
Lunds universitet   STVK02 

Statsvetenskapliga institutionen  HT19 

  Handledare: Mats Fred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Effektivt men respektfullt och mänskligt” 

En kritisk diskursanalys av effektivitet i fallet Nya 

Karolinska Solna 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hanna Stjernström 



 

 

Abstract 

In 2008, Region Stockholm’s county council decided to build Nya Karolinska 

Solna. As a part of the region’s investment for future healthcare, the hospital 

would be dedicated to specialised healthcare and use new practices and methods 

that would change healthcare in Stockholm.  

One of the key concepts in New Public Management is efficiency which is 

also a concept mentioned as one of the vision goals for the new hospital. By using 

a critical discourse analysis and a theoretical framework constructed with theories 

from New Public Management, this thesis has looked at how Region Stockholm 

describes the word efficiency in the case of Nya Karolinska Solna. The discourse 

analysis was conducted on the project programme which was the conceptual 

proposal that was used as basis for the decision to build the hospital. 

The findings suggest that efficiency is an important concept in the programme 

and multiple dimensions of efficiency could be identified in three different 

discourses. These three discourses all describe efficiency from different 

perspectives where the focal point is efficiency as decentralisation, but also 

performance, outcomes and resource use. The shifting description of the word can 

be explained by the project programme’s high interdiscursivity which suggests 

there is a discursive struggle between orders of discourse of how the hospital 

should work which implies that this discursive event is part of a social change.  
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1 Inledning 

1.1 New Public Management 

Sedan 1980-talet har förändringar skett i den offentliga sektorn där 

rationaliseringar och omstruktureringar har berört i stort sett all offentlig 

verksamhet. Inom forskning har dessa förändringar samlats under beteckningen 

”New Public Management” eller NPM. Grunderna i NPM vilar på två ben: en 

minskning eller ett borttag av gränser mellan privat- och offentlig sektor samt en 

skiftning i ansvarsskyldighet från processer till tydligare inriktning mot resultat. 

Idéerna handlar till stor del om ekonomisk rationalism med en hög tro på 

marknaden och den privata sektorn (Hood 1995).  

Under konceptet NPM samlas en mängd olika reformer som tillsammans 

representerar en samhällsförändring med fokus på effektivitet och transparens i 

offentlig sektor. Målet med samtliga reformer som definieras som NPM har varit 

en strävan efter effektivitet i den offentliga sektorn utifrån organisering och 

styrning (Karlsson 2017, s. 38).  

I Sverige har svensk sjukvård genomgått flertal reformeringar med skiftande 

fokus där relationen mellan den kliniska verksamheten och den politiska 

styrningen har förändrats (Hasselbladh et al 2008). Till följd av decentraliseringen 

mellan staten, regioner och landsting har styrningen av hälso- och sjukvården 

påverkats av beslut på både nationell nivå och landstingsnivå (Sll 2009a). På 

nationell nivå har en av de viktigaste reformerna varit Hälso- och sjukvårdslagen 

1982 där ansvaret över Karolinska sjukhuset flyttades till Region Stockholm. På 

landstingsnivå har de övergripande förändringar delvis varit sparkrav för att 

balansera den offentliga verksamhetens ekonomi medan andra förändringar varit 

inriktade på nya styrningsideal och organisationsstrukturer såsom 

sammanslagningen av Karolinska sjukhuset och Huddinge sjukhus som 2004 blev 

Karolinska universitetssjukhuset (Sll 2009a; Hasselbladh et al 2008). 

 

1.2 Nya Karolinska Solna 

I mitten på 2000-talet skiftade Region Stockholm, dåvarande Stockholms läns 

landsting, reformfokus till specialisering, tillgänglighet och valfrihet (Sll 2009a). 

Det sades att hälso- och sjukvården i Stockholm och Sverige står inför stora 
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utmaningar med en växande och åldrande befolkning och därför krävs det 

nytänkande för att kunna lösa denna ekvation av resurser och efterfrågan. På 

uppdrag från Hälso- och sjukvårdsnämnden genomfördes en långtidsutredning 

med syftet att lägga grund för en planering av den framtida hälso- och sjukvården 

i Stockholm. Uppdraget fick namnet Framtidens hälso- och sjukvård, eller 

Framtidsplanen, och en av de största satsningarna var upprustning av sjukhusen i 

regionen. 

År 2008 fattade regionfullmäktige, dåvarande landstingsfullmäktige, i Region 

Stockholm beslut om att bygga Nya Karolinska istället för att rusta upp 

Karolinska universitetssjukhuset. Syftet med det nya universitetssjukhuset var att 

man med högspecialiserad vård skulle ansvara för de patienter som är svårast 

sjuka och skadade i en av världens mest moderna sjukhusbyggnader. Med hjälp av 

managementkonsulter och Offentlig-Privat Samverkan upphandling (OPS) införde 

sjukhuset en ny vårdmodell, värdebaserad vård, i ett helt nytt sjukhus. Sjukhuset 

öppnade för de första patienterna under 2016 och sjukhuset färdigställdes året 

därpå (Region Stockholm 2019a; Sll 2009b). 

Sedan byggstarten har sjukhuset haft en central roll i sjukvårdens 

omstrukturering och verksamhetsutveckling men har under byggprocessen 

omgivits av flertal skandaler. Bland de största skandalerna finns den skenande 

kostnaden för sjukhuset som positionerade NKS som en av de dyraste 

byggnaderna i världen till följd av bland annat en misslyckad OPS-upphandling 

och anlitandet av konsultbyråer, samt stora vårdproblem såsom sena behandlingar 

till patienter, tekniska problem vid vårdleveranserna och organisatoriska problem 

(Derblom Jobe och Knoxborn 2018; Ekspong 2018). 

 

1.3 Problematisering och frågeställning 

Inflytandet av NPM i svensk offentlig sektor har tagit sig olika uttryck de senaste 

decennierna. Det breda paraplybegreppet har tillämpats i flera områden såsom 

utbildning, socialt arbete och sjukvård på flera styrningsnivåer med reformer som 

alla i mer eller mindre grad bär det karaktäristiska draget för NPM: omforma den 

offentliga sektorn utifrån styrning och organisation. Något som nämns i både 

reformer och diskussioner kring dessa förändringar är begreppet effektivitet. 

Som en del av Region Stockholms satsning på framtidens vård byggdes ett helt 

nytt sjukhus som skulle ägna sig åt högspecialiserad och specialiserad vård. Tidigt 

i planeringen introducerades värdebaserad vård, en vårdmodell som inriktar sig på 

patientutfall, där målsättningen var att bygga ett av Europas mest moderna och 

hållbara sjukhus som skulle vara mittpunkten i ett regionalt och nationellt 

sjukvårdssystem (Sll 2009b). Projektet var en unik satsning i svensk sjukvård där 

man med nya praktiker och metoder skulle förändra sjukvården i Stockholms län.  

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka diskursen i fallet 

Nya Karolinska Solna och hur Region Stockholm framställer begreppet 

effektivitet. Ambitionen är att titta på effektivitet som ett betydande element av 
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New Public Management och se hur detta diskursivt framställs i ett verkligt fall 

som i sitt konceptuella planeringsstadium tog ansats i förändrade styrningsideal 

och organisationsförändringar. Med hjälp av teorier från NPM kommer ett 

teoretiskt analysramverk att skapas utifrån begreppet effektivitet. Detta 

analysramverk kommer sedan att användas i en kritisk diskursanalys för att på ett 

kritiskt sätt granska diskursen kring planeringen av Nya Karolinska Solna och 

undersöka hur Region Stockholm framställde effektivitet i ett verkligt fall. 

 

Den fråga som kommer att leda uppsatsen är: 

”Hur framställs begreppet effektivitet i fallet Nya Karolinska Solna?” 

 

1.4 Relevans 

Uppsatsen tar ansats i en samhällsutveckling med karaktärsdrag som kan spåras 

till NPM med förändrad styrning och organisation. NKS är det första sjukhus i 

Sverige som har genomfört sådana omfattande förändringar i allt från styrning till 

organisation samtidigt som den har kantats av skandaler. Fallet har alltså en 

betydelse och relevans utifrån sin kontrovers och även om det kan argumenteras 

att Nya Karolinska är ett isolerat fall är det ett fall av effektivisering i välfärden.  

 Först går det att argumentera för att denna uppsats kommer att ha en 

utomvetenskaplig relevans då det finns en pågående diskussion kring effektivitet i 

välfärd och framförallt i svensk sjukvård. I detta fall har även sjukvården i 

Stockholm förändrats i och med byggandet av NKS vilket innebär att fallet haft en 

direkt påverkan på både medborgare och patienter. Genom att titta på diskursen 

kring planeringen finns det även en ambition om att kunna undersöka hur 

diskursiva framställningar producerar eller reproducerar social förändring. 

Vidare kan det argumenteras för att uppsatsen har en inomvetenskaplig 

relevans eftersom man hittills inte forskat mycket om diskursen kring 

effektivisering av sjukvården i Sverige från ett statsvetenskapligt perspektiv. 

Forskning har hittills inriktat sig på exempelvis mätbar effektivitet eller diskursen 

kring transformationen av sjukvård. I denna undersökning finns en ambition om 

att titta på framställningen av effektivitet i diskursen för att kunna reda ut vad 

effektivitet i ett svenskt fall egentligen innefattar.  

Ämnet bygger även på tidigare forskning inom New Public Management och 

bidrar till det växande forskningsområdet om marknadiseringsprocesser inom 

välfärden. Begreppet effektivitet ett ord som allt oftare nämns både i forskning om 

NPM men även i faktiska reformer som berör välfärden. Genom att titta på fallet 

ur ett diskursivt perspektiv syftar denna uppsats på att titta på hur diskursen ser ut 

i det konceptuella planeringsstadiet för att sedan titta på hur man framställer ett 

begrepp som förknippas med NPM. 
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2 Begrepp 

2.1 Effektivitet 

Uppsatsens frågeställning utgår från hur ett visst begrepp framställs vilket är 

varför det är viktigt att definiera det centrala begreppet. Det är dock viktigt att 

särskilja på två aspekter av begreppet i denna uppsats. Å ena sidan behöver 

begreppet definieras då det är ett centralt begrepp som anger vad frågeställningen 

ska analysera och eftersom avsikten inte är att bilda nytt begrepp måste betydelsen 

av det redan existerande begreppet presenteras för att undvika vaghet och 

mångtydighet (Teorell et al 2007). Å andra sidan söker uppsatsen svar på hur ett 

begrepp framställs vilket kommer undersökas genom en textanalys som tittar på 

betydelsen av begreppet i en diskurs. Det innebär att i denna sektion kommer 

begreppet att definieras utifrån ett ekonomiskt perspektiv och därmed avgränsa 

ordet från definitioner i andra vetenskapliga discipliner och perspektiv. Senare i 

uppsatsen, i det teoretiska ramverket, kommer begreppet att definieras utifrån 

NPM vilket är vad som ligger till grund i textanalysen.  

Effektivitet är ett vagt begrepp med ett brett omfång vilket är varför det är 

viktigt att definiera. I denna undersökning kommer effektivitet att definieras 

utifrån ett ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv som en verksamhets relativa 

prestationsförmåga och möjlighet att omvandla resurser till produkter och tjänster 

(Karlsson 2017, s. 38). Notera att i detta sammanhang handlar det om en relativ 

förmåga vilket innebär att undersökningen inte syftar till att mäta om något är 

effektivt eller inte i absolut mening. Därmed ämnar undersökningen inte att mäta 

effektivitet utan titta på hur begreppet framställs i diskursen. 

 

2.2 Region Stockholm 

År 2019 bytte Stockholm Läns Landsting namn till Region Stockholm och i 

samma skifte bytte Landstingsfullmäktige namn till Regionfullmäktige (Region 

Stockholm 2018). I denna uppsats kommer de nuvarande namnen att användas 

med undantag för direkta hänvisningar och citat från materialet där de gamla 

namnen används.  
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3 Bakgrund och tidigare forskning 

3.1 NPM och sjukvård 

Till att börja med är det svårt att säga ett precist år när New Public Management 

(NPM) startade. En av de första som tillskrivits äran för att ha definierat konceptet 

var Christopher Hood som i början på 1990-talet beskrev en skiftning i 

samhällsreformer mot en annan typ av offentligt ansvarsutkrävande och offentlig 

administration, men själva förändringarna kan spåras tillbaka till 1980-talet 

(Hood, 1995). Litteraturen kring NPM och sjukvård följer dess omfattande 

karaktär som samlingsbegrepp och har undersökt både nationella förutsättningar 

och olika delar av den offentliga förvaltningen. Det som kan hävdas om NPM som 

helhet är att reformer karaktäriserade av konceptet strävar till att öka effektivitet 

och transparens i den offentliga sektorn (Karlsson 2017, s. 31). Därefter tar 

litteraturen olika inriktningar.  

En gren av litteraturen behandlar en eventuell avvägning mellan rättvisa och 

effektivitet. Ett perspektiv är att Sverige under lång tid har prioriterat rättvisa över 

effektivitet vilket lett till att landet nu investerar i en mer effektiv, flexibel och 

mottaglig sjukvård enligt kunders preferenser men utan att riskera den rättvisa 

som tidigare byggts upp (Diderichsen 1995). Diderichsen (1995, s. 144) 

argumenterar att för att kunna analysera en sjukvårdsreform utifrån denna 

avvägning måste man först titta på effektivitet både i termer av individuell nytta 

och hälsoeffekt, och sedan rättvisa utifrån både jämlik tillgång till sjukvård och 

bidrag till rättvisa inom de sociala konsekvenserna. Detta resonemang betonar 

vikten av att undersöka innebörden i effektivitet vilket han i sin undersökning gör 

genom kvantitativa mått. 

En annan del tittar på ideologiska tendenser. Från ett politik-ideologiskt 

perspektiv kan det uppfattas som att högerpartier ska förespråka NPM-reformer 

medan socialdemokratiska partier betraktas som förespråkare av välfärdsstaten 

(Green-Pedersen, 2002). Å andra sidan kan socialdemokratiska partier förespråka 

NPM-reformer som ett sätt att förnya och förbättra välfärdsstaten. Det handlar 

alltså delvis om hur behovet av NPM-reformer framställs som avgör hur attraktiva 

de blir att implementera i en välfärdsstat (Green-Pedersen 2002, s. 27). Utifrån det 

argumenteras det för att det är nödvändigt att istället titta på vilka nationella 

historiska förutsättningar som finns som gör att NPM-reformer kan etableras när 

man analyserar specifika reformer (Hasselbladh 2008, s. 40; Hood 1995).  

Hasselbladh (et al 2008) tar ansats i den svenska sjukvården och diskuterar vad 

de benämner som en pågående institutionell transformation av den svenska 
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sjukvården. Från ett historiskt perspektiv analyseras förändringsprocessen utifrån 

bland annat diskursiv stängning. Diskursiv stängning är ett analytiskt redskap som 

tar utgångspunkt i diskurser för att sedan identifiera hur vissa problematiseringar 

får sanningsstatus och hur en förändringsagenda kan slå fast sanning och stänga 

ute ifrågasättande. Där Hasselbladh (et al 2008) tar ett diskursivt perspektiv på 

svensk sjukvård som en institutionell transformation tillkommer ett viktigt 

perspektiv, nämligen att titta på förändringen av svensk sjukvård som en process 

där både den diskursiva aspekten och de historiska förutsättningarna har viktiga 

roller. För att bygga på det resonemanget kommer en kort beskrivning av NPM i 

svensk sjukvård att presenteras nedan. 

 

 

3.2 Svensk sjukvård 

Under lång tid har läkarprofessionen i Sverige haft ett lagstadgat yrkesmonopol 

och jurisdiktion över sina arbeten. Till följd av den formella utbildningen, höga 

inkomsterna och sociala statusen behöll de sin professionella autonomi i kontrast 

till andra yrkesområden där rationalisering och styrning av arbetsprocessen var 

mer aktuella (Hasselbladh et al 2008, ss. 55-58). Läkare behöll därmed inte bara 

kontroll över kunskapsproduktionen utan även den egna arbetsprocessen i det 

dagliga arbetet (Ibid.).  

På 1980-talet började tidigare skilda diskussioner om demokrati, styrning, 

kvalitet och professionernas makt vävas samman (Ibid.4). Det framställdes som ett 

demokratiskt problem att läkare och lärare stod utanför politisk kontroll och hade 

en hög grad av autonomi i sitt arbete. Det växte fram en problematisering kring 

ekonomisk effektivisering som inte endast handlar om ekonomisk rationalisering 

av offentliga verksamheter. Istället sade man att med bättre styrning och 

organisering i den offentliga sektorn fanns en otrolig förbättringspotential. Med 

hjälp av nya metoder och mål skulle den offentliga sektorn inte längre uppfattas 

som stillastående utan istället karaktäriseras av ständiga förändringar och 

förbättringar där även relationerna mellan medborgare, offentliga tjänstemän, 

politiker och verksamheter skulle förändras.  

En av de största förändringarna under denna tid var decentraliseringen till 

kommuner och landsting genom reformen Hälso- och sjukvårdslagen som 

fördelade finansiellt ansvar till landstingen (SFS 1982:763). Sedan, under början 

av 1990-talet, introducerades en marknadsorienterad styrningsregim som 

möjliggjorde kalkylering och planering (Hasselbladh et al 2008). Kostnadskontroll 

ökade och kostnadsansvaret lades långt ner i verksamheterna, i enskilda 

sjukhuskliniker, vilket ledde till direkta kopplingar mellan enskilda patienter och 

ersättning till verksamheten (Hasselbladh et al 2008).   

Slutligen, sedan 1970-talet har flertal reformer och strukturförändringar gjorts 

inom svensk hälso- och sjukvård. I början på 1980-talet fanns det ett reformfokus 

på jämlikhet och kostnadseffektivitet vilket var när bland annat Hälso- och 
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sjukvårdslagen kom (Sll 2009a; SFS 1982:763). Från början av 1990-talet till 

mitten på decenniet skiftade fokus till strukturförändringar vilket innefattade den 

första lagen om vårdgaranti som med hjälp av ökat nationellt samarbete skulle 

minska väntetiderna (Sll 2009a). Efter det kom reformfokuset till att handla om 

kostnadseffektivitet och produktivitet där bland annat läkemedelsreformen, 

psykiatrireformen och tandvårdsreformen tar sin form (Ibid.). Det är efter den 

perioden som det nya reformfokuset specialisering, tillgänglighet och valfrihet 

växte fram. Från mitten på 2000-talet började man arbetet med Framtidsplanen 

och första steget till Stockholms nya sjukvård inleddes. 

 

3.3 Framtidens sjukvård 

Stockholms län är det snabbast växande länet i Sverige till följd av ett ständigt 

inflöde av nya människor där en åldrande andel av befolkningen blir allt större 

(Region Stockholm 2019b). Detta har lett till att efterfrågan på hälso- och 

sjukvård har förändrats med ökat krav på landstinget att ta hand om den åldrande 

befolkningen. Till följd av detta har Region Stockholm gjort en av de största 

satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvård under namnet ”Framtidens hälso- 

och sjukvård”, även kallad Framtidsplanen.  

Arbetet är en långtidsutredning avseende tidsperioden år 2008–2025 och 

omfattar alla sjukhus i Stockholm inkluderat alla avdelningar, men även lokaler 

och arbetsmetoder (Ibid.). Det finns tre uttalade mål med framtidsplanen: hög 

tillgänglighet med vård i rätt tid, god kvalitet och delaktighet där rätt patient får 

säker vård på rätt plats och hög effektivitet som innebär säker vård till rätt patient, 

i rätt tid, på rätt ställe och till rätt kostnad (Ibid.). En nyckelroll i sjukvårdens 

omstrukturering och verksamhetsutveckling var satsningen på ett nytt avancerat 

och högspecialiserat universitetssjukhus, Nya Karolinska Solna (NKS).  

 Som tidigare nämnts valde regionfullmäktige mellan att rusta upp Karolinska 

Universitetssjukhuset och att bygga en helt ny byggnad i Solna. Man valde det 

sistnämnda och sjukhusbygget motiverades som en av världens mest moderna och 

hållbara sjukhusbyggnader (Region Stockholm 2019a). På det nya sjukhuset 

skulle högspecialiserad vård bedrivas med tematisk vård och integreras med 

forskning och utbildning i en ny verksamhetsmodell med visionen ”patienten 

först” (Bergqvist 2017). Verksamhetsmodellen utformades med värdebaserad vård 

som strategiskt ramverk som anpassades för NKS förutsättningar och patienter. 

Kort beskrivet är värdebaserad vård, eller value-based health care, ett ramverk 

som konstruerades av den amerikanska ekonomiforskaren Michael Porter 

(Harvard Business School 2019). Värdebaserad vård en övergripande princip för 

leverans av sjukvårdstjänster där värde för patienten ska stå i fokus. Enligt Boston 

Consulting Group (2019), som var involverade i designen av den nya 

verksamhetsmodellen, definieras värdebaserad vård som leverans av 

högkvalitativa patientutfall till samma eller lägre totalkostnad för en given 

sjukdom eller åkomma. Fokus ligger på utfall där man med hjälp av hälsodata ska 
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kunna identifiera vilka hälsopraktiker som kan användas för patienter och därmed 

styra patienten mot den kliniska åtgärd som kommer nå bäst resultat. 
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4 Metod 

I denna sektion kommer den valda metoden att presenteras. Först kommer kritisk 

diskursanalys att beskrivas och sedan följer en kort diskussion kring fördelar och 

möjliga utmaningar. Då kritisk diskursanalys kommer användas som både metod 

och teori kommer en avskiljning att försöka göras där de metodologiska delarna 

presenteras i detta stycke medan teoretiska aspekter presenteras i nästkommande 

kapitel.  

 

4.1 Kritisk diskursanalys som metod 

I denna uppsats kommer Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA) att användas. 

Då diskursanalys är ett väldigt brett metodologiskt verktyg kommer endast 

relevanta delar att användas. Diskursanalys utgår från ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv som hävdar att människors tillträde till verkligheten sker genom 

språket och det är utifrån detta som representationer av verkligheten skapas 

(Winther Jørgensen och Phillips 2000). Den kunskap och information som 

människor besitter är socialt konstruerat mellan människor och påverkar därmed 

hur vi uppfattar och tolkar information. Det finns alltså inga oberoende sanningar 

eller versioner av världen eftersom språket är det som konstituerar den sociala 

världen. Samtidigt betraktas diskurs som en social praktik som konstitueras av 

andra sociala praktiker i världen vilket innebär att språket även speglar dessa 

praktiker. Det betyder att diskurser inte endast konstituerar sociala strukturer 

genom reproduktion och förändring av kunskap och identiteter, utan de är även 

konstituerade av andra sociala praktiker och står därmed i dialektiska förhållanden 

till andra sociala praktiker och kontexter (Ibid, ss. 67-68, 70).  

Det är från utgångspunkten att diskursen är både konstituerande och 

konstituerad som Norman Fairclough tar sin utgångspunkt i kritisk diskursanalys, 

eller Critical Discourse Analysis (CDA). Syftet med CDA är att titta på 

spänningen mellan dessa två sidor av språkbruk; den socialt konstituerande sidan 

och den socialt konstituerade sidan (Fairclough, 1993, ss. 134-136). Det är här den 

kritiska aspekten i metoden tar fäste. Med kritisk diskursanalys syftar metoden till 

att systematiskt titta på spänningen mellan diskursiva praktiker, händelser och 

texter, och sedan den större sociala och kulturella strukturen, dess relationer och 

processer. Genom att göra detta blottläggs maktrelationer vilket tangerar frågor 

om ideologi: diskurs kan betraktas som ideologisk till den grad att den bidrar till 

att behålla vissa maktrelationer (Fairclough 2012, ss. 14-15). 
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Vidare utgår Fairclough från att social praktik är något som utförs, ett tillstånd 

av handling genom exempelvis en text, och att detta tillstånd av handling alltid är 

socialt och historiskt format genom dialektala förhållanden till dess sociala 

kontext (Fairclough 1993). Det CDA därmed gör är att koppla ihop användandet 

av språket, exempelvis en text, till den sociala strukturen, det vill säga textens 

sociala kontext, genom ett tvärvetenskapligt perspektiv som kombinerar 

textanalys och social analys.  

Vidare understryks betydelsen av diskursordningen. Diskursordningen i en 

social domän är totala summan av domänens diskursiva praktiker och relationerna 

mellan dem (Ibid.). Kategoriseringen mellan olika diskursiva praktiker är svår att 

urskilja vilket är varför Fairclough skiljer mellan diskurser och genres. Diskurs 

syftar i detta fall på semiotiska sätt att beteckna aspekter eller områden i världen 

som kan vara fysiska, sociala eller mentala utifrån specifika perspektiv från olika 

grupper av sociala aktörer (Fairclough 2012, s. 11). I kontrast syftar genres på ett 

språkbruk som associeras med en specifik social aktivitet där det finns vissa 

semiotiska sätt att agera och interagera vid exempelvis en arbetsintervju. Med 

andra ord finns det sociala aktiviteter där man interagerar eller kommunicerar på 

specifika sätt och därmed har distinkta genres som associeras med dem. 

 

4.1.1 Faircloughs tredimensionella modell 

För att utföra en systematisk analys har Fairclough utvecklat en tredimensionell 

modell. Utgångspunkten är att varje diskursiv händelse har tre dimensioner: det är 

en talad eller skriven text, det är en diskursiv praktik i meningen att den involverar 

en produktion och tolkning av en text och det är en del av en bredare social 

praktik (Winther Jørgensen och Phillips 2000; Fairclough 1992). Relationen 

mellan text och social praktik betraktas som medlade av den diskursiva praktiken, 

det vill säga dimensionen i mitten. Det innebär att, som tidigare nämnt, nyckeln i 

CDA är att titta på spänningen mellan diskursen som både konstituerande och 

konstituerad vilket hittas i den diskursiva praktiken mellan de två andra 

dimensionerna.  

Den första dimensionen, text, fokuserar på textens egenskaper och drag 

(Winther Jørgensen och Phillips, 2000). Här finns två kritiska grammatiska delar 

som är grundläggande för analysen. Den första delen är transitivitet som handlar 

om kopplingen mellan en händelse eller en process och personen eller objektet 

som görs till föremål för händelsen eller processen och hur det framställs i texten. 

Den andra delen är modalitet och handlar om författarens relation och 

instämmande till textens påståenden där man utifrån olika modaliteter kan urskilja 

olika sätt som författaren eller talaren förbinder sig till påståendena. Den andra 

dimensionen, diskursiv praktik, tittar på produktions- och konsumtionsprocesser 

och analyserar relationen mellan text och social praktik. Det är bara här, genom 

den diskursiva praktiken, som texter och tal formar och formas av social praktik. 

Slutligen fokuserar den tredje dimensionen, social praktik, på den bredare sociala 

kontexten och sammanhanget som texten står i förhållande till.  
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Målet med CDA är att titta på de diskursiva praktikernas funktion i 

upprätthållandet av den sociala ordningen genom att analysera konkreta fall av 

språkbruk som en del av diskursordningen (Ibid.). Det betyder att CDA 

koncentrerar sig på redan existerande diskurser och texter. En kommunikativ 

händelse, såsom en text, är därmed en form av social praktik eftersom den 

antingen reproducerar eller ifrågasätter diskursordningen och kan därför både 

forma och formas av den sociala praktiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Faircloughs tredimensionella modell (Fairclough 1992). 
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4.1.2 Ordlista 

Då diskursanalys är komplext och omfattande både som metod och teori har 

konkretisering och koncentration behövs göras för att kunna göra analysen 

hanterbar. För att underlätta läsandet av denna uppsats kommer en kort ordlista 

som summerar de viktigaste begreppen att presenteras nedan.  

 

Diskurs (abstrakt) Språkbruk som en social praktik 

Diskurs 
Sätt att beteckna upplevelser från ett specifikt 

perspektiv. 

Diskursiv händelse 

Händelse av språkbruk som analyseras enligt den 

tredimensionella modellen; text, diskursiv praktik 

och social praktik 

Text 
En skriven text eller ett tal som producerats i en 

diskursiv händelse.  

Diskursiv praktik 
En produktion, distribution och konsumtion av en 

text. 

Social praktik 

Den bredare sociala kontext och sammanhang 

som texten och diskursiva praktiken står i 

förhållande till. 

Genre 
Språkbruket som associeras med en specifik 

social aktivitet. 

Diskursordning 
Den totala summan av en social domäns 

diskursiva praktiker och relationerna mellan dem. 

 

 

4.2 Diskussion om CDA 

Det som karaktäriserar Faircloughs kritiska diskursanalys och modell är först och 

främst att den har ett tvärvetenskapligt perspektiv med ett fokus på relationer 

mellan diskurs och andra sociala element såsom maktrelationer, ideologier och 

identiteter (Fairclough 2012). Då diskursanalysen kommer att utgå från en 

ekonomisk ansats så passar sig denna typ av analys eftersom den har det 

tvärvetenskapliga perspektivet som även tangerar vid kritisk social analys. Tack 

vare det blir metoden en rimlig analysram för att använda ekonomiska teorier 
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såsom NPM på faktisk empiri. Forskningsobjektet NKS som står i centrum 

kommer att undersökas och delvis betraktas som en operationalisering av en 

diskurs och därmed blir CDA:s karaktäristiska drag om modalitet viktigt i denna 

uppsats.  

Dock finns det viss kritik mot CDA och en av de främsta kritiska rösterna 

berör dess kritiska ansats (Blommaert, 2005). Kritiker påstår att det finns 

tendenser för partiskhet där analyseraren projicerar sina egna politiska ideologier, 

erfarenheter och fördomar på materialet. Konsekvensen av detta skulle vara svaga 

analyser av maktrelationer som inte baseras på mer än vanligt sunt förnuft som 

slutligen leder till felaktiga analyser av diskurser. Till CDA:s försvar så finns det 

en medvetenhet om denna partiskhet och att syftet med CDA är att skapa en 

reaktion på materialet snarare än att analysera utifrån en neutralitet vilket gör att 

objektivitet inte är ett mål även om hänsyn till detta ska tas (Ibid. s.32-34). 

 

 

4.3 Material 

Vid CDA är valet av material viktigt eftersom det inte är en stor mängd material 

som ska undersökas. Snarare är det ett mindre urval som noggrant väljs utifrån 

både relevans och artikulering av problemformuleringen men även den sociala 

domän eller institution som är av intresse (Winther Jørgensen och Phillips 2000).  

För att återknyta till frågeställningen handlar problemformuleringen om hur 

effektivitet framställs i fallet NKS. Viktigt att notera är att problemformuleringen 

inte syftar till hur media framställer effektivitet i det specifika fallet. Istället är 

ambitionen att titta på hur diskursen kring effektivitet framställs i planeringen av 

NKS för att undersöka diskursen kring byggnationen, snarare än det färdigbyggda 

utfallet och framförallt den konceptuella planeringen. Därför kommer material 

från planeringsstadiet att användas och mer specifikt ett projektprogram.  

Projektprogrammet publicerades i november 2007 och redogör för förslaget till 

det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna (Sll 2007). Programmet 

arbetades fram av Landstingsstyrelsens förvaltning på uppdrag av Stockholms 

läns regionfullmäktige i enlighet med styrdokumentet Uppdragsramar för 

projektprogram (Sll 2006; Landstingsstyrelsen diarienr LS 0706-0643) med avsikt 

att ta fram ett konceptförslag som kunde ligga till grund för investeringskostnader, 

verksamhetsinnehåll och planarbetet. Projektprogrammet skulle sedan läggas fram 

till regionfullmäktige för beslut vid årsskiftet 2007/2008. Förslaget om 

byggnationen godkändes vid regionfullmäktiges sammanträde den 8 april 2008 

och förslaget om projektprogrammet som utgångspunkt för det fortsatta arbetet 

godkändes (Landstingsstyrelsen diarienr LS 0710-1039 2008). Projektprogrammet 

är alltså en utgångspunkt och inte en färdig programhandling. 

För att kunna behålla den tidigare avgränsningen kommer projektprogrammet 

att vara det enda material som analyseras. Eftersom programmet är det förslag 

som sedan godkändes och användes som beslutsunderlag anses det vara det mest 
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lämpliga materialet att använda från planeringsstadiet även om det inte är en 

färdig programhandling. Programmet är även ett konceptuellt förslag vilket 

innebär att diskursen kring konceptet och idéerna bakom byggnationen kommer 

att kunna undersökas. Andra alternativ hade varit att titta på antingen projektplan 

eller huvudrapporten för framtidens hälso- och sjukvård. Utmaningen med 

projektplanen hade varit att underlaget är undermåligt avseende information vilket 

skulle leda till bristfällig diskursanalys. Ett annat alternativ hade varit att titta på 

huvudrapporten, men då den omfattar hela Region Stockholms sjukvård skulle det 

bli svårt att avgränsa diskursen och sedan leda till en för ytlig diskursanalys.  
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5 Teori 

I detta kapitel kommer de två teorierna att presenteras. Som nämndes i metoden så 

är kritisk diskursanalys både en metod och teori vilket är varför nedan teoretiska 

presentation endast kommer att beröra de ideologiska och hegemoniska delarna av 

CDA. Efter det kommer New Public Management att kort beskrivas för att sedan 

övergå i det teoretiska ramverk som tar ansats i NPM och slutligen kommer att 

användas i analysen. 

 

5.1 Kritisk diskursanalys som teori 

Fairclough betraktar diskursordning som ett dynamiskt system i vilken 

kommunikativa händelser både konstituerar och konstitueras av systemet genom 

reproduktion och förändring (Winther Jørgensen och Phillips 2000). 

Diskursordningen styr vilka diskurser och genrer som finns i ordningen vilket 

betyder att det är diskursordningen som avgör hur man använder diskurser och 

genrer i kommunikativa händelser. Det betyder att diskursordningen både är en 

struktur men också en praktik med begränsningar vad man kan säga inom den. 

Detta innebär dock inte att diskursordningar är fastgjutna utan språkbrukare har 

möjlighet att förändra en diskursordning genom att använda resurser (diskurser 

och genrer) på nya sätt eller från andra diskursordningar. Ett exempel på detta är 

välfärdsdiskursen som nu fått konkurrens av andra diskurser såsom en nyliberal 

diskurs som tidigare förknippats med marknadens diskursordning. Det finns alltså 

inte en diskurs som dominerar, utan det pågår hela tiden kamper mellan diskurser 

och diskursordningar i något som kallas hegemoniska kamper (Fairclough 1993). 

Som nämnt är ett karaktäriserande drag hos CDA relationen mellan diskurser 

och sociala element såsom maktrelationer och ideologier. Med hjälp av teorier om 

hegemoni och ideologi använder CDA konceptet interdiskursivitet (Fairclough 

1993; Winther Jørgensen och Phillips 2000). Interdiskursivitet är en typ av 

intertextualitet som betyder att kommunikativa händelser bygger på tidigare 

kommunikativa händelser utifrån genrer och diskurser. Man kan alltså aldrig börja 

om från början utan bygger alltid på tidigare texter. Genom att använda 

existerande diskurser på nya sätt eller från andra diskursordningar kan man 

därmed bidra till utveckling och förändring. Det finns dock begräsningar till hur 

mycket förändring som kan ske och detta påstås bero på hegemoni och ideologi. 

Fairclough beskriver ideologi som konstruktioner av verkligheten som är 

inbyggda i olika dimensioner av form och mening i diskursiva praktiker 

(Fairclough 1992). Dessa konstruktioner bidrar till produktion, reproduktion eller 
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transformationer av olika dominansrelationer i samhället (Fairclough 1992, ss. 87-

88). Han föreslår att under specifika omständigheter blir användningen av 

språkbruk och andra symboliska former ideologiska genom att de etablerar eller 

bibehåller dominansrelationer. Diskurser kan dock vara mer eller mindre 

ideologiska och Fairclough definierar ideologiska diskurser som de som bidrar till 

att upprätthålla eller transformera de rådande maktrelationerna. Följaktligen, om 

det finns kontrasterande diskursiva praktiker i en specifik social domän är det 

troligt att delar av den konstrasten är ideologiska skillnader.  

Detta leder oss vidare till hegemoni. Hegemoni beskrivs som konstruktionen 

av allianser och integration där fokus ligger på kontinuerliga kamper kring 

instabilitet. Denna instabilitet sker mellan konstruerande och uppbrott av allianser 

samt relationer av dominans och underordning vilket i sin tur får ekonomiska, 

politiska och ideologiska former (Fairclough 1992, ss. 91-93). Följaktligen 

betraktas inte hegemoni som dominans utan som en förhandlingsprocess som 

aldrig är stabil utan det är en pågående och skiftande process. 

Sammanfattningsvis är hegemoni ett sätt att analysera hur en diskursiv praktik 

är en del av en större social praktik, det vill säga ett större socialt sammanhang, 

där det finns olika maktrelationer. Diskursordningar betraktas som de diskursiva 

delarna i en hegemonisk process där det hela tiden råder instabilitet och 

kontinuerliga förhandlingar. I diskursordningarna finns diskursiva praktiker 

(produktion, distribution och konsumtion av en text) som genom reproduktion och 

transformation förändrar den diskursordning den ingår i. Social förändring sker 

därmed när diskursiva element uttrycks på nya sätt och förändrar den 

diskursordning den ingår i vilket i sin tur förändrar eller reproducerar både 

existerande diskursordningar men även sociala- och maktrelationer runtom. Detta 

är varför man med hjälp av begreppet hegemoni kan analysera den diskursiva 

praktiken i den större sociala kontexten (Fairclough 1992 s. 93). 

5.1.1 Kommodifiering och marknadisering 

Diskurser kan också förändras. En tendens av diskursiv förändring är 

kommodifiering och marknadisering vilka definieras som en process där sociala 

domäner och institutioner börjar organiseras och kontextualiseras utifrån 

produktion, distribution och konsumtion (Fairclough 1993 s, 207). Sektorer som 

tidigare inte haft som syfte att ur ett ekonomiskt perspektiv kommodifiera varor 

börjar refereras till som industrier som ska producera, marknadsföra och sälja till 

klienter eller kunder. I en diskursiv kontext föreställer sig Fairclough att diskurser 

som associeras med kommodifiering håller på att kolonisera institutionella 

diskursordningar. Denna kommodifiering kan urskiljas både i vokabulär men även 

i genrer (Fairclough 1993).  
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5.2 New Public Management och effektivitet 

I inledningen nämndes att New Public Management (NPM) förenklat förklaras 

som en reformdriven samhällsförändring där det finns en strävan om att omforma 

den offentliga sektorn genom styrning och organisation. Grunden handlar om 

relationen mellan privat- och offentlig sektor där man genom reformer försöker 

använda sig av praktiker från den privata sektorn i den offentliga sektorn (Hood 

1995; Karlsson 2017). Det fanns en övertygelse om att NPM skulle öka 

handlingsfriheten och minska den detaljerade regelstyrningen som förknippades 

med den offentliga sektorn och resultera i ökad effektivitet.  

Ett av de största problemen med NPM har varit dess bredd och funktion som 

paraplybegrepp där många idéer och reformer har kategoriserats och omtolkas 

som NPM vilket lett till en inflation i begreppets betydelse (Karlsson 2017). Till 

följd av detta kommer en kortfattad presentation göras utifrån NPM som teoretisk 

grund i denna undersökning.  

Till att börja med identifierade Christopher Hood (1991) tidigt fyra 

megatrender inom offentlig förvaltning som han argumenterade att NPM bottnade 

i: försök att sakta ner den offentliga sektorns tillväxt, skiftning mot privatisering, 

utveckling av automatisering inom informationsteknologi och produktion och 

leverans av offentlig service, och slutligen utveckling av en internationell agenda. 

Dessa trender var, och är idag, väldigt omfattande men forskare har kunnat 

identifiera överlappande komponenter om vad NPM innebär i relation till dessa 

trender. Exempel på dessa komponenter är en skiftning i betoningen på process till 

output samt en skiftning från hierarkier till mer konkurrensutsatt bas för leverans 

av offentliga tjänster (Hood 1995).  

Utifrån detta har sju olika trender av reformer, eller kategorier, kunnat 

urskiljas som alla associeras med en förändringsdimension i NPM. Trots sin 

kategorisering är det svårt att placera reformer i respektive kategori då empiriskt 

observerade reformer kan placeras in i fler än en av dessa trender samt att 

konstruktionen av dessa trender kan variera mellan länder vilket behandlades 

under avsnittet för bakgrund (Karlsson 2017). De sju kategorierna som presenteras 

av Hood är prestationsmått och formella standarder, resultat och utfall, 

resursanvändning, decentralisering, professionell styrning, konkurrens och nya 

förvaltningsstilar (Hood 1995; Karlsson 2017).  

I detta sammanhang kommer endast de fyra första kategorierna att appliceras. 

Anledningen till detta är valet av material som endast behandlar planeringsstadiet 

av NKS vilket är varför den professionella styrningen som tittar på chefer och 

konsulter inte kommer att undersökas. Inte heller konkurrenskategorin kommer att 

undersökas eftersom den tittar på konkurrensutsättningen i hela offentliga sektorn 

samt nya förvaltningsstilar som berör anställningsformer. 
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5.2.1 Ett teoretiskt ramverk om effektivitet 

Undersökningen tar sin utgångspunkt i begreppet effektivitet och tidigare i 

uppsatsen definieras begreppet effektivitet utifrån en verksamhets relativa 

prestationsförmåga och möjlighet att omvandla resurser till produkter och tjänster 

(Karlsson 2017, s. 38). För att sedan sätta begreppet i relation till teorin följer 

nedan de fyra återstående kategorierna från Hood (1995) där de diskuteras i 

relation till begreppet effektivitet. 

 

Prestationsmått och formella standarder 

Denna kategori syftar till verksamheters skiftning mot mätbara prestationer och 

formella standarder avseende omfattningen, innehåller och nivån av de tjänster 

som levereras (Hood 1995). Grunden handlar om att inhämta information om 

verksamhetens förmåga att agera för att sedan med hjälp av informationen kunna 

utvärdera vad som fungerar och vad som är i behov av förändring (Karlsson 

2017). För att kunna mäta prestationer så krävs det att verksamheten har klara 

definitioner om vad prestation är och hur detta ska registreras. Med hjälp av 

kvantifiering av aktiviteter samlar man in information om konkreta uppgifter och 

möjliggör för en uppföljning och utvärdering. Dock, för att sedan kunna bedöma 

om prestationen är i behov av förändring behövs det fastställas vad den ska 

jämföras mot och därför krävs det att standarder konstrueras och 

framgångsindikatorer skapas i kvantitativa termer.  

Utifrån definitionen av effektivitet finns ett tydligt fokus på 

prestationsförmåga och framförallt den relativa aspekten. Genom att mäta 

prestation och införa formella standarder finns det tydliga kvantitativa mått av 

prestation som genom sin relativitet sätts i relation till en standard. Effektivitet 

syftar i denna kategori på möjligheten att mäta verksamhetens prestation och 

framgång.  

 

Resultat och utfall 

Denna kategori betraktas gå hand i hand med prestationsmått och standarder 

eftersom den innefattar omfördelning av resurser utifrån den uppmätta 

prestationen. Kategorin tittar på resultat och utfall som en större utvecklingstrend 

där betoning ligger på utfall snarare än utförande (Hood 1995; Karlsson 2017). 

Denna utveckling markerar en förändring från en styrning med ex-ante karaktär 

där man med regler försökte förekomma handlandet till en ex-post karaktär där 

man med mål öppnar för en mer generell styrning som är resultatinriktad. Detta 

blir ett sätt att kontrollera den offentliga verksamheten där den styrande aktören, 

politiker, kan ta ett steg tillbaka genom att styra med mål och mer mandat och 

handlingsfrihet ges till chefer i den dagliga verksamheten. 

Likt kategorin ovan så blir effektivitet i denna kategori något som refererar till 

en verksamhets prestationsförmåga. Om den första kategorin fokuserar på tydliga 

prestationsmått och standarder för jämförelse i kvantifierade aktiviteter, fokuserar 

resultat och utfall på vad som sker efter aktiviteter blivit uppmätta. I denna 

kategori är därmed effektivitet en verksamhets förmåga att hantera den uppmätta 

prestationen och kunna allokera resurser därefter (Hood 1991).  
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Resursanvändning 

I detta sammanhang refererar resursanvändning till användningen av offentliga 

medel. I grunden handlar resursanvändning om kostnadseffektivitet som enkelt 

kan förstås som att hitta sätt att göra mer eller hålla samma servicenivå som 

tidigare men med mindre resurser (Hood 1995; Karlsson 2017). Bakgrunden till 

detta handlar om en kritik mot höga administrativa kostnader i den offentliga 

sektorn avseende handläggning och administration och inte primärt hur staten 

använder pengarna ut till sina medborgare.  

I denna kategori syftar effektivitet till verksamhetens förvaltning och 

omvandling av resurser till tjänster och produkter. Effektivisering i denna aspekt 

syftar alltså till verksamhetens användning av resurser och möjligheten att hålla 

kostnader nere samtidigt som man lyckas administrera leveransen av tjänster och 

produkter. Effektivisering kan här tolkas som kostnadseffektivisering.  

 

Decentralisering 

Den fjärde kategorin adresserar utformningen av verksamheten. Hood (1991; 

1995) beskriver en allt mer disaggregerad offentlig sektor där tidigare enheter 

splittrats och istället skapades ”bolagiserade” enheter kring produkter. Dessa nya 

formella enheter kunde hanteras separat enligt mål- och resultatstyrning och få 

större delegerat ansvar över resurser. I grunden handlar decentralisering om att 

flytta beslut och ansvar nära produktionen eller slutanvändaren för att skala bort 

onödiga administrativa delar vilket leder till snabbare beslut och högre 

handlingsfrihet för chefer nära produktionen. Decentralisering möjliggör också ett 

ökat ansvarsutkrävande för både kostnader och resultat samtidigt som de aktörer 

som avkrävs ansvar har möjlighet att påverka det som de ansvarar för. 

Utifrån decentralisering kan effektivitet förstås enligt verksamhetens 

uppbyggnad där man skapat andra konstellationer av enheter som därigenom får 

egna mål och resultat samt ansvarsutkrävande. I denna kategori ser man därmed 

de decentraliserade enheterna, som är organiserade efter produkt eller tjänst, som 

hanterbara och ansvarstagande enheter där effektivitet syftar på enheternas 

prestationsförmåga och möjlighet att omvandla sina resurser till produkter och 

tjänster. 
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6 Resultat och analys 

I denna del kommer först materialet kort att presenteras för att sedan efterföljas av 

analysdelen som tar ansats i Faircloughs tredimensionella modell och det 

teoretiska ramverket. Analysen kommer att börja i den diskursiva praktiken som 

medlar mellan de andra två dimensionerna för att sedan förflytta sig till 

beskrivning av texten och sedan tillbaka till den sociala praktiken. 

 

6.1 Nya Karolinska Solna – Projektprogram 

Projektprogrammet publicerades i november 2007 och redogör för förslaget 

till det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna (NKS). Programmet 

innefattar 96 sidor och arbetades fram av Nya Karolinska Solna-projektet inom 

Landstingsstyrelsens med två syften: att presentera och illustrera ett konceptuellt 

förslag för ett nytt universitetssjukhus samt utgöra ett styrdokument för det 

fortsatta projektarbetet (Sll 2007). Underlaget till programmet är de 

uppdragsramar som nämnts tidigare, tävlingsprogrammet för en 

formgivningstävling av byggnaden som hölls 2005/2006 samt det vinnande 

tävlingsförslaget (Sll 2006; Landstingsstyrelsen diarienr LS 0706-0643). 

Inledningsvis i programmet presenteras projektets bakgrund och därefter en 

omfattande presentation av förslaget som utgår från sex projektmål. Därefter 

presenteras en riskanalys och konsekvensbeskrivning för att slutligen landa i en 

strategi för genomförandet av projektet. Tillhörande till programmet finns även ett 

antal beslutsunderlag som mer ingående beskriver bakgrunden till de lösningar 

som presenteras men som inte kommer att behandlas i denna undersökning.  

 

6.2 Diskursiv praktik 

6.2.1 Interdiskursivitet 

Det kan argumenteras för att projektprogrammet är interdiskursivt komplex då 

flera diskurser uttrycks. Till att börja med kan tre olika diskurser urskiljas: en 

välfärdsdiskurs, en sjukvårdsdiskurs och en nyliberal ekonomisk diskurs. Med 
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hjälp av det teoretiska ramverket kan effektivitet i de olika diskurserna analyseras 

utifrån tre olika dimensioner. 

Först kan en välfärdsdiskurs urskiljas utifrån hur syftet med projektet beskrivs: 

”Stockholms läns landsting har under 2000-talet genomfört ett omfattande 

utredningsarbete […] [där] alla kommit fram till samma sak: Stockholms läns 

landsting behöver ett nybyggt universitetssjukhus i Solna som kan leva upp till 

framtidens krav på mänskliga miljöer, effektivitet och nära samband mellan 

samverkande enheter […]” (Sll 2007, s. 3). Här kan effektivitet länkas till 

kategorin om decentralisering eftersom man i Stockholms läns landsting kommit 

fram till behovet av ett nytt sjukhus. Genom att bygga en ny enhet så skapar man 

förutsättningar för att nå framtidens krav vilket också antyder att det kommer 

följas upp hur NKS når upp till de kraven. Detta hör även ihop med hur svensk 

sjukvård genom lag är delvis decentraliserad till regionerna. Det uttrycks ett behov 

av hur hela länet behöver det nya sjukhuset och därmed gynna alla medborgare i 

länet. 

Vidare kan en sjukvårdsdiskurs utifrån effektivitet identifieras. Ett exempel på 

detta är det första projektmålet i programmet som avser att ”sjukvård, forskning 

och undervisning ska vara så interagerade att de effektivt stödjer framtagande och 

spridning av ny kunskap […]” (Sll 2007, s. 6). Här framställs effektivitet utifrån 

ett interagerande av sjukvårdens delar vilket kan kategoriseras enligt två 

kategorier. Först syftar effektivitet på resultat och utfall, och sedan 

resursutnyttjande genom att skriva att interagerandet ska vara till den grad att det 

stödjer framtagande och spridning av ny kunskap. Genom interagerande ska man 

nyttja de resurser som finns så till den grad att resultatet blir ett konkret 

framtagande och spridning av kunskap vilket är ett faktiskt utfall. 

Sedan finns det även artikulering av en nyliberal ekonomisk diskurs där 

uttryck från privata sektorn antyds under det tredje projektmålet: 

”Vårdprocesserna ska effektiviseras och resursutnyttjande optimeras” (Ibid.). Här 

kan det också urskiljas två kategorier nämligen prestationsmått och formella 

standarder samt resursutnyttjande. I exemplet beskrivs det att vårdprocesserna ska 

effektiviseras vilket antyder att processerna, det vill säga vårdprestationerna, 

måste kunna mätas och kvantifieras eftersom utan att kvantifiera processerna är 

det svårt att säga om något blivit mer effektivt eller inte, men det man säger är att 

vårdprocesserna inte är tillräckligt effektiva nu.  

 

6.2.2 Genre 

En genre antyder inte bara en viss texttyp i ett sammanhang utan också processen 

av att producera, konsumera och distribuera texten i en specifik social aktivitet. I 

detta fall kan vi identifiera social aktiviteten som ett offentligt förslag. I denna 

aktivitet kan två subjektspositioner identifieras: de som lämnar förslaget och de 

som tar beslut om det. Detta understryks av den offentliga karaktären där det finns 

vissa förväntningar som associeras med positionerna såsom att de som lämnar 

förslaget ska framstå som kunniga och de som fattar beslutet ska ha en del 
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bakgrundinformation. Vidare finns en intertextuell kedja längst denna aktivitet där 

projektprogrammet bygger på tidigare texter och att alla dessa har granskats av 

olika människor i olika befattningar. Det bygger vidare på den intertextualitet som 

behandlas ovan där projektprogrammet är en del i en kedja av händelser i 

aktiviteten offentligt förslag och därmed bygger på tidigare texter i kedjan som 

framförallt kan spåras till den övergripande framtidsplanen som NKS är en del av. 

Produktionsprocessen har skett genom komplexa rutiner av kollektiv natur 

såsom först ett tävlingsprogram, sedan ett tävlingsförslag från ett arkitektföretag 

och sedan uppdragsramar från landstingsstyrelsen för hur programmet ska se ut. 

Följaktligen har flera människor varit varierande involverande under olika stadier 

av produktionen vilket ytterligare understryker komplexiteten i 

interdiskursiviteten. Ett sätt att dekonstruera textproducenter är att identifiera de 

inblandade: Landstingsstyrelsen som utarbetade tävlingsprogrammet för 

formgivningstävlingen samt utsåg en anonym jury, White Arkitekter AB som 

vann tävlingen, NKS-projektgruppen inom Landstingsstyrelsens förvaltning och 

regionfullmäktige som gav uppdraget. Med flera textproducenter från olika 

diskursordningar kan ett antagande vara att effektivitet konstrueras olika i 

respektive diskurs.  

Konsumtion av texter varierar i olika sociala kontexter och här konsumeras 

programmet i första hand genom noggrann granskning till följd av sin offentliga 

karaktär. Ett sätt att se på programmet är utifrån dess stil som argumenterande och 

delvis formell, samtidigt som den är positivt karaktäriserad med god läsbarhet där 

effektivitet har en betydande roll. Texter kan ha olika utfall av både diskursiv och 

icke-diskursiv karaktär och då denna text är ett förslag finns det förväntningar om 

utfall både i att framtida texter ska bygga på detta projektprogram 

(interdiskursivitet) men även att sjukhuset ska byggas enligt detta förslag 

(operationaliseras).  

Avslutningsvis har texter en distribution. Projektprogrammet är först och 

främst en offentlig handling av en offentlig organisation vilket resulterar i att dess 

distribution berör många olika sociala och institutionella domäner. Följaktligen 

kan organisationen redan vid produktionen bygga in flera förväntade adressater 

vilket tydligt syns i denna text. Det finns huvudadressaterna vilket är 

regionfullmäktige som är de som fattar beslutet utifrån förslaget och direkt 

adresseras. Sedan finns det sekundäradressater, allmänheten, som inte är en del av 

de som direkt adresseras, men är de som kommer att konsumera sjukvården som 

medborgare. 

 

6.3 Text 

Till att börja med kan generella drag i texten identifieras där den institutionella 

identiteten är relativt personlig där projektgruppen benämner sig som ”vi” vid 

enstaka tillfällen. Det finns en antydan om att projicera en professionell identitet 

om vad NKS ska innefatta som konstrueras utifrån effektivitet samtidigt som det 
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finns en tydlig artikulering om att marknadsföra sig själv vilket betyder att 

effektivitet betraktas som positivt. Ett exempel är motiveringen till det vinnande 

tävlingsförslaget som lyder ”Förslaget Forum Karolinska har en enkel, effektiv 

och hållbar strukturell uppbyggnad […] som sammantaget ger förutsättningar att 

kunna utvecklas till en anläggning av hög klass” (Sll 2007, s.8). Denna 

uppbyggnad kring effektivitet och identitet konstrueras inte bara utifrån 

sjukhusets hela identitet utan även i relation till sjukhusets olika delar där det 

exempelvis benämns som ”Effektiva transporter” (Ibid, s. 40), ” […] en effektiv 

intern försörjningsstruktur” (Ibid, s. 44) och ” […] stödjer effektiva vårdprocesser 

[…]” (Ibid, s. 47). Det blir tydligt att effektivitet är en del av den professionella 

identitet som NKS vill projicera som offentlig institution men även som 

vårdgivare.   

6.3.1 Modalitet 

Modalitet tittar på författarens grad av instämmande och relation med texten. Ett 

av de tydligaste exemplen på den komplexa interdiskursivitet som nämndes 

tidigare finns i visionen för sjukhuset. Som nämndes så har programmet flera 

textproducenter som alla har byggt på visionsmålen, så samtidigt som det finns en 

stark marknadsföringsidentitet där man vill projicera en bestämdhet i sina 

argument så finns det en osäkerhet som artikuleras i visionen. 

 

”Vision 

 Det nya universitetssjukhuset är:  

- integrerat men självständigt 

- föränderligt men beständigt 

- effektivt men respektfullt och mänskligt 

- en lyckad förening av kreativitet, produktivitet och omtanke” (Sll 2007, s. 5) 

      

Visionen uttrycker inte en bestämdhet utan man väljer att beskriva adjektiv som 

sedan följs av ett ”men” och ett efterföljande adjektiv som kan tolkas som 

kontrasterande till det första. Effektivitet och respekt och mänsklighet är inte 

nödvändigtvis motsatsord, men genom att sätta ett ”men” emellan orden antyder 

man att det finns friktion mellan dem. Detta antyder att det finns viss distans hos 

författaren i hur adjektiven kan tolkas hos eftersom ett ytterligare adjektiv måste 

läggas till. Tilläggas är att i resten av texten framställs effektivitet som något 

positivt och eftersträvansvärt, vilket det även görs i detta fall, men här uttrycks det 

som något mindre positivt som behövs vägas upp med två andra adjektiv. Dock är 

detta visionsmål vilket i sin natur innefattar en viss distans då det framställs som 

något längre fram, men den distansen understryks av författarens artikulering.  

Denna typ av distans kan återfinnas vid flera uttryck om effektivitet längst 

programmet. Till exempel finns det ett stycke under huvudidéer för sjukhuset som 

lyder: 
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”Sjukhusets (sic) ger förutsättningar för effektiva flöden där samverkande 

enheter ligger nära varandra, vilket medger få och korta förflyttningar för 

patienten. Publika zoner är åtskilda från professionella zoner, vilket stärker 

patientens integritet” (Sll 2007, s. 11).  

 

Ett liknande exempel finns under projektmålet ”Vård- och stödprocesser ska 

effektiviseras och resursutnyttjande optimeras”: 

 

”Sjukhusets utformning medger att den akutverksamhet som finns under 

nätter och helger kan organiseras effektivt, dvs att sjukhuset förhållandevis 

lätt kan ställas om från ”dagsjukhus” till ”nattsjukhus”. (Sll 2007, s. 46) 

 

I båda dessa exempel förbinder sig författaren med begreppet effektivitet 

utifrån en distans där författaren i det första exemplet använder sig av uttrycket 

”ger förutsättningar för” och i det andra exemplet beskriver det som att 

akutverksamheten ”kan organiseras”. Författaren ställer sig istället i en position 

där man ger tillåtelse för effektivitet.  

I kontrast finns det en annan slags modalitet vid fåtal andra uttryck om 

effektivitet där artikuleringen är mer bestämd. Ett exempel är det projektmål som 

nämns ovan och som också nämndes som ett uttryck för den nyliberala 

ekonomiska diskursen nämligen ”Vård- och stödprocesser ska effektiviseras och 

resursutnyttjande optimeras” (Sll 2007, s. 46). Till skillnad från den distanserade 

förbindelsen författaren har till att akutverksamheten kan organiseras effektivt 

finns en mer bestämd förbindelse avseende det övergripande projektmålet där man 

uttrycker att vård- och stödprocesser ska effektiviseras. Författaren instämmer helt 

i målet och lämnar mindre utrymme för tillåtelse.  

Vilken slags modalitet som väljs kan leda till hur diskurser konstruerar 

exempelvis sociala relationer genom att man med uttryck skapar sanningar: Vård- 

och stödprocesser ska effektiviseras medan akutverksamheten kan organiseras 

effektivt.  Det kan antyda att det övergripande målet uttrycks som en sanning 

medan hur detta ska konkretiseras i praktiken lämnar mer utrymme för tillåtelse. 

 

6.3.2 Transitivitet 

Vidare tittar transitivitet på förbindelsen mellan händelser/processer och 

subjektet/objektet. Undantag enstaka tillfällen där ”vi” används är resten av 

programmet konstruerat på ett passivt sätt där det finns en viss distans mellan de 

händelser och processer som beskrivs och subjektet/objektet för dem. Ett exempel 

är följande:  
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“Målsättningen är också att effektivisera personalinsatsen vid service. Bl a 

är systemet för reservkraft centraliserat i teknikbyggnaden vilket resulterar 

i lägre personalkostnader på sikt” (Sll 2007, s. 61) 

 

I detta stycke framställs effektivitet i relation till personalinsats vid service. Här 

finns en tydlig passivitet där målsättningen beskrivs utifrån en distans där det inte 

är ”målsättningen för oss”, utan det är en icke-personlig målsättning. Vidare 

nämns inte begreppet personal utan det framställs endast enligt personalinsatsen 

och personalkostnader vilket tyder på en passivitet där man tagit bort agenten 

(oss). Sedan sätter man inte ordet personal som objekt utan man använder istället 

mer passiva ord som hänvisar till produkten av personalen (personalinsatsen) och 

kostnaden av personal (kostnader). Dock finns ett annat subjekt som framställs 

som delvis ansvarig för de lägre personalkostnaderna och det är systemet för 

reservkraft.  

 Här blir effektivitet en tydlig fråga om resursanvändning där personalen 

benämns i termer av resurser såsom personalinsats och personalkostnader och 

författarna skapar en viss distans genom att sätta ett system som subjekt istället för 

sig själva.  

 

6.4 Social praktik 

6.4.1 Diskursordningar 

De exempel som nämns ovan kan betraktas som en del av en större social praktik 

och samhällsförändring. Det argumenterades tidigare för att projektprogrammet är 

interdiskursivt komplext och att det finns en blandning av en nyliberal ekonomisk 

diskurs, sjukvårdsdiskurs och en välfärdsdiskurs. En hög grad av interdiskursivitet 

kan tyda på en förändring där gränser mellan diskursordningar håller på att suddas 

ut. I detta fall finns det tre tydliga diskursordningar: offentlig sektors 

diskursordning, sjukvårdens diskursordning och näringslivets diskursordning. 

Historiskt sett har gränserna mellan offentlig sektor och sjukvård börjat suddas ut 

och den höga autonomin som läkare hade började ifrågasättas vilket ledde till 

reformer som påverkade läkares arbetsprocesser. I samma period började praktiker 

och metoder med grund i ekonomisk rationalitet vävas in vilket oundvikligen 

påverkade sjukvården också som i grunden tillhör den offentliga sektorn och 

välfärden.  

Detta fall av effektivitet i välfärden berör tre olika diskursordningar och kan 

betraktas som en del i en bredare samhällsutveckling. Vid tiden för 

projektprogrammet hade man nyligen lämnat ett reformfokus på 

kostnadseffektivitet och produktivitet vilket kan betraktas som en representation 
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av de tre NPM-kategorierna prestationsmått, resultat och resursanvändande. 

Reformerna ändrade fokus till specialisering, tillgänglighet och valfrihet och i 

fallet NKS finns det en tydlig betoning på decentralisering i projektprogrammet.  

Tidigare redogjordes för de olika diskurserna och framställningen av 

effektivitet i välfärdsdiskursen kan betraktas som ett uttryck för decentralisering. 

Den övergripande decentraliseringen är lagstadgad och flyttade en stor del av 

ansvaret för sjukvården till regionerna som i sin tur skulle leverera sjukvård till 

Sveriges medborgare. Nästa steg av decentralisering hittar man i de enskilda 

enheterna, sjukhusen, som behandlas separat med egna mål- och resultatstyrningar 

och ansvar för sina tilldelade resurser. I projektprogrammet för NKS hittas 

ytterligare ett steg av decentralisering, nämligen specialisering.  

Ett av NKS uppdrag är att vara ett specialsjukhus med inriktning på 

högspecialiserad och specialiserad vård vilket innebär en decentralisering där man 

skapar enheter kring ”produkter”. Som nämnt är NKS det första sjukhuset där man 

introducerar den nya vårdmodellen redan i byggnationen vilket innebär att den 

decentraliserade och specialiserade vården står i fokus redan i planeringens 

startgropar. I exemplet från huvudidéer i programmet framställs effektivitet utifrån 

effektiva flöden mellan samverkande enheter. Det antyder att decentralisering, 

som är en del av NPM, visar sig i organisationen av sjukvården där man skapar 

enskilda enheter kring produkter och effektivitet syftar till flödet mellan de 

decentraliserade enheterna. Med andra ord uttrycks effektivitet som ett ytterligare 

steg av decentralisering där man ser till flödet mellan de decentraliserade 

enheterna. 

Vidare kan specialisering genom decentralisering vara en grund för 

prestationsmått och standardisering samt resultat och utfall. Dessa NPM-

kategorier går hand i hand med den värdebaserade vårdmodellen som införts och 

uttrycks i programmet utifrån olika sjukvårdsdelars prestationsförmåga och 

möjlighet att förbättras. Den värdebaserade vårdmodellen fokuserar på relationen 

mellan patientutfall och totalkostnad för en given sjukdom och utgår från en 

mängd hälsodata. Det innefattar ett behov av att kvantifiera processer och 

aktiviteter för att därefter kunna dra slutsatser om kostnader för sjukdomar vilket 

leder till patientutfall. Utifrån detta kan framställningen av effektivitet härledas till 

behovet av att mäta och kvantifiera för att sedan leda till ett resultat eller ett 

patientutfall. 

 

6.4.2 Hegemoni och ideologi 

De tre identifierade diskurserna har en viss kontrast gentemot varandra vilket 

antyder att det troligen finns ideologiska skillnader mellan dem. Detta understryks 

ytterligare av den intertextuella process som offentliga förslag här, speciellt detta 

projektprogram, där flera nivåer av textproducenter kan identifieras vilket kan 

vara en anledning till de olika diskurserna. I en större social kontext kan det 

antydas att finns en diskursiv kamp mellan de tre diskursordningarna om hur 

sjukhuset ska fungera vilket leder analysen till frågan om hegemoni och ideologi.  
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Under modalitet diskuterades hur vissa framställningar av effektivitet 

konstruerades med bestämdhet vilket leder till ett slags modalitet där författaren 

instämmer helt i sitt påstående och skapar en ”sanning”. Att befästa uttryck som 

sanningar i en diskursiv praktik får följaktligen konsekvenser för diskursen och 

diskursordningen eftersom man konstruerar en typ av verklighet. Genom att 

konstruera att vård- och stödprocesser ska effektiviseras så bidrar man till 

dominansrelationer vilket antyder att det finns ideologiska aspekter där 

effektivisering är något som ska ske i den nyliberala ekonomiska diskursen. 

Viktigt att notera är att ideologi i detta fall inte handlar om politisk ideologi utan 

om hur dominansrelationer etableras genom konstruktioner av verkligheten.  

Samtidigt finns det flera konstruktioner i programmet där bestämdheten kring 

effektivitet är mer osäker vilket leder till att diskursordningarna inte är enade utan 

det finns skillnader. Att det var ett projektmål som uttryckte begreppet bestämt 

kan tolkas som rimligt eftersom det är ett övergripande mål som inte specificerar 

hur något ska bli mer effektivt. Till skillnad från de mer konkreta exemplen där 

bestämdheten kring effektivitet är mer osäker vilket tyder på att det övergripande 

målet med NPM är att öka effektiviteten, men vid konkreta åtgärder och 

aktiviteter är det svårt att uttrycka att något ska vara effektiv och istället beskriva 

möjliggörande av effektivitet.  

Dessa skillnader mellan diskursordningarna existerar i en process om 

hegemoni. Det kan därmed argumenteras för att det pågår en diskursiv kamp om 

hur sjukhusen ska fungera i en process om dominans och underordningar där 

ideologiska diskurser som exempelvis nyliberal ekonomi bidrar till produktion, 

reproduktion och transformation i den här processen. Om man därefter tar ett 

historiskt perspektiv kan man se en längre process av skiftande reformfokus 

utifrån kategorier av NPM där effektivitet enligt de fyra identifierade kategorierna 

spelar en betydande roll. Således kan en pågående process identifieras där olika 

konstruktioner av effektivitet, vissa mer ideologiska än andra, konstituerar och 

konstitueras av denna hegemoniska process.  

Avslutningsvis är det viktigt att notera vilka diskursordningar som ingår i 

denna hegemoniska process. Det finns tendenser mot kommodifiering där man i 

NKS diskursivt uttrycker organisationen utifrån produktion, distribution och 

konsumtion. Genom att använda uttryck som handlar om att effektivisera 

vårdprocesser eller effektivisera personalinsatsen har man tagit idéer om 

produktion och processer från näringslivet vilket kan betraktas som ett sätt att 

befästa en ekonomisk diskurs. I en diskursiv kontext kan det betraktas som att 

delar av det språkbruk som används i programmet har en ekonomisk karaktär 

vilket sedan framställs genom artikuleringen av effektivitet. Med utgångspunkt i 

att diskursen kan operationaliseras i praktiken genom att diskurser kan användas 

för att legitimera vissa diskursordningar kan det i detta fall argumenteras för att 

det finns en stark nyliberal ekonomisk diskurs där marknadisering och 

kommodifiering är i en process av att förändra den diskursordning från 

näringslivet som den tillhör och sen utmana de andra diskursordningarna.  

Samtidigt är det viktigt att ta i beaktning den längre historiska process som 

också haft inverkan på sjukvårdsdiskursen och välfärdsdiskursen där sjukvården 

länge haft en autonomi i sitt arbete. NKS är även en del av den större 
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långtidssatsningen Framtidsplanen där man uttalat har en strävan efter en 

förändring i framtidens sjukvård. Detta leder till att delar av den sociala 

förändring som diskursivt kan identifieras inte endast härrör från detta specifika 

fall utan handlar också om en mer långsam process där det mångtydiga begreppet 

effektivitet stått i centrum kring en större samhällsutveckling. 
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7 Slutsats 

För att återknyta till frågeställningen har denna uppsats haft syftet att undersöka 

hur begreppet effektivitet framställs i fallet Nya Karolinska Solna. Med ansats i 

teorier från New Public Management har ett teoretiskt ramverk konstruerats kring 

begreppet effektivitet som sedan använts i en kritisk diskursanalys av 

projektprogrammet för NKS. Genom att diskursivt undersöka det konceptuella 

projektprogrammet har olika framställningar av begreppet effektivitet kunnat 

identifieras i tre olika diskurser: en välfärdsdiskurs, en sjukvårdsdiskurs och en 

nyliberal ekonomisk diskurs.  

Först och främst noteras det att effektivitet är ett viktigt ord i New Public 

Management och ett begrepp som används flertal gånger i projektprogrammet. I 

sin grund är begreppet mångtydigt, men med hjälp av det teoretiska ramverket kan 

flera dimensioner i begreppet urskiljas i projektprogrammet där effektivitet 

artikuleras enligt olika delar av NPM i de olika diskurserna. Effektivitet i form av 

decentralisering har en grundläggande roll i projektprogrammet vilket delvis kan 

förklaras utifrån det svenska sjukvårdssystemet som genom en tidigare nationell 

reform har decentraliserats vilket fördelat stort finansiellt ansvar till de enskilda 

regionerna och sjukhusen. Utifrån det kan framställningen av effektivitet i vissa 

uttryck betraktas som en artikulering av välfärd samtidigt som det kan 

argumenteras för att det är en del av en större historisk förändringsprocess av 

svensk sjukvård och NPM. 

Effektivitet och decentralisering uttrycks även i form av specialisering där man 

i fallet NKS har skapat enheter kring produkter och tjänster som i sin tur blir 

ansvariga för prestationsmått, resultat och resursanvändande. Detta antyder en 

ytterligare nivå av decentralisering där man lagt mer ansvar på enskilda enheter i 

det redan decentraliserade sjukhuset som ska ansvara över separata produkter och 

tjänster på sjukhuset. Här framställs effektivitet utifrån de separerade enheternas 

prestationer, resultat och utfall. Den vårdmodell som sjukhuset är byggt kring 

fokuserar på patientutfall vilket förklarar artikuleringen av de enskilda enheternas 

effektivitet avseende prestation och utfall.  

Vidare kan en viss passivitet och skiftande bestämdhet kring begreppet 

identifieras där effektivitet inte framställs i relation till personal utan 

personalinsatser samtidigt som man placerar ett system som subjekt till processen. 

Vissa framställningar av effektivitet artikuleras som sanningar där objekt och 

händelser ska effektiviseras, medan andra framställningar lämnar utrymme för 

tillåtelse där objekt och händelser kan effektiviseras. Det finns samtidigt en tydlig 

osäkerhet kring effektivitet där man redan i visionen ställer begreppet i kontrast 

till respektfullhet och mänsklighet vilket antyder att det finns viss friktion i 

betydelsen av effektivitet.   
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Den skiftande framställningen av effektivitet kan härledas till den höga 

interdiskursivitet som projektprogrammet har där de tre identifierade diskurserna 

framställer effektivitet på något varierande sätt. Den höga interdiskursiviteten 

tyder på en social förändring vilket kan härledas till en diskursiv kamp mellan 

diskursordningar om hur sjukhuset ska fungera. Detta understryks av 

projektprogrammets kollektiva natur som offentligt förslag där flera nivåer av 

textproducenter varit inblandade från olika diskursordningar och att 

projektprogrammet är en del av en större kedja texter och förslag i 

Framtidsplanen.  

Avslutningsvis föreslås det att den sociala förändring som kan urskiljas är en 

del av en kommodifiering och marknadisering av svensk sjukvård där NKS är en 

del av en större förändringsprocess. Framställningen av effektivitet artikuleras 

med olika bestämdheter, utifrån olika diskurser och utifrån olika dimensioner av 

NPM i det konceptuella stadiet av planeringen. Detta tyder på att det pågår en 

diskursiv, hegemonisk kamp mellan offentlig sektor, sjukvården och näringslivet 

där effektivitet är ett begrepp som både enar och skiljer de olika 

diskursordningarna. 
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