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S
edan mer än tjugo år pågår en om-
vandling av offentlig sektor. Efter 
avslöjanden om vanvård och kiss-
blöjor i välfärdskoncernen Carema, 
samtidigt som det stod klart att 

ägarna tjänade hundratals miljoner, har all-
mänheten vaknat. Maciej Zarembas artikel-
serie i DN om sjukvården släppte anden ur 
flaskan och nu är New Public Management 
på allas läppar. Majoriteten svenskar vill inte 
ha vinster i välfärden. Medelklassupproret 
och folkkampanjen Gemensam Välfärd visar 
att det finns en vilja att via skattsedeln säkra 
vård, skola och omsorg. Men omvandlingen 
av offentlig service handlar inte bara om 
privatisering och vinster, eller om hur nya 
former för styrning slår knut på sig självt. 
Själva utgångspunkten för det demokratiska 
uppdrag som var knutet till offentlig sektors 
framväxt är nu hotad. 

Likhet inför Lagen, yttrandefrihet och all-
män rösträtt är förutsättningar för demo-
krati. Socialliberalism och arbetarrörelse 
hävdade under förra seklet att medborgar-
skapet i ett utvecklat demokratiskt samhäl-
le också måste bestå av sociala rättigheter; 
rätten till utbildning, vård, social omsorg 
och ekonomiskt understöd vid förlusten av 
förmågan att försörja sig själv. Dessa rättig-
heter skall vara lika för alla och garanteras 
av välfärdsstaten. De är därigenom fredade 
från marknaden. Per-Albin Hansson ville 
i sitt folkhemstal avskaffa det samhälle där 
den ”fattiges ängslan för morgondagen” be-
gränsade möjligheterna att på lika villkor 
delta i samhällslivet. Valfrihet uppstår först, 
hävdar Tage Erlander i Valfrihetens samhälle, 
när medborgaren är garanterad rätten till 
en grundläggande social och ekonomisk 
trygghet. Välfärdsstatens offentliga service 
är medlet för att uppnå jämbördiga samhäl-
leliga villkor, vilket i sin tur är en förutsätt-
ning för demokrati och möjligheten att välja 
ett aktivt medborgarskap. 

OffentLig service sOm en aspekt av politi-
kens demokratisering var central för samhälls-
bygget under decennierna efter andra världs-
kriget. Vi kunde då också se hur klyftorna 
minskade. I dagens Sverige är skillnaderna 
mellan rik och fattig tillbaka på nivåerna 
innan välfärdsstaten. Den rikaste femtedelen 
äger nästan 90 procent av den privata netto-
förmögenheten medan den minst bemedlade 
tiondelen fått se sina disponibla inkomster 
krympa till nivåer som det är svårt att förstå 
hur någon kan leva på. Trots att vi som nation 

Privatiseringen av välfärden hotar den offentliga sektorns demokratiska uppdrag, 
anser Ove Sernhede och undrar om en politisk kursändring är på gång.

Välfärd till 

I dagens Sverige är 
skillnaderna mellan 
rik och fattig tillbaka 
på nivåerna innan 
välfärdsstaten

aldrig varit rikare så har vi massarbetslöshet 
och bostadsbrist, socialförsäkringarna har 
urholkats och försörjningsstödet tunnats ut. 
Förra året levde mer än 230 000 barn i Sverige 
i det som forskningen definierar som relativ 
fattigdom. I de stora städernas utsatta stads-
delar är 45 procent av dem mellan 20 och 25 år 
varken i arbete eller i studier. Sverige styr bort 
från den generella välfärdspolitik som var sig-
num för den svenska modellen. Sociala rättig-
heter som utbildning och hälsa är inte längre 
lika och samma för alla. Medellivslängden för 
män i olika delar av Göteborg skiljer sig åt med 
nästan ett decennium. De chockerande skill-
naderna i skolresultat speglar segregationen 
och den sociala skiktningen och visar att vi inte 
längre har en skola för alla. Offentlig sektors 
kompensatoriska och därigenom politiska 
uppdrag har ersatts av ett synsätt där de skat-
tefinansierade välfärdstjänsterna betraktas 
som vilken annan varuproduktion som helst. 

i det epOkskifte som omskapade Sverige 
under nittiotalet ersattes de fördelningspo-
litiska ambitionerna av en ideologi där in-
komstskillnader ses som tillväxtskapande. 
Inflationsbekämpning blev viktigare än att 
hålla tillbaka arbetslöshet. De sociala rättig-
heterna tonades ner samtidigt som arbetslin-
jen betonade individens skyldigheter. Poli-
tiken satte sig i baksätet och tron på mark-
naden som lösningen på alla problem var så 
stark att också offentlig sektor utsattes för en 
genomgripande omgestaltning. Om denna 
process har vi i dagarna berikats med två 
informativa skrifter. När förvaltning blir busi-

ness, redigerad av statsvetarna Linda Rönn-
berg, Urban Strandberg, Elin Wihlborg och 
Ulrika Winblad, fokuserar på vilka konse-
kvenser marknadiseringen av offentlig sektor 
fått för demokrati och förvaltning. Den Stora 
Omvandlingen, redigerad av Kent Werne och 
Olav Fumarola Unsgaard, riktar sökarljuset 
inte bara mot drivkrafterna bakom, utan 
visar också på de mått och steg som togs för 
att omvandla skolan, sjukvården och äldre-
omsorgen till en lukrativ välfärdsmarknad. 

new pubLic management (NPM) är namnet 
på den styrningsfilosofi som med utgångs-

punkt i modeller för hur marknaden fung-
erar omvandlat offentlig verksamhet. Det 
handlar om mål och resultatstyrning, om 
konkurrens och lönsamhet. Den gångna vin-
terns debatt om hur sjukvårdsavdelningars 
ekonomi påverkar vilka diagnoser som ges 
eller hur lärare dignar under ett dokumen-
tationstryck som gör att de inte hinner med 
att undervisa är exempel på hur fel detta 
konkurrenstänkande kan slå. NPM kräver 
att verksamheterna mäts och bedöms och 
detta har skapat vad Leif Lewin, i sitt betän-
kande om skolans kommunalisering, kallar 
ett ”utvärderingsindustriellt komplex” som 
äter resurser och omyndigförklarar profes-
sionerna. Makt har flyttats från läkare, lärare 
och poliser till utomstående byråkratiska 
strukturer. Att marknadens effektivitets- och 
lönsamhetstänkande inte automatiskt för-
bättrar offentlig verksamhet är också slutsat-
ser som det av Svenskt Näringsliv sponsrade 
studieförbundet SNS kom fram till i sin rap-
port Konkurrensens konsekvenser 2011. Forsk-
ningsledaren Laura Hartman tillrättavisades 
och avgick från sin post. En annan aspekt av 
NPM, som bland annat uppmärksammats av 
göteborgsforskaren Jens Stillhoff Sörensen 
i radioprogrammet OBS, är att kravet på att 
agera företag leder till att verksamheternas 
ledningar kräver lojalitet mot det varumärke 
som verksamheten utvecklar och att medar-
betarna därigenom tvingas kompromissa 
med sin yrkesetik. 

när förvaLtning bLir business innehåller 
ett tiotal artiklar om marknadiseringens ut-
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är namnet på den styrningsfi-
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fungerar omvandlat offentlig 
verksamhet. 

Skribenten
Ove sern-
hede är 
professor vid 
Institutionen 
för peda-
gogik, kom-
munikation 
och lärande 
och medverkar regelbundet i GP. 
Skrev senast om Stuart Halls död.

Oklanderligt 
omhändertagande
Jag sover inte över, andra uppgifter än 
frukost med okända medsovare väntar. 
Nattningsproceduren som utgör första 
delen av somna sov räcker fint för mig.

I den fria gruppen skogens block 
– samlingsnamn för högst skiftande 
verksamhetsformer – blir åskådaren 

ofta inbjuden att överlämna sig i andras 
händer. Tidigare har jag likt ett dagis-
barn blivit påbyltad för utelek. En an-
nan gång svept i lindor inför döden.

Nu förs jag mot sömnen av varsamma 
händer. Och röster i hörlurarna, ett obli-
gatoriskt inslag. Här är de inbakade i en 
jättelik, mjuk hjälm.

Viskande tas jag emot på en egen 
incheckningstid och förses med ett bra-

att-ha-kit. Omhändertagandet är oklan-
derligt, otryggheten portförbjuden.

Kollektivet bakom vandringen in-
spireras av tankar på sömn som okänt 
territorium, problem, frihet och mot-
ståndshandling. Men främst är Somna 
Sov en sinnlig upplevelse. Inte bara av 
händerna utan även av ljus och mörker, 
lätthet och tyngd, material och tempe-
ratur. 

Miljön för nerbäddandet är som en sal 
på lasarettet, eller en regementslucka 
som fått vit makeover. Det socialpolitis-
ka avtrycket blir större än det estetiska. 
Sus i lurarna, mild omstoppning och 
en favoritsaga. Så borde alla få avsluta 
dagen. Från barn till långvårdspatienter. 
Resten är sömn – din egen.

Spelas t o m 19 april
Lis heLLström sveningsOn
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Engagerat om teatern
Det börjaDe meD akt 4, Tystnaden, några 
scener klippta ur Strindbergs och Sarah Ka-
nes diagnoser och obehag. De spelades upp 
på Nya Studion och ingår i Ulf Fribergs av-
handling Den kapitalistiska skådespelaren. Aktör 
eller leverantör? (Bokförlaget Korpen). De tre 

första akterna med deras historieskrivning 
och samtidsanalys diskuterades därefter 
på Artisten vid Göteborgs universitet med 
Sven-Eric Liedman som fakultetsopponent. 

en ovanlig tillställning blev det. Och en 
motsägelsefull upplevelse att läsa avhand-
lingen. Den börjar med en kölhalning av 
Benny Fredriksson, Stockholms Stadstea-
ters chef, som kallas feodalherre och påstås 
räkna toarullar på teaterns toaletter. En 
fotnot klargör att denna prolog är ett de-
battinlägg publicerat i DN för tre år sedan. 
Sen följer påståenden om skådespelare 
internaliserade i tystnadens kultur. Det 

är pamflettens språk som tillämpas med 
kraftiga generaliseringar och alltför många 
upprepningar av pronominet ”jag”. 

Det blir bättre sen när Friberg diagnosti-
cerar den samtida institutionsteatern med 
många exempel och läser av den som en 
konst- och kulturform satt under hård eko-
nomisk press, allt mer anpassad efter New 
Public Management och de villkor som vi 
känner från bemanningsföretagen. Fast-
anställningarna minskar och ensemblerna 
löses upp. 

Friberg skriver om detta med engagerat 
driv i texten och med det upprörda allvar 
som läget kräver. 

litet väl ofta armerar han sin framställ-
ning med citat från aktuella kulturteore-
tiker och filosofer. Sådana som Foucault, 
Arendt, Gadamer, Bauman, Virilio, Latour. 
Inget fel på dem men de kommer till oss på 
sidorna litet på måfå, och presenterar sig 
själva via välvalda citat. Men Friberg talar 
också om för oss vad som står i dessa citat. 
Boken med dess vällovliga polemiska syfte 
borde ha bantats en del. 

Fribergs doktorsavhandling hade behövt 
ytterligare vetenskaplig hjälp. Men som 
engagerat debattinlägg ställer boken frågor 
om ”konstnärlig forskning”, nyliberal styr-
ning på konstområdet och om den institu-
tionaliserade teaterns möjligheter. Viktiga 
frågor. Det är gott så.

Tomas Forser

• Kommentar salu

maningar inom en rad olika verksamhets-
fält. Jon Nyhlén visar hur kommuner valt 
att handskas med 90-talets valfrihetsreform 
på olika sätt. Han hänvisar till Skolverkets 
studie från 2011 om kommunalt huvudman-
naskap där man hade svårt att finna exempel 
på att jämförande mätningar mellan skolor 
lett till insatser för att höja kvaliteten på 
de dåliga skolorna. I stället användes mät-

ningarna som underlag för skolornas olika 
marknadsföringsstrategier. Linda Nyberg 
diskuterar i sitt bidrag målkonflikter mel-
lan EU:s statsstödsregler och svensk förvalt-
ningspolitik. Hon visar hur de allmännyttiga 
bostadsföretagen genom en lag från 2011 inte 
längre har möjlighet att verka i enlighet med 
den allmänna nytta de en gång skapades för. 
Kommunerna måste i och med denna lag stäl-
la marknadsmässiga avkastningskrav på sina 
bolag för att leva upp till EU:s regler om fri 
konkurrens. 

Den stora omvanDlingen innehåller bidrag 
som Mikael Färnebos text om vägen till en 

allt mer ojämlik sjukvård och Cecilia Ver-
dinellis om föräldrars våndor inför det fria 
skolvalet. Boken domineras ändå av Kent 
Wernes omfattande och klargörande text om 
hur välfärdsmarknaden skapades genom att 
det organiserade näringslivet gick i bräschen 
för den privatiseringsvåg som rullat in över 
offentlig sektor. Den del av socialdemokra-
tin som motsatte sig dessa idéer fick till slut 
finna sig besegrad. Wernes text Pysslingen 
och riskkapitalet ger oss historien om hur den 
första vinstdrivande förskolan, Smörblom-
man, som skapades 1986, blev till Pysslingen 
och en del av friskolekoncernen AcadeMedia, 
med 50 000 elever och en omsättning på fem 
miljarder. År 2012 gick 104 skattemiljarder 
till privata välfärdsutövare, varav 87 miljar-
der till vinstdrivande bolag som redovisade 
en rörelsevinst på 6 miljarder. Ännu större 
vinster hägrar, förutsatt att morgondagen 
innebär samma gynnsamma företagsklimat. 

men skanDalerna, Debatten och motstån-
det mot vinster i välfärden har skapat oros-
moln. ”Riskkapitalet flyr välfärden” löd en 
rubrik i Dagens Samhälle för ett par månader 
sedan. Möjligen står vi inför en situation där 
välfärdskoncernernas bristande framtidstro, 
i kombination med ett folkligt engagemang 
för en annan inriktning av offentlig sektor, 
tvingar politiken att beakta dagens samhäl-
leliga ojämlikheter och åter sätta fokus på de 
sociala rättigheter som också i vår tid är en av 
demokratins förutsättningar.

oVe serNHede

Linda Nyberg visar hur de  
allmännyttiga bostads-
företagen inte längre har  
möjlighet att verka i enlig-
het med den allmänna 
nytta de en gång skapades för
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via skattsedeln säkra vård, skola och omsorg, skriver Ove Sernhede.

Underhållande mordhistoria
intrigerna på universitetet, nobelpris-
skvallret och Helenas dubbelarbete som 
talskrivare är roligare och mer spännan-
de än morden, anser bella stenberg om 
kristina appelqvists nya kriminalroman.

”Vill du veta vem som får årets 
Nobelpris i litteratur?” Det är 
första meningen i Minns mig som 
en ängel. Frågan är oemotstånd-
lig för huvudpersonen – men 
samtidigt chockerande, efter-
som den ställs en månad innan 

vinnaren blir officiell.  
Helena Waller, litteraturforskare och hem-

lig talskrivare, säger ja. Och tycker ”äntligen” 
när hon får svaret.

Läckorna inom Svenska Akademien är inte 
huvudspåret i Minns mig som en ängel. Inte 
heller den romantiserade Karen Blixen el-
ler Händeloperan Semele utan ett mord på en 
styrelsemedlem i en västgötsk stiftelse som 
delar ut ett annat fint litterärt pris. Waller är 
den som hittar offret. 

Universitets- ocH forskarvärlDen kan 
vara elitistisk och insnöad. Konkurrensen 
rent av mordisk – det här är inte Kristina Ap-
pelqvists första kriminalroman i universitets-
miljö, och hon är inte den enda som använder 
den. Men det här är typisk feelgood, med tyd-
lig brittisk inspiration. Här finns ingen plats 
för äckliga detaljer, hellre romantik i så fall. 
Genom att placera mordet nära den levande 

litteraturen ger författaren utrymme även 
för bokmys – det är i sina välorganiserade 
böcker Waller hittar tröst och lugn. Att hon 
ser Anne på Grönkulla som en besläktad själ 
är en indikation på trivsamhetsfaktorn. Dit 
bidrar även småstadsmiljön, Skövde med sina 
grönskande omgivningar, tryfferade med fin-
kulturella inslag. 

meD sin femte bok har Appelqvist bytt för-
lag och huvudperson. Helena Waller är duk-
tig men reserverad – inte heller läsaren får 
komma nära. Att berättarperspektivet växlar 
till bland andra en ung journalist, en osäker 
landshövding och den mördade själv är mer 
ett pedagogiskt grepp än fördjupad gestalt-
ning. Även underhållning blir bättre med 
persondjup. 

Dessutom är att intrigerna på universitetet, 
Nobelprisskvallret och Helenas dubbelarbete 
som talskrivare roligare och mer spännande 
än morden. 

Bella sTeNBerg

kristina appelqvist

Kriminalroman

Kristina appelqvist
Minns mig som en ängel
Piratförlaget

Det är pamflettens språk 
som tillämpas med kraf-
tiga generaliseringar och  
alltför många upprepningar  
av pronominet ”jag”

Hjärtskärande 
autentisk monolog
l i t t e r a t u r :  Den internatio-
nellt hyllade romanen blat-
tejävlar! av goran vojnovic 
är en intensiv, gripande och 

tragisk gestaltning av slovenskt 

förortsliv och utanförskap. Hu-
vudpersonen Markos kompis-

gängs frustrerade aggressivitet 

och hans tvärt avslutade bas-
ketkarriär ramas in av 

både övergivenhet och 

kollapsade drömmar. 

Allt blir till en berättel-
se om stigmatisering. 

”Det är lätt att för-
stå den här romanens 

framgångar och jag 

är dessutom djupt imponerad 

av Sophie Skölds översättning. 

Hon lyckas skänka en 

stark autenticitet till 
denna brant associe-
rande hjärtskärande 
monolog”, skrev Ingrid 

Bosseldal i sin recension. 

Nu finns boken även som 

pocket.
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rosa taikon: Du får förlåta mig. 
Jag blir så upprörd. Hjärtat klap-
par när jag talar om det här. För 
det är ingenting jag läst mig till, 
jag har upplevt det.
Den 87-åriga silversmeden berättar om svenska förföljelser av romer i senaste Konstnären.
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