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Sammanfattning 
Den tredje december 2013 gick Skolverket ut med ett pressmeddelande ”Kraftig försämring i Pisa”, 
med anledning av att svenska 15-åringar presterade dåligt i det internationella kunskapstestet Pisa 
2012. I samma veva började medierna rapportera om att det var fråga om en ”skolkris”, och många 
samhällsaktörer började diskutera problemet, dess orsaker, konsekvenser och lösningar. Mot denna 
bakgrund så tar denna undersökning sin utgångspunkt. Den handlar om hur ”skolkrisen” artikuleras 
som ett socialt problem i den svenska dagspressen och den handlar om hur samhällsaktörerna i den 
politiska offentligheten uppfattar detta som ett socialt problem genom den betydelseförhandling 
som de för. 
 
Ovanstående bakgrundsbeskrivning leder fram till följande problemformulering: hur skapas, ut-
vecklas och upprätthålls skolkrisen som ett socialt problem i den svenska dagspressen? 
    
Syftet med undersökningen är att lämna ett bidrag till forskningen om hur sociala problem konstrue-
ras, samt att lämna ett bidrag till fältet för politisk kommunikation. 
 
Undersökningen bygger på en kvalitativ textanalys med narratologiska inslag som fokuserar på 
skolkrisen som berättelse, vad den handlar om och hur den berättas. Empirin utgörs av 46 nyhetsar-
tiklar som hämtats i från tidningarna DN och SvD under tidsperioden 3 december 2013 till 31 mars 
2014. 
 
Skolkrisen skapades i och med att Skolverket publicerade pressmeddelandet ”Kraftig försämring i 
Pisa” och genom att medierna legitimerade krisen då de började rapportera om det som Skolverket 
lyft i pressmeddelandet. Att det problematiska förhållandet benämndes just som en kris och att me-
dierna skapade nyhetsteman bidrog också till etablerandet det sociala problemet. Skolkrisen utveck-
lades genom att olika samhällsaktörer började debattera om orsaker till förhållandet, om vem som 
ansågs vara ansvarig och offer respektive vinnare och förlorare, och de började dessutom diskutera 
lösningar. Skolkrisen upprätthölls dels genom mediernas skapande av nyhetsteman, men också ge-
nom åtgärdsdebattens hjälpare och motståndare. Genom att det fanns många lösningsförslag till 
krisen och på grund av att det fanns många röster för och emot dessa förslag, och mediernas uppgift 
är att höra båda sidor, resulterade det i att rapporteringen blev omfattande och att den därmed upp-
rätthölls. Ytterligare några slutsatser som är särskilt viktiga är att allmänheten har svårt att förstå 
vad som försiggår ifråga om Pisa-debatten, då medierna rapporterar ensidigt och partiskt till förmån 
för medielogiken. Dessutom styr den politiska logiken över medielogiken vilket gjort att det är ett 
pågående maktspel mellan medierna och politiken, där politiken styr över medierna, snarare än en 
offentlighet som allmänheten har möjlighet att ta ställning till. 
 
Nyckelord: Pisa 2012, skolkris, anspråksformering, problemdefiniering, framing, socialt problem, 
media, Sverige 
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1. Inledning      
Tisdagen den tredje december 2013 klockan 11.00 gick Skolverket ut med ett pressmeddelande, 
med anledning av resultatet i den internationella studien PISA (Programme for International Student 
Assessment) 2012, som löd: 
 

”Svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter 
att försämras. Sverige har den sämsta resultatutvecklingen av alla OECD-länder. De 
svenska eleverna presterar numera under OECD-genomsnittet inom alla tre kunskaps-
områden i den internationella kunskapsundersökningen PISA 2012” (Skolverket.se: 
Kraftig försämring i PISA). 

 
I samma stund som Skolverket släppte sitt pressmeddelande började också TV, radio och tidningar 
rapportera om PISA-undersökningens problematiska resultat och dess betydelse för Sverige och 
samhället. Medierna började kalla denna händelse för ”skolkrisen”, samtidigt som politiker, forskare, 
representanter från fackliga organisationer och andra samhällsaktörer började föra fram sina åsikter 
om Pisa och resultaten av undersökningen via medierna. En av de aktörer som gjorde det var Louise 
Ankarcrona, grundare av och ordförande för Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, och hon menade att 
Pisa-resultaten är allvarliga, samtidigt som hon pekade på att studien är ”ett trubbigt instrument”:   
 

”Ingen har kunnat visa att Pisa-resultaten samvarierar med ett lands framtida välstånd” 
(SvD, 2013-12-03). 

 
En annan aktör, utbildningsminister Jan Björklund (FP), framförde däremot helt andra åsikter och 
visade upp en helt annan syn på Pisa och resultaten av undersökningen: 
 

”Det finns många som vill förklara bort Pisa-resultaten, det tror jag inte att vi ska göra. 
Det är allvarligt att vi ligger långt ner. Jag tycker att vi ska sträva efter att hamna bland 
de tio främsta” (SvD, 2014-01-14). 

 
Det är tydligt att det finns olika sätt att se på Pisa. Den här undersökningen handlar därför om hur 
skolkrisen artikuleras som ett socialt problem i medierna och om hur samhällsaktörerna i den poli-
tiska offentligheten uppfattar detta som ett socialt problem. Att något objektivt finns behöver inte 
betyda att det är ett socialt problem, men Pisa eller skolkrisen skrivs in som det i och med det me-
ningsskapande som äger rum mellan samhällets aktörer. Det är kommunikationen runt detta som är i 
fokus för undersökningen och i synnerhet hur samhällsaktörerna förhandlar om betydelserna. 
 

1.1 Problemformulering 
Min problemformulering tar dels sin utgångspunkt i en socialkonstruktivistisk teori om anspråks-
formering som beskriver hur sociala problem konstrueras genom kollektiva definitionsprocesser. 
Teorin gör det möjligt att beskriva ett socialt problems uppkomst och utveckling, med hjälp av ett 
antal problemkomponenter, som: karaktär, orsaker, konsekvenser, aktörer, historia och utveckling, 
samt lösningar. Dels tar min problemformulering också sin utgångspunkt i framingteorin som be-
skriver hur medier gestaltar verkligheten. Med hjälp av framingteorin är det alltså möjligt att för-
klara hur den svenska dagspressen ramar in skolkrisen som ett socialt problem. Huvudfrågan och 
delfrågorna presenteras nedan. 
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Huvudfråga:   Hur skapas, utvecklas och upprätthålls skolkrisen som ett socialt problem i 
   den svenska dagspressen? 
 
Delfrågor:  a) Vad beskrivs som det huvudsakliga sociala problemet i problemdebatten? 
   b) Hur beskrivs orsakerna till och konsekvenserna av det sociala problemet? 
   c) Vilka aktörer syns i problemdebatten och hur beskrivs dessa? 
   d) Hur beskrivs det förflutna, nutiden och framtiden i problemdebatten? 
   e) Hur beskrivs lösningsförslagen till det sociala problemet? 
   f) Hur gestaltar medierna skolkrisen som ett socialt problem? 
 
Vidare är det rimligt att påstå att detta är en studie i politisk kommunikation då skolkrisen som soci-
alt problem är en betydelsekamp mellan samhällets olika aktörer (politiker, allmänhet och medier) 
och det är dessa som i det offentliga samtalet förhandlar om betydelserna (Strömbäck, 2009). I stu-
dien används också fortsättningsvis begreppet ”den svenska dagspressen” synonymt med begrep-
pen ”de svenska medierna” och ”medierna” om inget annat anges. 

1.2 Mål och syfte 
Målet med undersökningen är att beskriva och förklara hur ett socialt problem som skolkrisen skap-
as, utvecklas och upprätthålls i den svenska dagspressen genom en kvalitativ textanalys utifrån teo-
rier om anspråksformering, problemdefiniering och framing. 
 
Syftet med undersökningen är att lämna ett bidrag till forskningen om hur sociala problem konstrue-
ras, samt att lämna ett bidrag till fältet för politisk kommunikation. 
  

1.3 Rapportens fortsatta disposition 
I nästa kapitel presenteras en översiktlig bakgrundsbeskrivning till vad Pisa är, vad Pisa är ett mått 
på och vad resultaten av den senaste undersökningen från 2012 visade. Därefter följer kapitel tre, 
som innehåller en summering om hur andra forskare tidigare har undersökt hur den svenska skolan 
har framställts i medierna, vad medierna har för funktion och betydelse i skoldebatten och hur me-
dielogiken påverkar aktörernas möjligheter att komma till tals i skoldebatten. Vidare bygger under-
sökningen på två teorier som presenteras i kapitel fyra, anspråksformeringsteorin som beskriver hur 
sociala problem konstrueras utifrån kollektiva definitionsprocesser, och framing som beskriver hur 
medierna gestaltar verkligheten. Sedan följer kapitel fem, ett metodkapitel, som beskriver hur 
undersökningen har genomförts med stöd av en kvalitativ textanalys med narratologiska inslag och 
ett analysschema. Därefter följer kapitel sex som innehåller undersökningens resultat och analys. 
Detta kapitel presenteras enligt det analysschema som introducerades i kapitel fem. Först presente-
ras och analyseras det sociala problemets kärna i ett avsnitt, och därefter följer avsnitten i följande 
ordning ”orsaker och konsekvenser”, ”aktörer”, ”bilden av det förflutna, nutiden och framtiden” 
och ”lösningsförslag”. Varje avsnitt avslutas med en analys kring hur medierna gestaltar det som 
avsnittet handlar om. I det avslutande kapitlet, kapitel sju, besvaras undersökningens huvudfråga, 
och därefter följer en diskussion som handlar om varför Pisa är så viktigt för Sverige, om det är 
rimligt för allmänheten att förstå vad som försiggår ifråga om skolkrisen och slutligen en diskussion 
om politikens makt över journalistiken och vad denna makt egentligen innebär. 
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2. Bakgrundsbeskrivning: Detta är Pisa. 
I detta kapitel ges en kortfattad förklaring till vad Pisa är, vad Pisa är ett mått på och vad 
resultaten i den senaste undersökningen från 2012 visade. Bakgrundsinformationen är viktig för att 
förstå undersökningen och vad samhällsaktörerna diskuterar i fråga om Pisa-debatten.   
 

2.1 Testet 
Programme for International Student Assessment (PISA) är en internationell undersökning som in-
fördes år 2000 och genomförs vart tredje år på uppdrag av Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD), och testar alla 15-åringars kunskaper inom tre områden: matematik, 
läsförståelse och naturvetenskap (Skolverket, 2013). OECD är för övrigt en organisation som ”ana-
lyserar alla områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen” och organisationens primära mål 
är hållbar utveckling i medlemsländerna men också världen över (Regeringen.se: Det här är OECD). 
Varje år är ett av de tre områdena huvudämne och i PISA 2012 var det matematik som var huvud-
ämne (Skolverket, 2013). I Pisa 2012 deltog 65 länder inklusive de 34 OECD-länderna. I Sverige 
deltog 4736 elever, alla födda år 1996, från 209 skolor (Skolverket, 2013). I Skolverkets huvudrap-
port ”Pisa 2012” beskrivs Pisa-undersökningens syfte: 
 

”Syftet är att undersöka i vilken grad respektive utbildningssystem bidrar till att 15-
åringar som snart avslutar den obligatoriska skolan är rustade att möta framtiden. PISA 
skiljer sig från andra internationella kunskapsstudier genom att den strävar efter att mäta 
kunskaper och färdigheter som anses vara av betydelse i det vuxna livet” (2013:17). 

 

2.2 Sveriges resultat i Pisa 2012 
Det svenska resultatet skulle kunna sammanfattas med hjälp av följande citat från Skolverkets hu-
vudrapport ”Pisa 2012”: 

 
”I PISA 2000 och 2003 var svenska 15-åringars resultat inom samtliga områden signifi-
kant över OECD-genomsnittet. Nu 2012, är det genomsnittliga resultatet signifikant 
lägre inom samtliga områden jämfört med ett genomsnittligt OECD-land” (2013:7). 
 
”Totalt sett är Sverige det land som haft den största resultatnedgången av alla länder 
som deltar i PISA” (2013:153). 

 
Från att ha presterat över medel, så presterar nu alltså Sverige under genomsnittet i samtliga ämnen.   
I rapporten är det vissa delar av resultatet som lyfts fram som särskilt anmärkningsvärda (Skolver-
ket, 2013:145–152): 
 

• Pojkar presterar sämre än tjejer i testet, precis som elever med utländsk bakgrund presterar 
sämre än svenskfödda elever. 

• Alla elever presterar sämre, men de lågpresterande eleverna har tappat mest. 
• Den totala spridningen mellan elever och mellan skolor har ökat kraftigt. 
• Allt fler elever kommer för sent, skolkar, eller känner att de inte hör hemma i skolan. 
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3. Tidigare forskning 
Som socialt problem blir skolkrisen till på den mediala arenan och det är också på denna arena 
som samhällsaktörerna förhandlar om betydelserna, det vill säga om hur skolkrisen ska artikuleras. 
I denna kunskapsöversikt beskrivs därför hur den svenska skolan tidigare framställts i de svenska 
medierna, vad medierna har för funktion och betydelse i debatten om skolan och vad medielogiken 
har för betydelse för aktörernas möjligheter att komma till tals i denna debatt. 
 

3.1 Den svenska skolan i medierna 
”Antingen är det kris i skolan eller så är vi bäst i Europa”, så skriver Fredrik Melander i sin analys 
av den svenska skoldiskursen, ”Kris i skolan?” (2004:288). På detta är Pisa 2012 och gestaltningen 
av testresultaten i medierna ett tydligt exempel. Sverige har störst resultatförsämring av alla OECD-
länder i Pisa 2012 och därmed framhäver medierna att det är en kris i den svenska skolan. Melander 
(2004) skriver också att larmrapporter, kriskommissioner och ständiga reformeringar har varit stan-
dard i den politiska skoldebatten de senaste åren, och att skolan ofta beskrivs i kristermer. Melander 
(2004) har i sin studie undersökt hur den svenska skolan framställts i medierna genom att kategori-
sera 240 artiklar som skrivits under år 2000. Av artiklarna kategoriserades 261 stycken som nega-
tiva, 105 stycken som neutrala och 44 stycken som positiva, och detta ger bland annat belägg för 
Melanders påstående om att skoldiskursens karaktär i huvudsak kan beskrivas som negativ. Att tidi-
gare forskning visar att skoldiskursens karaktär främst varit negativ, lämnar utrymme till att under-
söka vad det är som gör att en enskild debatt, som Pisa-debatten, blir negativ och hur denna negati-
vitet indirekt kan bidra till konstruktionen av ett socialt problem på den mediala arenan. 
 

3.2 Mediernas funktion och betydelse i skoldebatten 
Tidigare forskning kring mediernas funktion och betydelse i skoldebatten är också relevant att be-
trakta då skolkrisen som socialt problem blir till på den mediala arenan. Om mediernas funktion och 
betydelse i debatten om skolan skriver Maria Folke-Fichtelius (2003) i studien ”Utbildningspolitik 
och medielogik”, i vilken hon analyserar 2001-års skoldebatt om betygsgränserna på nationella prov. 
I studien kommer hon fram till att medierna i huvudsak har fyra funktioner i debatten om skolan, 
och att det är som: arena, aktör, gate-keeper och informationskanal. Hon menar att medierna är en 
arena för dem aktörer som deltar i debatten och att medierna är en aktör genom att de på eget ini-
tiativ tar kontakt med personer för att få deras uttalande. Att medierna är en gate-keeper menar 
Folke-Fichtelius handlar om att de olika debattinläggen måste passera olika personer innan de kan 
publiceras, och hon menar att de är en informationskanal i och med att många aktörer i debatten 
hänvisar andra till medierna som exempelvis vill ha information om debattens förlopp. Fortsätt-
ningsvis menar Folke-Fichtelius (2003) att medierna får sin betydelse i det offentliga samtalet, där 
medier, allmänhet och politiker deltar, eftersom medierna är den aktör i samtalet som kan göra de-
batten offentlig. Om det offentliga samtalet, eller den politiska offentligheten skriver också Ström-
bäck (2009), och han menar att aktörerna i denna offentlighet, det vill säga medierna, politikerna 
och allmänheten, tillsammans utgör ett socialt system där alla är ömsesidigt beroende av varandra. 
Det en aktör gör påverkar alltså övriga aktörer inom det sociala systemet. Om detta ömsesidiga be-
roendeförhållande skriver också Rönnberg et al. (2013) i studien ”In the public eye: Swedish school 
inspection and local newspapers: exploring the audit-media relationship”. Författarna har i studien 
bland annat kommit fram till att medierna genom sin rapportering av Skolinspektionens agerande 
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och uttalanden har stora möjligheter att påverka allmänhetens syn på skolan. De konstaterar nämli-
gen att mediernas rapportering av Skolinspektionens rapporter har större betydelse än själva rappor-
terna, och att medierna därmed kan påverka allmänhetens uppfattningar av svensk skola och kvali-
teten i skolan. Deras studie visar alltså på att det som medierna gör påverkar också allmänheten. Att 
mediernas agerande dessutom påverkar aktörerna i skoldebatten är något som Folke-Fichtelius 
(2003) pekar på och hon menar att detta har betydelse för hur debatten utvecklar sig. Hon menar att 
aktörernas erfarenheter av mediernas agerande kan påverka hur aktörerna fortsättningsvis kommer 
att agera i förhållande till medierna i andra skoldebatter. 
 

3.3 Medielogik och skoldebattens aktörer 
Vad gäller aktörernas möjligheter till att komma till tals i skoldebatten så skriver Folke-Fichtelius 
(2003) att debatten om betygsgränserna på nationella proven till en början är nyanserad, eftersom 
olika aktörer får komma till tals. Dock så menar hon att debatten allt eftersom övergår till att bli 
väldigt onyanserad i och med att det till slut bara är ett fåtal aktörer som får komma till tals. Detta 
väljer Folke-Fichtelius (2003) att förklara med att det är medielogiken som skapar en tillspetsning 
och förenkling av debatten. Medielogik handlar för övrigt om att ett mediums innehåll till stor del 
beror på vilka berättartekniker som journalisterna måste och väljer att använda för att kunna för-
medla nyheter på ett exempelvis enkelt och konkret sätt till sin publik (Strömbäck, 2009). Folke-
Fichtelius skriver också att ”när medielogiken på detta sätt tar över debatten innebär det att aktörer-
na tappar kontrollen över den” (2003:58). Fortsättningsvis menar hon att när bara ett fåtal aktörer 
får komma till tals så blir betygsdebatten partisk. Om mediernas partiskhet och opartiskhet skriver 
också Strömbäck (2009) som menar att journalistiken inte är partipolitiskt partisk i den meningen 
att den gynnar något specifikt parti, men å andra sidan menar han att journalistiken inte heller är 
opartisk. Han skriver att ”journalistiken är partisk till förmån för nyhetsberättelser och gestaltningar 
som passar mediernas format, berättartekniker och nyhetsvärderingar” (2009:190). Att den tidigare 
forskningen visar på att journalistiken, som Strömbäck (2009) uttrycker det, är medievriden, och att 
detta påverkar vilka aktörer som får komma till tals i debatten, gör att det är relevant att undersöka 
hur Pisa-debatten påverkas av detta, och vad det betyder för hur Pisa utvecklas som socialt problem. 
 
Att medielogiken kan ta över en debatt och styra de aktörer som ingår i debatten gör också att frå-
gan om medierna har fått minskad makt blir intressant att studera. Detta är något som Folke-
Fichtelius (2003) lyfter i sin studie och som är relevant att betrakta i samband med denna undersök-
ning, eftersom den handlar om just aktörernas betydelseförhandling i debatten. Vidare menar Folke-
Fichtelius att de pressmeddelanden som skickades ut i samband med debatten om betygsgränserna 
på nationella proven visade sig innehålla tydliga tecken på tillspetsning, förenkling och personifie-
ring. Detta menar hon kan tyda på att andra personer och samhällsaktörer, som bland annat politiker, 
alltmer börjar lära sig att kontrollera och styra medielogiken, och att detta i sin tur kan vara ett teck-
en på att mediernas makt börjar avta. 
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4. Teoretiskt ramverk 
Två teorier ligger till grund för undersökningen, och presenteras i detta kapitel. Anspråksforme-
ringsteorin som beskriver hur sociala problem konstrueras utifrån kollektiva definitionsprocesser 
och framing som beskriver hur medierna gestaltar verkligheten. 
 

4.1 Anspråksformering, problemdefiniering och sociala problem 
Den här undersökningen tar sin utgångspunkt i det som kallas socialkonstruktivistisk teori, som 
handlar om tanken om att sociala problem uppstår genom kollektiva definitionsprocesser. Loseke 
(1999) menar att det framförallt är människors meningsskapande som är i fokus inom socialkon-
struktivismen. Enligt detta synsätt skulle ett socialt problem kunna beskrivas på följande sätt: 
  

”[...] a social problem exists primarly in terms of how it is defined and conceived in so-
ciety […]” (Blumer, 1971:300). 
 
”[…] Social problems are projections of collective sentiments rather than simple mirrors 
of objective conditions in society” (Hilgartner & Bosk, 1988:53-54). 
 
”A social problem is a putative condition or situation that (at least some) actors label a 
'problem' in the arenas of public discourse and action, defining it as harmful and fram-
ing its definition in particular ways” (Hilgartner & Bosk, 1988:70). 

 
Blumer skriver alltså om att ett socialt problem existerar främst på grund av hur det definieras och 
uppfattas i samhället, och han precis som Hilgartner och Bosk talar därmed om att sociala problem 
uppstår genom kollektiva definitionsprocesser (Blumer, 1971:298; Hilgartner & Bosk, 1988:53–54). 
Även Loseke (1999:6) skriver om sociala problem och menar att en möjlig definition skulle kunna 
vara ”a social problem is a condition defined as wrong, widespread and changeable”. Med definit-
ionen menar Loseke att ett socialt problem indikerar att något är fel och problematiskt, att det drab-
bar många människor och inte enbart ett fåtal individer. Hon menar också att det är ett förhållande 
som är möjligt att förändra och som vi människor anser ska förändras. 
 
Fortsättningsvis skriver Blumer (1971) om att sociala problem uppstår genom något som kallas för 
anspråksformering (på engelska claims-making). Anspråksformeringsteorin handlar om att ”sociala 
problem (ses) som konstruerade genom en definitionsprocess där påtryckargrupper med framgång 
hävdar existensen av en situation som problematisk eller skadlig” (Meeuwisse & Swärd, 2013:81). 
Inom denna teori är utgångspunkten människors subjektiva uppfattningar, då ett socialt problem blir 
till genom att människor påstår att det finns problematiska förhållanden (Meeuwisse & Swärd, 
2013). Blumer (1971) presenterar även en femstegsmodell som beskriver vilka steg eller faser som 
ett socialt problem går igenom, och som i sammanhanget är relevant att betrakta. Modellen ser ut 
enligt följande: 
 
1. Uppkomsten av ett socialt problem 
2. Legitimering av problemet 
3. Intressemobilisering/debatt 
4. Formulering av åtgärdsplan 
5. Genomförande av planen. 
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Inom socialkonstruktivismen handlar därför forskningen om att förstå de sociala problemens upp-
komst och utveckling, vilket betyder att fokus ligger på själva problemdefinieringsprocessen (Mee-
uwisse & Swärd, 2013). Men vad handlar då problemdefiniering om? Om detta skriver ett flertal 
författare. Rochefort och Cobb (1994) skriver i ”The politics of problem definition” att problemde-
finiering handlar om: 
 

”att namnge, beskriva och förklara samhällsproblem, men också om att föreslå motåt-
gärder och övertyga beslutsfattare och andra grupper i samhället om att dessa åtgärder är 
rimliga och genomförbara” (citerad av Johnson, 2010:59) 

 
Deborah A. Stone (1989:282) skriver också om detta, och hon menar att “problem definition is a 
process of image making, where the images have to do fundamentally with attributing cause, blame 
and responsibility”. Problemdefiniering är alltså en process som handlar om att beskriva och för-
klara problemets orsaker och hitta lösningar på problemen. Problemdefinieringen handlar också om 
vilka aktörer som deltar i processen: vem som gör anspråk, vem som kommer med orsaksförkla-
ringar, vem som ger lösningsförslag, vem som är ansvarig och så vidare. I den här undersökningen 
om skolkrisen är det just den kollektiva problemdefinieringsprocessen som är det intressanta. Hur 
skolkrisen skapas och utvecklas, men också upprätthålls på den mediala arenan. 
 
Fortsättningsvis så äger den kollektiva problemdefinieringen rum på olika arenor. Hilgartner och 
Bosk (1988:59) menar att det är inom dessa arenor som de sociala problemen ”are discussed, se-
lected, defined, framed, dramatized, packaged and presented to the public”. Författarna menar att 
dessa arenor exempelvis kan vara nyhetsmedier (som TV, tidningar och radio), regeringen eller poli-
tiska organisationer. I detta fall med det sociala problemet skolkrisen, så är det på den mediala are-
nan som den kollektiva problemdefinieringen äger rum. 
 
Det är även relevant att betrakta problemdefinieringen som en intressekamp mellan olika aktörer. 
Hilgartner och Bosk (1988:58) menar att olika aktörer konkurrerar med varandra om hur det sociala 
problemet ska definieras och ramas in. Författarna skriver att denna konkurrens är viktig för att det 
sociala problemet ska kunna nå och stanna kvar i offentligheten. 
 

4.1.1 Orsaksförklaringar 
De orsaksförklaringar som lyfts fram till det sociala problemet kan vara avgörande för hela pro-
blemdefinitionen, eftersom det i sin tur avgör vem eller vilka som får skulden, vilka tänkbara lös-
ningar det finns på problemet och så vidare (Loseke, 1999). Av den anledningen är det därför rele-
vant att betrakta Deborah A. Stones modell ”Types of causal theories”. Stones modell (1989) består 
av fyra typexempel av orsaksförklaringar, som hon menar går att använda för att förklara vilken typ 
av orsaker det finns till ett socialt problem. Figuren på nästa sida visar de olika typerna av orsaks-
förklaringar. 
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Actions     Consequences 
 
   Intended           Unintended 
Unguided  Mechanical cause Accidental cause 
      
Purposeful   Intentional cause  Inadvertent cause 
      
 
Figur 1: Types of causal theories (Stone, 1989:285). 
 
Två av orsaksförklaringarna är starka förklaringar: ”accidental cause” och ”intentional cause” 
(Stone, 1989:284). Den första förklaringen ”accidental cause” handlar om oavsiktliga tillfälligheter 
som saknar mening både vad gäller handling och konsekvens (Stone, 1989:284). Naturkatastrofer 
och maskiner som löper amok är enligt Stone några exempel på detta. Det handlar alltså om rena 
olyckor som människor inte har något möjlighet att kontrollera. Den andra starka förklaringen 
är ”intentional cause” och handlar om att människor utför medvetna handlingar som resulterar i 
avsedda konsekvenser (Stone, 1989:285). Om konsekvenserna är bra så handlar det om rationella 
handlingar, är konsekvenserna dåliga handlar det om att peka ut ansvariga och offer (Stone, 
1989:285). 
 
De andra två orsaksförklaringarna ”inadvertent cause” och ”mechanical cause” är svagare förkla-
ringar. ”Inadvertent cause” handlar om att människor utför medvetna handlingar som får ej avsedda 
konsekvenser (Stone, 1989:285), och Stone skriver att dessa konsekvenser kan uppstå på grund av 
olika orsaker. I vissa fall förstår inte människorna vad deras handlingar kan leda till, medan det i 
andra fall kan handla om att människor helt enkelt ignorerar vad deras handlingar kan leda till, eller 
så kan det handla om slarv och vårdslöshet. ”Mechanical cause” handlar i sin tur om att indirekt 
styrda handlingar som resulterar i avsedda konsekvenser (Stone, 1989:286). Maskiner och djur som 
är programmerade respektive tränade av människor att agera på ett visst sätt är enligt Stone exempel 
på detta. Maskinernas eller djurens handlingar får alltså avsedda konsekvenser. 
 
Skillnaden mellan starka och svaga orsaksförklaringar är viktig då inblandade aktörer som konkur-
rerar om att definiera det sociala problemet i första hand försöker förklara problemet med hjälp av 
de starka orsaksförklaringarna. Men ofta slutar det ändå med att aktörerna får övergå till de svagare 
orsaksförklaringarna (Stone, 1989). 
 

4.2 Framing – att gestalta verkligheten 
I den här undersökningen handlar framing om mediernas inramning av skolkrisen som ett socialt 
problem. Framing är en gestaltningsteori, som härstammar från Erwin Goffmans begrepp ”frame 
analysis”, och som enligt Jesper Strömbäck (2009) å ena sidan handlar om hur mediernas gestalt-
ningar och konstruktioner av verkligheten (frame-building) påverkar människors uppfattningar om 
samma verklighet (frame-setting). Å andra sidan menar Strömbäck att teorin handlar om att medier-
na genom att välja ut och välja bort vissa delar av verkligheten kan ”sprida olika maktcentras och 
ideologiers sätt att betrakta verkligheten” (Strömbäck, 2009:119). På detta sätt har medierna också 
makt över och möjlighet att sätta dagordningen, det som brukar kallas agenda-setting (Strömbäck, 
2009:102–115). 
 
Robert Entman (1993) menar att framing framförallt handlar om val och framträdande. Hans defi-

 

8 
 



Konsten att konstruera ett socialt problem    
Annelie Rudolfsson    

 
 

nition av framing förekommer flitigt i litteraturen och anses av bland annat Strömbäck (2009) vara 
den mest använda i forskningssammanhang. 

 
”To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in 
a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, 
causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item 
described”  (Entman 1993:52). 

 
 Alltså, journalisterna (och därigenom medierna) väljer ut och gör vissa aspekter eller synvinklar av 
verkligheten mer framträdande när de framställer exempelvis en nyhetsartikel, och i sin tur innebär 
det att de lyfter fram vissa problembeskrivningar, orsakssamband, värderingar och/eller sätt att lösa 
problem. Strömbäck (2009:121) menar att en gestaltning eller ”frame” också går att beskriva på 
följande sätt:   
 

”Gestaltningar är uttryck för specifika sätt att medvetet eller omedvetet organisera in-
formation, och gestaltningar formas genom val av ord, fakta, perspektiv, källor och be-
toningar.” 

 
Att medierna har möjlighet att välja ut vissa aspekter av verkligheten och välja bort andra innebär 
också att framing är ett maktbegrepp, eftersom medierna drar bort publikens uppmärksamhet ifrån 
de delar som de väljer att inte spegla, samtidigt som de framhäver andra delar (Wondemaghen, 
2013). 
 

4.3 Sammanfattning 
Ett socialt problem kan alltså sägas vara ett problematiskt förhållande som är fel, utbrett, möjligt att 
ändra och som vi människor anser ska ändras. Teorin om anspråksformering handlar om att sociala 
problem konstrueras genom kollektiva definitionsprocesser, det vill säga de konstrueras genom hur 
de uppfattas och definieras i samhället. Ett socialt problem går, enligt Blumer (1971) igenom fem 
olika steg: uppkomst, legitimering, intressemobilisering/debatt, formulering av åtgärdsplan och ge-
nomförande av planen. 
 
Vad gäller framingteorin så handlar den om att medierna inte kan gestalta verkligheten som den 
faktiskt ser ut, eftersom den är alldeles för komplex. Medierna måste istället välja ut och framhäva 
vissa delar av verkligheten i sin rapportering till exempel genom val av perspektiv och val av källor. 
På det sättet har de också möjlighet att styra dagordningen. Anspråksformeringsteorin och framing-
teorin är de teorier som används vid analysen av det empiriska materialet i kapitel sex, men först ett 
metodkapitel om hur analysen genomförts. 
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5. Metod 
Undersökningen bygger på en kvalitativ textanalys med narratologiska inslag som fokuserar på 
skolkrisen som berättelse, vad den handlar om och hur den berättas. Detta presenteras i avsnitt 5.1. 
Därefter följer en presentation av undersökningens empiri, följt av ett analysschema bestående av 
ett antal problemkomponenter med tillhörande forskningsfrågor. Att undersökningen är generali-
serbar och går att genomföras av andra argumenteras för i avsnitt 5.4. 
 

5.1 Kvalitativ textanalys med narratologiska inslag 
För att kunna svara på min problemformulering ”hur skapas, utvecklas och upprätthålls skolkrisen 
som ett socialt problem i de svenska medierna? ”, har jag valt en kvalitativ metod i form av en text-
analys med narratologiska inslag. En kvalitativ textanalys handlar kort och gott om att frågor skapas 
utifrån ett teoretiskt perspektiv, och dessa ställs sedan till ett textmaterial och besvaras (Ekström & 
Larsson, 2010:155). Det är alltså själva texten som är analysmaterialet. Beroende på vad syftet med 
metoden är så finns det olika och mer precisera metoder (Ekström & Larsson, 2010:155), och i detta 
fall har jag utgått ifrån en narrativanalys. Anledningen till att jag har valt att göra en narrativanalys 
har främst sin grund i textmaterialets egenskaper. 
 
En narrativanalys fokuserar på berättande och berättelser, eftersom narratologi är läran om berät-
tande (Gripsrud, 2011). En berättelse är alltid en handling enligt Gripsrud (2011). Han menar att 
berättelsen alltid börjar med ett ekvilibrium, det vill säga ett tillstånd av jämvikt och harmoni, som 
sedan övergår till ett disekvilibrium, ett tillstånd av bristande jämvikt och harmoni, för att slutligen 
landa i ett nytt ekvilibrium där jämvikten och harmonin är återställd (Gripsrud, 2011). Det är alltså 
ett händelseförlopp bestående av tre steg. Bergström och Boréus (2012:230) skriver att en narrativ-
analys består av två huvudsakliga faktorer 1) historien, som består av innehållet och händelseför-
loppet samt de karaktärer som förekommer i berättelsen, och 2) diskursen, som handlar om hur be-
rättelsen berättas. I en narrativanalys är det därför möjligt att undersöka vad en berättelse handlar 
om och hur den berättas. Det är även möjligt att påstå att en narrativanalys i mångt och mycket 
handlar om att göra världen och tillvaron mer begriplig (Bergström & Boréus, 2012) 
 
Denna undersökning tar sin utgångspunkt framförallt i berättelsens vad, men till viss del även hur, 
och den huvudsakliga anledningen till detta är undersökningens problemformulering. Delfrågorna 
(a), (b), (c), (d) och (e) skulle kunna sägas handla om berättelsens vad, medan delfråga (f) kan sägas 
handla om berättelsens hur. 
 

5.2 Materialval och urval 
Den empiri, det vill säga det analysmaterial, som används i denna undersökning är totalt 46 nyhets-
artiklar från tidningarna Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD). Att empirin hämtades 
just från DN och SvD har sin grund i att de idag är två av Sveriges ledande dagstidningar (Dags-
press.se: Svenska mediehus 2013-14). Att valet föll på nyhetsartiklar och till exempel inte debattar-
tiklar har sin grund i undersökningens problemformulering och syfte. Det är inte olika debattörers 
åsikter som är relevanta och intressanta i det här fallet, utan det är journalisternas rapportering som 
är av vikt, eftersom det är denna rapportering som medborgarna i samhället tar del av när de behö-
ver information om något som ligger bortom deras egna kunskaper och vardag (Strömbäck, 2009). 
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Valet av nyhetsartiklar gjordes genom att söka i respektive tidnings webbupplagas sökfunktion på 
ordet ”PISA”. Eftersom det var just nyhetsartiklar som jag sökte, avgränsades också de båda sök-
ningarna till det. I DN:s fall gjordes avgränsningen till ”nyheter”, och i SvD:s fall gjordes avgräns-
ningen till ”nyheter” och ”nyhet”. Sökningarna avgränsades också till den valda tidsperioden, som 
är ifrån den 3 december 2013 till den 31 mars 2014. Anledningen till att tidsperioden blev just 
denna är att skolkrisen först uppstod den 3 december 2013 i och med att resultaten av Pisa-
undersökningen 2012 blev offentliga. Den 31 mars 2014 hade krisen mattats av i och med att ny-
hetsrapporteringen hade avtagit. Vidare valdes nyhetsartiklarna ut också utifrån hur pass ämnesrele-
vanta de var, det vill säga utifrån om de handlade om skolkrisen eller något helt annat ämne. Nedan 
följer en tabell som visar fördelningen av valda nyhetsartiklar.   
 
Tabell 1. Sammanställning över antal nyhetsartiklar per tidning. 
Tidning Antal artiklar 
Dagens Nyheter (DN) 20 
Svenska Dagbladet (SvD) 26 
Totalt 46 
 
I samband med denna materialbeskrivning är det också på sin plats med några väl valda ord om hur 
det empiriska materialet redovisas i nästkommande kapitel. Vad gäller direkta hänvisningar till ny-
hetsartiklarna så anges tidning och årtal. Anledningen till detta är att alla nyhetsartiklar är hämtade 
ifrån en specifik tidsperiod och därmed är enkla att söka upp på Internet. Vidare så kursiveras alla 
direkta citat från det empiriska materialet, då detta tydliggör för läsaren att det rör sig just om empi-
riskt material.   
 

5.3 Tillvägagångssätt vid analysering av textmaterialet 
Till en början så läste jag igenom de valda nyhetsartiklarna ett flertal gånger med ett öppet sinne 
och med olika ”glasögon”, och fann då ett flertal intressanta teman och motsatspar. Dessa teman 
stämde mycket väl överens med de centrala faktorer som problemdefinieringsprocessen består av 
och som lyftes i kapitel fyra, teorikapitlet. Dessa centrala faktorer och teman stämmer i sin tur också 
mycket väl överens med det analysschema som Håkan Jönson presenterar i sin bok ”Sociala pro-
blem som perspektiv”. I Jönssons analysschema återfinns problemkomponenterna: ”karaktär”, ”or-
saker”, ”konsekvenser och omfattning”, ”lösningar”, ”aktörer (drama och roller)” samt ”illustrat-
ioner och exempel” (Jönsson, 2010:8). Dessa problemkomponenter har i sin tur tillhörande forsk-
ningsfrågor som kan användas för att analysera ett textmaterial. Detta analysschema har jag sedan 
modererat och använt när jag analyserat det valda textmaterialet. De fem första problemkomponen-
terna som presenteras i tabellen på nästa sida kan sägas utgå ifrån teorierna om anspråksformering 
och kollektiva definitionsprocesser, medan den sista problemkomponenten kan sägas utgå ifrån teo-
rin om framing.  
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Tabell 2. Analysschema med problemkomponenter och dess forskningsfrågor. 
Problemkomponenter Frågor 
Karaktär Vad beskrivs som det huvudsakliga sociala problemet i debatten? 
Orsaker och konsekvenser Hur beskrivs orsakerna till och konsekvenserna av det sociala 

problemet? 
Aktörer Vilka aktörer syns i problemdebatten och hur beskrivs dessa? 
Historia och utveckling Hur beskrivs det förflutna, nutiden och framtiden i debatten? 
Lösningar Hur beskrivs lösningsförslagen till det sociala problemet? 
Mediernas gestaltning Hur gestaltar medierna skolkrisen som ett socialt problem? 
 

5.4 Metodologisk diskussion 
När man genomför en vetenskaplig undersökning är det viktigt att ta hänsyn till att andra ska kunna 
genomföra samma undersökning på samma sätt (intersubjektivitet) och att undersökningen ska 
kunna gå att generalisera. Tack vare analysschemat är det tydligt att denna undersökning kan ge-
nomföras av andra forskare, eftersom det med hjälp av analysschemat är möjligt för alla som läser 
en text, att läsa samma eller andra texter på samma sätt som jag har läst mina texter. Det explicita i 
texterna, det vill säga det som är uttalat, fångas in med hjälp av analysschemat. Det skulle kunna 
vara ett problem med att tolka det implicita i texterna, det vill säga det underförstådda och det som 
texten kan tänkas mena, men detta ser jag inte som något problem då denna tolkning grundar sig i 
de teorier som presenterades i kapitel fyra. 
 
Undersökningen är generaliserbar då de mönster och röster som finns i både DN och SvD återfinns i 
andra tidningar. Den här undersökningen går också att generalisera då det är möjligt att känna igen 
de egenskaper (se analysschemat) som lyfts i denna undersökning i andra sociala problem. Det är 
därför möjligt att genomföra en likadan undersökning men med ett annat exempel. 
 
En sak bör också klargöras kring det empiriska materialet i undersökningen. I denna undersökning 
är det två tidningar, DN och SvD, som utgör det empiriska materialet och som de 46 nyhetsartiklar-
na har hämtats ifrån. Jag skulle lika väl kunnat välja två olika nyhetsprogram i TV som Rapport och 
TV4 nyheterna. Anledningen till att det blev just tidningar och inte TV har sin grund i att undersök-
ningen är tidsbegränsad, och att materialet oavsett form hade varit tvunget att finnas nedtecknat i 
skrift. 
 

5.5 Sammanfattning 
Den här undersökningen utgår alltså ifrån en kvalitativ textanalys med narratologiska inslag, som 
fokuserar dels på berättelsens vad men också hur. Empirin utgörs av två av Sveriges ledande dags-
tidningar, DN och SvD. Totalt har 46 nyhetsartiklar hämtats i från dessa tidningar under tidspe-
rioden 3 december 2013 till 31 mars 2014. Resultatet och analysen i nästkommande kapitel present-
eras med hjälp av analysschemat som presenterats i detta kapitel. 
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6. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras och analyseras först det sociala problemets kärna, och därefter följer 
avsnitten i följande ordning ”orsaker och konsekvenser”, ”aktörer”, ”bilden av det förflutna, nuti-
den och framtiden” och ”lösningsförslag”. Varje avsnitt avslutas med en analys kring hur medierna 
gestaltar det som avsnittet handlar om.   
 

6.1 Problemets kärna 
Den Pisa-undersökning som gjordes 2012 visar först och främst att de svenska 15-åringarnas kun-
skaper inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap har försämrats sedan den förra undersök-
ningen 2009. Detta är något som Skolverket har sammanställt i en rapport och denna rapport gjorde 
de offentlig den tredje december 2013 klockan 11.00, samtidigt som de gick ut med ett pressmed-
delande vars rubrik löd ”Kraftig försämring i PISA”. I pressmeddelandet lyfte Skolverket fram i 
huvudsak tre saker. Försämringen har skett på alla tre områden, det är stora skillnader mellan pojkar 
och flickor och försämringen är störst bland lågpresterande (Skolverket.se: Kraftig försämring i 
PISA). Skolverket trycker även på att det är Sveriges resultatförsämring som är störst av alla delta-
gande OECD-länder. 
 
Resultatförsämringen i Pisa uppmärksammades av flera svenska medier, däribland Svenska Dagbla-
det (SvD) och Dagens Nyheter (DN). Samma dag och vid samma tidpunkt som Skolverket släppte 
sitt pressmeddelande publicerade DN en artikel ”Sverige sämst i klassen”, där tidningen lyfte fram 
exakt det som Skolverket hade poängterat i sitt pressmeddelande. Detta följdes sedan av att ett fler-
tal artiklar (i flera olika tidningar) publicerades redan den första dagen, som alla hade en sak ge-
mensamt med den första artikeln. De spann alla vidare på det som Skolverket lyfte fram i sitt 
pressmeddelande och i rapporten. Därmed blev Skolverket den aktör i problemdebatten gjorde an-
språk på själva problemet, samtidigt som de gjorde problemet offentligt. Det sociala problemet kan 
därmed sägas ha uppkommit (steg ett i Blumers femstegsmodell, 1971). Men ett socialt problem blir 
inte ett socialt problem bara för att det blir offentligt. Det krävs också att någon eller några legitime-
rar problemet (steg två i Blumers femstegsmodell), och detta bidrar den svenska dagspressenmed 
genom sin rapportering kring problemet. Till exempel så bygger DN upp ett tema kring skolkrisen 
som de kallar för ”Sveriges fallande skolresultat”, och detta bidrar till att legitimera krisen då ny-
hetstemat ställer krav på att journalisterna inom nyhetsorganisationen att fortsätta rapportera om det 
problematiska förhållandet (Vasterman, 2005). Dessutom väljer medierna att kalla det problematiska 
förhållandet för skolkrisen. Man menar alltså att det är en kris. Denna benämning menar Loseke 
(1999) visar på att anspråken varit framgångsrika och att det också spär på att förhållandet verkligen 
är allvarligt och problematiskt. 
 
Loseke (1999:74) påstår också att om anspråken är framgångsrika så kan det bidra till att den aktör 
som framför anspråken kan komma att ”äga” det sociala problemet. Hon menar också att på det sätt 
som denna aktör ramar in det sociala problemet kan tas för givet och därmed kan denna aktör få en 
oerhört stor auktoritet. I detta fall så är det precis på det sätt som Loseke beskriver. Skolverket pekar 
ut Pisa-undersökningen och resultaten av denna och menar att det är det som är problemet. Medier-
na tar detta för givet och börjar rapportera endast om det som Skolverket formulerat som problemet. 
Hela problemdefinitionen kan därmed sägas bygga på de faktorer som Skolverket har lyft fram. 
 
Vid en första anblick är det möjligt att tro och anta att det är just detta som är problemets kärna, att 
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Sverige presterade dåligt i ett test och att Sverige helt enkelt är sämst i klassen. Men problemets 
kärna är mer implicit, det vill säga underförstådd och outtalad, än så. Problemets kärna handlar sna-
rare om att Sveriges skolsystem är för dåligt och att det i sin tur är ett problem för demokratin i Sve-
rige och Sveriges ställning i världen. Att Sverige presterade dåligt i Pisa och var ”sämst i klassen” är 
endast ett uttryck för detta. Att det är just detta som är problemets kärna kommer att visas i kom-
mande avsnitt i detta kapitel, eftersom det är hela den kollektiva problemdefinieringsprocessen som 
avgör vad det är som utgör det sociala problemet. 
 

6.1.1 Mediernas gestaltning av skolkrisens uppkomst 
Medierna gör sitt första val då de väljer att endast fokusera på Pisa och framhäva det som Skolver-
ket pekat ut som problematiskt, och därmed lämnar de inget utrymme för alternativa tolkningar. En 
förklaring till detta skulle kunna vara att det är den politiska logiken som styr och inte medielogiken. 
Strömbäck (2009:242) menar att ”när den politiska logiken styr påverkas medierna och deras inne-
håll mer av det politiska systemet och de politiska institutionerna och aktörerna, än vice versa”. Po-
litiken är inte heller känd för att bredda betydelser och tolkningar, och om den politiska logiken styr 
och medierna i hög grad påverkas av politiken, så är det inte heller så märkligt att de inte lämnar 
något utrymme för alternativa tolkningar. Mediernas roll är därför i det här fallet inte helt lätt, de 
måste rapportera om det som är viktigt och relevant för de svenska medborgarna att veta, i och med 
deras roll som objektiv och neutral nyhetsförmedlare (McQuail, 2010), samtidigt som den politiska 
logiken styr hur och vad de rapporterar om. Med detta i åtanke är det inte heller så konstigt att det är 
vissa orsaker som framhävs som förklaringar till det problematiska förhållandet. Detta är något som 
diskuteras vidare i nästa avsnitt. 
 

6.2 Orsaker till och konsekvenser av det sociala problemet 
Loseke (1999:74) skriver att “[…] a necessary task of claims-makers is to construct a problem´s 
frame and this frame simultaneously will construct the problem´s cause”. I föregående avsnitt besk-
rivs hur Skolverket gör anspråk på att Sveriges resultatförsämring i Pisa 2012 är ett socialt problem, 
och att problemets underliggande kärna är att Sveriges skolsystem är för dåligt. Ur detta kommer 
sedan orsaksförklaringarna, precis som Loseke i citatet ovan beskriver. Enligt Stone (1989) finns 
det fyra olika typer av orsaksförklaringar och dessa förklaringar kan vidare vara av två slag – starka 
respektive svaga. Orsaksförklaringarna och debatten kring dessa kan delvis säga utgöra steg tre i 
Blumers femstegsmodell (1971), det vill säga det steg som kallas intressemobilisering eller debatt, 
eftersom det problematiska förhållandet blir just ämne för diskussion. 
 
Fortsättningsvis presenteras först de starka orsaksförklaringarna som går att finna i problemdebatten 
och därefter de svaga orsaksförklaringarna. Sedan följer en analys av mediernas gestaltning av detta. 
 

6.2.1 Starka orsaksförklaringar 
Det är framförallt tre orsaksförklaringar i problemdebatten om skolkrisen som kan sägas vara starka 
orsaksförklaringar, det vill säga det som Stone (1989) kallar för ”intentional cause” eller ”accidental 
cause”. Förklaringarna kan därmed sägas ha uppstått antingen som en följd av människors med-
vetna handlingar som fått dåliga avsedda konsekvenser (Stone, 1989:285), eller uppstått som oav-
siktliga tillfälligheter och sakna mening både vad gäller handling och konsekvens (1989:284). Det 
är inte givet att de starka orsaksförklaringarna antingen tillhör ”intentional cause” eller ”accidental 
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cause”, då gränsen mellan dessa är flytande. Inledningsvis är det de starka orsaksförklaringarna som 
präglar orsaksdebatten, och de förklaringar som kan sägas vara starka är det fria skolvalet, kommu-
naliseringen av skolan och politiken i Sverige. 
 
Det fria skolvalet. Den kanske mest framträdande orsaksförklaringen till skolkrisen som socialt pro-
blem i nyhetsartiklarna är det fria skolvalet. Det fria skolvalet infördes 1992 av Beatrice Ask (M) 
som då var skolminister i Sverige. Friskolereformen innebar att det blev lättare för friskolor att 
starta och för föräldrar att välja vilken skola deras barn skulle gå i (Skolinspektionen.se: Historik). 
Aktörerna som nu pekar ut det fria skolvalet som en orsak till skolkrisen är många, dels är de exper-
ter, men också politiker och representanter från fackförbund. Den mest framträdande konsekvensen 
som uppstått till följd av det fria skolvalet menar många av aktörerna är den ökade segregeringen, 
dels mellan elever, men också mellan skolor och mellan kommuner. Anders Jakobsson, professor i 
utbildningsvetenskap vid Malmö högskola, anser att: 
 

”[…] det fria skolvalet har blivit en sorteringsmaskin: De ambitiösa och högpreste-
rande eleverna väljer bort vissa skolor, vilket missgynnar de elever som blir kvar – och 
som blir allt sämre” (DN, 2013-12-03). 
 

På samma sätt talar också Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet, om det fria skolvalet, ”en 
mindre likvärdig skola och sämre resultat rakt igenom är det höga priset vi har fått betala för det 
fria skolvalet” (DN, 2013-12-03). Tomas Englund, professor i pedagogik vid Örebro universitet, 
tydliggör att och hur segregeringen har ökat: 
 

”Det är uppenbart att det fria skolvalet är boven. Skillnaderna mellan skolor har ökat 
väsentligt, det är det avgörande. Det är de lågpresterande eleverna som fungerar allt 
sämre och det finner vi på skolor där föräldrarna är lågutbildade” (DN, 2013-12-04). 
 
”Många skolor har förlorat de mest ambitiösa eleverna på grund av skolvalet, och vår 
hypotes är att ambitionsnivån på undervisningen sänks när de ambitiösa eleverna 
lämnar skolorna” (SvD, 2013-12-08). 

 
En som däremot inte anser att det fria skolvalet är en bidragande orsak till Sveriges resultatförsäm-
ring i Pisa är utbildningsminister Jan Björklund (FP) som menar att: 
 

”Det finns en del problem med friskolereformen, dock kan inte resultatfallet förklaras 
med det, inte det minsta. Att en del motståndare till friskolor nu förklarar resultaten ge-
nom att hänvisa till friskolorna är närmast absurt.” (SvD, 2013-12-10). 

 
Kommunaliseringen av skolan. En annan relativt framträdande orsaksförklaring i nyhetsartiklarna 
är kommunaliseringen av skolan. Det är många aktörer i problemdebatten som menar att denna re-
form, som gjort att kommunerna fått ett ökat ansvar över skolan (Skolinspektionen.se: Historik), har 
varit ett misslyckande. Bland annat Sverigedemokraterna kallar kommunaliseringen för ett ”stort 
misslyckande” och även utbildningsminister Jan Björklund (FP) är inne på samma spår, då han me-
nar att kommunernas kompetens inte är tillräcklig för att höja elevernas resultat. Leif Lewin är rege-
ringens utredare och han pekar ut flera bidragande orsaker till att kommunaliseringen misslyckades. 

 
”Reformen var för brutal. Den skapade misstro och inte tillit” (SvD, 2014-02-10). 
 
”Lärarnas motstånd var en av orsakerna till att kommunaliseringen av skolan miss-
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lyckades” (SvD, 2014-02-10). 
 
”Decentraliseringen blev för stor” (SvD, 2014-02-10). 

 
Svensk politik. Även den svenska politiken är en av många aktörer angiven orsak. Aktörerna hänvi-
sar bland annat till Sveriges utbildningspolitik, invandringspolitiken och regeringens felprioritering-
ar. Att detta är en stark orsaksförklaring kan motiveras med att det som politikerna har beslutat, har 
de medvetet beslutat och det har fått avsedda konsekvenser, men konsekvenserna har varit dåliga. 
Ulf Fredriksson, skolforskare och docent i pedagogik vid Stockholms universitet, är en aktör som 
talar om att utbildningspolitiken har misslyckats. Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet, är 
inne på samma spår som Fredriksson och pekar även på de konsekvenser som utbildningspolitiken 
medfört: 

 
”Det är tydligt att den svenska utbildningspolitiken leder fel och att goda förutsättning-
ar för såväl lärare som elever inte levereras” (DN, 2013-12-03). 

 
Dagens Nyheter skriver också om att Sverigedemokraterna ser den svenska invandringspolitiken 
som en bidragande orsak till de svenska elevernas försämrade kunskaper och att den ”slukar resur-
ser”. Stefan Löfven, socialdemokraternas partiledare, säger i sin tur att: 
 

”Orsaken till problemen är regeringens brist på prioriteringar. Oavsett vad det handlar 
om är svaret alltid sänkta skatter. Det har varit mycket snack men lite verkstad” (SvD, 
2013-12-03). 

 
      * * * * * 
De starka orsaksförklaringarna är alla explicita, det vill säga direkt uttalade av aktörerna, och de 
kommer tidigt i problemdebatten (redan den första dagen, 2013-12-03). Utmärkande är också att det 
egentligen inte finns så många aktörer som motsäger de förklaringar som lyfts fram. Utbildningsmi-
nister Jan Björklund (FP) är undantaget, som menar att det fria skolvalet inte alls är en orsak till 
elevernas försämrade kunskaper och Sveriges sjunkande resultat i Pisa-undersökningen. Trots att 
han motsätter sig detta är det inget som får någon större genomslagskraft då den stora massan är 
överens. De starka orsaksförklaringarna kan därför sägas ha stöd av många aktörer och det finns 
egentligen ingen definitionskamp om dessa förklaringar. En förklaring till detta skulle kunna vara 
att dessa orsaksförklaringar är erkända som argument inom politiken, och att de är så för givet tagna 
att de olika aktörerna inte längre reflekterar över dem. Den politiska övertygelsen är därmed stor. 
 

6.2.2 Svaga orsaksförklaringar 
När de starka orsaksförklaringarna inte räcker till, övergår aktörerna i problemdebatten till att an-
vända sig av svagare orsaksförklaringar, så kallade ”inadvertent cause” eller ”mechanical cause”. 
Dessa orsaksförklaringar handlar som tidigare nämnt om att människor utför medvetna handlingar 
som får ej avsedda konsekvenser (Stone, 1989:285), och om indirekt styrda handlingar som resulte-
rar i avsedda konsekvenser (Stone, 1989:286). De svaga orsaksförklaringarna i problemdebatten om 
skolkrisen är enligt Stones modell lärarna och läraryrket, den politiska misstron mot lärare, eleverna 
och den ökade individualiseringen. 
 
Lärarna och läraryrket. Ett antal aktörer i problemdebatten om skolkrisen lyfter fram flera orsaker 
som handlar om lärarna och läraryrket. Lärarförbundet menar till exempel att ”Sveriges dalande 
tillvaro i förhållande till andra länder beror på att läraryrket fortsätter att förlora i status” (DN, 
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2013-12-03). Ulf P Lundgren, professor och en av grundarna till Pisa-undersökningen, pekar ut en 
annan i sammanhanget relevant orsaksförklaring (och konsekvens) till Sveriges kunskapsfall. Han 
säger att: 

 
”Lärarnas tid går mer och mer åt att administrera kontrollverktyg” och att ”[...] det 
kräver oerhört mycket arbete och det blir mindre tid för själva undervisningen” (SvD, 
2013-12-03). 

 
Joanna Giota, docent i pedagogik vid Göteborgsuniversitet, är inne på samma spår som Lundgren, 
och hon menar på att ”följden blir att lärarna inte förmår att skapa lust att lära hos eleverna” (DN, 
2013-12-03) när lärarnas tid går till administration. 
 
Politisk misstro mot lärare. Ulf P Lundgren menar också att en annan orsaksförklaring är den poli-
tiska misstron som finns mot lärare. 
 

”Att det går så långt att politiker går in och diskuterar om man ska kateder- eller 
gruppundervisning. Man skulle aldrig göra något sådant med läkare. Intresset för att bli 
lärare minskar”. (SvD, 2013-12-03) 

 
Eleverna. Ytterligare en orsaksförklaring till Sveriges kunskapsfall i Pisa-undersökningen menar 
några aktörer i problemdebatten är eleverna. Ulf Fredriksson, skolforskare och docent i pedagogik 
vid Stockholms universitet, pekar ut elevernas attityd till skolan som en orsak, medan utbildnings-
minister Jan Björklund (FP) menar att: 
 

”Låg klassrumsdisciplin påverkar resultatet, enligt Pisa. Det är en viktig delförklaring 
till de sjunkande svenska resultaten.” (SvD, 2013-12-10). 

 
Ökad individualisering. Det finns också en aktör i problemdebatten som menar att den ökade indi-
vidualiseringen kan vara en orsak. Inga Wernersson är professor i utbildningsvetenskap vid Högsko-
lan i Väst, och hon menar att: 
 

”Ett problem kan vara den ökade individualiseringen, att man låter eleverna sköta sig 
själva i för hög grad. Det är bra för högpresterande elever, men svårare för dem som 
inte har det lätt för sig” (SvD, 2013-12-04). 

 
      * * * * * 
De svaga orsaksförklaringarna har mycket gemensamt med de starka orsaksförklaringarna. De 
svaga orsaksförklaringarna är alla explicita och det inte heller här som något uttalande möter något 
större motstånd. Det gör att även dessa förklaringar kan sägas vara allmänt accepterade och för gi-
vet tagna inom politiken. 
 
I kapitel fyra presenterades ett flertal definitioner som förklarar vad ett socialt problem är. Loseke 
(1999:9) menade att ett socialt problem är “a condition defined as wrong, widespread and changea-
ble”. Att samhällsaktörerna börjar diskutera orsaker till det problematiska förhållandet är ett tydligt 
tecken på att förhållandet är både fel och oönskat. Att skolkrisen är ett utbrett förhållande som på-
verkar många människor är något som avsnitt 6.3 handlar om, och att det är något som ska föränd-
ras handlar i synnerhet avsnitt 6.5 om. 
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6.2.3 Mediernas gestaltning av orsaksförklaringarna i problemdebatten 
Som tidigare nämndes i avsnitt 6.1.1 är det troligt att den politiska logiken styr över medielogiken, 
och detta är något som också blir tydligt i samband med mediernas gestaltning av orsaksförklaring-
arna. Samhällsaktörerna är överens om orsakerna, då förklaringarna är erkända argument och där-
med för givet tagna, vilket gör att det inte pågår någon förhandling om dessa. I sin tur gör detta 
också att mediernas rapportering blir ensidig eftersom de inte kan höra mer än en sida, då det bara 
finns en sida att höra. Därmed är det rimligt att påstå att politiken styr medierna och deras innehåll i 
rapporteringen.   

 
Eftersom orsaksdebatten handlar om att hitta orsakerna till det problematiska förhållandet, så är det 
främst negativa bilder av de utpekade orsakerna som medierna förmedlar. Jan Björklund (FP) är det 
enda undantaget, som med sitt uttalande om friskolornas motståndare försöker vända den negativa 
bilden av friskolereformen. Att rapporteringen främst är negativ har troligen sin förklaring i att or-
sakerna, för att kunna vara orsaker, måste vara problematiska och när detta inte vägs upp av aktörer 
som uttalar sig annorlunda, så resulterar det i att rapporteringen blir negativ. 

 

6.3 Aktörer 
Det är inte bara debatten om orsaksförklaringarna i problemdefinieringsprocessen som kan sägas 
tillhöra steg tre i Blumers femstegsmodell (1971), utan även diskussionen och debatten om vem 
eller vilka som är offer och ansvariga respektive vinnare och förlorare, kan sägas tillhöra detta steg. 
 
Rent generellt så är det många aktörer som deltar i hela problemdebatten kring skolkrisen. Dessa 
aktörer kommer alla från olika organisationer och innehar olika befattningar. Det rör sig bland annat 
om politiker, representanter från fackförbund, utredare, forskare och experter, bara för att nämna 
några. Det är även möjligt att påstå att journalisterna som skrivit artiklarna också är aktörer eftersom 
dessa i allra högsta grad påverkar hur skolkrisen gestaltas, och vilken bild av krisen som allmänhet-
en får. För att ett problematiskt förhållande ska kunna blir ett socialt problem så måste det finnas 
både offer och ansvariga, eftersom definitionen av det sociala problemet inte blir fullständig om 
man inte tar hänsyn till dessa aktörer (Loseke, 1999). I nästkommande avsnitt beskrivs därför vilka 
aktörer som pekas ut som ansvariga respektive offer, och i avsnittet därefter beskrivs vilka som pe-
kas ut som vinnare respektive förlorare. Därefter följer ett avsnitt om hur medierna gestaltar pro-
blemdebattens aktörer. 
 

6.3.1 Ansvariga och offer 
I första hand är det politiker och då framförallt utbildningsminister Jan Björklund (FP), statsmi-
nister Fredrik Reinfeldt (M) och regeringen som helhet som pekas ut som ansvariga till krisen. Ne-
dan följer några röster om detta, och för att förtydliga vilka aktörer det är som pekas ut har detta 
strukits under. 
 

Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande: ”Politikerna måste sluta med sin pajkast-
ning, lyfta sig över partistrategier, taktik, prestige och ständiga sönderreformeringar” 
(DN, 2013-12-03). 
 
Gustav Fridolin (MP): ”Det här måste ses som utbildningsminister Jan Björklunds slut-

18 
 



Konsten att konstruera ett socialt problem    
Annelie Rudolfsson    

 
 

betyg. Trots omfattande reformer fortsätter den svenska skolan att visa sjunkande studi-
eresultat” (DN, 2013-12-03). 
 
Gustav Fridolin (MP): ”Jan Björklund har ju varit ansvarig minister under nästan hela 
perioden som de elever som ingår i den aktuella Pisa-undersökningen gått i skolan” 
(DN, 2013-12-03). 
 
Rossana Dinamarca (V): ”Utvecklingen är oerhört allvarlig, och det här visar återigen 
att situationen under utbildningsminister Björklund bara förvärrats” (DN, 2013-12-03). 
 
Stefan Löfven (S): ”Mitt största problem är inte Jan Björklund, utan regeringschefen. 
Det är Fredrik Reinfeldt som har lett den här regeringen i sju år” (DN, 2013-12-03). 

 
När det gäller de aktörer som pekas ut som ansvariga så är det tydligt att det är en politisk betydel-
sekamp. Det är nämligen främst politiker som pekar ut de ansvariga, och de som pekats ut som an-
svariga är även de politiker. De politiker som i sin tur blir utpekade försöker att kasta iväg skulden 
på andra aktörer, och detta är enligt Stone (1989) en vanlig strategi. Jan Björklund (FP) som exem-
pelvis är den som främst hängs ut som ansvarig, är varken sen med att försvara sig eller att kasta 
iväg skulden på andra aktörer. Han påstår bland annat att det som mätts i Pisa är resultaten av tidi-
gare regeringars utbildningspolitik, och han är inte heller sen med att skuldbelägga S-regeringar. 
Han lägger även skuld på kommunerna, som han menar är ansvariga för att kommunaliseringen av 
den svenska skolan misslyckades. Han säger att ”Kommunerna klarar inte av att driva skolor, [...] 
att lyfta resultaten kräver en kompetens som de 290 kommunerna inte har” (SvD, 2013-12-03). Nå-
got försiktigare blir han med tiden då han i ett senare uttalande menar att alla partier på något sätt är 
medskyldiga till problemet. Denna betydelseförhandling om vem som är ansvarig, där i första hand 
Jan Björklund pekas ut som ansvarig, kan förutom att handla om skuldfrågan, mycket väl handla 
om att vinna röster, särskilt eftersom vi nu (2014) är inne i vad man kallar ett ”supervalår”. De som 
pekas ut som ansvariga är de som mest troligt förlorar röster, då det är dem som anses ha gjort fel. 
De som kastar skulden, det vill säga i detta fall oppositionen i form av bland annat Stefan Löfven (S) 
och Gustav Fridolin (MP), skulle mycket väl kunna vinna röster på detta. 
 
Fortsättningsvis är en annan viktig del i problemdefinieringsprocessen att peka ut offer, då detta gör 
att det är möjligt att övertyga andra om att det problematiska förhållandet verkligen är ett socialt 
problem som är besvärligt eftersom det påverkar människor som inte själva valt sin situation (Lo-
seke, 1999). Det är även tydligt att skolkrisen som socialt problem påverkar mer än bara några få 
människor eftersom problemet påverkar hela grupper, och det betyder att problemet också är utbrett. 
Några röster om detta följer nedan, och även i detta fall förtydligas det vilka som pekas ut som offer 
genom en understrykning. 
  

Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande: ”Skolan har genomgått så mycket omgö-
ringar de senaste åren att lärare inte hinner vara lärare” (DN, 2013-12-03). 
 
Gustav Fridolin (MP): ”Nu får barnen betala för en skolpolitik som inte ger lärarna 
tillräckligt tid för att göra sitt jobb” (SvD, 2013-12-03). 
 
Jan Björklund (FP): ”Det är allvarligt för de ungdomar som berörs och allvarligt för 
Sverige” (DN, 2013-12-03). 
 
Martin Ingvar, hjärnforskare: ”Vi ser ett allvarligt svek mot pojkarna” (SvD, 2013-12-
04). 
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Martin Ingvar, hjärnforskare: ”Alla dåligt fungerande skolsystem straffar elever som 
har det tuffast. Den svenska skolan är inrättad för ensamarbetande, högpresterande 
flickor ur medelklassen” (SvD, 2013-12-04).   
 

De som pekas ut som offer är i huvudsak elever och lärare. Att det just är dem grupperna som pekas 
ut som offer handlar förstås om vad Pisa-resultaten visade. På den här fronten är alltså samhällsak-
törerna mer än överens, och det har som sagt sin grund i att testresultaten talar sitt klara språk.   

 

6.3.2 Vinnare och förlorare 
Det är som tidigare nämnt inte bara ansvariga och offer som pekas ut i problemdebatten, utan även 
vinnare och förlorare. Finland, Kina och Sydkorea är alla länder som pekas ut som vinnare i under-
sökningen, medan Sverige ses som den stora förloraren och ”sämst i klassen”. Att vissa länder pe-
kas ut som vinnare medan Sverige ses som en förlorare har gjort att problemdebatten till stor del 
också har handlat om vad det är som gör att de vinnande länderna är så bra i Pisa. De stora frågorna 
har varit ”vad har de som inte Sverige har?” och ”hur påverkar det Sveriges ställning i jämförelse 
med andra länder?”.  Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi på KTH och vd på Entre-
prenörskapsforum, är en av dem som har uttalat sig om hur Pisa-resultaten kan påverka Sveriges 
ställning i världen: 
 

”Har vi en allt sämre kunskapsutveckling i svenska skolan så kommer det att ge resultat 
10, 15 år framåt. Då kommer vi att få svårare att hävda oss i en global konkurrensutsatt 
världsekonomi. Det är allvarligt” (SvD, 2013-12-03).   

 
Att Sverige pekas ut som förlorare och att man i Sverige börjar jämföra vinnande länders skolsy-
stem med det svenska är ett tydligt tecken på att det svenska skolsystemet inte längre fungerar som 
det ska, och att Sveriges ställning i världen anses hotad. Att det överhuvudtaget pekas ut vinnare 
och förlorare är också ett tecken på att Pisa-undersökningen är betydelsefull för de länder som del-
tar i den, och detta är något som diskuteras utförligare i slutdiskussionen. 
 

6.3.3 Mediernas gestaltning av aktörerna i problemdebatten 
Det är framförallt inflytelserika samhällsaktörer i form av bland annat politiker, forskare och andra 
experter som får uttala sig i medierna, dels vad gäller debatten om vem som är ansvarig och offer, 
respektive vinnare och förlorare men också i debatten i stort. Därmed är det rimligt att påstå att me-
dierna framförallt använder sig av så kallade elitkällor i sin rapportering om skolkrisen. Strömbäck 
(2009) skriver om detta. Han menar att om något ska kunna bli en nyhet så är medierna beroende av 
att källor uttalar sig, och oftast så är det större chans att något blir en nyhet om en elitkälla uttalar 
sig, eftersom deras uttalanden oftast har ett högre nyhetsvärde. Detta skulle kunna förklara medier-
nas val av källor i fallet med skolkrisen, men valet av källor skulle också kunna förklaras med att 
det främst är makthavare och andra inflytelserika personer som har kunskap om vad Pisa problemet 
verkligen grundar sig i. En fortsatt diskussion kring detta förs i slutdiskussionen. 
 
Eftersom medierna i huvudsak förlitar sig på elitkällor, och då det enbart är dessa som får uttala sig 
om skolkrisen, så är det rimligt att påstå att det är medierna i kombination med de inflytelserika 
aktörerna som skapar ansvariga och offer respektive vinnare och förlorare. Medierna låter politiker-
na, experterna och forskarna uttala sig i debatten och dessa har alla en relativt klar och gemensam 
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bild av vem eller vilka som ska pekas ut som exempelvis ansvariga och offer. Att medierna favorise-
rar elitkällorna till förmån för medielogiken gör också att debatten blir partisk. 
 

6.4 Bilden av det förflutna, nutiden och framtiden 
Meeuwisse & Swärd skriver att ”många problem bär med sig sin historia och avspeglar idéer som 
tidigare knutits till dem” (2013:51) och att ”historien är viktig för att förstå sociala problem och 
hanteringen av dem idag” (2013:52). Av den anledningen är det relevant att betrakta bilden av det 
förflutna, nutiden och framtiden i det empiriska materialet eftersom dessa olika bilder är viktiga för 
att förklara både det sociala problemets orsaker, men också lösningar. 
 
I analysmaterialet finns det alltså en särskild bild av det förflutna, en särskild bild av nutiden och en 
särskild bild av hur man vill att framtiden ska se ut. Vad gäller det förflutna så beskrivs det som 
något bra och som något eftersträvansvärt, i jämförelse med nutiden som beskrivs som något dåligt 
och oönskat. De olika bilderna går hand i hand, och ställs allt som oftast i förhållande till varandra. 
Ett tydligt exempel på detta är hur Ulf Fredriksson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, 
beskriver hur 15-åringars läsförståelse har förändrats: 
 

”Läsförståelsen är ett område där Sverige traditionellt varit duktig. I Pisa-rapporten år 
2000 låg läsförståelsen över OECD:s medelvärde. I dag ligger den svenska läsförståel-
senivån under OECD:s medelvärde” (SvD, 2013-12-03). 

 
Utbildningsminister Jan Björklund (FP) menar att resultaten i skolan har försämrats under en myck-
et lång period, men förutom sjunkande kunskapsresultat så framgår det också i en nyhetsartikel att 
kunskapsklyftorna i skolan har ökat dramatiskt. Detta menar bland annat Anders Jakobsson, profes-
sor i utbildningsvetenskap vid Malmö Högskola, har gjort att ”idag har inte alla barn samma chans” 
(DN, 2013-12-03). Det Jakobsson talar om är något som framkommer tydligt i analysmaterialet, 
nämligen att det idag finns stora skillnader mellan elever, den så kallade segregeringen har ökat. Av 
analysmaterialet framgår det också att idag så ökar skillnaderna mellan pojkar och flickor, skillna-
der som inte alls var lika stora vid den första Pisa-undersökningen år 2000. Också elever med ut-
ländsk bakgrund blir bara sämre och sämre. Jakobsson talar också om att avståndet mellan den bästa 
och den sämsta skolan i naturvetenskap och läsning har fördubblats respektive tredubblats under 
2000-talet. Ulf Fredriksson tillägger att skillnaderna mellan högpresterande elever och lågpreste-
rande elever växer, samtidigt som de lågpresterande bara blir fler och fler. 

 
”Andelen svaga elever har ökat. Tidigare var de svenska svaga eleverna starkare än de 
svaga eleverna i andra OECD-länder. Idag är de svaga eleverna svagare än de svaga i 
OECD-länderna [...]” (SvD, 2013-12-03) 

 
Utbildningsminister Jan Björklund (FP), berättar dessutom att Sverige idag endast befinner sig i 
toppen i ett avseende vad gäller Pisa: 
 

 ”Vi toppar en tabell i undersökningen. Vi har flest sena ankomster. […] Vi ligger myck-
et över OECD-genomsnittet när det gäller slapphet”.  (SvD, 2013-12-10) 

 
Att allt fler elever kommer sent till skolan skulle kunna förklaras med att eleverna förr trivdes bättre 
i skolan, att de kände sig hemma i skolan och att de tyckte om att gå till den, något som artiklarna 
också vittnar om. 
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”Sverige är också det land som sedan 2003 haft den största ökningen i elever som kän-
ner sig obekväma och som att de inte hör hemma i skolan.” (SvD, 2013-12-10) 

 
Lärarna och deras roll i skolan framställs, likt eleverna, deras prestationer och Sveriges ställning i 
jämförelse med andra OECD-länder i Pisa-undersökningen, inte heller som något positivt i dagslä-
get. Det handlar om saker som att lärarna till antalet fortsätter att minska, att lärarna inte har tid med 
att vara lärare då de får allt mer administrativa uppgifter, att läraryrket sjunker i status, att unga ratar 
läraryrket och att ”det har blivit fult att säga att läraren ska ha makt.” (SvD, 2014-01-01). Dagens 
lärarroll skulle kunna gå att sammanfatta genom Eva-Lis Siréns uttalande ”lärarna har idag helt 
enkelt inte rätt förutsättningar att vara lärare”. (SvD, 2014-03-27) 
 
Förr var Sverige i topp i Pisa-undersökningen och Sverige var i topp vad gällde läsförmåga. Skill-
naderna mellan svaga och starka elever, killar och tjejer, elever med utländsk respektive svensk 
bakgrund var inte lika stora som de är idag och läraren var en person som hade makt i klassrummet 
och rätt förutsättningar för att vara lärare. Både Magnus Oskarsson, lektor på Mittuniversitetet och 
svensk projektledare för Pisa-studien, och socialdemokraternas ledare Stefan Löfven menar att det 
var bättre förr och att Sverige har förlorat det tillstånd som en gång var. 
 

”Nu ökar skillnaderna i resultat. Vi har tappat de ideal som fanns i den svenska skolan” 
(Oskarsson i SvD, 2013-12-08). 
 
”Vi håller på att förlora något i Sverige, som vi med rätta varit stolta över” (Löfven i 
SvD, 2013-12-03). 

 
Kort sagt, det var helt enkelt bättre förr. Åtminstone är det så det förflutna i jämförelse med nutiden 
beskrivs i analysmaterialet. Enligt läran om berättande, narratologin, är det förflutna i det här fallet 
ett ekvilibrium, det vill säga ett harmoniskt och önskat tillstånd. Nutiden är och beskrivs som ett 
disekvilibrium, där det harmoniska tillståndet och jämvikten störts, medan framtiden beskrivs som 
ett nytt ekvilibrium, där man vill att jämvikten ska återupprättas (Gripsrud, 2011). För vad gäller 
framtidsbeskrivningen och de utvecklingstankar som finns i analysmaterialet, så handlar de främst 
om vilka tänkbara lösningar som det finns på skolkrisen. Eftersom framtidsbeskrivningen handlar 
om lösningarna på krisen och lösningarna är kopplade till orsaksförklaringarna (vilket avsnitt 6.5 
också kommer att visa) och dessa i sin tur har sin grund i det förflutna, så är det rimligt att påstå att 
det handlar om bakåtsträvande utvecklingstankar. Man vill helt enkelt återgå till det jämlika och 
harmoniska tillstånd som en gång var, och det tillstånd menar man fanns exempelvis innan kommu-
naliseringen av skolan och det fria skolvalet, då dessa pekas ut som orsaker. Skolkrisen är alltså en 
berättelse om var vi har varit, var vi står nu och vart ska vi. Berättelsen bidrar till problembeskriv-
ningen och kan sägas utgöra en bro mellan orsaksförklaringarna och lösningsförslagen.   
 

6.4.1 Mediernas gestaltning av historia och utveckling i problemdebatten 
Det är snarare aktörerna i problemdebatten som står för beskrivningen av det förflutna, nutiden och 
framtiden än medierna, men då medierna i huvudsak använder samma källor hela debatten rakt ige-
nom, kan de rent indirekt sägas bidra till denna bild. Det förflutna beskrivs i positiva termer, nutiden 
som negativ och framtiden som positiv, och detta hänger väl samman med att skolkrisen är en berät-
telse och beskrivs i de olika tillstånd som beskrevs i föregående avsnitt. 
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6.5 Lösningsförslag 
Ett viktigt steg i problemdefinieringsprocessen är att formulera lösningsförslag. Lösningsförslag är 
förslag om hur det sociala problemet ska lösas och vad som ska göras för att hjälpa offren. Hur pro-
blemet ska lösas beror givetvis på vilka orsaksförklaringar det finns till problemet, eftersom lös-
ningsförslagen bygger på orsaksförklaringarna (Loseke, 1999). Lösningsförslagen utgör också steg 
fyra (och till viss del även fem) i Blumers femstegsmodell (1971), som innebär att man formulerar 
en åtgärdsplan (och genomför planen). 
 
För att förstå vad de olika lösningsförslagen egentligen handlar om och vad de olika aktörernas utta-
landen egentligen innebär så är det relevant att betrakta det modell som kallas för aktantmodellen. 
Gripsrud (2011) skriver om denna modell som han menar kan användas inom narratologin för att 
undersöka vad en berättelse egentligen handlar om. Aktantmodellen består av sex olika roller, så 
kallade aktanter. Subjektet har en önskan om något, ett projekt. Projektet i sin tur kan oftast inte 
genomföras förrän det stött på problem, eftersom projektet stöter på både hjälpare och motståndare. 
I modellen finns det även en avsändare som levererar något till en mottagare. I denna undersökning 
är det i huvudsak intressant att undersöka vilka lösningsförslag som läggs fram av vilken aktör, 
samt vem eller vilka som är hjälpare och motståndare i denna åtgärdsdebatt, för att förstå den bety-
delsekamp som pågår mellan samhällets aktörer och konstruktionen av skolkrisen som socialt pro-
blem. 
 
I detta avsnitt presenteras de lösningsförslag som har motståndare och hjälpare. Det förekommer 
vissa lösningsförslag (som oftast är kopplade till någon av de lösningar som presenteras här) som 
inte kommer att beröras. I dem fallen handlar det om lösningsförslag inte har hjälpare eller motstån-
dare och som vissa aktörer gör uttalanden om, men som aldrig får någon direkt reaktion. Lösnings-
förslagen presenteras i den ordning som de uppkommer i problemdebatten, och analyseras som en 
helhet i slutet av avsnittet. 
 
Förstatligande. En lösning på skolkrisen menar utbildningsminister och partiledare för Folkpartiet 
Jan Björklund (subjekt) är att återförstatliga den svenska skolan (projekt). Han vill helst införa för-
statligandet under nästa mandatperiod och anledningen menar han är: 
 

”Jag tror att det är viktigt. Dels för likvärdigheten, dels för att väldigt många kommuner 
inte har kompetens eller kapacitet” (SvD, 2013-12-03). 

 
Till förslaget så lyser hjälparna med sin frånvaro och motståndet är stort. Till och med Björklunds 
kollegor inom alliansen visar upp sitt motstånd. Annika Eclund (KD), Maria Stockhaus (M), Tomas 
Tobé (M) och Ulrika Carlsson (C) är alla motståndare till förslaget. Alla är av samma åsikt och de 
menar alla att reformerna har genomförts på löpande band, att reformerna nu måste sätta sig och att 
det inte är läge att genomföra nya reformer. 
  
Attitydförändring. Björklund (subjekt) lyfter också ett annat lösningsförslag. Han menar att en atti-
tydförändring (projekt) bland elever kan bidra till att höja elevernas kunskapsresultat i undersök-
ningar som Pisa. Han tycker att det är viktigt att regelverket följs och menar att: 
 

”När det ringer in då börjar lektionen och när det ringer ut så slutar den. Man bestäm-
mer med lärarkollegiet att det är den regeln man tillämpar. Passar det inte så låser man 
dörren när det ringer in. Hade jag varit lärare hade jag gjort det” (SvD, 2013-12-10). 
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Även detta lösningsförslag möter motstånd, och den här gången i form av Miljöpartiets språkrör 
Gustav Fridolin (motståndare), som anser att Björklund måste sluta detaljstyra lärarna. Däremot är 
socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Ibrahim Baylan (hjälpare), inne på samma 
spår som Björklund. 
 

”Jag delar utbildningsministerns uppfattning om att vi måste ha mer ordning och reda i 
våra skolor. Men som enskilt recept på vad som är den största resultatförändringen av 
alla OECD-länder, då är det ganska magert. Men jag förstår det också. Om man i varje 
läge prioriterar skattesänkningar som Reinfeldt har gjort, då kanske det inte återstår så 
mycket mer för en utbildningsminister att komma med den här typen av magra recept” 
(SvD, 2013-12-10).   

 
Utredning om ordning och reda. För Jan Björklund (FP) är det viktigt med ordning och reda i sko-
lan, och det är tydligt. Det tredje lösningsförslaget som dyker upp i problemdebatten är nämligen att 
Björklund (subjekt) föreslår en utredning om ordning och reda (projekt) i den svenska skolan. Men 
detta är inget som varken Gustav Fridolin (MP) eller Ibrahim Baylan (S) ställer sig bakom. Fridolin 
(motståndare) anser nämligen att ”Det är inte en kepsutredning utan en skolkommission som behövs” 
(DN, 2013-12-17). Baylan (motståndare) vill precis som Fridolin tillsätta en kommission, istället för 
att följa Björklunds linje. 

 
 ”Vi vill tillsätta en kriskommission som analyserar och kommer med förslag som vi, 
gärna över blockgränsen, kan arbeta med. Är du beredd att göra det Björklund?” (DN, 
2013-12-17). 
 

Förlängning av grundskolan. Den 8 januari 2014, ungefär en månad efter att Pisa-undersökningens 
resultat blev offentligt presenterade alliansen (subjekt) ett förslag som bland annat innebar att de 
ville förlänga grundskolan från nio till tio år (projekt). Anders Almgren, vice förbundsordförande på 
Lärarnas riksförbund, är mycket positiv till förslaget (hjälpare). 
 

”Det här har vi kämpat för i många år. Tittar man på Pisa-undersökningen så ser man 
att det är de basala kunskaperna från grundskolan som att läsa och räkna som behöver 
stärkas” (DN, 2014-01-08). 

 
Några som däremot inte anser att förslaget om en tioårig grundskola är tillräckligt är Socialdemo-
kraterna (motståndare). Ibrahim Baylan, socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson, mot-
sätter sig förslaget precis som Magdalena Andersson (S) som är ekonomiskpolitisk talesperson, och 
som uttrycker sin oro. 
 

”Jag blev väldigt förvånad när jag lyssnade på de fyra borgerliga partiledarna idag. 
Jag hade nog förväntat mig att de tagit resultaten från Pisa-undersökningen på ett 
större allvar och kommit med förslag som här och nu, i dag, hade kunnat bryta utveckl-
ingen” (SvD, 2014-01-08). 

 
Kommission ska granska svenska skolan. Regeringen med utbildningsminister Jan Björklund (sub-
jekt) i spetsen la även fram ett förslag som innebar att de ville tillsätta en kommission som ska 
granska den svenska skolan (projekt). De menar att den oberoende kommissionen är viktig eftersom 
den kan säga obekväma sanningar. Förslaget har väckt många reaktioner, flera aktörer i problemde-
batten är motståndare till förslaget, men det finns också dem som är positiva till det. En av dem är 
Skolverkets generaldirektör Anna Ekström (hjälpare): 
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”Jag ser enbart positivt på detta. Resultaten i Pisa-undersökningen är så allvarliga att 
det krävs så breda och djupa analyser som möjligt. Det vore synd att inte nyttja den in-
ternationella kompetensen” (SvD, 2014-01-14). 

 
Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund är också positiva till förslaget (hjälpare). Bo Jansson, ord-
förande för Lärarnas riksförbund, menar att: 
 

”Det kan inte poängteras nog att den gamla kommunskolan tjänat ut sitt syfte. Den nya 
skolkommissionen måste ta ställning till heliga kor som bygger på kommunaliseringen, 
som fria skolvalet och friskolereformen” (DN, 2014-01-14) 

 
Även Socialdemokraternas Ibrahim Baylan (hjälpare) är mycket nöjd med att en kommission ska 
tillsättas för att granska svensk skola. 
 

”Det är jättebra att regeringen backar också på de här punkterna. Vi har ju föreslagit 
en kommission och ett forskningsråd men fått nej på det tidigare. Det är helt uppenbart 
att Socialdemokraterna är motorn i Svensk skolpolitik” (SvD, 2014-01-14). 

 
Alla är dock inte positiva till förslaget. Miljöpartiets Gustav Fridolin (motståndare), menar att den 
kommission som regeringen nu vill tillsätta inte är rätt väg att gå, utan han vill se en skolkommiss-
ion där professionen, den pedagogiska forskningen och politiken samlas, då han menar att utomstå-
ende redan har granskat svensk skola. Han säger att ”Det kallas för Pisa-undersökningen” (DN, 
2014-01-14) 

 
Lågstadielyftet. Den 11 mars 2014 presenterade regeringen (subjekt) en miljardsatsning som de 
kallar ”lågstadielyftet”, vilken innebar att man bland annat ville satsa på mindre klasser och utbild-
ning och fortbildning av lågstadielärare (projekt). Lärarfacken i form av Lärarförbundet och Lärar-
nas riksförbund är överens om att det är en bra satsning. Men Bo Jansson från Lärarnas riksförbund 
(motståndare) menar att satsningen inte är tillräcklig:    
 

”Vi tycker att det är bra med satsningar på lågstadiet, bra med tidiga insatser för ele-
verna, men ska det bli fler lärare måste man satsa på bättre arbetsvillkor och på löner-
na, för att folk ska vilja bli lärare och fortsätta vilja vara lärare. Det allra viktigaste är 
att satsa på lärarlönerna, annars får man inga lärare i alla fall” (DN, 2014-03-11). 

 
OECD:s Pisa-ansvarige, Andreas Schleicher (motståndare), är inne på samma bana, då han menar 
att regeringen till viss del prioriterar fel. 
 

”Jag har inget emot mindre klasser men det handlar om att prioritera. Om du har en 
massa pengar så kan du minska klasserna, men ska jag bedöma Sveriges utmaningar så 
handlar det mer om kvaliteten på lärare och undervisning” (SvD, 2014-03-11). 

 
Inför stickprov i skolan. Regeringens utredare Per Thullberg (subjekt) föreslår att stickprov (projekt), 
som ska fungera som ett nationellt uppföljningssystem, bör införas i den svenska skolan för att mäta 
elevernas kunskaper. Förslaget möter ingen kritik, utan den enda som uttalar sig kring förslaget, 
Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet (hjälpare), är mycket optimistisk. 
 

”Vi är mycket positiva till Thullbergs förslag om att nya reformer och förslag ska testas 
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genom försöksverksamhet för att se vad de får för effekter i praktiken. Det är först då 
man ser vad som fungerar” (SvD, 2014-03-12). 

 
Betyg från årskurs 4. Det sista lösningsförslaget lämnar utbildningsminister Jan Björklund (subjekt) 
som menar att lösningen är tidigare betyg och då betyg redan från årskurs fyra. 
 

”Med betyg fångar man tidigare upp de elever som behöver extra stöd. Det är för bar-
nen som kommer från hem utan studievana som det är extra viktigt att skolan har tyd-
liga kunskapskrav och kunskapsmål. Man hjälper ingen med att vara otydlig” (DN, 
2014-03-24). 
 

Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, står bakom förslaget (hjälpare). Men det är hon relativt 
ensam om, då motståndet är stort. Ett flertal forskare (motståndare) menar att tidigare betyg inte alls 
ger bättre resultat. Magnus Oskarsson, projektledare för Pisa i Sverige, menar att: 
 

”Det finns inga tydliga samband mellan tidiga betyg och bra resultat i Pisaundersök-
ningen. Tvärtom har vi ganska goda resultat i årskurs fem” (DN, 2014-03-25). 

 
Alli Klapp som är svensk betygsforskare vid Columbia University i USA menar att regeringen är 
ute och cyklar, och även Christian Lundahl från Karlstads universitet är inne på samma spår. 
 

”Regeringen blandar ihop OECD:s råd om tidig uppföljning och bedömning. Feedback 
är jätteviktigt, men små barn kan inte ta den till sig när den kommer i skriftlig form ef-
ter ett år.” (DN, 2014-03-25). 
 

      * * * * * 
Totalt präglas åtgärdsdebatten alltså av åtta centrala lösningsförslag: förstatligande av skolan, atti-
tydförändring bland elever, utredning om ordning och reda, förlängning av grundskolan, en kom-
mission som ska granska skolan, ”lågstadielyftet”, stickprov och betyg från årskurs fyra. Loseke 
(1999) skriver om att lösningarna på ett socialt problem alltid handlar om sociala förändringar. Hon 
menar att det i huvudsak finns två olika typer av sociala förändringar, nämligen individuella föränd-
ringar och förändringar baserade på offentlig politik (på engelska public policy). Individuella för-
ändringar handlar om att individers egna förändringar kan leda till att det sociala problemet löser sig. 
Av de åtta lösningsförslagen i denna åtgärdsdebatt är det endast ett förslag som kan sägas handla om 
denna typ av förändring, och detta är attitydförändringen bland eleverna. Den andra typen, offentlig 
politik, innebär att samhällets resurser används i syfte att lösa problemet. I detta fall så tillhör de 
övriga sju lösningsförslagen denna kategori, eftersom det handlar just om att regeringen vill satsa 
samhälleliga resurser på att lösa skolkrisen. Aktörerna är därmed relativt överens om att det krävs 
stora satsningar och stora ekonomiska resurser för att komma till rätta med skolkrisen. De lösnings-
förslag som bland annat regeringen och Jan Björklund (FP) har gjort anspråk på är även förslag som, 
om de införs, kommer att gälla för alla på en gruppnivå, eftersom det sociala livet enligt Loseke 
(1999) är för komplext för att det ska vara möjligt att hjälpa människor på en individnivå.   
 
Vad kan då fortsättningsvis sägas om problemdebattens subjekt, hjälpare och motståndare? Utbild-
ningsminister Jan Björklund (FP) och/eller regeringen är dem som i alla fall utom ett presenterar 
förslagen, dessa aktörer är alltså subjekt. Vad gäller motståndarna och hjälparna i debatten så är un-
gefär hälften politiker och den andra hälften är andra aktörer som forskare, experter och represen-
tanter från fackförbund. Det är alltså i huvudsak inflytelserika personer som uttalar sig i debatten 
om lösningsförslagen. Att det finns hjälpare och motståndare i debatten bidrar till att skolkrisen som 
ett socialt problem upprätthålls, eftersom medierna i rollen som nyhetsförmedlare har vissa krav på 
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sig att belysa olika sidor av debatten (Spelregler för press, TV, radio, 2010), och de fortsätter sin 
rapportering allt eftersom de olika åsikterna dyker upp. 
 
Vidare så är oppositionen och alliansen sällan överens om de lösningar som alliansen presenterar.  
Oppositionen motsätter sig i de allra flesta fall alliansens förslag, men det finns några undantag. 
Exempelvis menar Socialdemokraternas Ibrahim Baylan att det är bra att regeringen tillsätter en 
kommission som ska granska skolan eftersom han menar att det visar på att ”socialdemokraterna är 
motorn i svensk skolpolitik” (SvD, 2014-01-14), med anledning av att socialdemokraterna tidigare 
har föreslagit samma åtgärd. Socialdemokraterna försöker alltså vända oppositionens förslag så att 
det ska gynna dem istället. Därmed är det tydligt att det försiggår en kamp om definitionerna och 
betydelserna, och en kamp om att få vara den som sätter agendan. Detta är något som är naturligt då 
politik alltid handlar om att vinna röster och att påverka opinionen i konkurrens med andra (Ström-
bäck, 2009). 
 

6.5.1 Mediernas gestaltning av lösningsförslagen i problemdebatten 
Mediernas rapportering kring lösningsförslagen löper på enligt ett visst mönster. Regeringen 
och/och eller utbildningsminister Jan Björklund (FP) lägger fram ett förslag som gestaltas relativt 
neutralt av medierna, det vill säga de rapporterar om att de nämnda aktörerna har ett förslag men 
inget därutöver. Därefter börjar medierna rapportera om andra aktörers åsikter för och emot försla-
gen. Det är alltså här hjälparna och motståndarna kommer in i bilden. Antalet hjälpare och motstån-
dare och deras uttalanden avgör om mediernas gestaltning av lösningarna blir övervägande positiva 
eller övervägande negativa. Till exempel är det tydligt att mediernas gestaltning av förslaget om att 
återförstatliga den svenska skolan i huvudsak blir negativ då det inte finns några aktörer som är för 
det. På samma sätt gestaltas förslaget om stickprov i den svenska skolan, men här är det istället ing-
en som är mot förslaget och det får därmed en positiv gestaltning. På detta sätt tycks medierna 
stödja vissa lösningsförslag då det är dem som väljer ut vilka aktörer som ska uttala sig och hur 
många aktörer som uttalar sig i varje fråga. Med tanke på detta så rapporterar medierna inte heller i 
åtgärdsdebatten objektivt eller neutralt. 
 

6.6 Sammanfattning 
Skolkrisen som socialt problem kan sägas ha uppstått i och med att Skolverket gick ut med press-
meddelandet ”Kraftig försämring i Pisa 2012” (steg ett i Blumers femstegsmodell), med anledning 
av att svenska 15-åringar presterade dåligt i det internationella kunskapstestet Pisa. De svenska me-
dierna legitimerade sedan problemet (steg två i Blumers femstegsmodell), genom att starta en om-
fattande rapportering baserat enbart på det som Skolverket gått ut med i pressmeddelandet. Proble-
mets kärna är implicit och handlar främst om att Sveriges skolsystem är för dåligt och att det är ett 
problem för demokratin i Sverige och Sveriges ställning i världen. Att Sverige presterade dåligt i 
Pisa 2012 och enligt DN är ”sämst i klassen” är bara ett uttryck för detta. Mediernas gestaltning av 
skolkrisens uppkomst ger inte upphov till några alternativa tolkningar då fokus enbart ligger på Pisa, 
och en förklaring till detta kan vara att den politiska logiken styr över medielogiken (Strömbäck, 
2009).   
 
Det finns ett flertal starka respektive svaga orsaksförklaringar till skolkrisen. Det fria skolvalet, 
kommunaliseringen av skolan och den svenska politiken kan alla sägas utgöra starka orsaksförkla-
ringar. De svaga orsaksförklaringarna handlar om lärarna och läraryrket, politisk misstro mot lärar-
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na, eleverna och en ökad individualisering. Det som utmärker debatten kring orsaksförklaringarna 
är att aktörerna i huvudsak är överens om dem (det finns vissa undantag). Förklaringarna är också 
erkända argument, det vill säga för givet tagna och därmed är det rimligt att påstå att det inte pågår 
någon betydelsekamp om dessa förklaringar bland samhällsaktörerna. Mediernas gestaltning av 
orsaksdebatten kan därför sägas vara ensidig. Den är även negativ då orsakerna anses negativa och 
ingen aktör uttalar sig annorlunda om detta. 
 
Aktörerna i problemdebatten är i huvudsak inflytelserika personer. De är bland annat politiker, ex-
perter, forskare och representanter från fackförbund. Utbildningsminister Jan Björklund, statsmi-
nister Fredrik Reinfeldt och regeringen som helhet är de som främst pekas ut som ansvariga till 
skolkrisen. Det är framförallt lärare och elever som pekas ut som offer. Vad gäller vinnare och förlo-
rare är det Sverige som nation som ses som den stora förloraren, medan Kina, Finland och Polen 
pekas ut som vinnare. Medierna använder sig främst av elitkällor och de favoriserar dessa som en 
följd av medielogikens berättartekniker och nyhetsvärdering. 
 
I nyhetsartiklarna beskrivs det förflutna som ett ekvilibrium, det vill säga som ett önskat harmoniskt 
tillstånd. Nutiden beskrivs som ett disekvilibrium, det vill säga som ett oönskat tillstånd med bris-
tande jämvikt, och framtiden beskrivs som ett nytt ekvilibrium.  Bilden av det förflutna, nutiden och 
framtiden kan sägas utgöra en bro mellan orsakerna och lösningarna, då dessa beskrivningar utgör 
grunden till orsaksförklaringarna och lösningsförslagen. Mediernas gestaltning av historia och ut-
veckling bygger på samhällsaktörernas uttalanden. Det förflutna framställs som något positivt, nuti-
den som negativ och framtiden som positiv. 
 
Det är i huvudsak åtta olika lösningsförslag som präglar åtgärdsdebatten: förstatligande av skolan, 
attitydförändring bland elever, utredning om ordning och reda, förlängning av grundskolan, en 
kommission som ska granska skolan, ”lågstadielyftet”, stickprov och betyg från årskurs fyra. I hu-
vudsak är det utbildningsminister Jan Björklund (FP) och alliansen som levererar dessa lösningsför-
slag, och det är olika inflytelserika aktörer som är för respektive mot förslagen, det vill säga som är 
hjälpare och motståndare. Mediernas gestaltning av lösningsförslagen beror till stor del på debattens 
motståndare och hjälpare, hur många det är och vad de säger. Detta har i sin tur betydelse för om 
rapporteringen i huvudsak blir negativ eller positiv. 
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7. Slutdiskussion 
Frågan om hur ”skolkrisen” skapas, utvecklas och upprätthålls på den mediala arenan har varit 
den centrala frågan i den här undersökningen. Frågan besvaras nedan i samband med att under-
sökningens huvudsakliga slutsatser presenteras. Därefter följer en diskussion som handlar om var-
för Pisa är så viktigt för Sverige, om det är rimligt för allmänheten att förstå vad som försiggår 
ifråga om skolkrisen och slutligen en diskussion om politikens makt över journalistiken och vad 
denna makt egentligen innebär. 
 

7.1 Skolkrisen skapas, utvecklas och upprätthålls 
De olika avsnitten i resultat- och analyskapitlet utgör belägg för att skolkrisen är ett socialt problem 
som framställts i medierna, och därmed är det möjligt att besvara problemformuleringens huvud-
fråga som lyder: hur skapas, utvecklas och upprätthålls skolkrisen som ett socialt problem i den 
svenska dagspressen? 
 
Skolkrisen skapades i och med att Skolverket gjorde anspråk på att Pisa-undersökningen från 2012 
visade på att det finns ett problematiskt förhållande som behövde åtgärdas, detta genom att de gick 
ut med ett pressmeddelande ”Kraftig försämring i Pisa” där de pekade ut vissa centrala problema-
tiska faktorer. Krisen skapades också i och med att medierna legitimerade det problematiska förhål-
landet, som fick namnet ”skolkrisen”, genom att starta en omfattande rapportering kring det som 
Skolverket pekat ut som problematiskt. Skapandet av nyhetsteman, exempelvis DN:s tema ”Sveri-
ges fallande skolresultat” och att skolkrisen benämns som just en kris bidrog också till att krisens 
etablerades då namnet visar på hur problematiskt förhållandet verkligen är. Skolkrisen som socialt 
problem kan sammanfattningsvis sägas ha uppkommit inom ramen för Blumers (1971) steg ett 
(uppkomst) och steg två (legitimering) i femstegsmodellen. 
 
Skolkrisen utvecklades genom att orsakerna till Skolkrisen började debatteras i medierna av ett fler-
tal olika aktörer. Det fördes även en diskussion kring vilka aktörer i problemdebatten som var an-
svariga respektive offer, samt vinnare och förlorare, och även detta bidrog till att krisen utvecklades 
och det visar även på att krisen är utbredd och drabbar många. Krisen utvecklades också genom att 
denna problemdefinieringsdebatt så småningom övergick till att handla om lösningsförslag till det 
problematiska förhållandet. Sammanfattningsvis är det rimligt att påstå att skolkrisens utveckling 
kan jämföras med Blumers (1971) steg tre (intressemobilisering/debatt), steg 4 (formulering av åt-
gärdsplan) och till viss del även steg fem (införande av åtgärdsplan) i femstegsmodellen. 
 
Skolkrisen upprätthölls dels genom mediernas skapande av nyhetsteman, som ställer krav på att 
journalisterna inom nyhetsorganisationerna ska fortsätta rapportera om det problematiska förhållan-
det. Den upprätthölls också genom åtgärdsdebattens hjälpare och motståndare. Genom att det fanns 
många lösningsförslag till krisen och att det fanns många röster för och emot dessa förslag och då 
mediernas uppgift är att höra båda sidor, resulterade det i att rapporteringen blev omfattande och  
därmed upprätthölls den. 
 

7.2 Varför är Pisa så viktigt för Sverige? 
Att skolkrisen skapas, utvecklas och upprätthålls som ett socialt problem i den svenska dagspres-
sengör att det också är relevant att ställa frågan om varför Pisa är så viktigt för Sverige. I problem-
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debatten får vi medborgare och mediekonsumenter inte veta vad Pisa egentligen mäter (mer än 15-
åringars kunskapsnivå) och vi får inte heller veta vad siffrorna eller värdena betyder. Vi får dock 
veta att Sveriges resultat exempelvis har sjunkit ifrån 497 poäng 2009 till 478 poäng 2012 i läsför-
ståelse och att OECD genomsnittet ligger på 496 poäng (DN, 2013-12-10). Men hur stor skalan är 
och vilken felmarginal som finns är inget som medierna rapporterar om, trots att detta är ytterst re-
levant information. I medierna framställs Sveriges resultat i Pisa undersökningen som allvarliga, 
men vad som är allvarligt eller inte är omöjligt att avgöra om ingen felmarginal anges. Det verkar 
vara underförstått att det är viktigt att prestera bra i Pisa-testet, eftersom ingen rent reellt har pekat 
ut varför Pisa är så viktigt för Sverige. Den grundläggande tanken verkar dock vara att Sverige som 
nation måste prestera bra i Pisa för att kunna hävda sig i den globala och ekonomiska konkurrensen 
och att det är ett demokratiskt problem att svenska ungdomars läsförståelsenivå minskar, vilket 
hänger väl samman med det som också i denna rapport definierats som problemets kärna. Fortsätt-
ningsvis är det rimligt att påstå att Pisa skrivs in i en instrumentell kontext, där undersökningens 
värden fungerar som viktiga tecken på hur konkurrenskraftiga länder förhåller sig till varandra. Pisa 
är därmed framför allt viktigt i och för Sverige som en utvärdering av nationens framgångsfaktorer. 
 

7.3 Förstår allmänheten vad som pågår? 
Då politikerna förhandlar om betydelserna om hur ”skolkrisen” ska definieras som socialt problem 
och medierna rapporterar om denna betydelseförhandling så är det relevant att ställa frågan om det 
är rimligt för allmänheten att förstå vad som försiggår i fråga om skolkrisen. Är detta en offentlighet 
för allmänheten att ta ställning till, eller är det ett maktspel som de inte förstår? Frågorna är viktiga 
då allmänheten är den tredje parten i den politiska offentligheten, där både medier och politiker in-
går, och det ligger i mediernas uppdrag att kommunicera med dem (Strömbäck, 2009). För att 
kunna svara på dessa frågor är det först och främst relevant att betrakta mediernas roll och deras 
uppgifter i samhället. Mediernas roll i samhället definierades redan i 1994-års svenska pressutred-
ning, och där står det att: 
 

”Massmedierna fullgör tre uppgifter som är särskilt angelägna för den fria åsiktsbild-
ningen, nämligen uppgiften att förse medborgarna med sådan information att de fritt och 
självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor, uppgiften att granska de inflytelserika i 
samhället och uppgiften att låta olika åsikter och kulturyttringar komma till tals” (SOU, 
1995:156). 

 
I ”Spelregler för press, TV, radio” (2010:7-8) står det även att medierna ska ge korrekta och allsi-
diga nyheter och att de ska sträva efter att höra båda sidor, genom att återge alla parters olika åsikter. 
Med detta sagt och med detta i åtanke så är det förståeligt att medierna får svårt att bedriva en god 
journalistik i de fall där maktblocken, det vill säga alliansen och oppositionen, är eniga om något 
eftersom medierna då inte kan belysa olika sidor. I problemdebatten kring Pisa 2012 så är makt-
blocken på det stora hela överens om orsakerna till krisen och det finns en gemensam syn på det 
förflutna, nutiden och framtiden och även vem som är vinnare och förlorare. Detta innebär alltså att 
den svenska medierna har en svår uppgift. Politiken som inte breddar inte betydelserna, utan istället 
lutar sig på för givet tagna och allmänt erkända orsaksförklaringar, gör att medierna inte kan ”höra 
båda sidor” och således kan de inte ge allmänheten några alternativa tolkningar. Därmed är det 
också rimligt att påstå att det är politiken som styr journalistiken, och inte tvärtom. Den politiska 
logiken styr alltså över medielogiken. 
 
Att medierna inte kan höra olika sidor, eftersom parterna är överens, innebär alltså att de svenska 
medborgarna inte ges möjlighet att autonomt ta ställning till Pisa som samhällsfråga, eftersom det 
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inte finns något att ta ställning till. Informationen om Pisa presenteras i huvudsak i medierna och att 
medborgarna inte får se två sidor av det som diskuteras i problemdebatten (exempelvis orsaksför-
klaringar, ansvariga och offer) är ett demokratiskt dilemma då det är genom medierna som medbor-
garna i huvudsak får information om just politik och samhälle (Strömbäck, 2009). Medborgarna får 
således ingen möjlighet att fritt och självständigt ta ställning i frågan om skolkrisen. Detta betyder 
alltså att allmänheten inte ges några större möjligheter att förstå vad som egentligen pågår i fråga 
om Pisa, utan det är istället ett maktspel som pågår mellan samhällsaktörerna (främst politikerna) i 
medierna. Att det som medierna rapporterar om också ofta ligger bortom allmänhetens kunskaper 
kan göra att allmänheten dessutom har svårt att bedöma den journalistiska kvaliteten (Strömbäck, 
2009), och de kanske till och med inte förstår att bilden av verkligheten de får är ensidig, partisk 
och snedvriden. Det är alltså de inflytelserika aktörerna, politikerna, experterna och forskarna som 
har den tydligaste bilden av skolkrisen. I sin tur kan det innebära att medierna i huvudsak kommer 
att kontakta dessa elitkällor tillika aktörer igen, eftersom deras kunskaper är goda medan allmänhet-
ens kunskaper är begränsade. Om mediernas rapportering återigen blir ensidig som en följd av deras 
val av (elit)källor skapas det en ond cirkel där medborgarnas möjligheter att ta ställning till olika 
samhällsfrågor är kraftigt försvagade. 
 

7.4 Politikens makt över journalistiken   
De politiska rösterna kan sägas vara de dominerande rösterna i Pisa-debatten, då det framför allt är 
politiker som förhandlar om orsaker, ansvariga, offer, lösningar och så vidare. De politiska aktörer-
na kan därmed sägas äga agendan, eftersom det är dem som tillsammans i Pisa-debatten förhandlat 
fram det sociala problemet ”skolkrisen”. Det är inte förbjudet för journalisterna att ”bråka” med de 
här rösterna, det vill säga ta initiativ och granska dem kritiskt, men det är ingenting som journa-
listerna gör. Eftersom det enbart är elitkällor som uttalar sig i debatten och dessa i mångt och myck-
et är eniga i betydelseförhandlingarna (undantaget är lösningsförslagen), och elitkällorna är de käl-
lor som har högst nyhetsvärde (Strömbäck, 2009) så har inte journalisterna så mycket att komma 
med för att problematisera. Journalistiken har alltså hamnat i en svår sits och fått en svår roll i den 
politiska offentligheten. Vad gäller debattens linje, förlopp och utveckling så är det däremot inget 
som journalisterna bråkar med, och det är helt i sin ordning i och med deras uppgift av att låta olika 
åsikter komma till tals (SOU, 1995). Medierna kan således sägas vara en institution som lydigt refe-
rerar och presenterar vad eliterna har att säga. Detta tyder på att medierna får allt svårare att utmana 
eliten och detta kan, som även den tidigare forskningen i kapitel tre visade på, tyda på att politiker-
na är duktiga på att hantera medielogiken och de berättartekniker som journalistiken använder sig av. 
Politikerna har alltså i detta fall bidragit till att journalisterna fått en minskad makt, och då framför 
allt över innehållet de publicerar. I sin tur ställer detta högre krav på journalisterna som, för att 
kunna vara en allsidig nyhetsförmedlare som granskar de inflytelserika i samhället, måste göra mer 
research, utmana politikerna och tänka ännu mer kritiskt. 
 

7.5 Förslag till vidare forskning 
Den här undersökningen har visat på att den politiska logiken styr över medielogiken, vilket medför 
att det blir svårare för medborgarna att kunna ta del av en nyanserad debatt om hur skolkrisen fram-
ställs som socialt problem på den mediala arenan. Undersökningen har också visat att allmänhetens 
förståelse för Pisa är kraftigt försvagad i och med att medierna främst använder elitkällor i rapporte-
ringen. Ett förslag till vidare forskning skulle därför kunna vara en kvantitativ studie där man un-
dersöker om allmänheten rent generellt får uttala sig vid de tillfällen sociala problem konstrueras i 
medierna. Relevanta frågor i det sammanhanget skull då exempelvis kunna vara: Hur ofta och vid 
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vilka tillfällen får de uttala sig? Vad betyder detta? Hur påverkar detta rapporteringen och allmän-
hetens förståelse av det sociala problemet om olika källor får komma till tals? 
 
I denna undersökning har fokus främst legat på att undersöka mediernas och politikernas roller un-
der konstruktionen av det sociala problemet skolkrisen. Ett annat förslag till vidare forskning skulle 
därför kunna vara att undersöka vilken roll och betydelse som nyhetskällorna har vid konstruktion-
en av ett socialt problem på den mediala arenan. Har de ens någon roll och betydelse, och i så fall 
vilken? 
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