.  Dock menar 

Hinnfors att efter den ekonomiska krisen på 90-talet och början av 2000-talet har partiet blivit 

mer ideologiskt vilsna och att det har skett ett skifte inom socialdemokratin i Sverige och 

även internationellt. Socialdemokratins tankar om en stark offentlig sektor och kollektivet har 
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ersatts med individualism och marknadslösningar (Hinnfors 2015, s.140-142). 

Socialdemokratins förflyttade fokus kan därmed kopplas till NPM.  

 

2.3 New Public Management  

 

Begreppet New Public Management myntades av den engelska forskaren Christopher Hood år 

1991 och syftar till den förändring som skett inom offentlig sektor (Karlsson 2017, s.27-28). 

NPM kan förklaras som en styrmetod inom offentlig sektor som inspirerats av näringslivet 

och den privata sektorn (Almqvist 2006, s.10). Idéerna introducerades i Sverige under 1980-

talet, men blev verklighet på 90-talet. En förklararing till NPMs genomslag är den 

ekonomiska krisen på 70-talet, Västeuropas nedåtgående tillväxt och höga arbetslöshet. Detta 

resulterade i incitament att förändra den offentliga sektorn (Agevall 2005, s.73). Förändringen 

inom offentlig sektor har varit så pass stor att forskare talar om att det har skett ett 

paradigmskifte (Almqvist 2006, s.25). Trots att det har skrivits och forskats mycket om NPM 

så menar Agevall att debatten har varit liten gentemot hur stora förändringarna har varit 

(Agevall 2005, s.72). En förklaring till detta är enligt Agevall att retoriken för NPM har varit 

opolitiskt (Agevall 2005, s.74), detta för att den ekonomiska teorin om effektivitet sågs som 

neutral (Agevall 2005, s.9).       

 

Roland Almqvist definierar NPM utifrån tre delar: konkurrensutsättning, kontraktsstyrning 

och intern kontroll (Almqvist 2006, s.13). Konkurrensutsättning kommer från marknadens idé 

och ekonomisk teori och innebär att produktiviteten och effektiviteten förbättras vid 

konkurrens. Därför argumenterar NPM också för att den offentliga sektorn ska 

konkurrensutsättas, detta för att minska kostnaderna och förbättra kvaliteten (Almqvist 2006, 

s.39-42). Kontraktstyrning handlar om att offentlig sektor blir beställare och säljer ut sina 

tjänster genom kontrakt. Argumenten för kontraktsstyrning är att de som genomför tjänsten 

kan specialisera sig och att det kan bli mer kostnadseffektivt (Almqvist 2006, s.54). När 

offentlig sektor ut-kontrakterar tjänster skapas konkurrens och därmed argumenteras att 

effektiviteten ökar (Petersen Hjelmar Vrangbaeck 2018, s.134). Decentraliseringen inom 

NPM handlade om att man skulle öka effektiviteten och ge medborgaren en tydligare känsla 

för individens betydelse samt att öka legitimiteten (Almqvist 2006, s.88). Almqvist förklarar 

att en fungerande decentralisering kräver tydlig styrning och därför har målstyrning 

introducerats i offentlig sektor. Målen ska vara tydligt formulerade, mätbara och kunna följas 
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upp. Styrningen blir att formulera vilka mål som ska uppnås, men inte hur man ska uppnå 

dem (Almqvist 2006, s.91-92).   

 

Lena Agevall diskuterar det förändrade språket i svensk offentlig sektor på grund av NPM. 

Agevall menar på att språket inom förvaltningen inte är neutralt, utan att språket skapar 

institutionens regler – hur man kan handla och tänka (Agevall 2005, s.151). Agevall förklarar 

att införandet av marknadens institutionella språk har resulterat i förändrat beteende inom 

offentlig sektor. I och med att NPM har påverkat den offentliga sektorn i sådan hög grad så 

har även, som Agevall nämner, diskursen förändrats. Agevall bidrar därför med ett 

diskursanalytiskt perspektiv i mitt område, men inte med fokus på hur det påverkar personer 

med funktionsnedsättning. För att kunna analysera omstruktureringen av Arbetsförmedlingen 

och beslutet att inte inkludera personer med funktionsnedsättning ska jag göra en 

diskursanalys.  

 

2.4 Diskursanalys 

 

För att besvara uppsatsens frågeställningar har jag valt att göra en diskursanalys. 

Diskursanalysen bygger sin metod på den socialkonstruktivistiska och poststrukturalistiska 

teorin. Winther Jørgensen och Phillips förklarar diskursanalysen som en paketlösning, att 

teorin och metoden är sammankopplade. Som forskare måste man därför acceptera metodens 

ontologiska och epistemologiska utgångspunkter för att kunna använda metoden (Winther 

Jørgensen Phillips 2000, s.9-10). Winther Jørgensen och Phillips sammanfattar 

socialkonstruktivismen, baserat på Vivien Burrs definition. Socialkonstruktivismen motsätter 

sig objektiv kunskap, teorin menar på att vår uppfattning av världen och det som är verkligt är 

baserat och påverkat på våra tidigare antaganden och kunskaper. Det innebär inte att den 

fysiska världen inte finns, utan bara att den ges mening genom diskursen (Winther Jørgensen 

Phillips 2000, s.15).   

  

Poststrukturalismen är en politisk teori som skapades i Frankrike under 1960-talet. Teorin har 

haft ett stort inflytande på statsvetenskapen och den skapades som en kritik mot den 

positivistiska synen på vetenskap (Wenman M 2018, s.125-126). Poststrukturalismen menar 

att sociala fenomen skapas genom språket. Ernesto Laclau och Chantal Mouffe är två 

poststrukturalistiska teoretiker, de förklarar att det är via språket som vi skapar mening till en 
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händelse (Laclau Mouffe 1986, s.161-162). De menar att den rådande diskursen i samhället 

kommer att avgöra vilken slutsats av en händelse som är möjlig att dra (Laclau Mouffe 1986, 

s.164). Språket ses därför inte som något neutralt, utan som något från vad vi konstruerar vår 

uppfattning av världen och identiteter. Det är genom förändring i diskursen som den sociala 

världen förändras (Winther Jørgensen Phillips 2000, s.16). Teorin motsätter sig att det finns 

en objektiv sanning och har därför en interpretivistisk epistemologisk utgångspunkt, därav 

kommer resultatet att påverkas av forskarens uppfattning av världen (Wenman M, 2018, 135).                 

 

Makt är ett centralt begrepp inom poststrukturalismen och man utgår ofta från den politiska 

filosofen Michel Foucaults definition. Foucault förstår makt som något som är ständigt 

närvarande i de flesta situationer och att makten inte endast finns mellan människor utan 

också inom människor (Bergström Boréus 2018, s.18-19). Vidare menar Foucault att makt 

och kunskap är nära sammankopplade, Foucault skriver ”what is questioned is the way in 

which knowledge circulates and functions, its relations to power” (Foucault 1982, s.781). 

Genom min diskursanalys ska jag utifrån poststrukturalismens syn på språkets makt analysera 

hur språket kan skapa identiteter i samhället, som i detta fall är personer med 

funktionsnedsättning. Samt hur den rådande diskursen kan legitimera beslut, alltså om NPM-

diskursen resulterade i omstruktureringen av Arbetsförmedlingen.   

 

Begreppet diskurs är ett mångtydigt och ofta ganska svårdefinierat begrepp, men Winther 

Jørgensen och Phillips beskriver diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen Phillips 2000, s.7). Diskursanalysen används 

för att analysera samhällets uppfattning av problem och samhällsfenomen, vad som anses vara 

legitimt, vilka antaganden som tas för givet och maktförhållanden i samhället (Bergström 

Boréus 2018, s.25).  

 

Att för denna studie tillämpa en diskursanalys möjliggör att jag kan undersöka om det finns 

en diskursiv kamp i införandet av NPM-reformer genom att analysera den politiska debatten 

som har förts i och med beslutet att omstrukturera Arbetsförmedlingen. Jag kan även med 

diskursanalysen analysera om beslutet att inte inkludera personer med funktionsnedsättning i 

omstruktureringen kommer från en diskursiv kamp mellan en Socialdemokratisk och NPM-

diskurs och vilka sociala konsekvenser det i så fall får.  
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2.5 Diskursteori 
	  
Inom diskursanalysen finns det olika inriktningar, men för att besvara min uppsats 

frågeställningar ska jag använda mig av Mouffe och Laclaus diskursteori. Mouffe och Laclaus 

diskursteori finns i deras gemensamma verk Hegemony and Socialist Strategy (Mouffe 

Laclau, 1985). Deras verk är dock svårt att använda enskilt för att kunna applicera 

diskursteorin i praktiken, därför kommer jag i min uppsats att använda mig av en 

sammanfattning av deras idéer sammanställda i två böcker skrivna av Marianne Winther 

Jørgensen och Louise Phillips, samt Göran Bergström och Linda Ekström.   

 

Laclau och Mouffes övergripande tanke är att diskurser ständigt är föränderliga och aldrig 

färdiga. Därför pågår det en alltid en diskursiv kamp mellan definitioner av identiteter och 

kampen leder till olika sociala konsekvenser. Det är därför, enligt Laclau och Mouffe, en 

diskursanalytikers uppgift att analysera kampen att etablera definitioner i samhället. Laclau 

och Mouffe uppfattar makt likt Foucaults definition, att makt är det som skapar det sociala 

och det som bestämmer hur vi ser på andra och oss själva. Laclau och Mouffe kopplar 

objektivitet till makt och menar att objektivitet är när samhället tar någonting för givet och 

man har förbisett att världen är konstruerad av makt och politik (Winther Jørgensen Phillips 

2000, s.45). 

2.6 Analytiskt tillvägagångssätt  

 

Laclau och Mouffe introducerar en mängd språkanalytiska begrepp som kan användas vid en 

diskursanalys. I min uppsats har jag valt att fokusera på nodalpunkter, flytande signifikanter, 

antagonism, hegemoni, subjektspositionering och ekvivalenskedjor (Winther Jørgensen 

Phillips 2000, s.31).    

 

2.6.1 Nodalpunkt och element 

 

Nodalpunkten är det ord som bestämmer diskursen, alltså det ord som avgör de andra ordens 

betydelse. Ett exempel på en nodalpunkt skulle kunna vara ”cykel”, där ord som ”sadel”, 

”hjul” och ”pedal” får sin betydelse i och med nodalpunkten ”cykel”. I och med nodalpunkten 

så etableras en diskurs som utesluter andra möjliga definitioner av orden. Laclau och Mouffe 

kallar alla de möjligheter som utesluts av diskursen för det diskursiva fältet (Winther 
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Jørgensen Phillips 2000, s.33-34). Ett element är ett ord som fortfarande inte har fått sin 

mening. Det är alltså ord som fortfarande är mångtydiga, diskursen försöker därför att göra 

element till moment. Att ett ord ska gå från att vara mångtydigt till att få en definition 

(Winther Jørgensen Phillips 2000, s.34).  

 

4.6.2 Flytande signifikanter  

 

De element som är särskilt mångtydiga kallar Mouffe och Laclau för flytande signifikanter 

och kan exempelvis vara ord som jämlikhet eller rättvisa. Flytande signifikanter är 

nodalpunkter men vars betydelse inte definierats (Winther Jørgensen Phillips 2000, s.35). Det 

blir därför ett politiskt mål att fylla de flytande signifikanterna med mening. När sådana ord 

formuleras och skapar mening kan det bilda grunden för en diskurs. Meningen av ett ord 

skapar inte endast vad det är, utan också vad det inte är. Bergström och Ekström ger exemplet 

att i definitionen av ”de” skapas också meningen av ”oss” (Bergström Ekström 2018, s.261-

262). När flytande signifikanter syftar till en helhet, exempelvis en nationalstat kallar Laclau 

dem för myter. Det blir därför diskursanalytikerns syfte att hitta de myter som finns i 

samhället. Både för att analysera om myterna uppfattas som sanna eller omöjliga. Dessa 

flytande signifikanter som uppfattas som myter kan även få olika definitioner beroende på 

vem som använder myten (Winther Jørgensen Phillips 2000, s.47).  

4.6.3 Subjektpositionering och ekvivalenskedjor  

 

Inom diskursteorin menar man att subjektet skapas i diskursen och att subjektets definition 

inom diskursen är vad som skapar våra uppfattningar av världen och vår uppfattning av oss 

själva. I och med att det finns flera diskurser i samhället så kan man identifiera sig med flera 

subjektspositioner samtidigt och det är dessa subjektspositioner som begränsar och möjliggör 

människors handlingar (Bergström Ekström 2018, s.264). Man kan exempelvis identifiera sig 

som ”kvinna”, ”arbetare” och ”medborgare” samtidigt. När subjektens diskurser går emot 

varandra kallar man det för överdeterminerat, det skapas alltså en konflikt i diskursernas 

motstridighet. I och med vilka subjektpositioneringar man intar så skapas olika möjligheter 

och förväntningar på hur man ska handla (Winther Jørgensen Phillips 2000 s.49). De 

subjektspositioneringar som inte står i konflikt med andra subjektspositioneringar har nått en 

hegemonisk position och uppfattas som objektivt sann, samtidigt som andra möjligheter 

omöjliggörs (Winther Jørgensen Phillips 2000, s.49). En identitet skapas därför genom 
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ekvivalenskedjor, för exempelvis subjektpositioneringen ”mamma” kan ord i 

ekvivalenskedjan vara ”omhändertagande” och ”ödmjuk”. Med ekvivalenskedjorna skapas 

vad identiteten förväntas vara och inte vara. Det är därför genom ekvivalenskedjor som 

identiteten blir relationellt organiserad (Winther Jørgensen Phillips 2000, s.50-51).    

4.6.4 Hegemoni och antagonism  

 

I Laclau och Mouffes diskursteori är kamp ett centralt begrepp, framförallt i termer av 

kampen mellan olika diskurser. Detta eftersom en diskurs aldrig kommer att vara total, utan i 

ständig konflikt med andra diskurser. Antagonism betyder inom diskursteorin konflikt och 

konflikten uppstår när olika identiteter motarbetar varandra. Som tidigare nämnt så intar 

människor olika subjektpositioneringar och identiteter i samhället, men antagonismen skapas 

när identiteterna ställer krav på handling som går emot varandra. Antagonismen försvinner 

genom hegemoni. När en diskursiv konflikt är löst och antagonismen försvinner skapas en 

dominerande diskurs och denna diskurs har därmed lyckats med den hegemoniska 

interventionen. När ordens mening har accepterats och debatten om dess betydelse försvunnit 

kan man argumentera för att den diskursen har blivit hegemonisk (Bergström Ekström 2018, 

s. 262).  Det blir därför diskursanalytikerns uppgift att hitta de hegemoniska diskurserna som 

anses vara objektiva, för att sedan upplösa och dekonstruera dem. Genom att dekonstruera ett 

hegemoniskt begrepp kan man alltså visa på att orden hade kunnat få en annan diskursiv 

innebörd. Genom att använda diskursanalysen kan man alltså slå hål på det som samhället 

uppfattar som det ”sanna” eller ”naturliga” och visa på att våra föreställningar av världen och 

samhället är ett resultat av politiska och sociala processer (Winther Jørgensen Phillips 2000, 

s.54-56).  
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3.0 Metod 

I min uppsats har jag gjort en kvalitativ studie av Arbetsförmedlingens omstrukturering och i 

synnerhet beslutet att inte inkludera personer med funktionsnedsättning i omstruktureringen.  

Göran Ahrne och Peter Svensson förklarar att kvalitativa studier ofta analyserar exempelvis 

texter, händelser eller intervjuer istället för statistik och data (Ahrne Svensson 2016, s.10). I 

och med att mitt empiriska material är text beslutade jag mig för att göra en kvalitativ studie. 

Eftersom jag har valt att analysera en enskild händelse, så gör jag en fallstudie. En fallstudie 

görs för att kunna förstå ett verkligt exempel på djupet och analyseras alltid i sin kontext 

(Morgan et al 2017, s.1061). 

3.1 Tillvägagångssätt  

 

För att besvara uppsatsens syfte har jag analyserat Centerpartiet och Socialdemokraternas 

partiprogram angående personer med funktionsnedsättning och två riksdagsdebatter som 

behandlar ämnet om Arbetsförmedlingens omstrukturering. Genom att läsa partiprogrammen 

och debatterna har jag applicerat Mouffe och Laclaus språkanalytiska begrepp. Jag har 

analyserat om nodalpunkten i debatten kan kopplas till NPM och hur den i så fall möjliggör 

och omöjliggör definitioner i andra begrepp. Jag har letat efter flytande signifikanter i 

debatten och undersökt om deras strävan att fylla orden med mening kan kopplas till en NPM-

diskurs. Genom att hitta vilka ekvivalenskedjor som har skapats i argumentationen att 

genomföra omstruktureringen på Arbetsförmedlingen och beslutet att inte inkludera personer 

med funktionsnedsättning, har jag analyserat om det kan kopplas till en NPM-diskurs. Jag har 

också analyserat om debatten har bildat ekvivalenskedjor som skapar en subjektpositionering 

för personer med funktionsnedsättning och vilka sociala konsekvenser det får. Genom 

diskursanalysens fokus på diskursiv kamp har jag analyserat om det finns en diskursiv kamp i 

omstruktureringen av Arbetsförmedlingen och beslutet att inte inkludera personer med 

funktionsnedsättning.  

 

När jag har letat efter nodalpunkter, ekvivalenskedjor och flytande signifikanter som kan 

kopplas till NPM har jag använt definitionen av NPM som presenterades i teorikapitlet. Jag 

har bland annat letat efter begrepp som kan kopplas till de tre punkterna Almqvist 

presenterade konkurrensutsättning, intern kontroll och kontrakt styrning (se sida 6-7).  
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För att kunna använda mina språkanalytiska begrepp och analysera en socialdemokratisk 

diskurs kommer jag även där att utgå från definitionen av socialdemokrati i teorikapitlet. Den 

socialdemokratiska diskursen kommer att ses utifrån två perspektiv. Dels den traditionella 

socialdemokratiska diskursen där jag kommer leta efter kopplingar till kollektivet, 

arbetarrörelsen och välfärdsstaten. Men också till en nyare socialdemokratisk diskurs som 

kommer vara mer kopplad till NPM.  

 

3.2 Kritik mot diskursanalysen  

 
Bergström och Ekström lyfter den kritik som finns mot diskursanalysen som metod. Bland 

annat kritiseras metodens syn på att verkligheten skapas genom språket och att allt därför är 

relativt. Teoretiker inom diskursanalysen bemöter kritiken genom att säga att händelser i säg 

själva inte är relativa, utan förståelsen av dem. Vidare har kritik mot poststrukturalismen lyfts 

för att teorin motsätter sig att det finns någon objektiv sanning och att det då skulle kunna 

främja debatten om alternativ fakta. Poststrukturalister argumenterar mot denna kritik genom 

att argumentet att det är med just poststrukturalism som man kan analysera fenomenet 

alternativ fakta (Bergström Ekström 2018, s.292-293). Poststrukturalismen handlar inte om att 

se vad som är sant eller falskt, utan istället analysera hur diskurser skapar vad vi tror är 

sanning (Winther Jørgensen Phillips 2000, s.21). Chantal Mouffe och Ernesto Laclau har fått 

kritik för att de har överskattat möjligheten till samhällelig förändring. Lilie Chouliaraki och 

Norman Fairclough pekar på att alla människor inte har samma möjlighet till att skapa 

förändring och att Mouffe och Laclau därför förbi ser strukturella skillnader. Winther 

Jørgensen och Phillips hänvisar till att Mouffe och Laclaus bemötande mot kritiken. De menar 

att även om de pekar på att förändring alltid är möjligt så behöver det inte vara lätt. Samt att 

subjektspositioneringarna i samhället skapar handlingsutrymmet för människor och alla kan 

inte inkluderas i alla subjektpositioneringar (Winther Jørgensen Phillips 2000, s.62-63). 

 

3.3 Forskarens roll och reflexivitet 

 

Reliabilitet och validitet, alltså att man mäter det som ska mätas och att mätningen visar 

samma resultat är två viktiga begrepp inom forskningen. Alan Bryman förklarar dock att 

begreppen är mer anpassade för kvantitativ forskning och kan därför vara problematiska att 

tillämpa på kvalitativ forskning (Bryman 2012, s.389). Ett viktigt begrepp inom 
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diskursanalysen är istället reflexivitet. Bryman förklarar att reflexivitet inom 

postmodernismen, de teorier som diskursanalysen är baserad på, innebär att forskaren är en 

del av den kunskap som skapas. De val och tolkningar som forskaren gör kommer alltså att 

påverka resultatet (Bryman 2012, s.394). På grund av detta har jag försökt att skriva en 

transparent uppsats där jag tydligt ämnar för att visa vilka val och slutsatser jag drar utifrån de 

teoretiska begrepp jag har definierat. Winther Jørgensen och Phillips diskuterar också 

forskarens roll i diskursanalysen. Diskursanalysen menar att man aldrig kan se förbi 

diskursen, därför är detta inte heller möjligt att göra som forskare. Forskarens uppgift blir 

istället att undersöka diskursen och se vilka sociala konsekvenser diskursen resulterar i 

(Winther Jørgensen Phillips 2000, s.28).  

  

Diskursanalysen har kritiserats för att analysverktygen har saknat en tydlig definition och 

därför kan få olika betydelse hos olika teoretiker. Bergström och Ekström förklarar därför att 

det är viktig att som forskare när man använder diskursanalys tydligt definiera de analytiska 

begrepp man ska använda (Bergström Ekström 2018, s.294). En problematik jag försökt att 

bemöta under teorirubriken och analytiskt tillvägagångssätt.   

 

3.4 Alternativa tillvägagångssätt  
 
Valet att genomföra en diskursanalys och använda mig av Mouffe och Laclaus diskursteori 

har tagits eftersom det är den metod jag anses vara lämpligast för att besvara mitt syfte.  

  

Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att använda Carol Baccis metod ”What´s the 

Problem Represented to be?”. Baccis metod syftar till att analysera politiska beslut och se vad 

som antas vara det bakomliggande problemet bakom en reform (Bacchi 2012, s.21). Genom 

att använda Baccis metod hade en intressant studie skapats om vad som antas vara det 

bakomliggande problemet med Arbetsförmedlingens struktur idag. Men eftersom uppsatsens 

vetenskapliga problem är att undersöka den diskursiva kampen av införandet av NPM i ett 

mångt och mycket socialdemokratiskt Sverige så skulle Baccis metod inte fånga uppsatsens 

vetenskapliga problem. Därför lämpar sig diskursteorin bättre i min uppsats.   
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3.5 Val av material  
 
Eftersom Januariöverenskommelsen beslutades för fyra månader sedan kan det beskrivas som 

ett nytt beslut. Att beslutet är nytt kan ses som en svaghet i min studie, och därför har jag valt 

att inte fokusera på vad implementeringen av beslutet kommer att resultera i – eftersom det 

endast skulle vara spekulationer och omöjligt att svara på. Detta resulterar också i att 

materialet till beslutet är begränsat. Det har exempelvis inte skrivits några regleringsbrev eller 

policydokument som skulle kunna ingå i min analys. För att göra en diskursanalys på beslutet 

att inte inkludera personer med funktionsnedsättning i Arbetsförmedlingens omstrukturering 

har jag istället analyserat två riksdagsdebatter, den ena genomförd den 27 mars och den andra 

den 3 maj. Urvalet på riksdagsdebatterna har gjorts eftersom det är de debatter där man har 

diskuterat Arbetsförmedlingens omstrukturering. I Riksdagsdebatterna har jag valt att 

avgränsa mig till att särskilt fokusera på Socialdemokraternas, Miljöpartiet, Centerpartiet och 

Liberalernas uttalanden, eftersom det var de fyra partierna som beslutade om 

januariöverenskommelsen. Jag har även undersökt och analyserat Centerpartiet och 

Socialdemokraternas partiprogram angående personer med funktionsnedsättning. 

Socialdemokraterna och Centerpartiet valdes på grund av att deras arbetsmarknadspolitik står 

längst ifrån varandra bland de fyra partierna som beslutade om januariöverenskommelsen.  

5.0 Empiri och analys 

5.1 Detektera NPM i beslutet att förändra Arbetsförmedlingen 

 
Utifrån mitt teoretiska ramverk anses språket aldrig vara neutralt. Språket är det som skapar 

vår syn på verkligheten och den rådande diskursen är vad som kommer att avgöra vilka beslut 

som är möjliga och inte. Det är därför relevant att analysera språket angående beslutet att 

förändra Arbetsförmedlingen. Genom att undersöka den rådande diskursen vill jag se om jag 

kan detektera NPM i beslutet att omstrukturera Arbetsförmedlingen.  

5.1.1 Ekvivalenskedjors skapande av en NPM-diskurs 

 
Genom att analysera uttalanden i debatten har jag undersökt om jag kan detektera en NPM-

diskurs via att analysera de ekvivalenskedjor som skapats. I riksdagsdebatten den 27 mars 

2019 debatterades Arbetsförmedlingens omstrukturering av riksdagens åtta partier. 

Centerpartiets första inlägg i debatten görs av Martin Ådahl, partiets arbetsmarknadspolitiska 
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talesperson. Ådahl (C) förklarar Centerpartiets syn på arbetsmarknadspolitiken och kritiserar 

den nuvarande politiken. Ådahl (C) lyfter problematiken i att många människor är arbetslösa, 

trots att Sverige befinner sig i en högkonjunktur. Ådahl förklarar att Centerpartiet har varit 

den liberala kraften i politiken som har genomfört besluten att omstrukturera 

Arbetsförmedlingen, ett beslut som enligt Ådahl (C) och Centerpartiet kommer leda till fler 

arbeten och en mer fungerande politik. Ådahl (C) yttrar sig i debatten: 

 

”Vi vill göra om Arbetsförmedlingen, vars byråkrati fortsätter att haverera ända 

in i det sista. Vi vill i stället använda de tiotals miljarder som vi lägger på att 

hjälpa de arbetslösa så effektivt att insatserna verkligen leder till jobb. Det ska 

vara fristående förmedlare som får betalt efter resultat i form av de varaktigt 

lyckats få människor i jobb och ingenting annat” (Protokoll 2018/19:68, s.36).  

 

I detta citat lyfter Ådahl (C) Centerpartiets uppfattning av problematiken med att 

Arbetsförmedlingen har en icke fungerande byråkrati samt formulerar en enligt Centerpartiet 

bättre fungerande arbetsmarknadspolitik där pengarna skulle användas effektivare och fler 

skulle få jobb. Orden effektivitet, fristående förmedlare och resultat skapar en 

ekvivalenskedja för vad som enligt Ådahl (C) och Centerpartiet kommer att vara en lyckad 

politik. Effektivt tolkar jag som ekvivalenskedjans första moment. Genom ordet effektivitet 

menar Ådahl (C) att omstruktureringen av arbetsförmedlingen kommer ge en bättre 

arbetsmarknadspolitik som ger fler jobb. Effektivitet kan kopplas till en av grundbultarna i 

NPM eftersom styrningsmetoden växte fram i tanken av att införandet av marknadens idéer 

skulle effektivisera den offentliga sektorn. Fristående förmedlare tolkar jag som det andra 

momentet i ekvivalenskedjan. Som tidigare nämnt vill NPM konkurrensutsätta offentlig 

sektor, något som kan kopplas till Ådahls ordval att omstrukturera Arbetsförmedlingen till 

fristående förmedlare. NPM bygger på att skapa målstyrning inom offentlig sektor, något som 

kan återfinnas i Ådahls (C) uttalande att förmedlarna ska få betalt utefter deras resultat. 

Resultat tolkar jag därför som citatets tredje och sista moment i ekvivalenskedjan. 

Ekvivalenskedjan effektivitet, fristående förmedlare och resultat kan därför kopplas till 

definitionen av NPM.  

 

Intressant är också att analysera den ekvivalenskedja Ådahl (C) skapar av vad som inte ingår i 

beslutet, nämligen byråkrati och slöseri av skattepengar. Genom att Ådahl (C) anklagar den 

nuvarande offentliga sektorn för att vara ineffektiv och dyr förklarar han att hans beslut, med 
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NPM kommer att vara tids- och kostnadseffektiv. I debatten argumenteras det vid ett flertal 

tillfällen från både liberaler och centerpartister att beslutet att omstrukturera 

Arbetsförmedlingen är ett liberalt beslut. Ett exempel på detta är när Gulan Acvi (L) i 

riksdagsdebatten den 27 mars säger:  

 

”Inom januariavtalet kommer arbetsmarknaden att liberaliseras på ett mycket 

genomgripande sätt. Arbetsmarknaden kommer att bli rörligare och fler 

människor kommer att kunna få ett första arbete att gå till” (Protokoll 2018/19:68, 

s.48).  

 

I citatet visar Acvi (L) på att beslutet att omstrukturera Arbetsförmedlingen är en 

liberalisering av arbetsmarknaden och att detta enligt henne kommer att resultera i fler jobb. 

Liberalism eller liberalisering återkommer vid ett flertal tillfällen i debatten och ordet formar 

betydelsen för andra ord i diskursen, jag tolkar därför att ordet är en nodalpunkt i 

Centerpartiet och Liberalernas uttalanden. Acvi (L) skapar en ekvivalenskedja kring 

nodalpunkten liberalisering och ordet rörlighet. NPM är en styrmetod vars idéer bygger på 

liberalismen, begreppet kan därför kopplas till Liberalernas uttalande att omstruktureringen av 

Arbetsförmedlingen kommer att resultera i en liberalisering. Det andra momentet i 

ekvivalenskedjan är rörlighet. Genom nodalpunkten liberalisering så definieras rörlighet som 

att arbetsmarknaden kommer bli mer anpassningsbar till medborgarna, något som enligt 

liberalerna kommer att resultera i fler jobb. Att den offentliga sektorn ska anpassas till 

medborgaren kan kopplas till ordet flexibel som ofta används inom NPM (detta kommer 

behandlas mer djupgående under nästa rubrik). Den ekvivalenskedja som tolkas av Acvis (L) 

uttalande med orden liberalisering och rörlighet kan därför detekteras till NPM. 

 

Mitt vetenskapliga problem fokuserar särskilt på att undersöka NPMs implementering i ett 

framförallt socialdemokratiskt styrt Sverige. Omstruktureringen av Arbetsförmedlingen är ett 

beslut som också tagits av Socialdemokraterna, det är därför intressant att undersöka hur de 

förklarar beslutet och vilka ekvivalenskedjor som skapas. Till skillnad från Centerpartiet och 

Liberalerna så talar Socialdemokraterna generellt mer positivt om läget på Sveriges 

arbetsmarknad, något som sannolikt kan förklaras med att Socialdemokraterna haft 

regeringsmakten i fyra år. Patrik Björck (S) förklarar att Socialdemokraterna kommer att 

arbeta för att hålla det avtal som slutits, detta gör han genom att referera till att ”Det ingår så 

att säga i den svenska arbetarrörelsens DNA att hålla ingångna avtal” (Protokoll 
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2018/19:68, s.51). Socialdemokraterna härstammar från arbetarrörelsen och partiet har haft ett 

fortsatt nära samarbete med facket efter det, därför går Björcks (S) motivering till att arbeta 

för januariavtalet att koppla till en socialdemokratisk diskurs. Socialdemokraternas 

arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) förklarar också omstruktureringen av 

Arbetsförmedlingen. I riksdagsdebatten den 3 maj säger hon:   

 

”Redan i dag använder Arbetsförmedlingen i stor utsträckning andra aktörer än 

sina egna – 60 procent utförs av privata aktörer. Jag ser ingen enorm dramatik i att 

det ska bli i större utsträckning och mer resultatbaserat. Jag tror att det kan bli 

väldigt bra” (Protokoll 2018/19:85, s. 5). 

 

I Johanssons (S) citat förklarar hon att privata aktörer i Arbetsförmedlingen inte är något nytt 

och försöker genom det försvara omstruktureringen. Johansson (S) skapar en ekvivalenskedja 

med orden privata aktörer och resultatbaserad. Ekvivalenskedjans första moment privata 

aktörer syftar till att privatisera den offentliga sektorn och är en av NPMs grundtankar. Det 

andra momentet i ekvivalenskedjan är resultatbaserad, något som bygger på NPMs tanke att 

den offentlig sektorn ska vara målstyrd. Johansson (S) skapar därför även hon en 

ekvivalenskedja som kan kopplas till NPM. Johanssons (S) inlägg i debatten är dock mer ett 

försvar än en argumentation för att reformen ska genomföras. Hennes användning av orden 

”jag ser ingen enorm dramatik” och ”jag tror att det kan bli väldigt bra” visar på en stor 

skillnad gentemot Ådahls (C) yttrande där han argumenterade för att det skulle öka 

effektiviteten och möjligheten för människor att få jobb. Socialdemokraterna skapar därför 

likt Centerpartiet och Liberalerna ekvivalenskedjor som kan kopplas till NPM. Det är dock en 

skillnad i hur partierna argumenterar för beslutet.    

 

Diskursanalysen fokuserar inte endast på att analysera problem i samhället, utan undersöker 

också hur samhället uppfattar ett problem och hur ett problem har skapats. Det är därför 

relevant att undersöka hur politikerna har debatterat vad som är problemet med 

Arbetsförmedlingen, alltså den underliggande faktorn till att en omstrukturering behövs. Samt 

hur lösningen på problemet formuleras och om det kan kopplas till NPM. Ådahl (C) säger i 

riksdagsdebatten den 27 mars: 

 

”Det är vi som har skapat de problemen: de höga skatterna på anställda, som 

tillsammans med löneavtalen på arbetsmarknaden gör att man i småföretag inte 
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kan anställa en extra person. De regler som är avsedda att skydda människor 

lägger all tonvikt på en turordningskö i stället för på anställbarhet, som kan ge en 

verklig trygghet” (Protokoll 2018/19:68, s.36)   

 

I citatet förklarar Ådahl (C) att problemet att människor står utanför arbetsmarknaden är 

politisk skapat av för höga skatter och att arbetsmarknadspolitiken har haft ett fel prioriterat 

fokus i att skapa en ”turordningskö” istället för att fokusera på anställningsbarhet. I detta citat 

går det att se den diskursiva kamp som Ådahl (C) lyfter. Antagonismen i citatet är 

problemställningen som Ådahl (C) formulerar, att problemet är skapat av för höga skatter och 

att man inte har skyddat människor utan endast skapat en ”turordningskö”. Den diskursiva 

kampen som skapas kan ses mellan en socialdemokratisk diskurs där höga skatter och starka 

arbetsrättslagar prioriteras gentemot en mer liberal diskurs med lägre skatter och mer fokus på 

individens möjlighet till anställning. Det är tydligt i citatet hur Ådahl (C) försöker skapa den 

hegemoniska diskursen i hans liberala politik genom att argumentera för att det är med den 

politiken som fler människor kommer att få arbete och enligt Ådahl (C) ”riktig trygghet”.  

 

5.1.2 Användandet av NPM-begrepp  

 

Diskursteorins grundtanke är att diskurser alltid är föränderliga, det pågår en ständig diskursiv 

kamp att få definiera begrepp. Det är därför relevant att analysera hur politiker i debatten 

försöker fylla begrepp med mening och om deras definitioner kan kopplas till NPM.  

 

Agevall förklarar att språket i NPM använder sig av, vad hon kallar, ”positiva termer” för att 

skapa tillit (se sida 5-6). Exempel på dessa ord är kvalitetssäkring, valfrihet och flexibilitet. 

Dessa ord har en positiv kraft, men en mångtydig definition. Ordet flexibilitet inom NPM-

diskursen tolkas ofta som att tjänster inom den offentliga sektorn anpassas till medborgaren 

(Agevall 2005, s. 166). Jag tolkar de orden som flytande signifikanter, eftersom det blir ett 

politiskt mål att fylla orden med mening. Ordet flexibilitet uppkommer i debatten om 

Arbetsförmedlingens omstrukturering. Bland annat säger Ådahl (C) i riksdagsdebatten den 27 

mars ”Det måste leda till handling och till reformer som bryter ned de murar som stänger 

människor ute från jobb och reformer som skapar flexibilitet” (Protokoll 2018/19:68, s.36). I 

citatet förklarar Ådahl (C) att reformen kommer att skapa jobb för de som tidigare varit 

utestängda från arbetsmarknaden. Ådahl (C) använder sig av metaforen ”bryta ned de murar” 
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för att fylla den flytande signifikanten flexibilitet. Ordet flexibilitet fylls av Ådahl (C) med 

meningen att en privatiserad arbetsmarknad kommer att vara flexibel och öppna upp 

möjligheten till jobb för fler personer. Genom att fylla den flytande signifikanten flexibilitet 

till en privatiserad arbetsmarknad som skapar jobb kan man se det som att den offentliga 

sektorn anpassar sig bättre till medborgaren, något som kan kopplas till NPM.   

 

Ett annat ord som kan kopplas till NPM är decentralisering. NPMs argument för 

decentralisering är ökad effektivitet och legitimitet. Centerpartiet kritiserar 

Arbetsförmedlingen för att ha genomfört en centralisering (Protokoll 2018/19:85, s.8) och 

säger i riksdagsdebatt att ”Vi kommer att ha en decentraliserad, närvarande arbetsförmedling 

överallt i landet” (Protokoll 2018/19:68, s.43). Genom användandet av ordet decentraliserad 

argumenterar Ådahl (C) att omstruktureringen av arbetsförmedlingen kommer att resultera i 

mer närvarande arbetsförmedling i hela landet.  

 

5.1.3 Makten i kunskapen 

 

Ett centralt begrepp inom diskursteorin är makt, diskursanalysen används för att kunna 

analysera olika maktförhållanden i samhället. Makt definieras enligt Foucaults definition och 

man menar att makt är något som finns överallt i alla sammanhang. Diskursteorins teoretiska 

ramverk motsätter sig från att det finns någon objektiv sanning och menar att kunskap och 

makt är nära sammankopplade. Det är därför relevant att undersöka om diskursen skapar 

”sanningar” och hur det i så fall legitimerar beslut. Ett exempel på detta är när Centerpartiets 

Ådahl (C) argumenterar för att omstruktureringen av arbetsförmedlingen stöds av 

nationalekonomin (Protokoll 2018/19:68, s.39). Samt att den resultatbaserade modellen som 

Arbetsförmedlingen ska utgå ifrån är baserad på forskning från OECD (Protokoll 2018/19:85, 

s. 8). Ådahl (C) säger  

 

”Vi har precis som Fores studie, precis som all forskning som vi har baserat detta 

på och precis som OECD:s studie utgått från de resultatbaserade modellerna, som 

levererar resultat” (Protokoll 2018/19:85, s.8).  

 

Ådahls (C) referering till nationalekonomin är intressant eftersom NPM är en styrningsmodell 

som är skapad ur den nationalekonomiska forskningen. Att beslutet att omstrukturera 
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Arbetsförmedlingen beläggs av nationalekonomin kan därför kopplas till NPM. Karlsson 

förklarar att OECD har arbetat för att länder ska implementera NPM och menar på att 

OECD:s rekommendationer kan ha påskyndat länders införande av NPM (Karlsson 2017, s.52 

& 87-88). Det kan därför finnas ett samband mellan NPM och att Ådahl (C) argumenterar för 

att omstruktureringen är baserat på OECD:s studie. Citatet är också intressant i hur han 

använder makten i kunskapen för att legitimera beslutet att omstrukturera 

Arbetsförmedlingen. Genom att referera till OECD, nationalekonomin och som Ådahl (C) 

yttrar sig i debatten att all forskning som de har baserat beslutet på försöker Ådahl (C) genom 

diskursen argumentera för att beslutet att omstrukturera Arbetsförmedlingen är objektivt rätt. 

Ådahl (C) försöker därför vinna den hegemoniska diskursen på hur en fungerande 

arbetsmarknadspolitik ska föras med hjälp av forskningen och den makt som finns i 

kunskapen.    

  

5.2 Den diskursiva kampen mellan NPM och Socialdemokratin  

 

I riksdagsdebatten den 3 maj sa Laila Ali-Elmi från Miljöpartiet ”Som vi alla vet är 

reformeringen av Arbetsförmedlingen ett resultat av en politisk kompromiss” (Protokoll 

2018/19:85, s. 4). Fokus i diskursteorin är den diskursiva kampen, alltså när en antagonism 

(konflikt) skapas och hur diskursen arbetar för att bli hegemonisk. Sverige är, som tidigare 

nämnt, ett speciellt exempel då det är ett land som länge styrts av ett socialdemokratiskt parti, 

men samtidigt implementerat mycket NPM. Införandet av Arbetsförmedlingens 

omstrukturering och beslutet att inte inkludera personer med funktionsnedsättning är därför 

ett lyckat exempel för analyserandet av en diskursiv kamp då beslutet fattades som en 

kompromiss från flera partier. Frågeställningen ämnar därför att genom analyserandet av 

omstruktureringen och beslutet att inte inkludera personer med funktionsnedsättning bidra till 

att utveckla diskursteorins fokus på diskursiv antagonism genom analyserandet av ett 

empiriskt exempel.  

 

Under föregående rubrik fastställdes att NPM kan detekteras i beslutet att omstrukturera 

Arbetsförmedlingen. Representanter från Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet 

skapade liknande ekvivalenskedjor angående omstruktureringen med ord som fristående 

aktörer och resultatbaserat. Det fanns därför ingen diskursiv antagonism i diskursen angående 

omstruktureringen och jag tolkar därför att NPM har vunnit hegemoni i diskursen. Beslutet att 
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omstrukturera Arbetsförmedlingen inkluderar dock inte alla i samhället, eftersom det inte 

gäller för personer med funktionsnedsättning. Jag har därför undersökt om det finns en 

diskursiv kamp mellan NPM-diskursen och den socialdemokratiska diskursen i beslutet att 

inte inkludera personer med funktionsnedsättning.  

5.2.1 Partiprogrammens olikheter  

 

För att undersöka om det finns en diskursiv konflikt mellan NPM-diskursen och den 

Socialdemokratiska diskursen i beslutet att inte inkludera personer med funktionsnedsättning i 

Arbetsförmedlingens omstrukturering har jag analyserat vad Centerpartiet och 

Socialdemokraterna säger/skriver om hur man ska öka sysselsättningen för personer med 

funktionsnedsättning i deras partiprogram och riksdagsdebatten. I Centerpartiets partiprogram 

lyfter de problematiken med att personer med funktionsnedsättning är exkluderade från 

arbetsmarknaden. De förklarar sin lösning på problemet genom att skriva: 

 

 ”Det behövs ett större fokus på hur personer med funktionsnedsättning kan få 

bättre möjligheter att delta i samhället och försörja sig själva. Ett av de viktigaste 

sätten att få fler människor i arbete handlar om att sänka kostnaderna för att 

anställa genom exempelvis sänkta arbetsgivaravgifter. Centerpartiet har länge 

drivit frågan om att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen och låta fler aktörer få 

förmedla jobben. På detta sätt kan utförare specialisera sig på att förmedla jobb åt 

särskilda grupper, som exempelvis personer med funktionsnedsättning” (Jonsson, 

u.å). 

 

I citatet förklarar Centerpartiet att problemet varför personer med funktionsnedsättning har en 

lägre sysselsättningsgrad är på grund av att arbetsgivaravgifterna är för höga och att 

Arbetsförmedlingen inte lyckats förmedla arbeten. Centerpartiets lösning på problemet är 

sänkta arbetsgivaravgifter och att låta privata aktörer förmedla arbeten till personer med 

funktionsnedsättning. Centerpartiets diskursiva formulering av problemet på arbetsmarknaden 

för personer med funktionsnedsättning kan tolkas ställa sig i konflikt gentemot en 

socialdemokratisk diskurs. Den traditionella socialdemokratin har en idé om en stor offentlig 

sektor. Sänkta arbetsgivaravgifter skulle därför minska skatteintäkterna till staten och 

förminska den offentliga sektorn, därför går problemformuleringen emot en traditionell 

socialdemokratisk diskurs. Centerpartiet förklarar att lösningen på problemet skulle vara att 
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konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen till privata aktörer. Tanken att konkurrensutsätta 

offentlig sektor grundar sig i en NPM-diskurs, det leder till en minskad offentlig sektor och 

går därför emot den traditionella socialdemokratiska diskursen.  

 

I Socialdemokraternas partiprogram förklarar de vikten av att personer med 

funktionsnedsättning har möjlighet att delta i samhället. Angående arbetsmarknadspolitiken 

för personer med en funktionsnedsättning så skriver Socialdemokraterna att de vill ”se en 

samordnad kraftsamling för att människor med en funktionsnedsättning ska få stöd att komma 

in på, eller tillbaks till, arbetsmarknaden.” (Hallengren 2018). I citatet skriver 

Socialdemokraterna att en lösning på problemet är att göra en ”samordnad kraftsamling” för 

personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna formulerar dock 

inte tydligare i sitt partiprogram vad denna kraftsamling är eller skulle innebära. Den 

traditionella socialdemokratin syftar till kollektivet och att samhället ska lösa problem 

tillsammans. Socialdemokraternas citat om en ”samordnad kraftsamling” kan därför kopplas 

till en traditionell socialdemokratisk diskurs. Det är dock också relevant att analysera vad som 

inte skrivs. Socialdemokraterna nämner inte Arbetsförmedlingens roll i sitt partiprogram och 

skriver ingenting om beslutet att personer med funktionsnedsättning bör vara kvar i 

Arbetsförmedlingen. Socialdemokraterna förklarar dock beslutet att personer med 

funktionsnedsättning inte ska inkluderas i Arbetsförmedlingens omstrukturering i 

riksdagsdebatt. Marianne Pettersson (S), inleder med att förklara problematiken i att personer 

med en funktionsnedsättning har en lägre sysselsättningsgrad. Därefter säger Pettersson (S):  

 

”Fru talman! En sak som oroar mig när vi pratar om den här gruppen är de stora 

nedskärningar som sker på Arbetsförmedlingen. Många i den här gruppen 

behöver mycket stöd för att komma ut på arbetsmarknaden, och här har 

Arbetsförmedlingen stor kompetens /…/ jag är rädd att det är den här gruppen 

som får betala priset för Arbetsförmedlingens neddragningar” (Protokoll 

2018/19:68, s.60-61).  

 

Här förklarar Pettersson (S) att det är Arbetsförmedlingen som kan hjälpa personer med 

funktionsnedsättning att komma till arbete och att en nedskärning av Arbetsförmedlingen 

kommer att drabba personer med funktionsnedsättning. Pettersson (S) argumenterar för att 

Arbetsförmedlingen kan förmedla arbeten till personer med funktionsnedsättning på grund av 

deras stora kompetens. Socialdemokraterna försvarar alltså beslutet att inte inkludera personer 
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med funktionsnedsättning i omstruktureringen. För att hitta den diskursiva kampen är det 

relevant att jämföra de två partiernas yttranden i debatten. Centerpartiet, via Ådahl (C) säger i 

riksdagsdebatt   

 

”Sedan är detta inte tillräckligt. Centerpartiet kommer att fortsätta att driva 

reformer på arbetsmarknaden på många andra sätt. Vi kommer att fortsätta att vara 

drivande i opposition för att utöka företagsamhet, frihet, öppenhet och enklare 

vägar till jobb på många av de områden där vi inte nådde hela vägen fram i 

januariavtalet. Men vi nådde mycket längre än många andra. Ett exempel är en 

reservation vi har. Den handlar om insatserna för personer med 

funktionsnedsättning och om deras chanser på arbetsmarknaden” (Protokoll 

2018/19:68, s.37).  

 

I citatet förklarar Ådahl (C) hur de har reformerat arbetsförmedlingen och att det kommer att 

leda till en bättre arbetsmarknad som genererar fler jobb. Dock säger Ådahl (C) att de har 

reservationer kring beslutet att inte inkludera personer med funktionsnedsättning i 

omstruktureringen. I Ådahls (C) uttalande tolkar jag ”frihet” och ”öppenhet” som två flytande 

signifikanter. Ådahl (C) försöker att fylla dessa ord med mening genom att argumentera för 

att en Arbetsförmedling som drivs av fristående aktörer kommer att leda till frihet och 

öppenhet för medborgaren. Att Ådahl (C) argumenterar för att en privatiserad 

Arbetsförmedling kommer att resultera i frihet för medborgaren kan tydligt kopplas till en 

NPM-diskurs. Dock nämner Ådahl (C) att de ”inte nådde hela vägen fram i januariavtalet” 

och hänvisar därefter till reservationen att inte inkludera personer med funktionsnedsättning.  

 

Beslutet att omstrukturera Arbetsförmedlingen kan därför ses komma ur en NPM-diskurs, 

men diskursen hindras från att fullföljas hela vägen i och med att personer med 

funktionsnedsättning inte inkluderas. Jag tolkar det därför som att det finns en konflikt mellan 

NPM-diskursen och den traditionella socialdemokratiska diskursen. Det har skett ett skifte 

inom den socialdemokratiska politiken, där tankar om marknadslösningar och individualism 

har börjat prioriteras. Beslutet att omstrukturera Arbetsförmedlingen visade inte på en 

diskursiv kamp mellan NPM och socialdemokraterna, detta tolkar jag som att det har skett en 

tydlig förändring i det socialdemokratiska partiets diskurs som är påverkat av NPM. Dock är 

denna diskurs inte hegemonisk, detta kan tolkas i beslutet att inte inkludera personer med 

funktionsnedsättning i omstruktureringen. Jag menar på att det finns en diskursiv konflikt 
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mellan NPM och den traditionella socialdemokratiska diskursen och att den resulterar i 

beslutet att inte inkludera personer med funktionsnedsättning i Arbetsförmedlingens 

omstrukturering.   

 

5.3 Vilka möjliga konsekvenser kan diskursen kring beslutet få? 

 

Beslutet att omstrukturera Arbetsförmedlingen men inte inkludera personer med 

funktionsnedsättning har inte genomförts än, det går därför inte att undersöka vilka sociala 

konsekvenser beslutet får. Vad som istället ska undersökas är vilka sociala konsekvenser 

diskursen om beslutet resulterar i. Tidigare resultat visar att beslutet att omstrukturera 

Arbetsförmedlingen kan detekteras till en NPM-diskurs, men att beslutet att inte inkludera 

personer med funktionsnedsättning inte var NPM, därför kommer beslutet från en mer 

socialdemokratisk diskurs. Det pågår alltså en diskursiv kamp mellan den socialdemokratiska 

diskursen och NPM-diskursen, där NPM har blivit i princip hegemonisk men att den inte 

vunnit helt i och med att personer med funktionsnedsättning inte inkluderades i beslutet. I 

diskursteori så utgår man från att analysera den diskursiva kampen och sedan se vad för 

sociala konsekvenser det får, därför vill jag avslutningsvis analysera de sociala 

konsekvenserna debatten får för personer med funktionsnedsättning.  

 

5.3.1 Subjektpositionering 
 

Diskursteorin menar på att vår uppfattning av oss själva skapas genom subjektpositioneringar 

i samhället. Dessa subjektpositioneringar bestämmer individens handlingsutrymme och 

skapas genom ekvivalenskedjor i diskursen. Genom att analysera beslutet att inte inkludera 

personer med funktionsnedsättning i Arbetsförmedlingens omstrukturering har jag undersökt 

om och i så fall vilka subjektspositioneringar som skapas och hur det kan påverkar personer 

med funktionsnedsättnings handlingsutrymme. Socialdemokraternas Pettersson (S) säger i 

riksdagsdebatten angående personer med funktionsnedsättnings möjligheter på 

arbetsmarknaden att    

 

”Men för att denna positiva utveckling ska fortsätta för gruppen som har en mer 

utsatt ställning på arbetsmarknaden behövs stöd för anpassning av arbetsplatsen 

och ekonomiskt stöd till arbetsgivaren (…) Det kan vara svårt för många att 
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använda digitala tjänster, och man kan också ha svårt att resa långa sträckor. Det 

kan handla om diskussioner för att få arbetsgivare att anställa, förhandlingar med 

arbetsgivare om lönebidrag, diskussioner om anpassningen av arbetsplatsen, 

arbetsredskap med mera” (Protokoll 2018/19:68, s.59-69).    

 

I citatet förklarar Pettersson hur arbetsmarknaden behöver vara utformad för att vara anpassad 

till personer med funktionsnedsättning och vilket stöd personer med funktionsnedsättning 

behöver. Jag tolkar att Pettersson (S) i citatet skapar en ekvivalenskedja av orden stöd, 

anpassning, utsatt och svårt att använda digitala tjänster som producerar en 

subjektpositionering för personer med funktionsnedsättning.  

 

Jag anser att ekvivalenskedjans första moment är utsatt, Pettersson (S) menar på att personer 

med funktionsnedsättning är mer utsatta på arbetsmarknaden jämfört med resterande delen av 

befolkningen. Subjektpositioneringen som Pettersson (S) skapar med momentet utsatt leder 

till tanken att personer med funktionsnedsättning har en svagare ställning på 

arbetsmarknaden. Det andra momentet i ekvivalenskedjan tolkar jag som stöd, att Pettersson 

(S) menar på att personer med funktionsnedsättning behöver extra stöd för att hitta arbete 

skapar en subjektspositionering där personer med funktionsnedsättning jämfört med 

resterande medborgare anses vara mindre kapabla att hitta sysselsättning. Ekvivalenskedjans 

tredje moment tolkar jag som anpassning vilket förstärker den subjektspositionering som det 

andra momentet stöd skapade. Ekvivalenskedjans sista moment tolkar jag som svårt att 

använda digitala tjänster. Med momentet skapar Pettersson (S) en subjektpositionering där 

personer med funktionsnedsättning inte antas kunna anpassa sig lika väl till samhällets 

förändringar och digitalisering.  

 

Sammanfattningsvis så skapar Pettersson (S) en subjektpositionering genom ekvivalenskedjan 

stöd, anpassning, utsatt och svårt att använda digitala tjänster som innebär att personer med 

funktionsnedsättning är en utsatt grupp som kommer att ha svårare att ta hand om sig själva 

och hitta sysselsättning, alltså en grupp som samhället behöver ta hand om. 

Socialdemokraterna är ett parti som prioriterar sociala och strukturella orättvisor, därför kan 

subjektspositioneringen kopplas till en traditionell Socialdemokratisk diskurs där Pettersson 

(S) förklarar de strukturella skillnader som finns för personer med funktionsnedsättning på 

arbetsmarknaden. Centerpartiet vill att personer med funktionsnedsättning skulle ha 

inkluderats i beslutet att omstrukturera Arbetsförmedlingen.  Ådahl (C) lyfter personer med 
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funktionsnedsättningars situation på arbetsmarknaden och förklarar hans syn på att inte 

inkludera dem i beslutet såhär:   

 

”Ett exempel är en reservation vi har. Den handlar om insatserna för personer med 

funktionsnedsättning och om deras chanser på arbetsmarknaden. Det har också 

nämnts tidigare. Det är en fråga som ligger utanför januariavtalet. Det är för 

mycket byråkrati och krångel, precis som på övriga arbetsmarknaden, som 

blockerar möjligheterna till jobb. Idag är det för krångligt att anställa personer 

med funktionsnedsättning” (Protokoll 2018/19:68, s. 37).    

 

I Ådahls (C) citat förklarar han att problemet på arbetsmarknaden för personer med 

funktionsnedsättning är byråkrati och krångel. Ådahl (C) fokuserar, till skillnad från 

Pettersson (S), framförallt på hur arbetsmarknadspolitiken behöver förändras och inte vilket 

stöd personer med funktionsnedsättning kan behöva. Problematiken är enligt Ådahl (C) att 

arbetsmarknadspolitiken hindrar personer med funktionsnedsättning från att anställas. Ådahl 

(C) skapar därför inte en lika tydlig subjektpositionering för personer med 

funktionsnedsättning. Vad som är intressant att analysera är vad Ådahl (C) inte skriver. 

Genom att mena att det endast är arbetsmarknadspolitiken som är problemet på 

arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning så bortser Ådahl från strukturella 

skillnader som kan finnas för personer med funktionsnedsättning. Att Ådahl (C) väljer att 

förbise strukturella skillnader kan kopplas till liberalismen och NPM, där individens 

möjligheter och svårigheter diskuteras istället för strukturella orättvisor.       

 

 

5.3.2 Arbetsförmedlingens minskade budget  
 

Gemensamt för den tidigare forskningen för personer med funktionsnedsättningars ställning 

på arbetsmarknaden och hur de påverkades av NPM var att en minskad budget inom offentlig 

sektor skulle försämra personer med funktionsnedsättnings service och möjligheter. 

Moderaterna och Kristdemokraternas budget röstades igenom med stöd från 

Sverigedemokraterna innan regeringen bildades. Budgeten resulterade i ett mindre anslag för 

Arbetsförmedlingen på 4,5 miljarder kronor (Yttergren, Dagens Nyheter, 2018), detta ledde 

till varsel för 4500 anställda och att 130 av Arbetsförmedlingens 242 kontor kommer läggas 

ner (Olsson, Dagens Nyheter, 2019). Ylva Johansson (S) lyfter problematiken med att många 
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specialister kommer att försvinna när Arbetsförmedlingen varslar personal, hon säger ”Det är 

bekymmersamt att man varslar så många specialister som jobbar med personer med 

funktionsnedsättning” (Protokoll 2018/19:85, s.6). Att personer med funktionsnedsättning blir 

den enda grupp kvar som Arbetsförmedlingen ska förmedla jobb till kan ses som en 

problematik när så många kontor läggs ned och personal varslas. Den minskade budgeten är 

inte ett resultat av Arbetsförmedlingens omstrukturering, men Arbetsförmedlingens 

omstrukturering kan ha varit ett beslut påverkat av den minskade budgeten och det är därför 

relevant att inkludera i analysen.  

5.3.3 Vem inkluderas i ett beslut? 
 

Avslutningsvis är det relevant att undersöka vem som inkluderas i ett beslut och varför. 

Diskursanalysen syftar till att analysera maktförhållanden i samhället och i min uppsats blir 

det relevant att undersöka maktförhållandet mellan personer med funktionsnedsättning och 

resterande delen av befolkningen. Ådahl (C) motiverar nämligen beslutet att reformera 

Arbetsförmedlingen genom att ta andra länder som goda exempel. Ådahl (C) säger            

 

”Arbetsförmedlingens insatser gör vi idag äntligen det som har lyckats på de 

ställen där man lägger mycket resurser på de arbetslösa med också får ut mycket 

av dem – Australien, Nederländerna och Storbritannien” (Protokoll 2018/19:85, 

s.2).  

 

Ådahl (C) förklarar i citatet att Arbetsförmedlingens omstrukturering innebär att Sverige tar 

efter de länder som har lyckats med sin arbetsmarknadspolitik alltså Australien, 

Nederländerna och Storbritannien. Ådahls (C) citat är intressant att koppla till den tidigare 

forskningen gjord på NPMs påverkan på arbetsmarknaden för personer med 

funktionsnedsättning. Den tidigare forskningen i exempelvis Australien visade på att personer 

med funktionsnedsättning hade förlorat på de neoliberala reformer som införts. Centerpartiet 

argumenterar för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i beslutet, refererar till 

Australien som ett gott exempel, samtidigt som forskning menar på att personer med 

funktionsnedsättning har förlorat på beslutet. Diskursteorin hävdar att makt finns överallt i 

samhället och att makten i språket kan skapa och upprätthålla sociala maktstrukturer. Genom 

att mena att Australien är ett lyckat exempel, när det inte är lyckat för alla kan tolkas som ett 

osynliggörande för personer med funktionsnedsättning. 
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6.0 Slutsatser och avslutande diskussion 
 

Sverige är ett land som länge styrts av Socialdemokratiska regeringar, samtidigt som mycket 

NPM har implementerats. Detta gör Sverige till ett intressant land att undersöka NPMs 

implementering i. Uppsatsens vetenskapliga problem och syfte var att analysera om det fanns 

en diskursiv kamp i genomförandet av NPM i Sverige och undersöka om/vilka sociala 

konsekvenser den diskursiva kampen får, detta genom att analysera Arbetsförmedlingens 

omstrukturering och i synnerhet beslutet att inte inkludera personer med funktionsnedsättning 

i beslutet.  

 

Uppsatsens syfte har uppfyllts genom att undersöka den politiska kompromissen mellan 

Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet gällande beslutet att 

omstrukturera Arbetsförmedlingen och i synnerhet beslutet att inte inkludera personer med 

funktionsnedsättning i omstruktureringen. Med ett diskursivt angreppsätt har studien kommit 

fram till att det finns en diskursiv kamp mellan NPM och en traditionell Socialdemokratisk 

diskurs och att den resulterade i beslutet att inte inkludera personer med funktionsnedsättning 

i Arbetsförmedlingens omstrukturering. Resultatet grundar sig i att det går att detektera en 

NPM-diskurs i beslutet att omstrukturera Arbetsförmedlingen och att hitta en diskursiv kamp 

mellan Centerpartiet (som i min uppsats tolkas stå för en NPM-diskurs) och 

Socialdemokraternas partiprogram gällande personer med funktionsnedsättning.     

 

Genom att ha analyserat Liberalernas, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiets 

uttalanden i riksdagsdebatten kunde jag detektera en NPM-diskurs i beslutet av 

Arbetsförmedlingens omstrukturering. I debatten är Centerpartiet och Liberalernas 

nodalpunkt liberalisering och liberalism, ett begrepp som återkom vid ett flertal tillfällen i 

debatten och som gav andra ord i diskursen mening. NPMs idéer kommer från den liberala 

ideologin där den fria marknaden är idealet, att liberalism är en nodalpunkt i diskursen kan 

därför tydligt kopplas till NPM. I debatten skapade alla partierna ekvivalenskedjor som kan 

detekteras till NPM. Ekvivalenskedjorna innehöll bland annat ord som fristående förmedlare, 

resultatbaserat och effektivitet. Särskilt intressant var att även Socialdemokraterna skapade 

ekvivalenskedjor med dessa ord som tydligt går att koppla till en NPM-diskurs. Detta 

bekräftar det som nämndes inledningsvis att den Socialdemokratiska diskursen har förändrats 

och influerats av NPM.  
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När det fastställts att det går att detektera NPM till Arbetsförmedlingens omstrukturering, var 

det relevant att undersöka beslutet att inte inkludera personer med funktionsnedsättning i 

omstruktureringen och om beslutet härstammar från en diskursiv kamp mellan en traditionell 

socialdemokratisk diskurs och NPM. För att analysera detta har Centerpartiet och 

Socialdemokraternas partiprogram för personer med funktionsnedsättning analyserats samt 

partiernas yttranden i riksdagsdebatterna.  

 

Centerpartiet menar på att problematiken att personer med funktionsnedsättning har en lägre 

sysselsättningsgrad är att arbetsgivaravgifterna är för höga. Centerpartiet vill att även personer 

med funktionsnedsättning ska inkluderas i beslutet att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen. 

Centerpartiet menar på att om Arbetsförmedlingen konkurrensutsätts så kommer privata 

aktörer som är specialiserade på personer med funktionsnedsättning kunna förmedla arbeten. 

Centerpartiet yttrar sig också i riksdagsdebatten och förklarar att de fick igenom mycket av 

sin politik genom Januariavtalet, men inte allt och förklarar att de reserverar sig kring beslutet 

att inte inkludera personer med funktionsnedsättning i omstruktureringen. Socialdemokraterna 

menar på motsatsen, i riksdagsdebatten menar de på att Arbetsförmedlingen besitter den 

kompetens som personer med funktionsnedsättning behöver för att kunna etablera sig på 

arbetsmarknaden. Socialdemokraterna skriver istället i deras partiprogram att de vill se en 

samordnad kraft så att personer med funktionsnedsättning ska få sysselsättning. 

Socialdemokraterna argumenterar alltså för beslutet att personer med funktionsnedsättning 

inte ska inkluderas i Arbetsförmedlingens omstrukturering. Beslutet att omstrukturera 

Arbetsförmedlingen visar på att NPM i princip har blivit den hegemoniska diskursen, men 

beslutet att inte inkludera personer med funktionsnedsättning i omstruktureringen visar på att 

det fortfarande finns en diskursiv kamp mellan en traditionell socialdemokratisk diskurs och 

NPM.  

 

Uppsatsens redovisning av tidigare forskning visar på hur NPM och neoliberalism påverkade 

personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Det finns dock endast forskning i en 

internationell kontext och saknas exempel på Sverige. Beslutet kring omstruktureringen av 

Arbetsförmedlingen och att inte inkludera personer med funktionsnedsättning är taget men 

inte genomfört. Jag har därför inte haft möjligheten att undersöka vilka sociala konsekvenser 

beslutet har fått. Det jag istället har undersökt är vilka sociala konsekvenser diskursen kring 

beslutet fått.    
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Kring beslutet att inte inkludera personer med funktionsnedsättning så skapas 

subjektpositioneringar. Socialdemokraterna skapar en ekvivalenskedja med ord som 

anpassning, stöd och svårt att använda digitala tjänster. Den ekvivalenskedja som 

Socialdemokraterna skapar resulterar i en subjektpositionering för personer med 

funktionsnedsättning som menar på att de är svagare, mindre konkurrenskraftiga och inte lika 

kapabla att hitta sysselsättning som resterande delen av befolkningen. Subjektspositioneringen 

skapar en bild av att personer med funktionsnedsättning är en utsatt grupp som samhället 

behöver ta hand om. De sociala konsekvenserna som subjektspositioneringen får är att det 

upprätthåller en skillnad mellan personer med funktionsnedsättning och resten av 

befolkningen. Centerpartiet skapar inte en lika tydlig subjektpositionering för personer med 

funktionsnedsättning i deras problemformulering. Samtidigt så förbiser Centerpartiet också att 

det skulle finnas strukturella skillnader mellan personer med funktionsnedsättning och 

resterande delen av befolkningen. 

 

Det är det relevant att diskutera vilken typ av samhälle som skapas med en NPM-diskurs. 

Centerpartiet menar på att Sverige idag äntligen gör som de länder som lyckats med sin 

arbetsmarknadspolitik och ger exemplen Australien och Storbritannien. Samtidigt visar 

tidigare forskning på i både Australien och Storbritannien att neoliberal påverkan på 

Arbetsförmedlingen och nedskärningar av budgeten påverkar personer med 

funktionsnedsättning negativt. Det är därför relevant att ifrågasätta vilka som inkluderas i ett 

lyckat exempel och vilka diskursen stänger ute. Om Socialdemokraterna beslutade att inte 

inkludera personer med funktionsnedsättning i beslutet att omstrukturera Arbetsförmedlingen, 

i tron om att de inte skulle gynnas av en NPM-påverkad förändring är det viktigt att 

ifrågasätta vilka som inte inkluderas i ett samhälle påverkat av NPM.   

 

Beslutet att omstrukturera Arbetsförmedlingen och inte inkludera personer med 

funktionsnedsättning i omstruktureringen har visat på att NPM i princip har vunnit hegemoni 

inom diskursen av svensk politik, men att det fortfarande finns en diskursiv kamp mellan 

NPM-diskursen och en traditionell Socialdemokratisk diskurs. Den diskursiva kampen 

återfinns i beslutet att inte inkludera personer med funktionsnedsättning i omstruktureringen 

av Arbetsförmedlingen. Med uppsatsen hoppas jag att fortsatt forskning kan bygga vidare på 

vilka sociala konsekvenser den diskursiva konflikten får. Min studie har inte ämnat för att 

undersöka hur personer med funktionsnedsättning uppfattar omstruktureringen, men det är ett 
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förslag till en framtida studie som skulle kunna göras exempelvis genom intervjuer. Vidare 

forskning bör också fortsätta fylla den kunskapslucka som finns kring NPMs påverkan på 

arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning i en svensk kontext.  
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