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Abstract
Ledin, Per, per.ledin@sh.se, Professor, Department of Culture and Communication, Södertörn
University; Machin, David, david.machin@oru.se, Professor, School of Culture and Education,
Örebro University: “Universities as multimodal marketplaces. The design of a neo-liberal manage-
ment discourse”. Språk och stil NF 25, pp. 5–37.

This paper targets the language through which New Public Management (NPM) is implemented at
universities. It is a multimodal language based on a neo-liberal market logic and used for monitor-
ing and steering work processes of research and teaching. We do a case study of one university
(Örebro University) using Multimodal Critical Discourse Analysis with the aim to reveal how this
language threatens to undermine research practices. Our data consist of different but interrelated
documents. We have vision statements, which are first operationalized into strategies and then into
more concrete ‘activities’ for the subject level that are related to bundles of performance indicators.
Due to their affordances, different semiotic resources are deployed and co-articulated. The multi-
modal structures allow complex processes and social relations to be abstracted, fragmented and
treated as things through a recurring design built on coordination. We get a profound recontext-
ualization of research practices in different subject areas, which are handled in an one-size-fits-all
way. Through the design this is communicated as a process made by careful, technical, manage-
ment expertise. We thus meet a multimodal NPM language that is decoupled from actual work
practices. We argue that this language threatens professional judgment and has profound effects as
to how the control over work practices gets more and more in the hands of the management.
Keywords: New Public Management, affordances, multimodality, Swedish universities, recon-
textualization of social practice, critical discourse analysis.

I den här artikeln visar vi hur ett nytt managementspråk vunnit insteg på
svenska universitet. Det rör sig om ett multimodalt språk som tränger in i var-
dagsarbetet, i forskning och undervisning. Sådana praktiker omvandlas på sätt
som gör dem mätbara. De sönderdelas i olika slags enheter och produkter med
hjälp av skrift, grafik, layout, siffror och andra semiotiska resurser, och dessa
Vi tackar Erik Wellanders fond, som generöst bidrog till att vårt projekt om NPM-språket kunde
starta. Tack också till Greger Andersson, som stöttat projektet och kommenterat denna artikel, lik-
som till de tre anonyma granskare som kommit med värdefulla synpunkter.
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enheter används för att göra de anställda redovisningsskyldiga. Vi menar att
detta språk är en del av en process där makt förflyttas från forskare och lärare
till ledningen. Det underminerar professionerna och riskerar att försämra – inte
förbättra – kvaliteten.

Artikeln knyter an till debatten om det som brukar kallas New Public
Management (NPM). Det handlar om en marknadsanpassning av den offent-
liga sektorn, en konkurrensutsättning där vi som kunder gör val på en politiskt
inrättad marknad, om det så är eleven som väljer sin skola eller pensionären sitt
hemtjänstföretag. Olika granskningar används för att kontrollera kvaliteten,
vilket antas bidra till att skattepengar används effektivt. Nya styrmodeller in-
förs, och de importeras från den privata sektorn. 

I den offentliga debatten har kritiken mot NPM tilltagit. En återkommande
invändning är att professionerna försvagas och att allt mer av arbetet handlar
om att fylla i rapporter och utvärderingar. Läkaren eller läraren får mindre tid
att träffa patienter och elever, och vad som är kvalitet i deras arbete definieras
i stor utsträckning utanför professionen, i olika resultatmätningar (Zaremba
2013). Det har sagts att en tysthetskultur håller på att breda ut sig, att offentligt
anställda blivit rädda för att framföra kritik (Willig 2012). Det finns en risk att
tilliten urholkas, både på så vis att de nya styrmodellerna går på tvärs mot det
professionella omdömet och att tilliten till det offentliga i stort minskar. Det har
regeringen tagit fasta på och i ett pressmeddelande aviserat en ny styrning av
offentlig sektor bortom NPM, där professionernas kunnande uppvärderas (Re-
geringskansliet 2014).

Från universiteten har liknande kritiska röster hörts. Det har noterats att en
ny och större byråkrati vuxit fram för att administrera alla granskningar och ut-
värderingar, och att dessa i grunden bygger på ett misstroende mellan styrande
och styrda, där lärare och forskare inte är delaktiga i att definiera vad som ska
räknas som kvalitet (Enkvist 2015). I Storbritannien, där NPM slog igenom ti-
digare än i Sverige, har det sagts att vi bevittnar »the slow death of the univer-
sity» (Eagleton 2015).

Vi intresserar oss för NPM ur ett språkvetenskapligt och semiotiskt perspektiv.
Vårt allmänna syfte är att göra en kritisk och multimodal diskursanalys av uni-
versitetens kommunikation. Mer exakt beskriver vi hur NPM tar sig uttryck i ett
nytt språk. Detta språk används på olika sätt i skilda dokument, och vi diskuterar
hur det påverkar universitetens kärnverksamhet, forskning och undervisning. Att
analysen har ett kritiskt mål innebär att vi intresserar oss för diskursers effekter
och deras roll i reproduktionen av maktförhållanden (Fairclough 1995 kap. 1). I
det ligger en ideologikritisk ambition att frilägga de idéer och värden som språk-
liga och multimodala uttryck förmedlar (van Dijk 1998). En sådan kritisk posi-
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tion har inte absoluta sanningsanspråk, utan ska ses som ett sätt att bidra till för-
ståelsen av en socialt laddad fråga, i vårt fall av hur NPM-språket riskerar att om-
vandla och urholka det som forskare och lärare gör, utifrån en redovisning av den
egna tolkningsgrunden (Wodak & Meyer 2009). Att diskursanalysen är multimo-
dal innebär att vi tar fasta på hur olika semiotiska resurser tas i bruk i kommuni-
kation (Machin 2013, Ledin & Machin u.u.).

Vårt diskursbegrepp bygger på Foucault 1977, där diskurser blir till världs-
bilder eller en socialt konstruerad kunskap. Den diskurs vi intresserar oss för
kan kallas en nyliberal managementdiskurs. Den bygger på idéer om att offent-
liga verksamheter ska konkurrensutsättas och att tydliga styrmodeller och åter-
kommande utvärderingar förbättrar kvaliteten. I en sådan diskurs blir universi-
teten till marknadsplatser. Vi utgår vidare från att diskurser kommuniceras ge-
nom en design (Kress & van Leeuwen 2001). Design tar fasta på hur diskurser
materialiseras och blir till social interaktion. Designen ger en mall för hur se-
miotiska resurser kommer till uttryck i multimodala texter.

Utifrån dessa utgångspunkter gör vi en fallstudie av Örebro universitet. Vi
analyserar hur en nyliberal diskurs kommuniceras genom en design som byg-
ger på samordning. Det som lärare, forskare och studenter gör fragmenteras
och bryts sönder i isolerade komponenter, i enheter eller produkter, som grup-
peras och relateras till varandra på ofta godtyckliga sätt. Designen tillåter
många semiotiska resurser att kombineras: skrift, foton, siffror, färg, layout och
grafik. Resultatet kan bli en skriftlig punktlista, en siffertabell eller en uppsätt-
ning färgglada grafiska boxar. Detta leder till en omfattande rekontextualise-
ring av sociala praktiker (van Leeuwen 2008), av vad som görs i olika ämnen.
Allt behandlas på samma principiella sätt, processas i samma slags enheter, vil-
ket ger ledningen möjlighet att styra och utvärdera de anställda. Vi får ett nytt
multimodalt managementspråk som är frikopplat från universitetets forskning
och undervisning. Detta nya språk tillåter inte invändningar, utan är designat
för att mota bort kritisk diskussion.

1. Målstyrning, New Public Management och 
nyliberalism
Att den offentliga sektorn ska vara sparsam med skattebetalarnas pengar och
använda dem på ett effektivt sätt är nog de flesta överens om. Inte minst före-
språkare av välfärdsstaten har argumenterat så och gärna utifrån begreppet
målstyrning. Redan 1954 lanserade Drucker målstyrning, management by ob-
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jectives, på amerikansk botten. Här ingick att göra de anställda delaktiga i fö-
retagets mål och följa upp resultat. Målstyrning kom att spridas till den offent-
liga sektorn. Politikerna kunde då visa ansvar för skattebetalarnas pengar och
fick möjlighet att se till att de användes effektivt. I Sverige blev målstyrning ett
allt vanligare begrepp på 1980-talet när s.k. programbudgetering, efter ameri-
kansk förebild, infördes i statsapparaten för att styra att offentliga medel använ-
des enligt politikernas intentioner (Amnå 1981).

Begreppet New Public Management lanserades av samhällsvetenskapliga
forskare och står för något mer än målstyrning. På 1980-talet skedde stora pri-
vatiseringar av den offentliga sektorn i exempelvis Thatchers England, och för
att beskriva den utvecklingen myntar Hood (1991) NPM. Det har ingen exakt
definition. Hood säger att det inte längre rör sig om bara målstyrning och upp-
följning, utan att det handlar om en marknadsanpassning och konkurrensutsätt-
ning, där den offentliga sektorn bryts ner i företagsliknande enheter som under-
kastas kommersiella villkor. Nya managers, utan bakgrund i de professioner
som ska styras, tar över kontrollen och har till uppgift att öka produktiviteten.
I Pollitt & Bouckaert 2013 ges en översikt över hur NPM slagit igenom på va-
rierande sätt i olika länder, inklusive Sverige, där genomslaget är senare än på
många andra håll (s. 305 ff.).

I Halls (2012) beskrivning av NPM betonas för det första strävan att skapa
marknader i offentlig sektor, vilka i Sverige som regel är politiskt konstruerade,
som exempelvis vårdvalet. För det andra betonas en kundorientering, ett fokus
på output, på resultatmätningar. NPM innebär en tydlig övergång från regel-
styrning – där socialsekreteraren eller sjuksköterskan använder sin professio-
nella kunskap i linje med det regelverk som finns – till en outputstyrning, där
produktiviteten och kundbemötandet står i fokus och mäts. För det tredje upp-
märksammas rationaliteten i de styrsystem som används och som kan heta
Lean, Top Quality Management (TQM) eller Balanserat styrkort. Hall visar hur
sådana system, som gör de anställda redovisningsskyldiga, används i vården,
kommunen och på ett universitet. Styrsystemen förutsätter att offentliga verk-
samheter kan regleras och mätas på ett och samma sätt i enlighet med företags-
principer. Lean har sitt ursprung i den japanska bilindustrin, och det kan note-
ras att även den svenska kyrkan använder TQM, fast förkortat till Q, kvalitet
(Linde 2010).

Den samhällsvetenskapliga kritik som riktats mot NPM ligger i linje med
den som framkommit i den offentliga debatten. Ju mer verksamheter kon-
trolleras, desto mer går tilliten förlorad till tjänster och professioner. Vi får vad
Power (1997) kallar an audit society, ett granskningssamhälle, där en ny

http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/EUA_Global_University_Rankings_and_Their_Impact_-_Report_II.sflb.ashx
http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/EUA_Global_University_Rankings_and_Their_Impact_-_Report_II.sflb.ashx
https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/article/view/947
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managementbyråkrati knuten till ledningen och själv aldrig utsatt för utvärde-
ringar växer fram. För de anställda innebär det att allt mer tid får läggas på rap-
portering, på olika mätningar, i stället för på professionella uppgifter. Det finns
risk för en avprofessionalisering, då managers utan professionell expertis be-
stämmer verksamhetens prioriteringar utifrån olika nyckeltal. Enligt Power
(1997 s. 97) förändrar detta professionerna. Det uppstår »new mentalities, new
incentives and perceptions of significance».

Vi ser denna utveckling som en del av en nyliberal förändring där markna-
diseringen breder ut sig och begränsar statens och politikens uppgifter. Det
handlar enligt Colás (2005 s. 70) om »extending and deepening capitalist mar-
ket relations in most spheres of our social lives», inklusive universiteten. I
denna ideologi förutsätts att »individen önskar göra val på en marknad», fri
från »statligt tvång» (Hall 2012 s. 111). Det är mot denna bakgrund vi talar om
en nyliberal managementdiskurs.

2. Marknads- och varutänk i universitetens 
kommunikation
I multimodal och språkvetenskaplig forskning har det noterats att universite-
tens kommunikation kommersialiserats. I presentationsbroschyrer och på
webbplatser används luftiga layouter med matchande färger, foton och grafiska
profiler, och läsarna tilltalas på ett informellt sätt (Teo 2007, Zhang & O’Hal-
loran 2013). Fotona har en personlig och positiv karaktär och adresserar poten-
tiella studenter som kunder som erbjuds inte bara en examen utan också upple-
velser, en ny livsstil, snarare än krävande studier.

I den kritiska diskursanalysen har det ökande inslaget av reklam- och affärs-
språk uppmärksammats. Fairclough (1993) var tidigt ute i en studie av platsan-
nonser och andra universitetsdokument. Enligt Fairclough kommunicerade
språket att vi inte så mycket hade att göra med ett universitet som ett företag
som ville sälja »goods, services, organizations, ideas or people» (s. 14) – en
iakttagelse som alltså görs samtidigt som Hood (1991) myntar begreppet NPM.

Sen dess har många uppmärksammat buzzwords i mission statements, dvs.
abstrakta och positivt laddade värdeord i olika visionstexter, med tydlig kopp-
ling till affärsvärlden. Dit hör »entrepreneurial» (Mautner 2005), »human cap-
ital», »innovative», »competitive», »globally engaged» och »enterprise» (Hol-
borow 2013, Morrish & Sauntson 2013). Sådana ord är, som Nyström Höög

https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/article/view/947
https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/article/view/947
https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/article/view/831
http://www.humsam.uu.se/digitalAssets/211/211639_autonomireformen-en-kompl-unders.pdf
http://www.humsam.uu.se/digitalAssets/211/211639_autonomireformen-en-kompl-unders.pdf
http://www.humsam.uu.se/digitalAssets/211/211639_autonomireformen-en-kompl-unders.pdf
http://www.humsam.uu.se/digitalAssets/211/211639_autonomireformen-en-kompl-unders.pdf
http://www.humsam.uu.se/digitalAssets/211/211639_autonomireformen-en-kompl-unders.pdf
http://www.humsam.uu.se/digitalAssets/211/211639_autonomireformen-en-kompl-unders.pdf
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(2015) visar, allmänt spridda i visions- och värdegrundstexter även i den
svenska offentliga sektorn; exempelvis framställer sig polisen som »engage-
rade», »effektiva», »flexibla», med fokus på »ständig utveckling» och »resul-
tat».

Chiapello & Fairclough (2002) beskriver detta som ett »empty management
speak». Vi menar, med stöd av den samhällsvetenskapliga forskningen om
NPM, att det rör sig om ett språk som allt mer påverkar och omvandlar det som
görs på universiteten. I Halls (2012) statsvetenskapliga undersökning av NPM
ingår ett stort svenskt universitet (»x-universitetet»). Hall konstaterar att
granskningssamhället gör sitt första intåg på 1990-talet med Bolognareformen,
som lägger fokus på output, så att universiteten exempelvis får betalt för antalet
examinerade studenter och att resultatbaserade utvärderingar börjar ligga till
grund för resursfördelning. Åtminstone retoriskt befinner sig universiteten nu
på en marknad för högre utbildning, dock en inte minst i Sverige hårt reglerad
marknad, där bland annat staten genom s.k. takbelopp bestämmer maxantalet
studenter på lärosätena. 

X-universitetet skrev på 1990-talet en strategisk plan, som de anställda
kunde förlöjliga som ett »empty management speak». I dag, när den tredje stra-
tegiska planen är antagen och kopplad till visioner, mål och en omfattande re-
dovisningsskyldighet för personalen, uppfattas och används den som styrande
för verksamheten. Detta genomslag är kopplat till utvecklingen av IT-system,
som tillåter ett storskaligt ansvarsutkrävande, och till framväxten av en man-
agementbyråkrati med ansvar för allt granskande. Vi får en auktoritet som lig-
ger i granskningssystemen som sådana och som ger sken av att vara neutral och
objektiv (Hall 2012 s. 199). Att NPM fått ett faktiskt genomslag de senaste åren
styrks av Hasselbergs (2012) analys av kommodifieringen av universiteten, av
hur forskning allt mer fungerar som en vara på en marknad.

3. Multimodala utgångspunkter: affordanser och design
Vår ansats hör allmänt hemma inom den multimodala kritiska diskursanaly-
sen (Machin, 2013, Ledin & Machin u.u.). De multimodala begrepp som vi
särskilt fokuserar är affordanser, dvs. möjligheter och begränsningar hos
semiotiska resurser (Kress 2010), och design, dvs. den generella mall eller
princip som används för att samartikulera semiotiska resurser (Kress & van
Leeuwen 2001).

http://www.humsam.uu.se/digitalAssets/211/211639_autonomireformen-en-kompl-unders.pdf
http://www.humsam.uu.se/digitalAssets/211/211639_autonomireformen-en-kompl-unders.pdf
http://cadaad.net/2007_volume_1_issue_1/12-8
http://cadaad.net/2007_volume_1_issue_1/12-8
http://www.vr.se/omvetenskapsradet/verksamhet/analysutvarderingochuppfoljning/fordelningavforskningsresurserbibliometriindikator.4.55b9d3b811f177315728000488.html
http://www.oru.se/Intern/Centrala_dokument/Styrdokument/Verksamhetsplanering/Arsredovisning_Verksamhetsberattelser/%C3%85rsredovisning 2013.pdf
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Att betona affordanser hos semiotiska resurser innebär att rikta uppmärk-
samheten mot det semiotiska arbete de historiskt har utvecklats för att göra.
Med en sådan syn kan vi säga att skrift lämpar sig för att argumentera och
förklara, layout för att separera och förena, siffersystem för att räkna och visa
på trender, inte minst om ett multimodalt verktyg som tabellen tas i bruk, så
att siffror layoutas i kolumner och rader (se Kress 2010 och Ledin 2015).
Detta ligger i linje med vår kritiska position, som ställer frågan varför vissa
resurser tas i bruk i en multimodal text och vad detta har för konsekvenser i
termer av makt och ideologi. Som vi visar i vår analys undviks exempelvis
den löpande skriftens möjlighet att resonera, förklara och väga ståndpunkter
mot varandra, vilket gör det svårt att invända mot verklighetsbeskrivning-
arna. Vi menar vidare att det i praktiken är omöjligt att säga var semiotiska
system börjar och slutar, eftersom de har en inneboende multimodalitet.
Skrift materialiseras i bokstavsformer på en tvådimensionell yta, som ett pap-
per eller en skärm, så att den kan samartikuleras med en elaborerad typografi,
och den måste få en viss utbredning på denna yta, dvs. någon sorts layout. I
vår analys visar vi bland annat hur skrift materialiseras i punktuppställningar.
Denna multimodala kombination av grafik och skrift tillåter att skeenden
bryts ner i separata enheter.

Design ska ses som en återkommande princip för materialisering av semio-
tiska resurser och som en mall som formar den sociala interaktionen. Förstasi-
dan på en tidning följer på detta vis en återkommande mall eller design, och på
samma sätt är Facebook designat för en viss social interaktion. Olika Face-
booksidor ser naturligtvis olika ut, men de går tillbaka på samma design som
tillåter bestämda multimodala uttryck och reglerar interaktionen, exempelvis
med gilla-knappen och kommentarsfält.

Kress (2010 s. 5) betonar att design ska ses som motiverad, att den bottnar
i intressen som institutioner och individer har. En designer (en individ eller
institution) använder vissa resurser, utformade för att tjäna vissa syften. Ut-
ifrån sina affordanser kommer skrift, foto, siffror, färg, layout osv. att sam-
artikuleras i multimodala texter. Vår ansats går ut på att identifiera affordan-
serna hos de resurser som tas i bruk och visa hur de är beroende av en prin-
cipiell design.

Design är en förmedlande länk mellan diskurs och materialitet (Kress & van
Leeuwen 2001). Semiotiska resurser och system har utvecklats i relation till
varandra i mer eller mindre konventionaliserade multimodala helheter (Kress
2010 s.132 ff.) som beroende på teknologier och ideologier får en bestämd ma-
terialitet. Voloshinov (1973 s.11) betonar i sin marxistiska semiotik tecknets
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materialitet: »consciousness itself can arise and become a viable fact only in
the material embodiment of signs». Vårt individuella och kulturella medve-
tande existerar alltså genom tecken, i social interaktion, och tecknet är för Vo-
loshinov till sin natur ideologiskt. Semiotiska fenomen måste ses som situerade
och materialiserade, och för oss blir analysen av multimodala helheter ett sätt
att avslöja ideologier (Hodge & Kress 1988, Machin 2013) på ett liknande sätt
som i kritisk lingvistik (Wodak & Meyer 2009).

När vi analyserar hur diskurser kommuniceras genom en design använder vi
begreppet rekontextualisering av social praktik (van Leeuwen 2008). Idén är att
det som görs i sociala praktiker, exempelvis av bestämda studenter, lärare och
forskare, kan representeras språkligt eller visuellt på olika sätt. Sociala aktörer
och handlingar kan strykas, abstraheras, kollektiviseras eller bytas ut, och hän-
delseförlopp kan kastas om eller ges olika perspektiv och poänger. I detta fun-
gerar diskurs som en socialt konstruerad kunskap om sociala praktiker, idéer
om varför praktiker ser ut som de gör, vilka som är inblandade och vilka värden
som står på spel.

Vi analyserar alltså hur affordanser hos semiotiska resurser utnyttjas i mul-
timodala texter, hur sociala praktiker rekontextualiseras och hur sådana re-
kontextualiseringar är beroende av designen av en nyliberal managementdis-
kurs. 

4. Fallstudie av Örebro universitet: material och metod
Att vi gör en fallstudie av Örebro universitet har praktiska skäl. Vi har båda va-
rit anställda där, vilket innebär att vi har kännedom om och relativt enkelt kun-
nat få tillgång till olika dokument. Dessutom har vi kunskap om de faktiska so-
ciala praktiker som styrs och granskas. Vi har alltså inte valt Örebro universitet
av något principiellt skäl, som att lärosätet skulle vara mer eller mindre präglat
av NPM än andra universitet eller offentliga institutioner.

Örebro högskola blev 1999 universitet tillsammans med Karlstad och Växjö.
En period av expansion följde långt in på 00-talet, inte minst så att många nya
professorer anställdes och forskarutbildningsämnen inrättades. Den stora frå-
gan under den senare delen av 00-talet var inrättandet av en läkarutbildning, nå-
got som blev verklighet 2010. I skrivande stund har lärosätet enligt egen upp-
gift 17 000 studenter och 1 200 anställda, varav 130 professorer.
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En första vision antogs 2004 och tematiserade det unga och växande univer-
sitetet. Personal, studenter och andra intressenter inbjöds att delta i arbetet med
visionen, som blickade tio år framåt i tiden och kallades Vision 2015. Den
kopplades inte systematiskt till strategier, utvärderingar och nyckeltal, och vi
uppfattar att den inte hade någon större påverkan på forskares och lärares var-
dagsarbete.

När en ny rektor tillsattes 2008 startades ett nytt visionsarbete, nu kopplat till
granskningar och mätningar. En forskningsutvärdering, ORU2010, identifie-
rade starka och svaga forskningsmiljöer, och nya byråkrater anställdes och
knöts till ledningen, som en specialist på databasen Web of Science. I utveck-
landet av ett nytt styrsystem sågs framtagandet av en mer handfast vision än
den förra som viktigt. En respekterad professor fick i uppdrag att leda arbetet,
och liksom förra gången välkomnades all personal att delta enligt den klassiska
målstyrningsprincipen om att de anställda ska vara delaktiga. Visionen antogs
2011 och hade ett femårsperspektiv fram till 2016. Den kopplades till strategier
för att kunna implementeras systematiskt, och i ett särskilt dokument slogs
nyckeltal fast för kort- och långsiktiga mål. I årsredovisningen för 2013 be-
skrivs den nya styrningen (s. 2):

Visionen »Örebro universitet är ett framstående universitet med ämnesmässig
bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla» är ständigt levande i våra dis-
kussioner om nödvändiga prioriteringar och strategiska satsningar. Till visionen
är kopplat strategier inom fyra områden utbildning, forskning, samverkan samt
den attraktiva studie- och arbetsplatsen. Inom samtliga dessa områden finns dess-
utom kort- och långsiktiga mål som vi följer kontinuerligt och mäter vår utveck-
ling mot.

Det nya styrsystemet innebar för institutioner och akademier att delar av verk-
samhetsplaneringen låg nere under 2012 i väntan på att det skulle sjösättas, vil-
ket det gjorde under 2013, formaliserat i ett verksamhetshjul som reglerar
deadlines för när centrala dokument och möten ska lämnas in och hållas under
kalenderåret.

I vårt material ingår de grundläggande styrdokumenten. Materialinsamlingen,
som har utförts under läsåret 2014–15, innefattar även ett etnogra- fiskt arbete.
Vi har sparat mejl från chefer och ledning som berör styrningen, PowerPoint-pre-
sentationer och dokument från olika möten, som vi i många fall också själva när-
varat vid. Vi har följt upp institutionernas verksamhetsplaner, särskilt från Insti-
tutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS). 

Vi har intervjuat ansvariga på olika nivåer: centrala administratörer, prefek-
ter, dekaner, enhetschefer, bibliometriker, ämnesansvariga och andra som på
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ett eller annat sätt har en tydlig roll eller insikt i styrningen.1 Vi gör i denna ar-
tikel ingen analys av intervjuerna, men vill understryka att de varit viktiga både
för att få tillgång till material och för att förstå vilken roll olika dokument spe-
lar, inte minst hur de är relaterade till varandra. Metodologiskt innebär detta att
vi med Agars (1980) ord kunnat växla mellan emic och etic, mellan ett insider-
och outsiderperspektiv.

I denna artikel använder vi delar av vårt material för att visa hur NPM-språ-
ket bottnar i olika men relaterade dokument som tillsammans säkrar att styr-
ningen når det som forskare och lärare gör. I avsnitt 5 analyserar vi hur den ny-
liberala ideologin och styrningen sätts upp. Vi använder två presentationsbro-
schyrer, den engelska A presentation of Örebro University och den svenska Vi-
sion 2016, publicerade 2012, och det centrala styrdokumentet Vision, mål och
strategier från 2011. I avsnitt 6 tar vi oss an semiotiska resurser som används
för att göra de anställda redovisningsskyldiga. Vi tar avstamp i nyckeltalen i
dokumentet Målområden samt kort- och långsiktiga mål från 2012. Vi analy-
serar bibliometriska tabeller i en institutionsdialog från 2014 och jämför med
ett stapeldiagram i den engelska presentationsbroschyren. Vi visar hur kraven
på ökad publicering hanteras i den aktivitetsplan som är ett obligatoriskt inslag
i verksamhetsplanerna och jämför en verksamhetsplan för 2014–16 med en
plan för 2011–13, skriven innan det nya styrsystemet infördes. I avsnitt 7 gör
vi, utifrån en PowerPoint-presentation från 2015 av en kommande forsknings-
utvärdering, en kortare analys som illustrerar hur det multimodala NPM-språ-
ket är frikopplat från sociala praktiker. Den sociala praktik som vi valt att fo-
kusera är forskning (se Ledin & Machin 2015 för analyser av undervisningsdo-
kument).

Metodiskt bygger vår ansats på att visa hur olika semiotiska resurser samver-
kar för olika syften i den nyliberala managementdiskursen, alltid med olika
slags samordning som designprincip. En huvudsak är att identifiera rekontex-
tualiseringar av sociala praktiker, och här utgår vi särskilt från van Leeuwens
(2008) modeller för den språkliga och visuella representationen av aktörer och
handlingar, utformade i traditionen av systemisk-funktionell lingvistik. För ex-
empelvis sociala aktörer ger det systemiska nätverket, som vi använt för att va-

1 Vi har gjort ett femtontal längre intervjuer, på mellan en halv och två timmar, och haft många kor-
tare samtal om projektet med olika personer. De kritiska tolkningarna i artikeln är våra egna och
riktar sig inte mot Örebro universitet i sig utan tar fasta på och vill belysa faror med NPM-språket.
Vi tackar dem som avsatt tid för vårt projekt. Det tillmötesgående vi mött, trots vår kritiska ansats,
pekar på att en traditionell offentlighetsprincip är levande. Samtidigt har vårt projekt inte rönt upp-
skattning hos den högsta ledningen. Att så är fallet bidrar till att vi inte vill göra någon utförlig re-
dovisning av intervjuerna, där olika hållningar till universitetets nya styrning kom fram. 
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lidera våra iakttagelser, ett femtiotal betydelseval som grammatiskt kommer
till uttryck med hjälp av referens, definithet, nominalisering m.m. och som gör
att sociala aktörer kan individualiseras, kollektiviseras, exkluderas m.m. (s.
52). Vi följer Holmbergs & Karlssons (2013) svenska terminologi för den sys-
temisk-funktionella språkanalysen vad gäller exempelvis verbprocesser och
deltagarroller. Ytterligare en huvudsak är att identifiera affordanser i de mul-
timodala texterna. Här utnyttjar vi olika standardverk, som Kress & van
Leeuwen 1996 och Machin 2007 om visuella representationer och layout,
Barthes 1977 om foton, Kress & van Leeuwen 2002 om färg och Ledin 2015
om listor och tabeller. Analysen är kvalitativ, och vi hänvisar till olika begrepp
och ingångar i sitt sammanhang, när vi tar oss an en viss semiotisk resurs. 

5. Semiotiska resurser i visionen och strategierna
Visionen för universitetet kommuniceras på många olika sätt. Bland annat gjor-
des år 2012 presentationsbroschyrer på engelska och svenska. Figur 1 är häm-
tad från den engelska presentationsbroschyren på 16 sidor, och figur 2, som vi-
sar målet för forskning, från den 18-sidiga broschyren Vision 2016. Broschy-
rerna är i A4-format, tryckta på blankt papper och inledda med en text från rek-
tor. Skrift används också i olika success stories från framgångsrika professorer
men visuella representationer och särskilt foton får stort utrymme. 

I figur 1 återges en sida som använder foton som den dominerande semio-
tiska resursen och avbildar miljöer och personer med ljus och rymd i en lay-
out med inramade boxar. En viktig affordans hos foton är att de avbildar. De
liknar på ett direkt sätt något i världen, till skillnad från språkets abstrakta och
symboliska tecken. Som Barthes (1977) uttrycker det saknar foton i sig kod,
de avbildar, men gör så med konnotationer, så att de mycket väl kan tolkas
utifrån kulturella koder. Detta blir för Tagg (1988) fotots ideologiska finess.
Det skapar en åskådare med direkt tillgång till världen men döljer samtidigt
själva produktionen eller framställningen. I fotona i figur 1 ser vi omedelbart
byggnader, interiörer, personer på ett sätt som inte vore möjligt i en språklig
representation.

Fotona bär alltså på symboliska och ideologiska betydelser, även om deras
direkthet tenderar att naturalisera dessa. I vårt fall används tecken för rymlig-
het, luftighet och utrymme metaforiskt (Lakoff & Johnson 1980). Det handlar
om att ha råd med rum, att kunna andas fritt och lätt, lyxen och friheten i stora
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Figur 1. Sida med foton hämtad från
den engelska presentationsbroschyren
A presentation of Örebro University,
publicerad 2012, tillgänglig på 
http://www.oru.se/PageFiles/59962/
ORUpres_eng_web.pdf 
(nedladdad 19.8.2015).
utrymmen. Genomgående i universitetets presentationsmaterial återfinner vi
öppna och luftiga gemensamhetsutrymmen, stora glasväggar som låter inne
och ute mötas och öppnar för kommunikation, trappor som letar sig uppåt. Det
finns inga stängda rum, inga stora kollektiv, utan personer är för sig själva eller
samtalar lättsamt.

Fotona har en dynamik som skapas av beskärningar och kameravinklar men
även av själva layouten, där olika stora foton varieras och där den unga kvinnan
till höger är störst och interpersonellt framhävd. Hon vistas i ett öppet utrymme
med stora glasrutor, lutar sig framåt och läser. Med hjälp av skrift skulle hon
kunna ges en röst och presentera sig, men fotona i broschyrerna ska ofta förstås
metonymiskt. Det innebär att det unika hos en person eller ett objekt inte är in-
tressant i sig. I det här fallet ska kvinnan rimligen tolkas som en generisk stu-
dent. I en annan närbild längst ner till höger finns två böcker med patina; en me-
tonymi som skulle kunna tolkas som ’humaniora’ eller ’studier’.

På samma sätt representeras vetenskap metonymiskt i en närbild av provrör,
varav ett lyfts upp av fingrar, så att innebörden blir av typen ’engagemang i

http://www.oru.se/PageFiles/59962/ORUpres_eng_web.pdf
http://www.oru.se/PageFiles/59962/ORUpres_eng_web.pdf
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Figur 2. Sida med målet för forskning,
hämtad från presentationsbroschyren
Vision 2016, publicerad 2012, till-
gänglig på http://www.oru.se/Extern/
OmUniversitetet/Informationsmate-
rial/%C3%96rebro_universitet_Vi-
sion2016.pdf (nedladdad 19.8.2015).
forskning’. Forskning skildras genomgående med konkreta objekt från natur-
vetenskap och medicin – i figur 2 återkommer ett provrör och annars är mole-
kyler vanliga. På så vis blir forskning något konkret och åskådligt samtidigt
som dess komplexitet försvinner. All forskning inom olika ämnesområden
kommer till uttryck genom dessa naturvetenskapliga metonymier. Det starkt
beskurna fotot på Teknikhuset, med en dramatisk, uppåtriktad kameravinkel,
finns som synes i både figur 1 och 2, med något olika beskärning.

En viktig metaforisk betydelse i universitetets visuella kommunikation är
’rörelse’. Vi anar att människor och verksamheter är på väg, att de är fram-
gångsrika och når nya höjder, som i det återkommande fotot av Teknikhuset.
Trappor är vanliga, som överst till vänster i figur 1, och konnoterar ’fart’ och
’energi’ och kan tolkas som en metafor för ’framgång’. I figur 2 är layouten så-
dan att fotona ordnas stigande åt höger. De är, liksom hela universitet, på väg
uppåt. Längst ner till vänster i figur 1 finns ett foto av ett vågformat räcke. Det
pockar på en metaforisk tolkning som innefattar ’dynamik’ och ’framåtdriv’.

I layouten återkommer en design som bygger på samordning, på att boxa och
rama in semiotiska enheter. Som Kress & van Leeuwen (1996 kap. 3) framstäl-

http://www.oru.se/Extern/OmUniversitetet/Informationsmaterial/%C3%96rebro_universitet_Vision2016.pdf
http://www.oru.se/Extern/OmUniversitetet/Informationsmaterial/%C3%96rebro_universitet_Vision2016.pdf
http://www.oru.se/Extern/OmUniversitetet/Informationsmaterial/%C3%96rebro_universitet_Vision2016.pdf
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Figur 3. Sida med målet och strate-
gierna för forskning, hämtad från
dokumentet Vision, mål och strate-
gier för Örebro universitet. Beslutad
av universitetsstyrelsen 26.10.2011. 
ler det har vi att göra med konceptuella processer, och de är, i vår tolkning, en
blandning av klassificerande och analytiska processer. Tolkar vi in klassifice-
rande processer i figur 1 blir fotona del av (underförstådda) taxonomier och
hierarkier, och som analytiska enheter blir fotona infogade i (inte utsagda)
del-helhetsrelationer. Relationer av det här slaget suggereras av layouten, men
de sägs alltså inte ut, utan vi får konnotationer till en abstrakt modalitet (Kress
& van Leeuwen 1996 kap. 5), till en verklighetsbeskrivning där logik och pre-
cision ligger till grund för framställningen. Samma grundläggande design åter-
kommer i figur 2, där två foton och ett skriftblock samartikuleras som separata
enheter under en rubrik.

Målet för forskning i figur 2 är ett av fyra mål vid sidan av utbildning, sam-
verkan och den attraktiva studie- och arbetsplatsen. Detta innebär i sig en sön-
derdelning av sociala praktiker. Det förutsätts att forskning ska förstås skilt
från undervisning, samverkan och attraktivitet. Målet skriver ut de för NPM så
typiska värdeorden, lite som ett eko av fotonas konnotationer: »fri och kreativ»,
»gränsöverskridande», »attraherar», »kvaliteten» – layouten i figur 2 signalerar
som sagt också metaforiskt att universitetet är på väg mot nya framgångar. Pre-
sentationsbroschyrerna stämmer in på det som tidigare observerats av forskare
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som intresserat sig för hur marknadiseringen av universiteten tar sig uttryck
språkligt och multimodalt (se avsnitt 2 ovan).

Poängen med NPM är att styra vad de anställda gör och på så vis öka pro-
duktiviteten. De värden som visionen och målen uttrycker med hjälp av foton
och layout måste operationaliseras. Det sker i strategierna, och i figur 3 visas
de som rör forskning. Strategidokumentet antogs av universitetsstyrelsen 2011.
Det är ett åttasidigt häfte i A5-format, tryckt i färg på glättat papper, som ska
fungera som en referens- eller handbok för universitets arbete.

Nu är skrift den viktigaste semiotiska resursen, tillsammans med layout
och grafik. Skriften är placerad i en punktlista som är numrerad 2.1, 2.2, 2.3
och 2.4, vilket konnoterar en logisk och teknisk indelning, utan att det sägs
vilken indelning det mer exakt skulle vara. Som figur 3 visar är layouten är
återigen luftig. Även strategierna unnar sig lyxen och friheten i att ha ut-
rymme, och en mild blå färgskala går igenom rubrikerna (liksom i figur 2) på
ett harmoniskt sätt.

Strategierna inleds med »Vi ska...». Det modala verbet »ska» uttrycker för-
pliktelse, att det rör sig om åtaganden för det återkommande pronomenet »vi».
Pronomenet är vad van Leeuwen (2008 s. 47) kallar överdeterminerat och ingår
i många sociala praktiker. I strategierna ska detta »vi» i tur och ordning »kva-
litetspröva», »utveckla», »stimulera» och »uppmärksamma». Dessa verb i in-
finitiv betecknar materiella processer, vilket är typiskt för styrdokument, där
yttre beteenden som är påverkbara och kan mätas listas. Det »vi» som åtar sig
att »stimulera aktiviteter» i 2.3 och »uppmärksamma forskningsresultat» i 2.4
vetter mot ledningen. Forskare blir mer inblandade när det handlar om att i 2.2
»utveckla våra internationella forskningssamarbeten». Detta förefaller ogörligt
utan inblandade forskare. Det finns dessutom något speciellt med växlingen
mellan första personens pronomen i grundform (»vi») och possessiv form
(»våra») enligt syntaxen: »Vi ska VERB våra NOMINALGRUPP.» Här kodar
grundformen den handlande aktören, medan den possessiva formen markerar
inblandning i det som uttrycks av nominalgruppen. De dubbla pronomenen an-
tyder ett tilltal ovanifrån – jämför påbud i skolsammanhang av typen »Vi tvät-
tar våra händer».

Det »vi» som får saker att hända rör sig alltså i alla universitetets praktiker
och är inblandat i all forskning. Det uttrycker ett ledningsperspektiv och drar
mer eller mindre in faktiska forskare i sin referens. Från ledningens håll ska det
ses som helt inkluderande – i målet för forskning sägs det metonymiskt att detta
»vi» »är ett universitet». Från de anställdas håll är det möjligt att tolka in ett
exkluderande management-vi som övervakar det som sker. Att »vi» har en väx-
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lande och tvetydig referens i managementspråk framgår av Karlssons (2004)
studie av texter för butiksanställda. Redan titeln, »Vad vill vi att kunden ska
köpa?», låter ana spänningen mellan en inkluderande och en exkluderande re-
ferens.

Utöver »vi» finns det inga handlande aktörer i strategierna (vilket van
Leeuwen 2008 s. 28 kallar exclusion). Det beror på att det som forskare gör no-
minaliseras. I stället för en verbprocess förankrad i tid och rum får vi en gram-
matisk metafor, en nominalisering, oftast »forskning» men också »publice-
ring», där skeenden behandlas som ting. Grammatiskt öppnar det för att bilda
långa sammansättningar, som »forskningssamarbeten», »forskningsresultat»
och »forskningsaktiviteter», en sammansättning som ju täcker in precis allt
som forskare gör. Det öppnar också för långa nominalgrupper med bestäm-
ningar, som »ökad internationell vetenskaplig publicering», vilket gör fram-
ställningen tung. 

Till detta bidrar också samordning av nominalgrupper, som i »forskningsak-
tiviteter, forskningsresultat och konstnärligt utvecklingsarbete». Här radas tre
nominaliserade ting, vilket gör dem ömsesidigt uteslutande. Det är oklart på
vad sätt »konstnärligt utvecklingsarbete», som ju nämns under målet för forsk-
ning, mer exakt inte ingår i »forskningsaktiviteter», vilket är en fråga som
skulle kunna diskuteras. Men samordningen gör att konflikter och intressemot-
sättningar undertrycks. Allt blir behandlat var för sig. Att strategierna finns i en
numrerad lista ger ytterligare en samordning på en högre nivå, återigen med re-
sultatet att det som forskare gör fragmenteras och bryts upp i principiella enhe-
ter som utesluter varandra och som är möjliga att styra och kontrollera för tex-
tens »vi».

Sociala praktiker fragmenteras alltså i komponenter eller produkter och be-
handlas alla lika med en teknisk och abstrakt modalitet. Det finns i strategierna
ingen skillnad på forskning i medicin, måltidskunskap, rättsvetenskap eller
svenska. Redan i fotona i figur 1 kunde vi se en sådan fragmentering, där uni-
versitetet skildras som bestående av separata boxar, som rymmer mycket olika
företeelser men som genom designen samordnas. 

Participet »ökad» i 2.1 ger liksom infinitiven »öka» i 2.3 en huvudinnebörd.
I fotona såg vi hur dynamik, förändring och framgång kommunicerades visu-
ellt. Med skriften kan sådant naglas fast med verbet »öka» så att det blir tydligt
vad som avses: mer publikationer, forskningsmedel, internationalisering etc.
Ord kan sedan omvandlas till siffror och produktiviteten mätas, vilket vi kom-
mer tillbaka till i nästa avsnitt.
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En grundläggande affordans hos en lista är att den separerar, abstraherar och
reifierar skeenden (Ledin 2015). Det som förtecknas är vanligen ett paradigm,
en grupp samhöriga kulturella företeelser. I vårt material är det ofta oklart på
vilket sätt listade enheter är samhöriga. I strategierna är det inte minst punkt 2.4
som avviker genom att bli självrefererande. Den strategin går ut på att göra så-
dant som »bidrar till att uppfylla universitetets övergripande mål», dvs. den re-
fererar tillbaka till målen och visionen. Genomgående i vårt material är att do-
kumenten är självrefererande och beroende av varandra. Foton, färger och lay-
out kommer tillbaka och upprepas, så att målet i figur 2 citeras igen i figur 3.
Strategierna fungerar som universitetets lag eller bibel och citeras in extenso
när verksamhet ska planeras och rapporteras, i exempelvis en verksamhetsplan
eller på ett möte.

Sett till rekontextualisering av sociala praktiker tar alltså skriften bort fak-
tiska aktörer och det de gör. Hall (2012 s. 118) säger i sin läsning av en vård-
vision att ett ospecificerat »vi», som framstår som en kollektiv vilja, är den do-
minerande aktören. De aktörer som aldrig nämns är de som utför arbetet på den
aktuella kvinnokliniken: läkare, sjuksköterskor och barnmorskor. Se också
Karlssons & Nikolaidous (2011) språkvetenskapliga analys av hur praktiskt
vårdarbete rekontextualiseras i genrer och diskurser som ägs av ledningen.

En liknande rekontextualisering finns i fotona, som bygger på en snäv iko-
nografi (Machin 2007 kap. 2), där en begränsad uppsättning individer, naturve-
tenskapliga objekt, rum och byggnader förs samman och återkommer på ett sätt
som systematiskt ger metonymier och metaforer (jfr van Leeuwen 2008 kap.
9). Det finns inga kollektiv. Komplexiteten och variationen i olika slags forsk-
ning försvinner, samtidigt som den samordning och fragmentering som de-
signen ger upphov till ger intryck av att allt grundar sig på en klar logik. Den
sociala interaktionen regleras, så att intressemotsättningar döljs. Allt och alla
blir del av en nyliberal värld präglad av ständig förändring och framgång.

6. Semiotiska resurser och redovisningsskyldighet
Strategierna sätter upp universitetets styrsystem och ger en grund för att föra
ner marknadstänket i faktisk forskning och undervisning. Fotots affordanser
gör det lämpligt för att kommunicera en vision och en ideologi men inte för
att redogöra för hur produktiviteten ska öka. För att det ska gå att mäta de ök-
ningar som språkligt slås fast måste ännu en semiotisk resurs tas i bruk, näm-
ligen siffror. Siffor införs som sagt i det 30-sidiga A4-dokumentet Målområ-
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den samt kort- och långsiktiga mål från 2012 (med diarienummer CF 13-136/
2012).

Till universitetets fyra mål knyts 29 målområden med nyckeltal, och för
varje målområde preciseras en exakt ökning numeriskt. Det förutsätts att alla
målområdena ökar samtidigt och kontinuerligt och ska mätas så (se Ledin &
Machin 2015 för en mer detaljerad analys av dokumentet). För forskning finns
fyra numrerade målområden: »2:1: Fältnormaliserad citeringsgrad (den s.k.
Kronindikatorn)», »2:2: Poäng enligt norska modellen», »2:3: Externa medel i
relation till forskningsanslag», »2:4: Antal och andel beviljade ansökningar».
Fältnormaliserad citeringsgrad är ett index som baseras på databasen Web of
Science, som vi snart kommer tillbaka till. De nyckeltal som slås fast för den
ständiga produktivitetshöjningen är för detta målområde 1,09, 1,13 och 1,15
för i tur och ordning åren 2012, 2013 och 2015.

Det är på det här sättet institutioner och anställda görs redovisningsskyldiga.
Det hålls exempelvis en dialog varje april där rektor och den centrala admi-
nistrationen möter institutionsledningar. Figur 4 visar tabeller från en sådan
dialog, närmare bestämt från det dokument som rektors stab mejlade ut 2014
till institutionen HumUS. Dokumentet består av 11 sidor tabeller med korta
språkliga kommentarer, och tabellerna mäter »prioriterade målområden»,
alltså ett urval av de 29 områdena. För forskning redovisas publicerings- och
citeringsanalyser efter varandra i varsin tabell.

Tabellen som semiotiskt verktyg bygger sina affordanser på att skrift och
siffror kombineras med layout/grafik enligt en design byggd på samordning
(Ledin 2015). Den materialiseras i rader och kolumner, som korsas i celler, som
kan ramas in som boxar. Den möjliggör jämförelser, exempelvis som i figur 4
trender över tid.  Ändå är, som vi ska visa, tabellerna i vårt material ofta under-
liga.

I figur 4 är det, särskilt om man inte är bibliometriker, märkligt med alla
akronymer i den första kolumnen, även om en sorts förklaring ges i nominal-
grupper längst till höger. »Frac P» och »NCSf» förklaras kort med »Fraktiona-
liserade publiceringar WoS» respektive »Fältnormaliserad citeringsgrad
(world level=1,0)». Det krävs fackkunskap för att veta att Frac P innebär sam-
författade publikationer från den nordamerikanska databasen Web of Science,
framtagna fraktionaliserade, alltså enligt en särskild beräkningsmodell. Ter-
men fältnormaliserad citeringsgrad känner vi igen från dokumentet med mål-
områden.

I en regelrätt tabell innehåller kolumnerna kulturellt samhöriga enheter
(Ledin 2015). I en tabell över bilmärken förväntar vi oss en kolumn med just
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Figur 4. Tabeller för publicering och citering hämtade från dokumentet Institutionsdia-
log april 2014 – HumUS. Rektors stab 16.4.2014. Dokumentet mejlades denna dag till
institutionsledningen.
bilar, varpå följande kolumner kan ta upp bränsleförbrukning, säkerhets-
klassificering, pris etc. För den som har tillräckliga bilkunskaper blir det
möjligt att utnyttja tabellens främsta affordans, som är den systematiska jäm-
förelsen. Det blir möjligt att jämföra Volvo, Skoda, Audi ur bestämda aspek-
ter och att använda jämförelserna som underlag för att fatta beslut om bilin-
köp.

Det är i figur 4 svårt att riktigt förstå på vilken grund enheter förs samman.
Tabellen för publiceringsanalys för samman P, Frac P, FAP, PP och PPS som
samhöriga enheter. I en »riktig» tabell skulle det vara möjligt att relatera enhe-
terna till varandra, precis som bilmärkena Volvo och Skoda, och jämföra P och
Frac P, exempelvis deras värden från 2013, som är 25 respektive 16,0 (P åter-
ges alltid utan decimal och Frac P med en decimal – NCSf har för övrigt två
decimaler), ungefär som vi skulle jämföra bränsleförbrukningen mellan Volvo
och Skoda i biltabellen. Men här går det inte veta om det rör sig om jämförbara
värden. Redan värdena i sig är ogenomträngliga – det är närmast omöjligt att
relatera en siffra som 16,0 till vad som faktiskt görs i olika ämnen och forsk-
ningsgrupper. 

Akronymerna realiseras till vänster som given information, som den själv-
klara och opåverkbara utgångspunkten (Kress & van Leeuwen 1996 kap. 6),
medan de följande kolumnerna innehåller den nya och föränderliga informatio-
nen, de årsvisa värdena för dessa bibliometriska indikatorer. Att de biblio-
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metriska indikatorerna kommuniceras som en oproblematisk utgångspunkt är
värt att notera. Web of Sciences stora inflytande över att mäta forskning och
ranka universitet har diskuterats livligt i Skandinavien och Europa på senare år,
exempelvis i den norska expertrapporten Piro m.fl. 2014 och den europeiska
EUA 2013. Databasen har sitt ursprung i naturvetenskapliga och medicinska
tidskrifter och har ingen motsvarande täckning av humaniora och samhällsve-
tenskap. Expertrapporterna varnar för ett blint användande av bibliometriska
indikatorer. De ska inte tas som objektiva mått på forskning, utan de måste
kontextualiseras, eftersom de slår mycket olika på skilda universitet, ämnen
och forskningsmiljöer. I Sverige fördelas sedan 2010, enligt regeringsbeslut,
fem procent av forskningsmedlen till universitet och högskolor utifrån indika-
torer i Web of Science. Vetenskapsrådet är ansvarigt för det bibliometriska un-
derlaget men var kritiskt till införandet av beräkningsmodellen (Vetenskapsrå-
det 2015).

Tabellerna i figur 4 använder färger (här återgivna i grått). Färgskalan inklu-
derar blått, grått och vitt (jfr Machin 2007 kap. 4). Tabellhuvudet är blått och
sedan växlar grått och vitt mellan raderna, så att exempelvis raderna för Frac P,
PP och PPS av någon anledning blir gråa i publiceringsanalysen. Notera att de
två senare indikatorerna kommer från en annan databas, den norska listan, vil-
ken som nämnts ovan är ytterligare ett målområde där produktiviteten ska öka.

Någon nyckel till färganvändningen ges inte. Återigen har vi att göra med en
semiotik som ger sken av logik, som antyder att det finns samverkande ideatio-
nella (innehållsliga) och textuella (avgränsande) kopplingar, som Kress & van
Leeuwen (2002) visar i sin färgsemiotik. Färger kan användas på exempelvis
kartor, så att blått betecknar hav, grått berg och vitt snö. I våra dokument kon-
noterar färganvändningen sådana betydelsesamband, trots att det rent faktiskt
inte finns några.

Tabellerna kommenteras i det aktuella dokumentet i sex meningar.
Nyckelmeningen lyder: »Hur vi än räknar är produktiviteten låg.» Vad ta-
bellen gör är att den fäster uppmärksamheten på produktivitet genom att pre-
sentera siffror på en tidslinje, trots att siffrornas relation till faktiska ämnen
och forskare är oklar, eller icke-existerande i vissa humanistiska och sam-
hällsvetenskapliga sammanhang. Återigen möter vi en rekontextualisering
och fragmentering av sociala praktiker, nu med koppling till internationella
rankningar.

Högre produktivitet är en grundbult i en nyliberal managementdiskurs. Vi
återvänder till den engelska presentationsbroschyren och visar i figur 5 hur
detta kommuniceras där. I broschyren används visuella representationer som är
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Figur 5. Ett stapeldiagram
som visar ett citeringsindex
baserat på Web of Science
från den engelska presenta-
tionsbroschyren A presen-
tation of Örebro University
från 2012.
trevliga och lättsamma, som de luftiga och inbjudande fotona i figur 1. En tung
siffertabell passar inte in, så i stället används ett stapeldiagram. Liksom för ta-
bellerna i figur 4 finns ingen förklaring eller analys av indikatorer, värden eller
skalor – hur ska vi tolka att det exempelvis finns 6000 citeringar vid Örebro
universitet 2008? – utan det handlar om att visuellt kommunicera att forsk-
ningen går framåt och ökar. Färgsemiotiken är densamma som tidigare. Nu
finns en blå överskrift och sedan alternerar blått och grått i staplarna mot en vit
bakgrund. Vi har att göra med den tekniskt mycket komplicerade indikatorn
NCSf från Web of Science, men nu, och på ett liknande sätt som i fotona, skärs
all teknikalitet och komplexitet bort. »Citations» står det som rubrik, inte någon
akronym.

Ett stapeldiagram skär upp och återger skeenden i avgränsade boxar. På det
viset har vi att göra med samma principiella design som i de inramade fotona
eller punktade strategierna, samma abstrakta och tekniska modalitet. Men nu är
grafik den huvudsakliga semiotiska resursen. Staplarna sätts på en tidslinje och
citeringar räknas på en skala. Poängen är förstås att grafik har affordansen att
kunna representera saker utifrån storlek. Ju högre siffra, desto högre stapel. När
staplarna rör sig över tidslinjen växer de hela tiden, steg för steg, med en obön-
hörlig framgångslogik, vilket låter ana en sorts fulländning, och helt säkert ex-
cellens och kvalitet, alltså nyliberala värden som vi sett kommuniceras på
andra sätt tidigare, som i de dynamiska fotona eller i visionens ord om »gräns-
överskridande» forskning.
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Figur 6. Aktivitetsplan för forskning från s. 8 i dokumentet Verksamhets- och akti-
vitetsplan för Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
(HumUS) vid Örebro universitet, för perioden 2014–2016. (Diarienummer ORU
1.3.1-3472/2.)
Som vi varit inne på går det inte att bedöma bibliometriska siffror utan att
kontextualisera och ta hänsyn till vad som faktiskt mäts på vilket sätt (jfr En-
kvist 2015). Det är bara viss forskning som finns i Web of Science, och vi kän-
ner inte till hur de många nya indexeringar och klustringar som gjorts i databa-
sen under den aktuella perioden påverkar statistiken. Diagrammet återspeglar
säkert det faktum att Örebro universitet växte snabbt under inledningen av
2000-talet och inte minst att många medicinska forskare anställdes i arbetet
med att starta läkarutbildningen under den senare delen av decenniet.

Vi ska nu se på en annan sorts tabell, som är skriftlig och hämtad från verk-
samhetsplanen. En viktig input till den är den institutionsdialog som tabellerna
i figur 4 kommer från. I verksamhetsplanen åläggs institutionerna att skriva en
aktivitetsplan utifrån strategierna och målområdena, och det hålls enhetsmöten
där varje ämne har att redovisa och rapportera. Ett utdrag ur den aktivitetsplan
som HumUS skrev för publicering 2014 visas i figur 6. Den är hämtad från in-
stitutionens verksamhetsplan för 2014–2016, som omfattar 32 sidor med mes-
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tadels tabeller och är disponerad utifrån universitetets mål och strategier, som
fortlöpande citeras.

Aktivitetsplanen följer den mall som sändes ut av den centrala administra-
tionen och som bland annat påbjuder att aktiviteter ska listas för målområdena
för citeringsgrad och norska modellen. Designen är byggd på en samordning
som grafiskt markeras i boxar, så att allt behandlas som avgränsade enheter. I
boxarna möter vi skriftblock, och layouten är gjord så att det hela påminner om
en tabell, men i så fall en underlig sådan.

Det finns fem kolumner. Universitetets målområden står i den vänstra och
blir, föga förvånande, den givna informationen, den självklara och oföränder-
liga utgångspunkten som föreskrivs i mallen och måste följas. Att de har en sär-
skild status markeras också med kursivering. Som ny information i de följande
kolumnerna fyller institutionen i egna mål, aktiviteter, ansvarig och slutdatum.
Som vanligt är det oklart vilka paradigm som ligger bakom listningarna.

Språkligt tar sig paradigm uttryck i att samma form används för samma sorts
betydelser, till exempel så att symmetriska nominalgrupper betecknar bilar,
blommor, institutioner, anställda eller något annat. Så är det inte i aktivitetspla-
nen i figur 6. Börjar vi med kolumnen »Institutionens mål» ser vi att de tre
första boxarna har passiva satser med mycket olika betydelse. Att publikationer
»ska vara registrerade i DiVA» är en annan typ av utsaga än att »kvaliteten i
forskningen ska upprätthållas», vilket ju är självklart och gäller generellt. Det
är svårt att förså varför den förra satsen gäller målområdet fältnormaliserad ci-
teringsgrad och den senare norska modellen. Det är i vilket fall intressant att
satser och inte nominalgrupper används, så att skeenden representeras, och ty-
piskt att modalverbet »ska» används för att visa på att institutionen förpliktar
sig till att leva upp till målområdena. De två sista målen ekar managementsdis-
kursens kärna med inifinitiven »öka», som vi känner igen från strategierna.

Aktiviteterna i den tredje kolumnen är huvudsaken i planen och måste bestå
av en handling som det går att peka på och som kan tidsfästas. Då passar den
in i styrsystemets mål-medel-logik och instrumentella rationalitet. Aktiviteter
antas göra så att produktiviteten i målområdena ökar, vilket är ett medel för att
uppfylla strategiernas krav, vilket i sin tur gör att visionen och målen blir verk-
liga. Innehållsligt kan vi se att aktiviteterna gärna bli någon form av admi-
nistrativ åtgärd (»administrativt systemstöd») eller ett seminarium (om »biblio-
metri», »publiceringsstrategier» eller för att »förbättra texter»). Det är den sor-
tens åtgärder som managementbyråkratin har kontroll över på mellan- eller in-
stitutionsnivå. Styrsystemet ger alltså upphov till mer administration och
seminarier. Sådant som att göra fältarbete, läsa in sig på en teori, ta en paus när
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man kört fast i skrivandet ligger utanför systemets logik och kan inte räknas
som aktiviteter.

Språkligt ser vi att verben, precis som i strategierna, kodar materiella proces-
ser, ofta av verbal karaktär: »tillhandahålla, uppmana, påverka, diskutera, för-
bättra, underlätta, påverka». Eftersom verben står i infinitiv finns det inget sub-
jekt, ingen aktör som handlar – i aktivitetsplanen används inte det kraftfulla
»vi» som finns i strategierna. I stället finns det i nästa kolumn en kod för an-
svariga, där organisatoriska roller återges med akronymer. De som kan vara an-
svariga är Pf (prefekt), EC (enhetschef) och ÄA (ämnesansvarig). Dessutom
finns en lustig restkategori, EM, den enskilda medarbetaren. Det är lite ironiskt
att EM kan bli ansvarig för målet att skriva fler artiklar (och inte exempelvis
Pf). Det går emot styrsystemets rationalitet, som vilar på att anställda beter sig
felaktigt, bejakar egna och inte organisationens intressen, och därför måste till-
rättavisas.

I figur 6 hittar vi ett undantag från principen att ta bort alla forskare från
framställningen. I infinitivgruppen »Uppmana artikelskrivande på engelska
för doktorander och forskare» nämns »doktorander och forskare» som kol-
lektiva aktörer (vad van Leeuwen 2008 s. 37 kallar collectivization) och har
rollen som mål. Det innebär att den materiella och verbala handlingen »upp-
mana» riktar sig mot dem, att de behöver bli tillsagda. Handlande aktörer blir
de aldrig, och fortfarande döljs de (och andra aktörer) i en mängd nominali-
seringar, som »presentationer, diskussioner, artikelskrivande, klassifice-
ring». Att formerna varieras, så att aktiviteterna ömsom inleds med verb i in-
finitiv och ömsom med nominaliseringar, bekräftar att de inte går tillbaka på
något tydligt paradigm.

Att det här inte är någon vanlig tabell framgår också av att den den inte består
av raka rader av celler som kombineras till syntagmer (Ledin 2015). I stället
förgrenar den sig, så att en cell i första kolumnen förbinds med två eller tre cel-
ler i andra kolumnen, varpå det i tredje kolumnen blir ännu fler enheter, vilket
grafiskt markeras med punktningar inuti cellerna. Vi möter en designprincip
där samordningen tar sig uttryck i en extrem fragmentering och allt som rör
forskning boxas in och punktas upp. Fragmenteringen och abstraheringen ger
intryck av övervägd logik, men det går inte att använda tabellens kolumner och
rader för att göra jämförelser eller läsa ut rimliga orsakssamband.

Designen reglerar den sociala interaktionen. Aktivitetsplanen gör det
omöjligt att diskutera strukturella frågor och problem. Att utveckla fram-
stående forskningsmiljöer tar tid och kräver noga genomtänkta rekryte-
ringar, mentorssystem, långsiktiga villkor och planering av inte minst lära-
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En granskning av Akademins publiceringsformer och publiceringsvolym (enligt
verksamhetsdatabasens uppgifter) ger vid handen att det skett en förskjutning av
balansen mellan publiceringsformerna. Antalet artiklar ökar medan konferens-
papers har en ganska dramatisk nedgång. En tänkbar förklaring kan vara den
kraftiga reduceringen av ämnesstödet mellan 2009 och 2010. En hypotes är att
publiceringsvolymen samvarierar med externa forskningsmedel. De externa
medlen har gått ned med ca en tredjedel mellan 2008 och 2010 samtidigt minskar
publiceringarna. Den omfördelning av fakultetsmedel som gjordes mellan 2009
och 2010 kan ha förstärkt tendenserna. Man kan inte hävda att Akademins fors-
kare inte ansträngt sig att söka externa medel. Tvärt om har ett fyrtiotal ansök-
ningar lämnats in under 2010. Den aktiviteten är lovvärd och angelägen men tar
mycken tid och kraft i anspråk, till nackdel för publiceringsaktiviteter.

Figur 7. Det avsnitt på s. 16 som handlar om publicering, med löpande skrift som semio-
tisk resurs, i Verksamhetsplan 2011–2013 för HumUS. (Diarienummer CF 10-660/
2011.)
res forskning. Många av lärarna undervisar på heltid, inte sällan på vikariat,
och ingår inte i forskningsnätverk. Sådant blir omöjligt att ta upp. I stället
tenderar aktiviteterna att gå ut på att hålla ett extra seminarium för att »för-
bättra texter».

De aktuella målområdena och aktiviteterna tas som sagt upp med forskare
och ämnen, som görs redovisningsskyldiga. För publiceringar på HumUS in-
förde dessutom Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2013
en intern marknad på universitetet där enskilda forskare konkurrerar med var-
andra utifrån ett kvalitetssystem. I det systemet har den här artikeln noll kvali-
tet. Allt som publiceras på svenska ger nämligen noll kronor i ersättning, inklu-
sive refereegranskade artiklar i tidskrifter med hög refuseringsgrad. Hade vi
däremot, som anställda på Örebro universitet, skrivit artikeln på engelska i en
internationell tidskrift hade vi fått 12 000 kronor var. Listor med forskares po-
äng och publiceringspremier mejlas varje år ut till professorer och ämnesföre-
trädare. 

Vi ska avsluta tabellanalyserna genom att se på något som inte är en tabell
utan löpande text. Vi går tillbaka till 2011 och den sista verksamhetsplan som
HumUS skrev innan det nya styrsystemet infördes 2012. Den är på 16 sidor och
använder löpande skrift som semiotisk resurs. Den har inte en enda tabell eller
aktivitetsplan. De två sista sidorna tar upp forskning, och vi återger det avsnitt
som behandlar publicering och externa medel i figur 7.

Avsnittet säger att publiceringsformerna ändrats, så att artiklar ökar och kon-
ferenspapers minskar. Problem att hantera är att publiceringar och externa
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medel minskat. Skriftens traditionella affordanser, att resonera och argumen-
tera, blir tydliga. Med modala verb, adversativa konnektorer och negationer
iscensätts problem och konflikter. Modalverbet »kan» uttrycker sannolikhet
och visar på förklaringar och tolkningar: »En tänkbar förklaring kan vara»,
»kan ha förstärkt tendenserna». Negationen »inte» lämpar sig i argumentation:
»Man kan inte hävda att Akademins forskare inte ansträngt sig att söka externa
medel». Negationen presupponerar att någon skulle kunna hävda att forskarna
på institutionen inte ansträngt sig och har en udd mot universitetets ledning, ett
mer eller mindre uttalat ifrågasättande av makten.  Argumentationen fortsätter
med ett adversativt adverbial, »Tvärt om», som i nästa mening följs av det den
adversativa konjunktionen »men». På så vis argumenterar institutionen för sin
verklighetsbild. Den går ut på att forskares tid och resurser är begränsade. Skri-
ver forskare »ett fyrtiotal ansökningar» är det »till nackdel för publiceringsak-
tiviteter». Märk att forskare här representeras som en kollektiv och handlande
aktör, situerad i tid och rum, skrivandes ansökningar.

Denna verklighetsbild går på tvärs mot en nyliberal managementdiskurs.
Som vi sett är själva grunden för styrsystemet att produktiviteten ska öka inom
alla målområden och att anställda ska hållas ansvariga för det. Stapeldiagram-
met i figur 5 är ett övertydligt uttryck för ideologin.

7. En utvärdering frikopplad från forskare
Vi avslutar analyserna med en PowerPoint från den interna forskningsutvärde-
ring som pågår vid universitetet. Den illustrerar hur den nya styrningen är fri-
kopplad från det som forskare gör i olika ämnen. Bara en nyliberal design kvar-
står.

I slutet av 2014 annonserades att en utvärdering skulle ske och att alla pub-
likationer måste vara registrerade. På uppdrag av dekanen mejlade prefekten
i februari 2015 ut en PowerPoint på åtta sidor till ämnesföreträdare vid
HumUS och frågade vilken utvärderingsenhet som föredrogs. Att det rör sig
om en PowerPoint är föga förvånande; sådana skickas ofta ut av ledningen.
Det är en teknologi som bygger på listformatet och som därför passar utmärkt
i styrningen. En PowerPoint »udelader og undertrykker […] vigtige ræson-
nementer om hvordan noget fungerer og hænger sammen. Uklarheden om
hvem som gør hvad, hvordan og hvornår bliver særlig fremtrædende når bru-
gere af programmet lader inndelingen i punkter følge af underpunkter og uo-
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verskuelige hierarkier» (Kjeldsen 2009 s. 55). Listformatet medför att utvär-
deringen inte förklaras eller kontextualiseras, utan den presenteras i korta
punkter:

• Detta dokument innehåller några olika förslag på modeller
• Modellerna har tagits fram i en diskussion mellan dekan, prodekan och

prefekter
• Minsta meningsbärande enhet är våra huvudområden
• Modellerna är inte rangordnade på något sätt

 
Punkterna signalerar som vanligt en abstrakt och teknisk modalitet, som vore
detta noggrant och logiskt övervägt. Fyra utvärderingsenheter eller grupper föl-
jer med den sortens ojämna akronymer som är vanliga i vårt material: Alterna-
tiv ABC, Alternativ SCB, Alternativ X och Alternativ (i).

I figur 8 visar vi hur två av dessa alternativ, ABC och X, presenteras. Nu är
grafik återigen den huvudsakliga semiotiska resursen, och den kombineras med
färg. Färgpaletten är bredare och grällare än i de tidigare dokument vi behand-
lat, vilket ger en livlighet. I bakgrunden finns universitetets våglinje (i blått),
som är en del av den grafiska profilen och aktualiserar dynamik och förändring.
De fyra boxarna märkta »Enhet A», »Enhet B» osv. är också blå. Sammanlagt
17 olika ämnen grupperas under enheterna, så att humaniora, samhällsveten-
skap och estetiska vetenskaper samsas på olika sätt.

I »Alternativ ABC» är ämnena under »Enhet A» och »Enhet B» röda, och de
under »Enhet D» orange. Enheterna rymmer sex, fem respektive fyra ämnen. I
den lilla »Enhet C» finns bara två ämnen, båda estetiska, men med olika färg,
ett grönt Musikvetenskap och ett lila Måltidskunskap och värdskap. Färgerna
förklaras inte,2 och som vanligt är det oklart vilka paradigm som gruppering-
arna ger uttryck för, varför komponenter, i det här fallet färgade ämnesboxar,
förs samman. Det hela hade kunnat presenteras som en vanlig lista, men grafi-
ken tillåter färg att användas och ger intryck av att återge tekniskt övervägda
indelningar. Komponenter isoleras och arrangeras i vad som förefaller vara
analytiska strukturer.

I »Alternativ X» har ämnena kastats om och enheterna blivit mer färgblan-
dade. Exempelvis har det gröna Musikvetenskap nu hamnat i »Enhet A», som
är en stor grupp med sex ämnen, och framstår där som udda, eftersom gruppen

2 Färgerna är, har vi insett, administrativa markeringar och signalerar ämnens hemhörighet på in-
stitutioner och akademier. Ämnena på institutionen HumUS är alla röda. Institutionen bildades
2008 och var en sammanslagning av de tre institutionerna för humaniora, samhällsvetenskap och
pedagogik. Det fanns ingen grund i forskningen för sammanslagningen.
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Figur 8. Två PowerPoint-sidor från ett förslag till gruppering av ämnen i en forsknings-
utvärdering, hämtade från en presentation med titeln ORU2015. PowerPointen mej-
lades, på uppdrag av dekanus, ut till ämnesföreträdare vid HumUS av prefekten
16.2.2015.
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i övrigt är helröd. Det har skilts från det lila Måltidskunskap och värdskap, som
återfinns i en färgglad »Enhet D», också en stor grupp med sex ämnen, där det
utöver röda ämnen finns ett orange Rättsvetenskap.

De ämnesansvariga som kommenterade PowerPointen sade att det inte gick
att ge några synpunkter, eftersom det inte framgick varför och på vilka grunder
de olika ämnena grupperats på det ena eller andra sättet. Det exakta syftet med
både forskningsutvärderingen och grupperingarna var oklart. Det vi kan se är
att den grundläggande designen återkommer, där samordning och fragmente-
ring kommunicerar en teknisk process. Vi har nått en punkt i diskursen där det
inte längre finns någon logik utanför grupperandet i sig självt.

PowerPointen illustrerar Powers (1997) begrepp granskningssamhället, där
utvärderingssystem cirkuleras för att mäta kvalitet utifrån managementprinci-
per som är främmande för de professionella praktiker som bedöms. De an-
ställda måste rapportera det de gör genom en nyliberal diskurs som designar
och snävar in den sociala interaktionen. PowerPointen illustrerar också den
makt som ligger i diskursen. Det är ledningen som äger mätsystemen. Det är
naturligtvis så att ämnen kommer att få mycket olika resultat beroende på vil-
ken grupp de tillhör.

8. Avslutande diskussion
Vi har visat hur NPM tar sig uttryck i ett nytt språk som riskerar att ta över
kontrollen över det som forskare gör. Det är ett multimodalt språk där olika se-
miotiska resurser kombineras i en design som bygger på samordning. Olika en-
heter och produkter grupperas med en föregiven logik, under sken av att det rör
sig om välgrundade tekniska indelningar. Detta rekontextualiserar forsk-
ningspraktikerna, som alla behandlas lika, processas på samma sätt, om det så
är forskning i sociologi, kemi eller svenska.

Designen tillåter olika multimodala grupperingar, som en sida med inramade
foton, en skriftlig punktlista, en tabell med siffror eller en uppsättning grafiska
boxar, alla med sina affordanser. Vi har visat hur affordanser utnyttjas i relate-
rade dokument. Med foton kan en nyliberal ideologi iscensättas, med en punkt-
lista universitetets strategier, med en tabell en resultatmätning och med gra-
fiska boxar en forskningsutvärdering. Vi möter ett utvecklat granskningssys-
tem där många olika dokument kopplas ihop, cirkuleras och gör de anställda
redovisningsskyldiga.
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Designen styr den sociala interaktionen och motar bort kritisk diskussion.
Samordningen och grupperandet leder till att sociala praktiker fragmenteras i
enheter som ledningen kan använda för att granska och mäta. Eventuella mot-
sättningar mellan olika slags forskning, eller mellan olika uppfattningar om vad
som är god forskning, kommer inte till uttryck, vilket också har att göra med
att löpande skrift inte används för att förklara eller problematisera.

NPM-språket är som vi visat frikopplat från sociala praktiker, från faktisk
forskning. Det ägs av ledningen och formulerar och kodifierar vad som är vik-
tigt och vad som ska definieras som kvalitet. Vårt viktigaste resultat är just
detta, att NPM-språket riskerar att bidra till en avprofessionalisering, så att
forskares professionella omdöme, deras uppfattning om vad som är god, spän-
nande eller fruktbar forskning, inte längre räknas. 

Vi har gjort en fallstudie av ett universitet och kan inte mer exakt säga hur
det ser ut på andra lärosäten. Men som framgått pekar såväl tidigare forskning
som olika rapporter och debattinlägg på att den bild vi ger i det stora hela är
representativ för dagens universitetsvärld.3 Efter millennieskiftet, och inte
minst på 2010-talet, har granskningssamhället vuxit sig starkare. Universiteten
får hårdare styrsystem och det kollegiala inflytandet minskar. Det blir allt fler
utvärderingar och resultatmätningar, administrerade av en ny management-
byråkrati och kopplade till internationella trender och rankningar.

Vi har beskrivit detta som en nyliberal utveckling. Ideologiskt möter vi en
värld där individer gör val på en marknad och strävar efter optimera sin vinning
och framgång. Det gäller att vara konkurrenskraftig: som enskild forskare, in-
ternt mellan ämnen och externt gentemot andra lärosäten. På den marknad som
sätts upp mäts framgången och operationaliseras med hjälp av siffror. I en så-
dan värld finns det inte utrymme för kvalitativa bedömningar – i så fall skulle
ju enskilda forskare eller ämnen ha inflytande över vad som ska ses som vär-
defull forskning. Vi avslutar med att påminna om att det finns fler drivkrafter
för forskare än de som ryms i den nyliberala ideologin, som att ta sig an en ut-
manande forskningsfråga, att diskutera med och få uppskattning av kolleger el-
ler att bidra till en positiv samhällsutveckling.

3 Enligt Sundbergs (2014) statsvetenskapliga analys av autonomireformen och beslutsmakt utmär-
ker sig inte Örebro universitet på något särskilt sätt, utan har samma tydliga linjestyrning som
andra lärosäten. Dock har de stora lärosätena, Lunds, Stockholms och Uppsala universitet, kvar
mer av kollegialt styre än de mindre.



Universitetet som en multimodal marknadsplats 35
Litteratur
Agar, Michael, 1980: The professional stranger: an informal introduction to etnography.

New York: Academic Press.
Amnå, Erik, 1981: Planhushållning i den offentliga sektorn? Budgetdialogen mellan

regering och förvaltning under efterkrigstiden. Diss. Uppsala: Uppsala universi-
tet.

Barthes, Roland, 1977: Image, music, text. London: Fontana.
Chiapello, Eve & Fairclough, Norman, 2002: Understanding the new management

ideology: a transdisciplinary contribution from critical discourse analysis and the
new sociology of capitalism. I: Discourse & Society 13(2). S. 185–208.

Colás, Alejandro, 2005: Neoliberalism, globalization and international relations. I: Neo-
liberalism: A critical reader, red. av Alfredo Saad-Filho & Deborah Johnston. Lon-
don: Pluto Press. S. 70–80.

Drucker, Peter F., 1967 [1954]: The practice of management. London: Heinemann.
Eagleton, Terry, 2015: The slow death of the university. I: The Chronicle Review

6.4.2015. The Chronicle of Higher Education.
Enkvist, Inger, 2015: När administrationen leder forskningen. I: Svenska Dagbladet

20.5.2015.
EUA, 2013: Global university rankings and their impact. (Report II.) Brussels: Euro-

pean University Association. Tillgänglig på: http://www.eua.be/Libraries/Publica-
tions_homepage_list/EUA_Global_University_Rankings_and_Their_Impact_-
_Report_II.sflb.ashx (nedladdad 3.6.2015).

Fairclough, Norman, 1993: Critical discourse analysis and the marketization of public
discourse: the universities. I: Discourse & Society 4(2). S. 133–168.

Fairclough, Norman, 1995: Critical discourse analysis: the critical study of language.
London & New York: Longman.

Foucault, Michal, 1977: Discipline and punish: the birth of the prison. New York: Pan-
theon Books.

Hall, Patrik, 2012: Managementbyråkrati – organisationspolitisk makt i svensk offentlig
förvaltning. Malmö: Liber.

Hasselberg, Ylva, 2012: Vetenskap som arbete: normer och arbetsorganisation i den
kommodifierade vetenskapen. Möklinta: Gidlund.

Hodge, Bob & Kress, Gunther, 1988: Social Semiotics. Cambridge: Polity Press.
Holborow, Marnie, 2013: Applied Linguistics in the Neoliberal University: Ideological

keywords and social agency. I: Applied Linguistics Review 4(2). S. 229–257.
Holmberg, Per & Karlsson, Anna-Malin, 2013: Grammatik med betydelse: en introduk-

tion till funktionell grammatik. Stockholm: Hallgren & Fallgren.
Hood, Christopher, 1991: A Public Management for All Seasons? I: Public Administra-

tion 69. S. 3–19.
Karlsson, Anna-Malin, 2004: »Vad vill vi att kunden ska köpa?» En diskursanalytisk

studie av identifikationsmöjligheter i texter för butiksanställda. I: Språk och stil NF
14. S. 63–88.

Karlsson, Anna-Malin & Nikolaidou, Zoe, 2011: Writing about Caring. Discourses,
genres and remediation in elder care. I: Journal of Applied Linguistics and Profes-
sional Practice 8(2). S. 123–143.



36 Per Ledin & David Machin
Kjeldsen, Jens, 2009: Billeder på væggen. Retorisk og didaktisk brug af præsentations-
teknologier. I: Sjunde nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning.
Malmö 18–20 november 2009. Att bygga broar – kulturella, språkliga och mediala
möten, red. av Kent Adelman. Malmö högskola. S. 51–63.

Kress, Gunther, 2010: Multimodality: a social semiotic approach to contemporary com-
munication. London: Routledge.

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo, 1996: Reading images: the grammar of visual
design. London: Routledge.

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo, 2001: Multimodal discourse: the modes and me-
dia of contemporary communication. London: Arnold.

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo, 2002: Colour as a semiotic mode: notes for a
grammar of colour. I: Visual Communication 1(3). S. 343–368.

Lakoff, George & Johnson, Mark, 1980: Metaphors we live by. Chicago: University of
Chicago Press.

Ledin, Per, 2015: Listans och tabellens semiotik. I: Sakprosa 7(1). S. 1–25. Tillgänglig
på: https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/article/view/947 (nedladdad
2.2.2015).

Ledin, Per & Machin, David, 2015: How lists, bullet points and tables recontextualize
social practice: a multimodal study of management language in Swedish universi-
ties. I: Critical Discourse Studies 12(4). S. 463–481.

Ledin, Per & Machin, David, u.u.: Semiotic resources and their affordances. Develop-
ing a Multimodal Critical Discourse Analysis. I: Handbook of Critical Discourse
Analysis, red. av John Flowerdew & John E. Richardson. London: Routledge.

Linde, Stig, 2010: Församlingen i granskningssamhället. Diss. Lund: Lunds universitet.
Machin, David, 2007: Introduction to multimodal analysis. London: Hodder Arnold.
Machin, David, 2013: What is multimodal critical discourse studies? I: Critical Dis-

course Studies 10(4). S. 347–355.
Mautner, Gerlinde, 2005: The entrepreneurial university. A discursive profile of a

higher education buzzword. I: Critical Discourse Studies 2(2). S. 95–120.
Morrish, Liz & Sauntson, Helen, 2013: ’Business-facing motors for economic develop-

ment’: an appraisal analysis of visions and values in the marketized UK
university. Critical Discourse Studies 10(1). S. 61–80.

Nyström Höög, Catharina, 2015: Värdegrundstexter – ett nytt slags uppdrag för klar-
språksarbetet? I: Sakprosa 7(2). S. 1–16. Tillgänglig på: https://www.jour-
nals.uio.no/index.php/sakprosa/article/view/831 (nedladdad 3.5.2015).

Piro, Fredrik Niclas, Hovedhaugen, Elisabeth, Elken, Mari, Sivertsen, Gunnar, Benner,
Mats & Stensaker, Bjørn, 2014: Nordiske universiteter og internasjonale universi-
tetsrangeringer. (Rapport 25.) Oslo: NIFU.

Pollitt, Christopher & Bouckaert, Geert, 2013: Public Management Reform – a Com-
parative Analysis. 3rd edition. New York: Oxford University Press.

Power, Michael, 1997: The audit society: rituals of verification. Milton Keynes: Open
University Press.

Regeringskansliet, 2014: Ny styrning bortom New Public Management. Pressmedde-
lande 23.10.2014.



Universitetet som en multimodal marknadsplats 37
Sundberg, Elin, 2014: Autonomireformen – en kompletterande studie av beslutsmakt
vid fem lärosäten. Uppsala universitet: Statsvetenskapliga institutionen. Tillgänglig
på: http://www.humsam.uu.se/digitalAssets/211/211639_autonomireformen-en-
kompl-unders.pdf (nedladdad 28.8.2015).

Tagg, John, 1988: The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histo-
ries. Basingstoke: Macmillan.

Teo, Peter, 2007: The Marketisation of Higher Education: A Comparative Case-Study
of Two Universities in Singapore. CADAAD Journal 1(1). Tillgänglig på: http://ca-
daad.net/2007_volume_1_issue_1/12-8 (nedladdad 15.1.2015).

van Dijk, Teun A., 1998: Ideology: a multidisciplinary approach. London: Sage.
van Leeuwen, Theo, 2008: Discourse and practice. London: Routledge.
Vetenskapsrådet, 2015: Fördelning av forskningsresurser – bibliometriindikator. Till-

gänglig på: http://www.vr.se/omvetenskapsradet/verksamhet/analysutvardering-
ochuppfoljning/fordelningavforskningsresurserbibliometriindika-
tor.4.55b9d3b811f177315728000488.html (nedladdad 29.8.2015).

Voloshinov, Valentin N., 1973: Marxism and the Philosophy of Language. New York:
Seminar Press.

Willig, Rasmus, 2012: Dødsstødet til new public management. I: Politiken 22.9.2012.
Wodak, Ruth & Meyer, Michael, 2009: Critical Discourse Analysis: History, Agenda,

Theory, and Methodology. I: Methods in Critical Discourse Analysis, red. av Ruth
Wodak & Michael Meyer. 2nd edition. London: Sage. S. 1–33.

Zaremba, Maicej, 2013: Förlåt dem, ty de visste inte vad de gjorde. I: Dagens Nyheter
24.4.2013.

Zhang, Yiqiong & O’Halloran, Kay L., 2013: Toward a global knowledge enterprise:
university websites as portals to the ongoing marketization of higher education. I:
Critical Discourse Studies 10(4). S. 468–485.

Örebro universitet, 2013: Årsredovisning. Tillgänglig på: http://www.oru.se/Intern/
Centrala_dokument/Styrdokument/Verksamhetsplanering/Arsredovisning_Verk-
samhetsberattelser/%C3%85rsredovisning%202013.pdf (nedladdad 19.8.2015).


