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Abstrakt: Utbildningens omstrukturering i Europa handlar om en förändring i 
produktionsrelationerna från offentligt ägande till privat. Detta har skett framförallt över de 
två-tre senaste decennier och har inneburit en förflyttning av offentligt arbete till en 
privatägd servisindustri som produktiv arbetskraft. Staten har varit en viktig mellanhand i 
dessa processer, där arbetsformer som tidigare varit mer eller mindre obefläckade av handel 
har blivit införda i en marknad av köp och försäljning. Detta har skett väldigt nyligen i 
vissa länder (ex Grekland och Spanien) och ibland i en väldigt koncentrerad rad form (ex 
Sverige och Storbritannien), i samtliga fall med negativa konsekvenser för lärare och 
underklassens konsumenter.     
 
Introduktion 
Denna artikel fokuserar på forskning om omstrukturering inom utbildnings sektorn i 
Europa och dess konsekvenser för lärare och utbildning (ex Woods et al., 1997; Dale 1997; 
Beach & Carlson, 2004; Beach, 2004, 2005: red, 2006; Beach et al, 2003: red; Beck & 
Young, 2005; Edwards & Usher, 2002; Robertson et al, 2002; Dovemark, 2004; Mahony & 
Hextall, 2000; Jones, 2005; Bernstein, 2000; Lundahl, 2002a, b; Sundberg, 2003; 
Roussakis, 1995; Petroniklos, 2003; Moutsios, 2003; Moss, 2004; Grollios, 1999; Zambeta, 
2002; Kazamias et al, 2002; Antikeinen, 2006; Rosskam, 2006; Sikes, 2006; Cribb & 
Gerwitz, 2007). Tankar och avslöjanden från tre så kallade arbetspaket i ett Europeiskt 
projekt kallat ”profknow” är särskilt behandlade (Beach, 2005: Ed; Goodson & Norrie, 
2005: red; Müller, et al, 2007: red). Dessa arbetspaket fokuserar på strukturella 
förändringar inom lärande och omvårdnad sedan 1960-talet i sju Europeiska länder 
(England, Finland Grekland, Irland, Portugal, Spanien och Sverige). Uppmärksamhet riktas 
särskilt mot rekrytering, kompetens, auktoritet och positioner av yrkesgrupperna och deras 
professionell utbildning och träning. Professionell kompetens och möjliga relationer mellan 
omstrukturerering av utbildning och omvårdnad och professionell utbildning och träning 
för dessa yrken har också uppmärksammats. I artikeln ligger utbildning/undervisning i 
fokus mycket mer än omvårdnad.  

Flera olika saker beskrivs och diskuteras i artikeln. Men bland det viktigaste 
för lärare och deras arbete är en paneuropeisk utveckling inom produktionsrelationerna 
över de senaste tjugo till trettio åren med, i första hand, hänsyn till socialisering och sedan 
tillvänjning (Eng: habituation) och kommersialisering av utbildningsarbete. Grundfrågan är 
i vems intressen dessa förändringar sker. Denna fråga är viktig och har uppmärksammats 
även av andra forskare med flera påfallande resultat (se t.ex. Dale, 1997; Beach & Carlson, 
2004; Beach, 2004, 2005a, b, 2006; Edwards & Usher, 2002; Roberts et al, 2002; 
Dovemark, 2004; Mahony & Hextall, 2000; Jones, 2005; Bernstein, 2000; Lundahl, 
2002a,b; Sundberg, 2003; Roussakis, 1995; Pertoniklos, 2003; Moutsios, 2003;Grollios, 
1999; Zambeta, 2002; Kazamias m.fl. 2002; Rosskam, 2006).  



 
Förändringsutfall enligt empirisk forskning 
En av de valigaste saker som påpekas av ovan nämnd forskning rör en myt om nuvarande 
förändringsprocesser, som presenteras från båda högra och centrala delar av det Europeiska 
politiska och ekonomiska spelfältet. Denna myt påtalar att de förändringar som sker äger 
rum i allas gemensamma intressen och som en naturlig lösning för en oundviklig 
ekonomisk kris inom den offentliga sektorn. Men det finns goda skäl att ifrågasätta denna 
myt. En av dessa skäl är att de orsaker som identifierats ligga bakom den påstådda 
ekonomiska krisen inom utbildningssektorn är långt ifrån oundvikliga och naturliga (även 
Hill, 2006). De är ideologiska, politiska och framförallt kulturellt betingade inte naturliga. 
En annan är att den utveckling som har bevittnats inom utbildningssektorn i länder där 
omstruktureringen har gått längst; så som USA, Nya Zeeland och Storbritannien; visar att 
de förändringar som har ägt rum där sker långt ifrån i allas lika intressen, för ju mer den 
privata sektorn har blivit involverad i att tillgodose utbildning som offentlig servis genom 
omstrukturering, ju sämre har den generella utbildningsstandarden (i synnerhet i 
grundläggande utbildning) blivit i termer av bred tillgänglighet, och ju större har 
klasskillnader vuxit i relation till förbrukning (i längd, bredd och djup) av utbildningsservis 
av medborgare (Beach, 2004, 2005: red). Det är kanske därför ett av de minst privatiserade 
systemen i Europa (dvs Finland) ligger högst in ranking just nu, och varför förslaget är 
mycket tveksamt att kommersialisering och omstrukturering är i allmänhetens, klienternas 
och yrkesmännens intressen.  

Müller m.fl. (2007: red) tyder klart att omstrukturering inom Europeiska 
utbildningssystem inneburit flera problem för yrkespraxis än nytta i relation till det som 
lyfts fram ovan, och de har också rapporterat om hur ökade känslor av oro och olust har 
vuxit fram hos Europas grundskollärarkår i de senaste decennier, under och efter 
omstrukturering. I deras studie talade i princip alla lärare om omfattande svårigheter de 
ställdes inför efter och under omstruktureringen, som de känner att de är dåligt förbereda 
inför från sina utbildningar. Mer än hälften av dem som intervjuades kände sig mer 
stressade inför det att deras yrke börjat tappa i respekt och prestige (även Nordanger 2002 
och Lindqvist, 2002) och på grund av en konsumentattityd inför utbildningspraktiker och 
deras kvalitetsbedömningar. Lärarna slits av en och kritik av sit yrkeskår (i massmedia) för 
den yngre generationens misslyckande. Enligt Müller et al (men även Goodson & Norrie) 
har dessa saker tillsammans medverkat till låg moral och en känsla av statussänkning.  

Müller (med fl.) och Goddson och Norries forskningsöversikt stödjer det som 
Harris (1994) har beskrivit: att omstrukturering har lett fram till en utveckling som ger 
negativa konsekvenser för de flesta yrkesutövare och andra, i termer av försämrad tillgång 
till kvalificerade jobb, en minskad självständighet i yrkesarbete, försämring av 
arbetsförhållanden, förlust av mening och direktioner, sämre hälsa, ökad oro och 
depression, försämrad moral och, trots en fortsatt spridning av en positiv policyretorik, en 
påtvingad ökning av extern kontroll genom en utvecklad marknadskapitalistisk ideologi 
och (kanske framförallt) ett framväxande lönsamhetsintresse. Men forskningen visar också 
att i stort sett har denna negativa utveckling framkommit relativt konsistent över Europa, 
oavsett vilken stat och vilken grad av offentlig servis denna hade från början (se även Hill, 
2006; Beach, 2005a; Goodson & Norrie, 2005; Cribb & Gerwitz, 2007; Roussakis, 1995; 
Lawn, 1996; Woods et al, 1997; Woods & Jeffrey, 2203; Lundhal, 2002a,b; Mahony & 
Hextall, 2000; Petronikolos, 2003; Moutsios, 2003; Grollios, 1999; Zambeta, 2002; 



Kazamias m.fl, 2002; Edwards & Usher, 2002; Robertson m.fl., 2002; Woods m.fl, 2007; 
Sikes, 2006; Beck & Young, 2005; Beach, 2005: red; Müller m.fl., 2007: red).  

Det vill säga, samma tendenser kunde ses från nationella sammanhang med 
låg nivå av offentlig sektor som i den medelhavska versionen av ESM (European Social 
Model), som beskrivs av Diamond (2006), så som Grekland, Spanien och Portugal, som i 
en mogen välfärdsstat som i den nordiska modellen i länder som Finland och Sverige 
(Diamond, op cit; Beach m.fl. 2003; Antikainen, 2006). Med andra ord, omstruktureringens 
problem uttrycker sig kanske klarast inom Europa i Storbritannien än så länge, men de 
visas tydligt också från forskning i Grekland, Irland och Spanien och har även beskrivits i 
en artikel i en Svensk tidskrift (”korståg mot välfärden” Ordfront, 10/2005, sid 12-21) och 
svensk forskning (Wass, 2004; Beach, 2004; Beach & Carlson, 2004, 2005). Den 
neoliberala omstruktureringen resulterar helt kort och kallt i ekonomiskt exploaterbara och 
objektiviserade vanor, arbetare och kunskaper i ett alienerat servissamhälle (Hill, 2006).  

Att beskriva omstrukturering i termer av sänkt allmän standard, ökade klass 
skillnader, ekonomisk obektifering och ekonomisk ackumulation genom en exploaterad 
arbetsprocess (alla grundpelare i Marx alieneringsteori) är ett annorlunda sätt att tala om 
omstrukturering än det som förekommer inom de formella uttalanden från nationell och 
internationell policy samt i media. Där talar man normalt om saker som utökad flexibilitet, 
självständighet och ansvar, samt en större grad av yrkesmässig frihet (se även Cribb & 
Gerwitz, 2007). Men denna typ av förväntade resultatet är signifikant frånvarande enligt 
den empiriska forskningen (Goodson & Norrie, 2005: red; Beach, 2005: red; Müller et al., 
2007: red). Mer konsekvent har det rapporterats om koncept som frihet och självständighet 
som "boundary objects" (Sv gränsobjekt) i en rationellt kommunicerad ideologi som 
använder dessa specifika begrepp för att locka stöd för förändring hos identifierade 
nyckelgrupper (även Wass, 2004; Beach & Carlson, 2004; McMurty, 1998; Sennet, 1998; 
Willis, 1999, 2000; Beach, 2005: red; Müller m.fl. 2007: red; Cribb & Gerwitz, 2007). De 
formbara gränsobjekten av yrkesmässighet och självständighet helt enkelt tänjs på olika sätt 
för att uppmuntra till brett stöd för en annars aggressiv välfärdspolicy som, som Mentor 
m.fl. (2004), Mahony och Hextall (2000), Lawn (1996) och Beach (2005: red) påtalar leder 
till en uppkomst av apparater genom vilket allmän utbildning blir ekonomiskt objektiferad 
för ekonomisk ackumulering för aktieägare. Rent materiellt sker detta först genom någon 
form av outsourcing och sedan en allt ökad privatisering av hela utbildningssektorn, med 
sänkt allmän standard och ökade konsumtionsklyftor mellan samhällsklasser till följd. 

Cribb and Gerwitz (2007) har kommenterat releterade aspekter av 
omstrukturering och deras konsekvenser nyligen. I deras arbete instämmer de med Moss 
(2004) som fann att omstrukturering hade krävt en förändring av framförallt 
utbildningsprocessens mjuka mål, dess tempo och innehåll på flera plan, där en ökad 
utmattning märktes på grund av en ökad grad av ekonomiskt uttag från arbetsprocessen (se 
även Nordanger, 2002 och Lindqvist, 2002). Cribb och Gerwitz lade också till en 
kommentar från Sikes (2006) om högre utbildning, där hon i en granskning av litteraturen 
pekade på det att akademiskt arbete inom högskolor visade samma tendenser som i 
ungdomsskolan, med problem relaterade till konflikt och strid samt arbetsintensifiering och 
överbelastning. Utspritt missnöje fanns där med! Något som instämmer med Beck & 
Youngs (2005) beskrivning av det professionella utbildningsfältet som ett fält som 
karaktäriseras av ökad alienering och anomi samt av kris och förlust, som en plats där 
identiteter och yrkesmässiga grundvärderingar har underminerats i vad som upplevs som ett 
angrepp på klassisk akademisk yrkeskunnighet. 



 
Tillvänjning  
Tillvänjning är ett begrepp som förekom flytigt i forskningsmaterialet. Detta begrepp 
beskriver två steg av ”företagisering” inom offentlig sektor. Först genom en tillförsel av de 
fundamentala marknadsekonomiska idéer till servisyrken genom en ekonomistisk "new 
speak" som idealiserar fria transaktioner och en uppfattning om att utbildning ska lämnas 
oreglerad av allt förutom egennytta betträffande utbildningsval (Beach & Carlson, 2004; 
Beach, 2004, 2005: red, , 2006). Detta tal om val möjligheter och annat har förekommit 
inom hela Europa under senaste 30 åren enligt forskning där det har förberett för en 
dramatisk överföring av varor och tjänster från lokala myndigheter till oberoende privata 
och halvprivata enheter. Tillvänjning handlar alltså om tillförseln av företagsamhetens 
vanor och doktriner inte bara dess språk och leder således inte enbart till ett ideologiskt tal 
om affärsmässighetens förträfflighet och överlägsenhet, utan när detta tal har satts i bruk 
och blivit ”praxis”, har det haft materiella konsekvenser som har lämnat naken egennytta 
och okänsliga kontantbetalningar i det iskalla vattnet av egoistiska kalkyler över privata 
avkastningar och valutaväxlingar som de enda formella element i den gemensamma basen 
för vår gemensamma utbildningskultur (Dovemark, 2004; Beach & Dovemark, 2007).  

Bologna Föredraget utgör ett färskt exempel på tillvänjning inom utbildning i 
Europa i nutid, men tillväjningsprocessen har till exempel också beskrivits i relation till 
vuxenutbildning i Sverige (Wass, 2004; Beach, 2004; Beach & Carlson, 2004; Fejes, 2006) 
så väl som i relation till undervisning och utbildningsprogram på alla nivåer i England, 
Irland, Spanien och Grekland (Beach, 2005: red; Müller, m.fl. 2007: red). Det handlar om 
hur vi, som Foss m.fl. (2005) skrev, talar väldigt olika om offentlig servis idag i de flesta 
länder än vad vi gjorde för tjugo år sedan. Men det handlar också om hur vi talar mer 
liknande nu än vi gjorde för tjugo år sedan (Beach, 2005,a,b) då ett speciellt slags 
ekonomisk rationalitet (av marknads kapitalism) som "skapar" världen i linje med de 
förutfattade materiella intressena av kapitalistiska entreprenörer har blivit en vanligt 
förekommande fundamental faktor i all offentlig text och tal som leder yrkesområdena in i 
en förvandling till kapitalenheter med en medföljande alienation av folk inom dem 
(McMurtry, 1998; Harvey, 2003; Beach, 2004). Genom tillvänjning vänds alla 
igenkännliga fenomen till ekonomiska former, först i tal och sedan i materiella praktiker för 
exploatering i mervärdesproduktion. Enligt forskning har detta skett först successivt och 
genom offentlig–privat partnerskap och sedan direkt i former av privata och halvprivata 
sponsringar (Harvey, 2003; Goodson & Borrie, 2005: red; Beach, 2005: red; Ball, 2007). 
Tillvänjning involverar således tre saker. Först att få lärare, studenter, elever, föräldrar och 
andra, genom media och direkt kommunikation, vana vid att prata ett företagsspråk så att 
de sedan kan följa business metoder och arbeta med företag och/eller företagsagenturer 
som en förelöpare för en ökad invasion av offentlig sektor för vinst av privata 
organisationer (Beach, 2005: red; Hill, 2006; Ball, 2007).  
 
Omstruktureringen som kapitalisering av servis sektorn 
Den nuvarande globala neoliberala omvandlingen inom utbildningssektorn i Västeuropa är 
således karaktäriserad av två huvudnämnare och en gemensam teknologi (se även Mentor 
m.fl. 2004; Mahony & Hextall, 2000; Lawn, 1996; Wass, 2004; Beach, 2004, 2005: red; 
Roussakis, 1995; Woods m.fl. 1997; Woods & Jeffrey, 2002; Lundahl, 2002a,b; 
Petronikolos, 2003, Moutsios, 2003; Grollios, 1999; Zambeta, 2002; Kazamias et al, 2002; 
Jessop, 2000; Edwards & Usher, 2002; Robertson m.fl. 2002; Jones, 2005; Müller m.fl. 



2007: Ed). Dessa nämnare är (i) användandet av monetaristiskt språk och ekonomisk policy 
för att stimulera en användning av offentlig ekonomi enligt marknadsekonomiska modeller 
och (ii) allt djupare och mer långtgående privatisering av statligt ägda produktionsmedlen 
för att krympa och försvaga den direkta statliga inverkan i alla nya marknader. Den 
gemensamma teknologin involverar en manipulering av pengar tillgång. Detta blir som en 
motor för utvecklingen. Genom sänkta skatter eller statlig försorg i till exempel ”voucher 
systems” av typ ”skolpengs” karaktär, stimuleras individuella ekonomiska transaktioner i 
det privata intressets ”köp och sälj system”.  

Alla tre dimensioner av denna neoliberala anpassning av den offentliga 
sektorn är idag vanliga i Europa, där de samexisterar med en stark politisk opposition i 
många regeringar; ofta utvalda eller undertryckta av företagsrepresentanter; mot allt som 
anses stå emot privatisering, såsom facklubbar och en fortsatt expansion av välfärdsstaten 
(McMurty, 1998; Harvey, 2003; Beach, 2005: red; Hill, 2006; Edwards & Usher, 2003; 
Robertson m.fl. 2002; Dovemark, 2004; Mahoney & Hextall, 2000; Jones, 2005; Bernstein, 
2000; Lundahl, 2002a,b; Sundberg, 2003; Roussakis, 1995; Petronikolos, 2003; Moutsios, 
2003; Grollios, 1999; Zambeta, 2002; Kazamias m.fl. 2002). Detta sker mer ibland i 
relation till texter och samtal om servistillgång än så länge (som i Finland och Sverige), 
ibland i termer (även) av praktisk organisation, som i den senaste våg av 
utbildningsreformer (specifikt) och välfärd (generellt) som rapporterats från Spanien, 
Grekland och Storbritannien och som även uttryckts i Lissabondeklarationen, som därmed 
stödjer kapitalets intressen av att bredda och fördjupa sina ekonomiska 
ackumuleringskällor (Harvey, 2003; Jessop, 2000; McMurtry, 1998; Hill, 2006).  

Att greppa den textmässiga och den materiella grunden för förändrings 
politiken och deras dialektiska relationer är viktig när man försöker begripa 
nykapitalismens roll inom utbildningssektorn, skriver Gee m.fl (1996), då denna grund och 
dessa utvecklingstendenser är kopplade till några viktiga förändringar i den ekonomiska 
basen de senast åren (Beach, 2005: red). Dessa saker är viktiga att förstå inte primärt för att 
detta underlättar en förståelse för servisekonomins kapitalisering, utan mer för att det gör 
denna kapitalisering uppenbart logisk, som en del av en evolution av ett postmodernt, 
postindustriellt block i (huvudsakligen väst) Europa, av olika slags kunskaps-, 
informations-, och/eller tjänstesamhällen, som är svar på kapitalismens behov av nya 
investeringskällor i ekonomiska regioner, där konventionella produktionskällor har 
förtvinats. Transport sektorn i Västsverige är ett bra exempel.  

Den neoliberalistiska omstruktureringen av servissektorn anknyts här till 
”Bretton-Woods-kollapsen”. För det var då de dominanta kapitalistmakterna tvingades 
ändra sig från att vara kapitalexportörer och varuproducenter till att importerar kapital för 
statliga investeringar med en eskalation av varuprisar som konsekvens som ett svar på de 
(fram till denna tidpunkt) nationella företagens nyannonserade utlokalisering av sina 
varutillverkningar till länder och regioner som erbjöd billig arbetskraft (genom låg lön eller 
andra förmåner). Helt enkelt, när den konventionella produktionen flyttades till länder med 
lågt BNP, blev man tvungen att hitta nya källor för kapitalackumulation. Dessa källor blev 
spekulation, information, kunskap och servis ekonomier och det följaktligen utvecklades en 
uppdelning av arbete (mellan mentalt och manuellt) på en internationell skala (nord-syd, 
väst-öst) som man ser idag (även Hill, 2006) och de så kallade post-industriella, servis- och 
kunskapssamhällen föddes (Thorpe & Brady, 2003). Det är kanske föreställningsmässigt 
mer här än någon annanstans som de nuvarande omstruktureringsprocesserna kanske 
erhåller en vetenskaplig förklaring, som ett exempel på hur nationella investeringar 



ändrades och man skapade av nya platser för finansiell ackumulation under hot av 
förflyttningar av konventionell produktion.  

Detta igenkännande är väldigt viktigt om den nuvarande omstruktureringen 
av offentlig servis ska kunna komma i närheten av att bli fullt förstådd, då detta måste ses i 
kontext av policyförändringar i relation till ekonomisk produktion med en materiell historia 
kopplad till en omvandling av profitcykler och en global arbetskraftsexploatering. Dessa 
förändringar i utbildningsservis är således inte bara en aspekt av förändringsdiskussioner 
(dvs. språk). De är kopplade även till en ideologiskt reformerad arbetspraktisering i den 
Europeiska utbildningssektorn som inbegriper förändringar i materialpraktiska och sociala 
produktionsrelationer. Dessa påverkar yrkesidentitet som lärare genom deras alienering. 

Den utveckling av ekonomiska intressen som påtalas här i och genom 
omstruktureringen av servissektorn som (i) en plats för investering och (ii) en plats för 
utvinning av mervärde är ibland kamouflerat av ett särskilt språkbruk om nya tider, nya 
ekonomier, flexibilitet, ansvar och annat, samt även andra aktiviteter och föredrag (Gee m 
fl., a.a.). Dessa inkluderar tal om och praktiker av både politisk demokratisering (som 
rapporterats både från Grekland, Spanien, Portugal och Storbritannien), modernisering 
(som rapporteras från Irland, Portugal, Grekland och Spanien), en karaktärsförändring i den 
(post)moderna arbetsmarknaden (som föreslagits i Sverige och Finland), samt förändring 
av arbetsprocesser i västsamhället och behovet av flexiblare och effektiviserade tjänster 
(som i Sverige, Storbritannien och Irland, Beach, 2005: red). Koncept som självständighet, 
flexibilitet och valfrihet används flytigt för att förtäcka. Men dessa är förenade objekt som 
är menande att förleda konsumenter och yrkesmän att tro på ett allmänt behov och värde 
hos ”den nya vägen”. De är inget annat än konstruerade lögner (Beach & Carlson, 2004, 
2005; Wass, 2004; Dovemark, 2004; Cribb & Gerwitz, 2007); delar av nykapitalismens 
myter och trollkonster för att tala med Stronach (1993). 
 
Utbildning och träning 
Enligt det föregående är ett av de huvudsakliga kännetecknen av utbildningens 
omstrukturering i Europa gemensamt ökande nivåer av ekonomisering i 
utbildningssektorns sociala diskussioner och materiella praktiker (Beach, 2005: red). Men 
detta gäller enligt forskning även inom utbildning och träning av yrkesfolk för 
utbildningssektorn, till exempel avseende hur universitetsutbildning (och forskning) i ökad 
utsträckning utmanas i dessa frågor av alternativa organisationer. Denna tendens blir 
väldigt synlig i ett bredare (ekonomiskt) perspektiv, där man kan lätt begripa att 
huvuddelen av internationell forskning numera sker inom privata organisationer (så även 
den mesta utbildningen) som gör att Europeiska universitetet är numera bara en i mängden 
av olika alternativa leverantörer av forskning (och därmed av en forskningsgrund för 
grundutbildningar) som tävlar om klienter för sina utbildnings- och forskningsverksamheter 
på en Europeisk utbildnings- och teknikmarknad (Sikes, 2006; Beck & Young, 2005) med 
signifikanta förändringskonsekvenser med avseende på professionellt lärande och status för 
högskolesektorns lärare och studenter (Beach, 2005: red; Müller m.fl., 2007: red). 
Yrkesutbildning och träning i högre grad är paketerat och marknadsfört som varor på en 
marknad (cf Bologna paketet). Detta har signifikanta konsekvenser för yrkeskunskapen, 
som säljs i färdiga paket av olika organisationer i ekonomiska intressen, och utbildare inom 
universitet och högskolor, som inte längre blir agenter som arbetar i allmänhetens intresse, 
utan blir även de en del av en levande arbetskraften inom en ekonomisk organisation.  



Detta syns tydligast just nu inom universitet och utbildningsorgan i Europa i 
Spanien, Irland och speciellt i Storbritannien, där yrkesmän har redan börjat "förbättra" sina 
yrkeskunskaper genom att konsumera kunskapspaket som är valda från den breddade 
marknaden, anseende anställningsmöjligheter istället för fördjupning av yrkesmässiga 
(speciellt mjuka, kritiska) kapaciteter (Beach, 2005: red). Dessutom är en ”student som 
konsument” ideologi allt mer viktig och universitetens anställnings politik kopplas allt 
starkare till föreställande marknadsbehov: studenter rekryteras för vinst och det finns en 
ökad ”produktion” av snabba program som siktar på att göra ekonomiska förtjänster.  

Dessa saker blir allt mer vanliga (Sikes, 2006). De vinner legitimitet genom 
processer som Bologna. De gör att konsumenters val och ekonomisk effektivitet blir 
viktigare, och de bidrar till en erosion av universitetens kritiska mission till fördel för 
praktisk och teknisk träning (Beach, 2005: red). Denna mentalitet har formats i USA men 
har nu börjat ta plats även i Europa, där universitet har i allt ökad grad och fart börjat tala 
om och beskriva (om inte redan öppet skräddarsyr) sin pedagogik i enighet med ett så kallat 
marknadskrav. Ursprungliga föreställningar om universitetens (utbildnings- och 
forsknings) professionalism blir förändrade i dessa processer (Beach & Young, 2005).  
 
Diskussion  
Tillförseln av privata ekonomiska intressen genom statlig intervention, istället för utökad 
individuell kontroll genom direkt marknads mekanismer, är huvudsakligen det främsta 
kännetecknet för utbildningsservis efter neoliberal omstrukturering enligt empirisk 
forskning med starka effekter som påverkar både yrkesmässiga identiteter och värden 
(Dale, 1997; Jessop, 2000; Lindblad m.fl. 2001; Beach, 2004, 2005: red; Roussakis, 1995; 
Lawn, 1996; Wodds m.fl. 1997; Woods & Jeffrey, 2002; Lundahl, 2002a,b; Mahony & 
Hextall, 2000; Petronikolos, 2003; Moutsios, 2003; Grollios, 1999; Zambeta, 2002; 
Kazamias m.fl. 2002; Edwards & Usher, 2002; Robertson m.fl. 2002; Goodson & Norrie, 
2005: red; Müller et al, 2007: red). För när en allmän servis omvandlas till en privat vinst 
organisation på en servismarknad, blir denna servis ett privatiserat element med ett 
produktivt värde i den kapitalistiska ekonomin, och de som arbetar där, istället för att vara 
allmänhetens anställda som tillgodoser utbildning enligt ett behov identifierat av forskning 
eller professionella riktlinjer, blir alienerade arbetare som tar en ekonomisk värdeform som 
objektiv arbetskraft i kapitalproduktionsprocessen. 

Denna utveckling (dvs. alienation) är kapitalproduktionens logik. Den 
möjliggör och är konsekvens av det privata ägandet och den privata mervärdes-
ackumulationen genom kapitalisering av både mänsklighet (ex känslorna av vård) och 
arbetskraft, i situationer där yrkesmässigt arbete är tillvarugjorda (Hill, 2006). Detta sker 
oberoende mänskligt medvetande, gemensamt över Europa beträffande yrken som lärare 
och kan bli igenkänt i omstruktureringen av servisyrken i varje deltagande land i EU. Några 
andra gemensamma omstruktureringsaspekter visas nedan. 
 
Tablå 1: Omstruktureringens konsekvenser 

- Decentralisering 
- Tillvänjning: marknadsdiskurser tar plats 
- Bolagsbildningar inom utbildningssektorn 
- Förändring av offentliga tillgångar till private intressen 
- Privatisering av tjänster och anställningar  
- Upprättande av kvasimarknader 



- Kostnadsprofilen inom offentlig sektor minskar inom ägande  
- Kostnadsprofilen inom offentlig sektor ökar inom kontroll och uppföljning  
- Kostnadsökning totalt 
- Arbetskraftens och uppdragets ekonomisk objektifering  
- Diskursen om den rationella individen äger hegemoni 
- Omdefinition av utbildningsdemokrati som valfrihet 
- Arbetsmarknadens instabilitet ökar 
- Ett arbetsbuffert skapas (army of surplus labour)  
- Ökade klass skillnader i tillförsel och förbrukning 
- Ökande antal flexibla utbildningsprogram  
- Styrning genom konsumentval och ekonomi 
- Standardisering 
- Nedtoning av utbildningens kritiska dimensioner  
- Ökad betoning på tekniska kompetenser 
- Nya kursområden växer fram på nya arbetsrelaterade grunder (arbeteslinjen) 
- Påstådda snabba förändringar inom arbetsprocessen och arbetetsinnehåll gör snabba 

förändringar inom utbildningsinnehåll nödvändiga 
- Kortare kurser 
- Intensivare utbildningstempo 
- Läro- och kursplaner stadda i ständig förändring 

 
Den utveckling som beskrivs sker i främst två dimensioner, (i) som diskurs och diskursiva 
praktiker i termer av nya ideologiska texter och tal om nya sätt att tänka om 
utbildningsservis (Foss m.fl., 2005) och (ii) i termer av sociala praktiker och materiella 
effekter, såsom en ökad allmän finansiering av privata intressen inom utbildning, en 
förvandling av utbildningskontroll genom främjandet av företagsstyrning, nya 
ansvarsfördelningar och signifikanta förändringar i arbetsprocesser för anställda (Hill, 
2006). Men vad som också är intressant i allt detta, är att välfärdsstaten i länder som 
Finland och Sverige (som har, speciellt beträffande Sverige, utvecklats under en lång 
period av politisk kontroll av det socialdemokratiska arbetarpartiet och lett till en emfatisk 
servis infrastruktur) visar en utveckling som för närvarande inte är helt olikt det som är 
synbart i länder som Storbritannien (som har haft en lång period av konservativt styre och 
längre perioder av neoliberalism i servissektorn) och Irland, Spanien, Portugal och 
Grekland (där varken stabila ideologier eller materiellt grundade välfärdsstatsutbildningar 
någonsin blivit fullt säkrade). Östeuropa är också intressant. I Östeuropa etablerades en 
massiv infrastruktur av allmän utbildningstillgång på alla nivåer som en del av den 
allmänna välfärden i socialistiska nationer. Dessa har till en början blivit ordentligt 
smutskastade i media i förberedelse för att sedan bli bortreade till privata köpare och 
intressenter. Den neoliberalistiska ekonomiska omstruktureringen delar därför 
gemensamma element och globala kännetecken (Beach, 2005: red; Hill, 2006) där tre 
processer har format den av empirisk forskning iakttagna omstruktureringslinjen i Europas 
nationella utbildningssystem. Dessa är i första hand en socialisering av arbetskraft, i andra 
hand processer av tillvänjning av yrken (och yrkesutbildning) som introducerar och 
naturaliserar företagsprocesser och företagstänkande inom allmänna organisationer och i 
tredje hand en alltmer fullskalig kommersialisering av ett socialiserat arbete och dess 
infrastruktur på en servismarknad. Denna kommersialisering växer enligt vissa forskare 
nästan som en form av kancer (McMurtry, 1998; Harvey, 2003). 



Kommersialisering och tillvänjning beskrivs som tvillingprocesser av (re-) 
kapitalisering av servis i en övervägande samtida process som ökar i takt och omfång med 
alltmer långtgående och påtagligt negativa effekter på de professionellas arbeten, 
arbetsvillkor, erfarenheterna, åtaganden, karriärer och identiteter. Lärarna har blivit 
uppryckta från servis sektorn och har förlorat möjligheten att utöva professionell kontroll 
över deras arbeten. De har tvingats arbeta med de ”offentliga” jobb som de har blivit 
utbildade till, inom den privata sektorn, oftast under försämrade villkor, och har i det 
avseendet genomgått en deflation av deras yrkesmässiga frihet och kapacitet. De har blivit 
tvingande att acceptera och anpassa sig till en ny marknadsidentitet eller bli uteslutna från 
sina arbeten.  

Denna påtvingade anpassning till marknadskrav kan beskrivas som en form 
av kulturalisering av lärare och lärande (Beach & Carlson, 2004) som bär namnet 
alienering. Det är väldigt diskutabelt därför om de nuvarande neoliberala 
omstruktureringarna (huruvida i huvudsak diskursiv eller ökande materiell) resulterar i de 
bästa möjliga förhållandena för yrkesgrupper att göra ett professionellt jobb (Beach, 2005: 
red). Som Harvey skrev (2003). Det som sker är en ren expropriering av allmänna 
tillgångar till den privata domänen och en alienering av gemensamt ägande, arbete och 
rättigheter som har vunnits under decennier genom kollektiv kamp (även McMurtry, 1998). 

Marknadslösningar i den offentliga sektorn är generellt uppfattade som en 
seger för (neoliberal) marknadskapitalism över andra socialekonomiska, kulturella och 
politiska formationer (Beach, 2004). Emellertid, i linje med Thorpe & Brady (2003), kan 
denna ide bli starkt ifrågesatt, och faktiskt uttryckt som ett symtom av kapitalismens förfall 
inte dess förträfflighet. Som Thorpe & Brady (2003) uttryckte, kapitalism är i västvärlden 
nu dominerad av finanskapitalets intressen genom finanskapitalismens framväxt. Och 
finanskapitalismen är en abstrakt och parasitisk form av kapitalism som helt förstör dess 
värd (även McMurtry, 1998). Denna form av kapitalism behöver ackumulation inte 
kostnadseffektiv praktisering. Och för detta behövs en flexibel och anpassad arbetskraft för 
en effektiv ekonomisk exploatering, inte en fullständigt utbildad (McMurtry, 1998). 
Finanskapitalismen är inte intresserad av att betala för en generell, givande utbildning för 
majoriteten av individer av dessa anledningar samt en risk av genomskådande (Beach, 
2004, 2005: red; Rosskam, 2006: red).  
 
Slutord 
De föreställningar som har gjorts i artikeln passar bra med Marcuses (1964) idéer om hur 
sociala förändringar kan relateras till samhällsliv och kultur som historiskt utskiljbara 
sammanhållningar med två dimensioner: det sunda förnuftets konstruktioner och kulturella 
kategorier å ena sidan, som förenar erfarenhet med komplicerade sociala processer, och, å 
den andra sidan, de existerande modeller för ekonomisk och kulturell produktion, som 
brukar dominerar i den sista instansen. Marcuse använde termen den bekräftande kulturen 
(affirmative culture) med respekt till denna situation. Inom den som teori skulle 
utbildningens omstrukturering av idag inte ännu förväntas vara i form av ett direkt privat 
övertag av de offentliga utbildningsfunktioner och organisationer, utan istället vara ett 
element av neoliberalism som, som Hursh och Camile (2003) skrev, skulle betona och 
mobilisera ökande resurser för en växande privatisering av den allmänna utbildningen 
genom att avreglera hur privata producenter uppför sig i utbildningssektorn och genom att 
ge större spelrum till det ensidiga jagandet av profit genom att ta upp och neutralisera alla 



kollektiva strukturer som är kapabla till att hindra marknadslogikens utspridning (Hill, 
2006). Detta är precis vad som föreslagits ha hänt i Europa på sista tiden.  

Den förändring i tillgäng och leverans av utbildning i olika Europeiska länder 
har uttryckts av dominanta nationella och Europeiska politiska valkretsar i relation till 
kärnvärden, som ett behov av att kalkylera och dra ner kostnader för att rädda tillgångar i 
en kapital tillgångskris, eller att demokratisera eller modernisera enligt nya internationella 
standard. Men dessa tal enligt empirisk forskning är för det mesta konstruerade myter. 
Forskning om omstruktuering visar något annat. Detta något annat säger att inom nya 
marknads sammanhang kan dessa aktiva värden används som gränsobjekt (Wass, 2004) 
och att målen rör inte så mycket besparingar, demokrati eller modernisering som profit 
(Beach, 2004, 2005: red). Servissektorns omkonstruering, och där i även offentlig 
utbildning, består av en uppdatering av aspekterna av de moraliska och legala besluten i 
enighet med marknadskapitalismens rådande ekonomiska standard (genom att använda vad 
än som finns till hands för att uppnå detta) och en avsägelse (ibland ekonomiskt 
framtvingat) av ansvar. Detta är ett rykande färskt exempel på alienering i Marx 
bemärkelse. 
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