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1 Inledning  
På vilket sätt förändras och utvecklas vårt sätt att se på samhället och dess organisation? För visst 
har vi förändrats och likaså samhället? Vi har annorlunda förutsättningar, sätt att uppleva världen 
kanske bara jämfört med våra föräldrar. Min studie syftar till att undersöka på vilket sätt olika 
samhällsprocesser påverkar sättet vi omdefinierar begrepp och dess betydelse för samhället. 

Hälso- och sjukvården får många gånger stå i fokus för debatter vad gäller just 
omorganisering och villkor. Framförallt talades det under 1990-talet om ”vårdkrisen” som bidrog 
till att sjukvårdens huvudmän, framförallt landsting och kommuner, fick finna nya sätt att klara av 
sjukvårdskostnaderna. Ett av alternativen var att vända sig till privata finansiärer som kunde axla 
en del av den ekonomiska bördan staten inte klarade av. 1 Privatiseringen2 av vården kan enligt 
min mening leda till en förändring av vad offentlig vård står för. Speciellt är jag intresserad av det 
mål som finns reglerat i den svenska hälso- och sjukvårdslagen ”2§ Vården skall ges med respekt 
för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det 
största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården”.3 Jag utgår ifrån att denna 
lag tillsattes under vissa förhållanden det vill säga där offentligt finansierad vård var det självklara 
alternativet.  

En annan möjlig förklaring till ökning av privatiseringen på 1990-talet var skiftet från 
socialdemokratisk till borgerlig regering. Betydelsen av politiska ideologiers inverkan på samhället 
är en central aspekt i min studie då jag har valt att studera en riksdagsdebatt samt två statliga 
utredningar vilka har fokus på privatisering av den svenska hälso- och sjukvården. Med mitt 
empiriska material visar jag på vilket sätt privatiseringen passar in i de etiska principer som ligger 
till grund för utformningen av en framförallt offentligt driven vård. Offentliga dokument som 
många gånger ligger till underlag för nya förordningar och utreder behoven för nya 
samhällssituationer anser jag kan ge bild en av hur privatiseringen har/kan påverka prioritering 
och värdering av jämlikheten inom den svenska hälso- och sjukvården.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att studera på vilket sätt privatiseringen som samhällsförändring påverkar målet att 
vården skall ges efter behov och på lika villkor. Jag har för detta syfte valt att se på vilket sätt 
privatiseringen framställs i en riksdagsdebatt, vilken specifikt behandlar ämnet privata 
barnsjukhus. Även två statliga utredningar granskas vilka har i avsikt att redogöra för på vilket 
sätt privata vårdgivare skall få agera och vilka villkor som skall gälla. I och med att den största 
                                                 
1 Aidemark, L-G (2004) Sjukvård i bolagsform: en studie av Helsingborgs lasarett AB och Ängelholms sjukhus s. 14 
2 Begreppet privatisering betyder konkret en överföring från offentlig till privat sektor. Frågan har haft en central 
position på den politiska agendan sedan början på 1980-talet. Under 1990-talet ökade privatiseringen av hälso- och 
sjukvården snabbt. Anledningen beskrivs vara att öka effektiviteten, tillgängligheten och valfriheten för patienten. 
Samt fanns en förväntning på att kunna göra besparingar och samtidigt öka produktiviteten. Dahlgren, G. (1994) 
Framtidens sjukvårdsmarknader - vinnare och förlorare. s. 28 
3 SOU 1999:66 s.47 (HSL §2 1982:763) 
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delen av vården är offentligt driven under vissa regleringar och principer. Jag har för avsikt att 
fokusera på vilka idéer och ideologier som förekommer i de ovannämnda dokumenten. På vilket 
sätt skapar nya förutsättningar för vården även ett behov att se på jämlikhet på ett nytt sätt? 
Ambitionen blir därmed att utforska synen på jämlikhet i riksdagsdebatten och de statliga 
utredningarna vad gäller de nya förutsättningarna inom vården. Frågeställningar som kommer 
ligga till grund för analysen av det empiriska materialet är: 

 
• Hur beskrivs privatiseringen i relation till målet att skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god hälsa på lika villkor?  
 

• På vilket sätt framställs jämlikheten i hälsa i och med förändringarna som sker/ har skett 
inom den svenska hälso- och sjukvården? 
 

• Finns det en dominerande föreställning om privatiseringen av hälso- och sjukvården? 
 

I efterföljande kapitel kommer jag att presentera mitt empiriska material. Jag vill i min empiri 
finna hur principen om en jämlik vård påverkas av privatiseringen det vill säga vilken relation 
begreppen får till varandra. Jämlikhet i vården förstås utifrån principen som står i den svenska 
hälso- och sjukvårdslagen 2§. Materialets skilda karaktärer (debatt och offentliga utredningar) 
bidrar till att mitt förhållningssätt blir att söka efter de idéer och begrepp som visar sätt att 
förklara och förstå vad en jämlik vård innebär samt privatiseringens inverkan på den. 
Avgränsningen i materialet innebär således att jag har fokus på centrala begrepp som kan 
sammankopplas med hur synen på jämlikhet i relation till privatisering av vården beskrivs och 
uppfattas.  I andra hand kommer det att finnas ett komparativ inslag i analysen då detta bidrar till 
en del av hur jämlikheten omtalas och debatteras i mitt empiriska material. Jag har dock valt att 
inte fokusera på enskilda individers sätt att tala om, snarare försökt ta fasta på de politiska idéerna 
som helhet.  

1.2 Material 
Det material jag har för avsikt att analysera består av offentliga dokument, vilka jag anser bidrar 
till att ge en bild av hur framställningen av privatiseringen av hälso- och sjukvården i Sverige ser 
ut.  Mitt syfte är studera på vilket sätt dessa dokument påvisar hur privatiseringen kommer att 
genomföras och hur privatiseringen har påverkat jämlikhetssynen i Sverige samt vilka ideologiska 
föreställningar som framkommer i analysmaterialet.  

I och med mitt intresse för att vilja förstå hur jämlikheten beskrivs i relation till privatisering 
av hälso- och sjukvården på den politiska scenen sökte jag protokoller som berör mitt 
intresseområde på riksdagens hemsida. Riksdagens protokoll 2007/08:25 3§ Särskild debatt om 
privat sjukvård för barn gav mig en bild av hur komplext det ämnesområdet jag har för syfte att 
studera är. Debatten belyser de skilda politiska ståndpunkterna i frågan om privatisering av hälso- 
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och sjukvård i frågan om barn men blir ändå till stor del en debatt om frågan för alla samhällets 
grupper.4 Samtidigt är debatten relativt aktuell, från 15 november 2007, och handlar om på vilket 
sätt ett privat barnsjukhus kommer att inverka på samhället samt hälso- och sjukvårdens 
grundläggande principer. 

För att kunna ge analysen ett djup ansåg jag att det var relevant att finna kompletterande 
material. Jag fann två statliga utredningar där privatiseringen av hälso- och sjukvården ligger i 
fokus och jag bedömde därför att dessa var lämpliga för mitt undersökningssyfte. SOU 2003:23 
Vårdens ägarformer – Vinst och demokrati belyser villkoren för privata vårdgivares medverkan i den 
gemensamt finansierade hälso- och sjukvården. Utredningen visar även på hur främjandet av en 
mångfald av drifts- och ägarformer inom vård och omsorg kan se ut; det vill säga förbättrade 
villkor för organisationer, kooperativ, små företag och andra som vill driva vårdverksamhet. 
Detta i förhållande till etiska utgångspunkter beskrivs i utredningen om vårdens ägarformer.5  

Den andra utredningen SOU 2007:37 Vård med omsorg – Möjligheter och hinder visar på 
utvecklingen av den svenska sjukvården och hur möjligheterna ser ut för att kunna skapa en 
förbättrad hälsoutveckling. Frågor som belyses är exempelvis; hur kan småföretagen medverka i 
att skapa en positiv förändringsprocess av det svenska samhällets vård och omsorg? Hur ser 
relationen mellan vårdgivare och vårdtagare ut, hur har utvecklingen sett ut och vart åt pekar det i 
framtiden?6  

En annan intressant aspekt vid val av mitt studiematerial var det faktum att utredningarna 
har direktiv från olika regeringar. Den äldre, det vill säga om vårdens ägarformer från 2003 
tillkom under en socialdemokratisk regering och den andra en borgerlig. På så sätt kommer det 
som tidigare nämnts även att finnas en jämförande aspekt men detta kommer inte att ligga i 
fokus. Min förhoppning är att det kommer att framgå tydligare i och med min beskrivning av 
metod samt tillvägagångssätt vid analys av det empiriska materialet. 

1.3 Disposition 
Jag har vidare strukturerat studien på följande sätt. I kapitel 2 redogör jag för bakgrunden till 
studiens syfte och frågeställningar. Här presenterar jag även tidigare forskning som ger en 
kunskapsbakgrund till Sverige som välfärdsstat och dess politiska system i relation till 
privatisering samt demokratins betydelse för jämlikhetens definition. I kapitel 3 kommer mitt 
teoriavsnitt. Inledningsvis i kapitlet belyser jag kritisk teori vilket illustrerar mitt teoretiska 
förhållningssätt. En redogörelse för innebörden av den kritiska forskningsinriktningen har 
inkluderats i min teoridiskussion. Vidare i detta avsnitt presenteras teorier kring jämlikhet, frihet 
och rättvisa. Därefter följer ett fjärde kapitel i vilket jag skildrar min metod. Min textanalytiska 
inriktning kritisk ideologianalys samt den hermeneutiska tolkningsmetod jag valt kommer att 
beskrivas. Hur jag konkret gått till väga kommer att redovisas i tillvägagångssättsdelen. 

                                                 
4 Riksdagsprotokoll 2007/08:25 
5 SOU 2003:23  
6 SOU 2007:37  
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Metodavsnittet följs av kapitel 5 som är själva analysredovisningen. I det sjätte kapitlet kommer 
en slutdiskussion som diskuterar analysen och där jag redogör för mina slutsatser av studien. 
Avslutningsvis kommer en kort sammanfattning av studien som helhet.   

2 Bakgrund 
Kommittén som ansvarar för utredningen God vård på lika villkor - om statens styrning av hälso- och 
sjukvården (SOU 1999:66) tillsattes 1992 med de ursprungliga direktiven från en borgerlig 
regering.7 Direktiven som gavs till kommittén var att se över hur svensk hälso- och sjukvård 
skulle finansieras och organiseras. Direktiven och kommitténs sammansättning ändrades i och 
med regeringsskifte år 1994. Istället skulle man nu se över på vilket sätt det rådande systemet med 
landsting och kommuner som finansiärer skulle förfoga över hälso- och sjukvården. Det gavs 
alltså ursprungligen två olika direktiv för denna utredning där det initialt fanns en öppning för 
reformer vad gäller omorganisering och finansieringsalternativ till den svenska hälso- och 
sjukvården.8 Detta är ett tydligt exempel på det starka politiska inflytandet på samhället och 
värdegrunder inom hälso- och sjukvården.  

På vilka grunder kan man då påstå att den svenska hälso- och sjukvården vilar på? I HSU 
2000 menar man att det finns tre grundläggande demokratiska principer som skall gälla vid 
vårdproduktion:  
 

/…/människovärdesprincipen som är grundläggande för samhället också är den viktigaste 
principen för hälso- och sjukvården. Människovärdet innebär att alla människor har vissa 
fundamentala rättigheter som skall respekteras och att ingen i dessa avseenden är förmer än 
någon annan./…/ 
 

Behovs- och solidaritetsprincipen ligga till grund för prioriteringar i den mening att resurserna skall 
satsas på de områden (verksamheter, individer) där behoven är störst. Solidaritet innebär inte 
bara lika möjligheter till vård utan också att särskilt beakta behoven hos de svagaste./…/  

/…/kostnadseffektivitetsprincipen innebär att hälso- och sjukvården vid val mellan olika 
verksamheter eller åtgärder bör eftersträva en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt 
i förbättrad hälsa och höjd livskvalitet. Denna princip är underordnad människovärdes- och 
behovs- solidaritetsprincipen.9  

 
Det hade varit intressant att kunna jämföra hur olika betänkanden hade sett ut om även de första 
direktiven för HSU 2000 hade slutförts. Här ligger det starka betoningar och prioriteringar på 
människans fundamentala rättigheter och att värna om de som har det sämre i och med att de 
första två principerna är överordnad den som handlar om kostnadseffektivitetsprincipen.  

I frågan om hälso- och sjukvården är det uppenbart att statens ekonomi kommer att påverka 
möjligheten att driva sjukhusen på ett sådant sätt att behoven uppfylls hos befolkningen. HSU 
                                                 
7 Kallas även för Hälso- och sjukvårdsutredningen 2000 el. HSU 2000.  
8 SOU 1999:66 s.42 
9 SOU 1999:66 s. 49 
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2000 rapporterade i sjukvårdsutredningen att det fanns ett stort gap mellan behov och utgifter 
inom sjukvården. Långa vårdköer, ifrågasatt kvalitet och en åldrande befolkning i behov av vård 
gav marknaden en väg in till sjukvården skriver Göran Arvidsson och Bengt Jönsson i Politik och 
marknad i framtidens sjukvård.10 Det finns här en intressant aspekt av hur samhällsförändringarna 
kan påverka ideologin eller idéerna bakom den svenska välfärdstaten. Måste jämlikheten 
omdefinieras och vad händer med marknadens roll i och med samhällets behov av privata 
vårdproducenter?   

2.1 Tidigare Forskning 
I frågan om jämlikhet i vården och privatiseringens inverkan på denna jämlikhet är det relevant 
att titta på ur vilka perspektiv frågan berörs i tidigare studier. I frågan om privatiseringens vara 
eller inte vara är frågan redan besvarad på så sätt att det finns i det svenska samhället då det 
uppenbarligen finns ett behov och en efterfrågan. Studier som berör privatiseringen av hälso- och 
sjukvården tittar framförallt på vilka villkor som gäller för företagen som etablerar sig som 
vårdgivare.  Lättast är det att hitta empiriska studier vilka tittar på hur privata bolag organiseras på 
vårdmarknaden och hur de lever upp till kraven som ställs utifrån den svenska hälso- och 
sjukvårdslagen. Jag inleder med att presentera två studier vilka kan ge en bild av privatiseringen 
och dess villkor i Sveriges hälso- och sjukvård.  

2.1.1 Privatisering 
Begreppet privatisering innebär som sagt överföring av offentlig tillgång till enskilda. Oftast är 
det en del av en politik som gagnar marknaden i ekonomiska ombildningar.11  Vilka konsekvenser 
och effekter för bolagsstyrda verksamheter som har blivit privatiserade belyser Lars-Göran 
Aidemarks studie Sjukvård i bolagsform – En studie av Helsingborgs Lasarett AB och Ängelholms Sjukhus 
AB. Här utvärderas begrepp som oftast förknippas med de positiva argumenten för verksamhet 
som gått från offentlig till privat ägo. Mångfald, vårdkvalitet, valfrihet, entreprenörskap och 
kostnadseffektivitet är de aspekter som står i fokus för Aidemark. Är dessa argument rimliga, på 
vilket sätt och har det framförallt infriats? I tre steg har Aidemark tittat på förändringen av 
sjukvården i Region Skåne och de bolagiserade sjukhusen. Det första steget har bestått av att 
utvärdera bolagiseringsprocessen, framförallt i avseendet hur olika inblandade parter har 
påverkats och upplevt den. I ett andra steg har Aidermark genomfört en kvantitativ analys av 
vårdbolagen. I det tredje och sista steget har han utifrån olika perspektiv belyst möjligheter och 
svårigheter med att driva ett vårdbolag.  

Det finns även fokus på vilken problematik den offentliga sektorns förändring bidrar med. 
Framförallt menar Aidemark att bolagiseringen har varit ett politiskt projekt. I Nordvästra Skåne 
har det varit de borgerliga partierna och främst Moderaterna som i slutet av 1998 tagit initiativ till 

                                                 
10 Arvidsson, G & Jönsson, B (1997)Politik och marknad i framtidens sjukvård s. 9 
11 Ibid. 
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att undersöka hur sjukvården i regionen skulle kunna drivas med alternativa former.12 Projekt 
måste enligt Aidemark legitimera sin aktivitet och tillvaro hos den politiska ledningen. 
Bestämmelser vad gäller de resurser sjukhuset är i behov av och hela dess existens ligger alltså i 
den politiska ledningens händer. Den politiska ledningen kan skifta och så även samhällets syn på 
ideologin bakom sjukhusbolagen påverkar organisationen av sjukhusen i bolagsform. Bland annat 
nämns oron för att det nationella målet som står skrivet i hälso- och sjukvårdslagen; att vården 
skall ges alla på lika villkor skall bytas ut mot vård för den som har råd att betala för den. 13 Detta 
är i högsta grad en ideologisk fråga. Ett exempel på detta finns från 2003 då socialdemokraterna 
med en ny politisk majoritet i regionfullmäktige lade ned sjukhusbolagen. Efter tre års existens får 
de nerlagda sjukhusbolagen istället bidra till att påvisa på vilket sätt problem inom den offentliga 
sjukvården påverkades av den privata etableringen.14 

Även Ann-Charlotte Landelius studie Vård och omsorg i offentlig eller privat regi beskriver den 
omfattande regleringen kring offentligt, privat driven vård. I många studier finns det även en 
överdriven syn på inslag av privatiseringen i Sverige menar Landelius. Den vård som är bedriven 
genom privatfinansiering är mycket begränsad i Sverige, den vanligaste typen av privat vård är 
den som bedrivs av privata vårdgivare men är finansierad av offentliga medel.15 Den största delen 
av den svenska hälso- och sjukvården bedrivs i offentlig regi och med offentlig finansiering. 
Dessutom är den offentliga finansierade vården en grundregel i det svenska samhället. Sedan en 
tid tillbaka finns dock till exempel läkare och sjukgymnaster som praktiserar privat. Genom avtal 
med landstingen kan de komma överens om att bedriva sjukvård i privat regi men med offentlig 
finansiering. Detta gör att de privata vårdgivarna kan bedriva verksamheten i enlighet med lagen 
om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för sjukgymnastik.16 Landelius tittar på hur 
medborgare påverkas av privatiseringen med betoning på tillgängligheten, kvaliteten, insyn och 
kontroll av hälso- och sjukvården. Hur påverkas dessa aspekter då offentligt blir privat? Landelius 
menar att förhållanden för tillfället är väldigt komplicerade och oklara på vilka sätt landsting till 
exempel kan ta del av information från privata vårdgivare. På vilket sätt kan vi då till exempel se 
över om vård ges på lika villkor även inom de privata verksamheterna?17 Det finns ett glapp 
mellan att nyansera den bilden som framställs om privatiseringen av vården samt att kunna se till 
att de grundläggande principerna följs i och med att privata vårdgivare etableras.  

2.1.2 Sveriges politiska system  
Det finns ett starkt socialdemokratiskt fäste i den svenska staten. En socialdemokratisk 
välfärdsstatsregim beskrivs av Gösta Esping-Andersen i The Three Worlds of Welfare Capitalism lägga 
stor vikt vid jämlikhet och universalism. Medborgarna i ett sådant samhälle har många sociala 
                                                 
12 Aidemark (2004) s. 27f 
13 Ibid. s. 198f 
14 Ibid. s. 199  
15 Landelius, A-C (2006) Vård och omsorg i offentlig eller privat regi – en rättsvetenskaplig studie s. 106 
16 Ibid. s. 69, 70 
17 Ibid. s. 107 
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rättigheter som är institutionaliserade och som bidrar till att minska friheten av marknaden. 18 Ett 
exempel på denna beskrivning är utformningen av den svenska hälso- och sjukvården som till 
största delen är en statlig institution. Präglingen av Sverige som en socialdemokratisk välfärdsstat 
kan även exemplifieras med utredningen God vård på lika villkor och hur dess direktiv ändrades i 
och med regeringsskiftet. Istället för att se över nya alternativ ville man i en socialdemokratisk 
regering se över de traditionella vårdproducenterna, det vill säga behålla den offentliga vården 
och därmed även finansiera den via skattemedel.  

Bo Rothstein menar i Vad bör staten göra?: Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik att det 
finns en standardiserad bild i samhället som staten bidrar till att bygga upp.19 Ett exempel på 
detta är begreppet jämlikhet som kan få en annan definition och även ett annat sätt att uppnås 
med en liberal eller alternativt en konservativ välfärdsregim. Värderingar av vad som skall vara 
jämlikt kan skiljas, såsom att friheten att själv uppfylla sitt liv och göra sina egna val eller att 
fördelningen av materiella saker är det som gör människor mer jämlika. Den socialdemokratiska 
välfärdsstaten är präglad av ett kommunitaristiskt ideal vilket har en bild av välfärden som social 
jämlikhet som skall inkludera alla. Det andra förhållningssättet, det liberala, ser till individens 
frihet utan statens inblandning. Det vill säga medborgaren skall ha frihet att själv göra sina egna 
val och moraliska överväganden. Alla medborgare, oavsett livsval och värderingar skall behandlas 
med respekt. Den kommunitära principen innebär att staten skall ha ett starkt inflytande på 
medborgarnas värderingar vad gäller levnadssätt och etiska förhållningssätt till olika frågor. 
Vidare beskrivs principen bidra till högre grad av jämlikhet i samhället. Det kan många gånger 
framgå som att det är majoritetens bästa som är av statens intresse vilket ibland innebär 
diskriminering av minoriteter menar Rothstein.20  

                                                

Riksdagsdebatter och statens offentliga utredningar ligger som sagt till grund för nya beslut 
och lagändringar i samhället. Statliga uttalanden och dokument kan säga något om hur synen på 
jämlikhet och hälsa har förändrats och hur den ser ut idag. Vi kan tydligt se att det finns en 
förskjutning av den socialdemokratiska regimens agerande kring frågan om att privatisera statliga 
bolag.  Då det idag går att finna många olika inslag av privata aktörer på vårdmarknaden är inte 
idén om en offentligt driven och finansierad vård helt oföränderlig. Det kan även avslöjas i och 
med de statliga utredningar som istället för att utreda varför behovet av privata aktörer finns, 
handlar om hur privata bolag skall få tillgång till och på vilket sätt det skall ske. Det göra att frågan 
i princip inte längre är om hälso- och sjukvård skall privatiseras, utan snarare hur och vad dess 
inverkan på samhället betyder.  

Som samhället och utveckling av vården ser ut idag är det privata inslaget i vården en 
verklighet som inte går att förneka. Offentligt finansierad vård dominerar den svenska hälso- och 
sjukvården men i den stora hälso- och sjukvårdsutredningen, HSU 2000, fanns det förslag på att 
införa etableringsfrihet för att öka konkurrensen mellan olika valmöjligheter. Under den förra 

 
18 Esping-Andersen, G (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism s. 27f. 
19 Rothstein, B (2002) Vad bör staten göra?: Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik s. 39ff 
20 Ibid. 
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borgerliga regeringsperioden realiserades detta. Förändringar i det rättsliga regelsystemet bidragit 
till att möjligheterna för att ännu fler privata aktörer att ta över offentligt styrda verksamheter. 21 
Det är inte helt förvånande att frågor om moral vad gäller hälso- och sjukvården ofta är ett ämne 
för debatt.22 Den konkreta målsättningen för svensk hälso- och sjukvård är utifrån olika 
perspektiv mål för skilda tolkningar och ger på så sätt skilda svar på problemen. I så fall finns det 
en bild av en förändringsprocess vad gäller jämlikhetens innebörd och definition i samhället. 
Hälso- och sjukvården i privat form bidrar till att vi inte längre är oberoende av marknaden vilket 
är en tanke i Esping- Andersens teori om välfärdstats regimer av socialdemokratiskt karaktär. 

2.1.3 Demokrati 
En studie som har för avsikt att belysa på vilket sätt privatiseringen påverkar jämlikheten i 
politiska texter, medför till att vissa begrepp är oundvikliga och därför relevanta att reda ut. Jag 
har redan hunnit nämna några av dessa bland annat de demokratiska principer som vården har 
utgångspunkt i, därmed blir demokrati ett begrepp som är nära kopplat till jämlikhet.  

Vad menas egentligen med demokrati? Förmodligen delar de flesta en grundläggande 
innebörd i begreppet. Är demokrati ett politiskt mål eller har det verklig substans? Det finns en 
mängd litteratur att tillgå i studier av demokratin och det finns även ett flertal olika politiska 
alternativformer.23 Begreppet demokratia föddes i mitten av 400-talet före Kristus i det antika 
Grekland. Demos står för folket och kratia för styre det vill säga folkstyre. Att sedan definiera 
innebörden av ett folkstyre kan vara något mer komplext. Robert A. Dahl menar att man behöver 
definiera vilka som skall tillhöra folket samt vad och på vilket sätt ett styre skall fungera.24  
Professor i statsvetenskap Lennart Lundquist menar att idéer om demokratin har byggts på under 
flera århundraden vilket bidrar till att de till viss del kan verka ologiska. Dock så bidrar 
demokratin till att påverka oss genom att vägleda till att ta gemensamma beslut.25 Lundquist 
menar att det går att utröna vissa substansvärden som kan göra demokratin något mindre 
abstrakt. Ett onödigt perspektiv enligt Lundquist är det som handlar om var en förvaltnings 
demokratiska lojalitet bör ligga då det finns allt för många sorters lojaliteter, frågan bör istället 
ställas i relation till den offentliga makten.26 För att se på vilket sätt de svenska offentliga 
institutionerna utformar demokratins betydelse hänvisar Lundquist till regeringsformen:27 
 

1 kap. Statsskickets grunder 

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.  

                                                 
21 Arvidsson & Jönsson (1997) s. 33f. 
22 Barbosa da Silva & Andersson (1993) s. 228 
23 Lundquist, L (1998) Demokratins väktare s. 76 
24 Dahl, R. A (2005) Demokratin och dess antagonister s. 15 
25 Lundquist (1998) s. 79f. 
26 Ibid. s. 92 
27 Ibid. s. 82f. 
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Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den 
förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal 
självstyrelse. 

Den offentliga makten utövas under lagarna. 

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans frihet och värdighet./…/ 

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla 
områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall verka för att alla 
människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. /…/28  

 
Jämlikhet, frihet, deltagande och integritet kan sägas vara centralt i beskrivningen av 
utgångspunkter för demokrati i Sverige. Makten skall utgå från folket samt även verka för folket. 
Detta bidrar till att de ovan nämnda begreppen blir stark kopplade till demokratin och dess 
betydelse.  

Det finns många sätt att studera demokratin, i mitt fall är demokratin en relativt central 
punkt då det finns en ambition att förstå varför jämlikhet konstrueras på det sättet det görs i 
Sverige. Dahl och Lundquist är bara några få av de många som intresserar sig för teorier kring 
demokratin. Det finns även en viktig uppgift i att fortsätta bevaka på vilket sätt demokratin och 
dess betydelse i och med samhällets fortskridande och utveckling. ”/…/aktörer är fullt medvetna 
om att demokratin inte kan låsas i evigt samma former utan kommer att förändras”.29  

Vidare kan även begreppet jämlikhet behöva redas ut lika så begreppen frihet och rättvisa 
som i många sammanhang förekommer i förhållande till de tidigare nämnda begrepp och vilket 
även gör dem relevanta att förstå och definieras. Jag kommer att komma närmare in på dessa 
begrepp i det teoriavsnitt som följer härefter. 

3 Teori 
Jag kommer i detta kapitel att närmare diskutera de teoretiska grunder som uppsatsen bygger på. 
Mina teoretiska utgångspunkter kommer att bidra med en begreppsapparat som knyts samman 
med min textanalytiska metod kritisk ideologianalys. Först kommer jag att motivera mitt val av 
kritisk teori som forskningsinriktning för att sedan komma in på begreppen jämlikhet, frihet och 
rättvisa. 

3.1 Kritisk Teori 
Kritisk Teori (KT) utgår från förutsättningen att det finns bakomliggande mekanismer och 
strukturer som påverkar samhället, det vill säga, man vill med KT söka en dold mening bakom 
det som är synbart för oss.30 Detta är något som ligger nära ideologianalysens mål, vilket är den 
metod jag valt för utförandet av studiens analys.  

                                                 
28 Svensk författningssamling (SFS) 1974:152 
29 Lundquist (1998) s. 78 
30 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994)Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod s.178f 
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KT är en forskningsinriktning som utvecklades inom Frankfurtskolan på 1930 och 40-talet. 
Den kritiska teorin omnämns även som kritisk hermeneutik eller trippelhermeneutik, och kan 
sägas innebära viljan att både förklara och förstå verkligheten. 31 Det finns ett inte allt för konkret 
förhållningssätt inom KT som innebär att synen på individen som bunden till ett illvilligt 
samhällssystem som bidrar till att påverka ageranden genom att skapa tvetydigheter i 
väletablerade föreställningar i samhället. KT bidrar med riktlinjer för hur samhällsforskningens 
ideologiska och politiska utbredning kan användas för att skapa en större medvetenhet i empiriskt 
arbete och textproduktion.32 En grundläggande uppfattning om samhällsvetenskaperna är att den 
skall utveckla kunskap som kan motverka samhällets förtryckande sociala strukturer, processer 
samt institutioner och ideologier.33  

Att ta en kritisk ställning till det ämne jag syftar att undersöka bidrar till att kunna öppna upp 
denna verklighet och avslöja bakomliggande intentioner eller skeenden.  Mats Alvesson och 
Stanley Deetz skriver i Kritisk samhällsvetenskaplig metod att kritisk forskning kan bidra till att öppna 
upp förgivet tagna sätt att se på verkligheten.34 Målet kan beskrivas vara att motverka det som 
kan tyckas vara självklart såsom mål, idéer, ideologier vilka påverkar oss i olika sociala 
sammanhang.35 Kritisk forskning har tidigare, enligt författarna, bidragit till att förstå 
uppkomsten av ideologier vilka legitimerar och förverkligar samhällets organisering, relationer 
och mål.36 Att kritisk titta på varför vissa idéer och sociala konstruktioner av verkligheten 
understödjer vissa intressen och varför alternativa konstruktioner göms och undervärderas kan 
hjälpa till att skapa samförstånd och problematisera dominerande föreställningar.37 En 
föreställning inom KT är att forskning oftast gynnar elitgruppers perspektiv och därigenom 
missgynnar andra grupper. De olika makthavare i samhället som definierar problem- och 
forskningsområden gör detta utifrån sin egen logik och företräder därför inte nödvändigtvis en 
bredare grupps intressen, och KT menar att detta inte behöver innebära att dessa åsikter okritiskt 
skall

                                                

 tas för att vara sanna. 38 
Jag vill utifrån mitt syfte redogöra för varför det i relation till privatisering av hälso- och 

sjukvården oftast diskuterar frågor om jämlikhet. Varför är den jämlika hälsan en självklarhet? 
Mitt ställningstagande och formulerande av syfte vittnar om att även jag som författare har egna 
värderingar och föreställningar som påverkar studien. KT ser på forskaren som en del av 
normaliserandet och ställer därför krav på självreflektion.39  Vilka föreställningar har jag om olika 
ideologier? Vad vill jag med min studie? Min bild av verkligheten innebär att jag ser den som 

 
31 Alvesson & Sköldberg (1994)  s. 178f 
32 Ibid. s. 178f 
33 Ibid. s. 179, 181 
34 Alvesson, M & Deetz, S (2000) Kritisk samhällsvetenskaplig metod s. 20  
35 Ibid. s. 21 
36 Ibid. s. 97 
37 Ibid. s. 41 
38 Alvesson & Sköldberg (1994) s. 204ff 
39 Ibid. s. 178f 
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delvis objektiv, det vill säga oberoende av mig. Å andra sidan anser jag att det vi kan se påverkas 
av underliggande processer. Det jag vill är att försöka förstå de dolda processer som ligger till 
grund för påverkan av det som vi kan observera. Med andra ord vill jag dekonstruera en 
verklighet för att komma åt och förklara de villkor som föreligger för att forma hur verkligheten 
ser ut. Denna verklighetssyn gör att jag kan sägas förhålla mig till den kritiska realismens 
vete

 av 
samhällets olika motsättningar och därmed upprätthålla och återskapa den rådande makten.41  

ten inte når upp till idealen /…/ Den demokratiska processen har aldrig realiserats fullt 
ut”.4

                                                

nskapsfilosofi.40  
Jag har nu gjort en redogörelse för ett inledande ställningstagande till mina intentioner med 

studien. I mitt metodavsnitt kommer jag att närmare komma in på hur den valda 
textanalysmetoden kritisk ideologianalys fungerar och används i min undersökning av 
privatiseringens påverkan på jämlikhet. Kopplingen mellan KT och ideologianalys kan sägas ligga 
i att vilja finna bakomliggande strukturer i det som vi kan studera för att påvisa hur vi påverkas. 
Ideologin är inom KT det som speglar en falsk insikt som dominerande produktionssättet skapar 
hos samhällets individer och har med detta en nära koppling till kritisk ideologianalys och Marx 
negativa ideologitradition. Traditionen kännetecknas av ideologins funktion som döljande

3.2 Jämlikhet 
Lika möjligheter, det vill säga jämlikhet, är något som många anser är en självklarhet i ett 
demokratiskt samhälle som Sverige. Jämlikhet är ett demokratiskt värdebegrepp som bland annat 
Dahl diskuterar. Han har några anmärkningar på ett av demokratins kriterier, nämligen ”lika 
möjligheter”. Han menar att det finns möjlighet att inskränka betydelsen att endast gälla för 
formella eller legala situationer. Något som inte behöver tas hänsyn till i de fallen är våra 
tillgångar till resurser. Skillnader i inkomster menar Dahl till exempel kan bidra till att människor 
med större ekonomiska resurser ofta även har tillgång till information, publicitet och politiska 
möjligheter. Detta kan komma att bidra till att den personen med fler tillgångar på dessa plan 
kommer att delta i större utsträckning och dessutom ha ett större inflytande än den med sämre 
resurser. Slutsatsen i detta resonemang blir att det är svårt att skapa lika möjligheter för alla.42 
Kan man utifrån detta utgå ifrån att målet i svensk hälsopolitik är en utopi? Dahl menar att det 
finns problem med att tillämpa alla demokratiska idéer till verkligheten. ”Det är oundvikligt att 
resulta

3 
Principen om god vård för alla bidrar till att konsekvenserna av privatisering och upphandling 

av sjukvård blir intressant ur ett politiskt och ideologiskt perspektiv. Vilka olika konsekvenser 
privatiseringen kommer att innebära för samhället och dess medborgare är något som jag anser 
på ett plan kan sägas har konstruerats och beslutas på den politiska scenen. Att även ha i 

 
40 Danermak, B m.fl.(2003) Att förklara samhället s. 39f. 
41 Alvesson & Sköldberg (1994)  s. 199 & Bergström, G. & Boréus, K. (2000) Textens mening och makt s. 152f. 
42 Dahl (2005) s. 179 
43 Ibid. s. 183 
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beaktning när vi talar om konsekvenser av något är vilken uppfattning den enskilde individen kan 
säga ha i frågan. Då hälsa relateras till jämlikhet samt rättigheter komplicerar uppfattningen om 
hälsa ur ett socialt och kulturellt perspektiv till det. En välkänd definition på hälsa är 
Världshälsoorganisationens (WHO, 1948):”hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom och handikapp.44 Denna definition 
bidrar till att hälsa kan dömas utifrån individens egen uppfattning om sitt eget hälsotillstånd”. 
Hur skall vi då ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befo

llan samhällets 
divider även om det i vissa fall kommer att påverka rätten till privat egendom.47  

 

g fakta. Vad som är rättvist och orättvist 
är institutionernas sätt att hantera dessa fakta.48  

å hälsoklyftorna. 
Jämlikhet i hälsa är enligt International society for Equity in Healths definition: 

                                                

lkningen”?45 
Jämlikhet vad gäller hälsa kan som sagt vara problematiskt då det finns moraliska principer 

som kan hamna i konflikt. Sven Bremberg menar i rapporten Välfärd, jämlikhet och folkhälsa – 
vetenskapligt underlag för begrepp, mått och indikatorer att vi måste titta på vilka orsaker som finns vad 
gäller hälsoskillnader och vilken möjlighet som finns att påverka dem. Går det att aktivt minska 
på skillnaderna? Hur ser ekonomins inverkan ut på jämlikhet i hälsa? Detta är de aspekter som 
framförallt förknippas med privatiseringens effekter. Om alla hade samma ekonomiska resurser, 
vilken effekt kommer detta ha på möjligheten att jämna ut hälsoskillnader samt möjligheten till 
hälsa? Uppenbarligen är det en underförstådd syn på att en ekonomisk utjämning är det som 
anses vara rättvist. Om vi föds in i olika förhållanden och vissa har större chans till ett gott liv 
och god hälsa visar en större svensk undersökning på vi oftast uppfattar det som orättvisa. Att 
försöka eliminera dessa olikheter bidrar till att synen kommer i konflikt med en annan syn på 
jämlikhet, nämligen allas rätt till egendom.46 Denna konflikt analyserar John Rawls i sin teori om 
rättvisa. Vår naturgivna plats i samhället är inget vi själva kan bestämma över och att det finns en 
anledning till att försöka ändra förutsättningarna så att de blir mer jämlika me
in

De naturliga fördelningarna är varken rättvist eller orättvist; inte heller att människor föds in i 
särskilda samhällspositioner. Det är helt enkelt naturli

 
Rawls gör här en tydlig koppling mellan jämlikhet och rättvisebegreppet. Även framgår en syn på 
det institutionella ansvaret för att fördela förutsättningarna på ett sådant sätt att jämlikheten 
gynnas. I frågan om hälsa beskrivs vuxna ha större ansvar för sitt hälsotillstånd då de kan göra 
sina egna livsval. Vad kan egentligen tillskrivas individen i frågan om ansvar och var hamnar då 
frågan om jämlikhet? WHO uppmanar alla medlemsländer att minska p

 
44 Författarens översättning. http://www.who.int/suggestions/faq/en/  
45 Ågren, G. (2002) En ny folkhälsopolitik – Dokument om folkhälsan s. 6 
46 Hogstedt, C.(red) (2003)Välfärd, jämlikhet och folkhälsa: vetenskapligt underlag för begrepp, mått och indikatorer s. 35 
47 Rawls, J (1996)En teori om rättvisa s. 110f. 
48 Ibid. s. 113 
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Jämlikhet i hälsa är avsaknad av systematiska och potentiellt påverkbara skillnader i en eller 
flera av hälsans aspekter som finns mellan olika befolkningar eller befolkningsgrupper, 
definierade socialt, ekonomisk, geografiskt eller efter kön.49 

te minska 
för att öka möjligheterna för en missgynnad grupp.50  

n även i relation till de olika begrepp som i sammanhang med privatisering har en central 
plats

                                                

 
Göran Dahlgren och Olle Lundberg skriver i Klass och ohälsa att långt ifrån alla skillnader är en 
ojämlikhet. De menar till exempel att den som arbetat fler timmar och därför får en högre 
inkomst än en som får mindre lön för färre timmar, inte kan anses ojämlikt. Att vissa är mer 
musikaliska kan anses orättvist men inte ojämlikt. Orättvisor kan inte betraktas som ojämlikhet i 
alla fall. De vill komma fram till att skillnader mellan människor som uppstår socialt kan 
definieras som ojämlikt. Det finns inga egentliga ideologiska skillnader på synen på 
hälsojämlikheten som det kan göra inom andra områden menar författarna. Ingen politiker påstår 
sig anse att skillnader i hälsa och dödlighet är önskvärt för en positiv effekt av samhällsekonomin 
såsom det kan talas om inkomstskillnader och arbetslöshet. Ingen uttrycker motsättningar om 
målet för en hög jämlik hälsa som mål, däremot kan vägen till att uppnå målet vara olika. Synen 
på behov och möjligheter att förändra strukturella förhållanden som bidrar till ojämlika 
fördelningar av hälsa. Alla måste ha rätt till lika möjlighet till hälsa, ingen grupp skall behöva 
diskrimineras för att en annan grupp skall kunna främjas. Med andra ord kan man in
möjligheterna för en frisk grupp 

3.3 Frihet och rättvisa 
Begreppen frihet och rättvisa kan i många fall kopplas samman med demokrati. I vissa 
sammanhang tycks de även vara varandras motsättningar. För att förstå på vilket sätt de 
ideologiska idéerna framkommer anser jag att jämlikhet måste förklaras och förstås inte bara för 
sig, uta

.  
Aristoteles skrev ”/…/friheten sägs vara demokratins mål”. Rättvisa menade han betydde att 

det största antalet fick bestämma, inte när röster räknades utifrån människors värde och 
maktpositioner. Majoritetens vilja är det som är eftersträvansvärt och därmed även rättvist ur ett 
demokratiskt perspektiv.51 Dahl skriver att demokratin har varit ett verktyg för att erhålla största 
möjliga frihet ända sedan 1600-talet. Frihet och demokrati har en koppling som är svår att bryta 
menar han. Det första verktyget handlar om rättigheter som bidrar till friheter såsom yttrande- 
och föreningsfrihet samt till exempel politisk, Dahl kallar dessa personliga friheter. En annan 
koppling mellan demokrati och frihet är den som innebär att vi lever i ett system vi själva har 

 
49 Hogstedt, C.(red) (2003)Välfärd, jämlikhet och folkhälsa: vetenskapligt underlag för begrepp, mått och indikatorer s. 30f. 
Författarens anm. Equity översätts till orättvist 
50 Östlin, P, Dahlgren, G, Diderichsen (m.fl. (red.)) (1991) Klass och ohälsa – en antologi om orsaker till den ojämlika hälsan 
s. 11ff. 
51 Aristoteles (2003) Politiken s. 93f 
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varit med och valt. Demokrati maximerar möjligheterna hos ett samhälle, en sammanslutning 
som inte bara innebär möjligheter men dessutom skyldigheten att följa kollektiva beslut som är 
gem

en på ett 
såda

                                                

ensamma för alla. 52 
John Rawls teori om rättvisa är inte allt för obekant vad gäller studier om på vilket sätt 

människors livsvillkor påverkas av samhället och dess definition av rättigheter och skyldigheter. 
Det svenska politiska systemet innebär att vi får vara en del av beslut som senare bidrar till att 
reglera samhället på många olika plan. Jag menar att det finns en stark koppling mellan frihet och 
rättvisa till demokrati. Definitionen av en rättvis politik, kan även vara synonymt med 
demokratiskt styre. John Rawls menar att det kan innebära att ta ställning till tre värdegrunder. 
Det första vi behöver ta ställning till är hur rättvis lagstiftningen och politiken är. Dessutom skall 
man vara medveten om att det finns skilda åsikter i samhället vad gäller denna fråga då människor 
har olika egen intressen. Den naturliga följden, det andra, blir att ta ställning till på vilket sätt 
”konstitutionella arrangemang som är rättvisa när det gäller att bilägga konflikter mellan olika 
åsikter om vad som är rättvist”.53 Det tredje ställningstagandet tas till på vilket sätt en författning 
skall accepteras som rättvis.54 Den svenska författningen utgår jag ifrån att den är allmängiltig på 
så sätt den är väl vedertagen och förgivet tagen i samhället. Rawls anser, i likhet med den svenska 
solidaritetsprincipen, att samhället skall fördela resurser på så sätt att de som inte från början har 
samma chanser skall samhället medverka till att resurser skall läggas där. Dock skall detta bara 
gälla de orättvisor och ojämlikheter som uppstår av naturen alltså ens ursprung.55 Samtidigt anser 
Rawls att initiativ skall uppmuntras men endast på så sätt att även de som har det sämre tas i 
beaktning. Friheten begränsas enligt Rawls inte av fattigdom och okunnighet, han menar att det 
endast påverkar frihetens värde i förhållande till hur viktiga de rättigheter som i den första 
principen beskrivs är för den enskilde.56 Här skiljer sig hans resonemang något från Dahls ”lika 
möjligheter”. Rawls menar att ”[en] jämlik fördelad frihet är detsamma för alla; frågan om 
kompensation för mindre frihet än vad de övriga har uppstår aldrig”.57  Målet för den sociala 
rättvisan skall vara att ett frihetssystem som fördelar frihet jämlikt på lika villkor, m

nt sätt att effekten blir så stor som möjligt för de som har sämre förutsättningar.58  
Frågan om frihet är enligt författarna till Forsknings- och Utvecklingsrapport 40 Vetenskap 

och människosyn i sjukvården komplext i relation till vården. Frihetsbegreppet ger vissa konsekvenser 
i bedömning av på vilket sätt till exempel vård kan och skall ges samt fördelas. Med frihet avser 
de tre aspekter; viljans frihet, valfrihet och handlingsfrihet. 59 Dessutom delar de upp friheten i en 

 
52 Dahl, (2005). s. 138f 
53 Rawls (1996)s. 195 
54 Ibid. s. 196 
55 Ibid. s. 134f 
56 Ibid. s. 203 
57 Ibid. s. 203 
58 Rawls (1996) s. 203 
59 Barbosa da Silva, A & Andersson, M (1993)Vetenskap och människosyn i sjukvården: en introduktion till vetenskapsfilosofi 

och vårdetik s. 247 
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reduktionistisk och en icke-reduktionistisk människosyn. Konsekvensen innebär att i olika 
kontexter måste man ta ställning till viktiga skillnader mellan de olika sätten att se på friheten. De 
menar att det finns en ”viktig skillnad mellan dessa sätt att se på människan /…/ den ena 
försvarar frihet, autonomi och värdighet och den andra förnekar dessa värden.”60 Detta 
förhållningssätt anser jag vara något hårddraget. Jag anser att man kan värdera olika sorters 
friheter. Författarna ger ett exempel på att då patienten får valet att bära sina egna kläder har hon 
fått behålla sin identitet och fått sin integritet respekterad. Friheten är dessutom relativ, den som 
får välja mellan ett begränsat antal kläder har mindre frihet än den som får välja bland hur många 
klädesplagg som helst. I ett annat sammanhang har den som får välja mellan ett begränsat antal 
klädesplagg större valfrihet än den som till exempel endast tillåts bära patientskjorta. Finns inga 
alternativ är det ingen mening att tala om valfrihet. Att låta en individ bära sina privata kläder för 
att denne skall behålla sin identitet kan inte heller sägas vara valfrihet då patienten inte själv valt 
att bära privata kläder. Patienten kan till och med se det som mindre kränkande att bära likadana 
kläder som alla andra.61 Denna analogi kan lätt överföras till att relatera privatisering av hälso- 
och sjukvården.  

m ligger utanför texterna. De har det vill säga ingen makt i sig enligt 
Berg

att klargöra för ideologianalysen för att sedan komma in på den kritiska grenen av analysmetoden 

                                                

4 Metod 
Då mitt empiriska material består av textdokument föll sig valet på en textanalytisk metod sig 
naturligt. Göran Bergström och Kristina Boréus skriver i Textens mening och makt att text, eller 
språk, inom samhällsvetenskaperna ses som en förutsättning för att kunna säga något om 
människans ageranden. Idag är produktionen av texter enorm stor och ett exempel som ges är 
bland annat regeringar och dess textproduktion. Texter ligger till grund för beslut, beskriver lagar, 
kritiseras och kritiserar.  Författarna menar att det är svårt att föreställa sig att inte studera delar 
av dessa texter för att förstå något om till exempel regeringar och makt.62 En aspekt att ta i 
beaktande är att förstå en texts relation till olika individer och sammanhang. Texter skapas av 
någon och en annan kan vara dess mottagare. I sig kan texterna inte ses mer som ett verktyg, en 
väg till att se relationer so

ström och Boréus.63  
Den textanalytiska metoden erbjuder en mängd olika inriktningar vilket bidrar till att den är 

anpassningsbar till olika syften. Min ambition är att studera politiska förhållningssätt till 
privatisering och begreppet jämlikhet vilket gjorde att steget mot en ideologianalys inte var allt för 
stort. Såsom jag under teoriavsnittet beskrev har min studie en kritisk inriktning vilket innebär att 
jag kommer att använda mig av den kritiska ideologianalysen. Vissa textanalytiska begrepp har jag 
lånat från hermeneutiken vilket jag även kommer att redogöra för. Härnäst tänkte jag börja med 

 
60 Barbosa da Silva, A & Andersson, M (1993) s. 248 
61 Ibid. s. 247 
62 Bergström, G. & Boréus, K. (2000) s. 13 
63 Ibid. s. 15 
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samt det hermeneutiska inslaget. Sist i mitt metodavsnitt kommer jag att mer konkret förklara hur 
jag har gått till väga i min analys.  

4.1 Ideologianalys 
När värderingar, verklighetsuppfattningar och handlingsförslag gestaltas som sanna och 
trovärdiga får en ideologi sin homogena definition. Det ideologiska begreppet är väsentligt vad 
gäller att studera politiska attityder. De politiska åskådningarna får en enhetlig definition utifrån 
sambandet mellan synen på verkligheten, värderingar och normer i samhäller.64  Själva begreppet 
ideologi beskrivs enligt Sven-Eric Liedman ha en relation till den kontext det talas inom. Den 
”vanliga” förklaringsmodellen såsom beskriven ovan kan ge en bild av hur olika fenomen i 
samhället värderas men det finns även ideologier som kan påstås vara falska, de som enligt 
Liedman omfattar orealistiska och förvillande visioner och idéer.65 

Då ideologier kan bidra till att forma vårt sätt att se på omvärlden, och hur vi agerar som 
subjekt kan vi genom att studera ideologier finna dominerande förhållanden. Göran Bergström 
och Kristina Boréus skriver i Textens mening och makt att metoden ofta används för att studera 
någon slags av maktförhållanden.66 Utifrån de ovannämnda samhällsåskådningarna kan 
exempelvis begreppet jämlikhet ha skilda betydelser. Då jag har i syfte att studera på vilket sätt 
privatiseringen beskrivs i relation till jämlikhet är min förhoppning att jag kan avslöja principiella 
ståndpunkter och uppfattningar om hur människor och samhället bör vara. Jag ämnar i nästa 
avsnitt diskutera relationen mellan makt och ideologi.  Viktigt att tänka på, enligt Liedman, är att 
ideologiska texter har en kort livslängd och att de måste sättas i relation till uppkomstens 
kontext.67 Jag bedömer att mina texter fortfarande är gällande för det samhällsklimat som råder i 
Sverige vad gäller hälso- och sjukvården och detta argumenterar jag för i min bakgrund för 
studien.  

Det som anses relevant att studera i ideologiska texter är vad som syns i argument, det 
manifesta, som anses kunna leda till att synliggöra det som ligger gömt, det latenta.68  För att 
metodiskt studera ideologiska texter är ideologianalysen passande samtidigt som möjligheten att 
själv utveckla analysverktyg för studiens syfte är stor.69 Jag har empiriskt material av skilda 
karaktärer vilket bidrar till att jag behöver anpassa och utveckla verktyg för att kunna analysera 
dessa. Mer konkret om hur jag genomfört analysen kommer senare i mitt metodavsnitt. I det 
kapitel som följer kommer jag däremot att redogöra för de premisser som min valda 
ideologianalytiska inriktning har för genomförandet en textanalytisk studie. Inriktningen benämns 
som kritisk ideologianalys eller kritisk hermeneutik vilken har grunder i KT.  

                                                 
64 Bergström & Boréus (2000) s. 149 
65 Liedman, S-E (1989)Om ideologi och ideologianalys s. 10f. 
66 Bergström & Boréus (2000) s.175 
67 Liedman (1989) s. 26 
68 Ibid. s. 26f 
69 Bergström& Boréus (2000) s. 176 
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4.1.1 Kritisk ideologianalys och kritisk hermeneutik  
Valet av kritisk ideologianalys som metod har gjorts utifrån mitt empiriska material och mitt syfte.  
Bergström och Boréus påpekar vikten av att sätta texten i ett sammanhang, i verklighetskontext, 
eftersom man med metoden vill ge en bild av vilka möjligheter och begränsningar som skapas i 
och med samhällets samt makthavares självbild.70 Detta är även en viktig aspekt i syfte att göra 
analysen fullständig.71 Metoden bidrar som sagt till att forskaren själv kan forma verktyg för att 
kunna uppfylla sitt syfte. Det som skall studeras måste vara meningsfullt och tolkningen skall 
bidra till att denna betydelse skall kunna uttryckas på ett nytt sätt och ge mening åt någon. 72 I 
relation till tanken om förförståelsen och rollen som forskare är det svårt att påstå sig ta en 
objektiv position som forskare, om inte omöjlig.73 Kritisk ideologianalys har en tydlig koppling 
till den så kallade negativa ideologitraditionen och i och med det även Marx teori om 
ideologibegreppet.74 Marx talade om ideologins konstituerande funktion. Samhällets 
motsättningar döljs med hjälp av olika föreställningar för att trygga den bestående ordningen, och 
detta var enligt Marx dominerande gruppers ideologi.75  

Då KT även omnämns som kritisk hermeneutik och trippelhermeneutik, och kan sägas 
innebära att vilja både förklara och förstå verkligheten ansåg jag att ett första steg i min analys 
kunde vara att använda mig av en hermeneutisk tolkningsmetod.76 Detta för att använda mig av 
hermeneutiskt tolkningssätts mer konkreta riklinjer för genomförandet av den faktiska 
textanalysen.  

Ett centralt begrepp inom hermeneutiken är ”förståelsen” och denna är möjlig i och med 
människans intuitiva förståelse för mänskliga fenomen som till exempel glädje, sorg, kärlek, hat 
etcetera, samt att förståelsen sker i en kontext där det som skall förstås ses som en del i en helhet, 
till exempel i ett sociokulturellt eller ett andligt sammanhang. Detta leder i sin tur till att vi bör 
veta något om sammanhanget i vilket vi vill förstå det mänskliga fenomenet i. Det vill säga är en 
empatisk förståelse en förutsättning för att kunna se/upptäcka motiv bakom eller en intention, 
mening i mänskliga handlingar och beteenden.77  

Synen på tolkning utifrån ett hermeneutiskt perspektiv kan beskrivas som en hermeneutisk 
cirkel. Det finns ett samspel mellan olika små delar och dess helhet. Vid tolkning av betydelsen av 
små delar i en text kan nya förklaringar av hela textens innebörd ges. Tolkaren har föreställningar, 
erfarenheter, språk och begrepp, vilket färgar det materialet som undersöks. Förförståelsen ses 
som en förutsättning för att kunna genomföra en tolkning av en text, men det är viktigt att 
reflektera och vara medveten om sin egen inverkan på tolkningarna. Det är samspelet mellan 
                                                 
70 Bergström& Boréus (2000) s. 175 
71 Ibid. s. 158  
72 Gilje, N. & Grimen, H. (2007) Samhällsvetenskapernas förutsättningar s. 193 
73 Alvesson & Sköldberg (1994) s. 192 & 220f 
74 Bergström & Boréus (2000) s. 157 
75 Ibid. s. 152f.  
76 Alvesson & Sköldberg (1994) s. 178f 
77 Barbosa da Silva & Andersson (1993) s. 188f. 
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textens delar och dess helhet samt forskarens egna förförståelse och i det sammanhang texten 
analyseras i som benämns som den hermeneutiska cirkeln. 78  

4.2 Tillvägagångssätt 
Med utgångspunkten att det finns en etablerad bild av jämlikheten kopplat till en offentlig vård 
och ej en privat vård har min ambition varit att försöka reda ut på vilket sätt privatisering som har 
gjorts inom den svenska hälso- och sjukvården påverkat jämlikhetens innebörd. Mitt material har 
genomlästs och sedan har jag gjort ett urval i de olika dokumenten, det vill säga tagit ut relevanta 
delar och valt bort andra. Det finns få konkreta regler för hur den kritiska ideologianalysen bör 
genomföras, men Bergström och Boréus menar att det finns olika moment som ger en liten 
hänvisning om hur analysen kan struktureras. Det första steget är själva analysen av texten, det 
andra steget är att titta på vad texten handlar om och för det tredje i vilken kontext den har 
producerats.79 Därför har genomförandet av analysen inneburit att jag till en början tittar på de 
valda texterna och sätta mig in hur de förmedlar verkligheten och som andra steg undersökt vad 
uppmaningen är. Detta är en inledande fas av analysen med kritisk ideologianalys. Meningen är 
att titta på de olika delarna förstå vad texten som helhet förmedlar, det vill säga visa på hur 
texterna kan tolkas. Jag bekantar mig med mitt texturval och plockar fram de föreställningar om 
verkligheten som texterna förmedlar. Vidare tittar jag på den andra delen av texten som visar på 
uppmaningar och förslag till handlingar och ageranden som beskrivs vad gäller privatisering av 
hälso- och sjukvården i Sverige.  

Jag har sedan utifrån begreppen verklighetsuppfattning, samhällssyn och människosyn vilka jag har 
lånat av Barbosa da Silvas och Andersson försökt finna inbördes relationer i olika teman80 jag 
delade in mitt material i. Samhällsynen kan innebära att man analyserar på vilket sätt medborgarnas 
skyldigheter och rättigheter gentemot samhället och varandra ser ut.81 En verklighetsuppfattning 
innebär att man tittar på hur man på verkligheten? Är det antingen som materia eller är det något 
andligt? Kanske är uppfattningen att det kan beskrivas som både materia och ande? Eller är det 
varken eller? Dessa tre huvudklasser kan tillsammans med  
 

/…/implicita moraliska värderingar /…/ sägas utgöra grund för den totalbild av verkligheten 
som varje enskild människa i varje kultur har.  Med totalbild av verkligheten skapas ett 
tankesystem som gör anspråk på att förklara hur olika aspekter av världen eller verkligheten 
hänger samman. 82  

 

                                                 
78 Bergström & Boréus (red) (2005) s. 24f, 33 och Gilje & Grimen (2007) s. 185 
79 Bergström & Boréus (2000)  s. 178 
80 Teman kommer att mer ingående presentera och beskrivas under analys. 
81 Barbosa da Silva & Andersson (1993) s. 233 
82 Ibid. 
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Ambitionen är att se om de tillsammans kan visa etisk eller moralisk uppfattning som anger 
kriterier för vad som är eftersträvansvärt eller inte, vad gäller privatiseringen.83 Människosynen 
återspeglas i uppsättningen av olika värderingar och normer. Dominerande, politiska ideologier, 
religioner och vetenskaper i en kultur eller ett samhälle bidrar till att forma människosynen.84  

Utifrån mina teman valde jag att analysera delarna utifrån vilka värderingar som framkommer 
om hur människan och samhället bör vara. För att kunna göra en fullständig ideologianalys är det 
viktigt att även studera verklighetsbeskrivningar i tolkningsmaterialet. Utifrån värderingar och 
verklighetsbeskrivningar blir ett handlingsförslag relevant för att förstå vilka och varför åtgärder 
behövs för att uppfylla ett idealt tillstånd. 85  På detta sätt anser jag att jag har fått fram en 
föreställning om på vilket sätt hälso- och sjukvården skall drivas och på vilket sätt alternativa 
driftformer till den offentliga vården inverkar på hur jämlikheten definieras. 

5 Analys 
Analys av materialet kommer att redovisas i två delar. Inledningsvis kommer jag att presentera 
min ideologikritiska analys av riksdagsdebatten därefter kommer redovisningen för studien av de 
statliga utredningarna. Tanken med detta är att för att läsaren tydligare ska kunna följa 
resonemangen som förs i riksdagsdebatten och få ett sammanhang i mina tolkningar av den. 
Ambitionen är att sedan sammanföra resultaten av analysen i en sammanfattande diskussion.  

Utgångspunkten för analysen är att jag har en föreställning om att det finns en möjlighet till 
att privatiseringen har påverkat definition av jämlikhet vad gäller svensk hälso- och sjukvård. Jag 
kommer att kategorisera min analys av riksdagsdebatten under kategorierna ”Behov”, ”Jämlikhet” 
och ”Problem”.  Kategorierna kan sägas vara de ideologiska föreställningar vilka jag pekat ut i 
mitt empiriska material. Dessa kategorier har framkommit utifrån den inledande delen av 
analysen där i de utvalda delar av materialet funnit dominerande föreställningar och begrepp som 
bidrar till att ge en beskrivelse av relationen mellan privatisering av vården samt betydelsen det får 
för jämlikhetsdefinitionen. Jag har både kategoriserat efter frekvent förekommande begrepp men 
även givit vissa betydelser mina egna etiketter. Begreppet jämlikhet till exempel behöver inte vara 
frekvent förekommande i analysen men har ändå i min tolkning varit ett konkret värdebegrepp. 
De övergripande värdebegreppen har  även givit mig vägledning i analysen och kan därför ses 
som analytiska verktyg. 

I de statliga utredningarna är det fokus på vilket sätt och på vilka villkor de privata 
vårdgivarna skall etableras på den till största delen offentligt drivna och finansierade 
vårdmarknaden. Underförstått är en privatisering i dagens samhälle ett faktum och utredningarna 
kan sägas vilja titta på olika möjligheter till att reglera på vilket sätt dessa privata aktörer får 
handla utifrån de lagar och bestämmelser som i dag styr den svenska hälso- och sjukvården. 
”Jämlikhet”, ”Villkor” och ”Mångfald” är de kategorier som jag pekat ut i de statliga 
                                                 
83 Barbosa da Silva & Andersson (1993) s.232 
84 Ibid. s. 228f. 
85 Bergström & Boréus (red) (2005) s. 175 
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utredningarna. Begreppen bidrar till att kunna förstå jämlikhet i förhållande till privatiseringen. Är 
jämlikheten och definitionen av begreppet konstant eller har det förändrats mellan de två olika 
utredningarna som behandlar privatisering inom hälso- och sjukvården? 

Mina tolkningar i analysen har gjorts så som jag beskrivit under kapitlet tillvägagångssätt. Det 
vill säga att jag i mitt första steg använder mig av en hermeneutisk tolkningsmetod för att sedan 
reda ut teman som framkommer ur detta första steg och identifiera en eller flera ideologier 
genom att bena ut värderingar, verklighetssyn och handlingsförslag. I resultatredovisning kommer jag att 
exemplifiera mitt empiriska material för att förtydliga och exemplifiera mina tolkningar. 
Kursiveringar och förtydliganden är mina egna.    

5.1 Riksdagsdebatten  
Den första delen av min analys kommer som sagt att granska riksdagsdebatten angående planerna 
att etablera ett privat barnsjukhus i Stockholm. På begäran av Vänsterpartiet tas debatten upp. 
Problematiken som skall diskuteras är på vilket sätt planerna på att etablera ett helt privat 
barnsjukhus kommer att påverka välfärden i Sverige. En riksdagsdebatt innebär oundvikligen att 
det kommer att finnas politiska skilda ståndpunkter och argument, vilka kommer att visa sig i hur 
den sittande regeringen och dess opposition argumenterar. Till en viss grad kommer detta att vara 
en del av analysen men dock är det inte de skilda politiska åsikterna som kommer att ligga i grund 
till analysens fokus. Mina frågeställningar som jag har i syfte att studera, är på vilket sätt 
privatisering kan sägas påverka synen på förutsättningarna för en god hälsa på lika villkor och om 
det finns en dominerande föreställning om privatiseringen av hälso- och sjukvården? 

Barnsjukhuset som planeras att öppna i september 2008 skall tillgodose vård för den som 
tecknat en privat sjukförsäkring. Ambitionen är enligt de ansvariga för planerna att vården skall 
ges till de barn som inte är så allvarligt sjuka och därför inte prioriteras på akuten. Ett annat 
argument för detta projekt är att barnsjukhuset kommer att leda till att minska vårdköerna inom 
den offentliga sjukvården. I ett traditionellt socialdemokratiskt Sverige hade privatiseringen ett 
motstånd, men successivt tycks detta har förändrats då verkligheten är att statliga bolag har sålts 
för drift i privat form.  

Riksdagsdebatt är relativt aktuell och diskuterar privatiseringen av sjukvården med anledning 
av att diskutera hur ett privat sjukhus kommer att påverka barns rättigheter och möjligheter inom 
hälso- och sjukvården. Detta skulle kunna ses som ännu ett utvecklingssteg i samhället. 
Samhällsförändringar kan sägas kunna speglas i de samtal, diskussioner, debatter och utredningar 
som äger rum på det statliga planet. Den offentliga politiken kan ge en bild av hur denna process 
ser ut och vilka ideologier och idéer som spelar in i debatten. Trots att debatten behandlar frågan 
om ett barnsjukhus är detta inte något jag kommer att lägga något större fokus på. Jag anser att 
debatten trots allt ger en mer övergripande bild av på vilket sätt jämlikheten i allmänhet sätts i 
relation till frågan om privatisering av sjukvård.  
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5.1.1 Behov 
Redan i början av riksdagsdebatten kan man se att talet om det privata barnsjukhuset kommer att 
handla om den svenska välfärden och vikten av en jämlik vård. Den borgerliga alliansen väljer att 
argumentera om problemen som finns inom vården. Den svenska vården beskrivs inte vara 
tillräckligt effektiv, produktiv och tillgänglig för medborgarna. Det gamla vårdsystemet anses från 
alliansens sida vara i behov av förnyelse. Socialministern Göran Hägglund påpekar denna 
uppdelning genom att exemplifiera med oppositionens ageranden. Hägglund menar att ofta 
kritiserar dem privata aktörer på marknaden, men ändå lämnat sitt medgivande till att fortsätta 
driva sådana vårdplatser. Vidare menar Hägglund att oppositionen inte ser behovet av nytänkande 
för att klara av att driva sjukvården i framtiden.  En del av förnyelseprocessen beskrivs av Göran 
Hägglund vara just fristående (privata) vårdgivare. Samtidigt som Hägglund påpekar 
oppositionens bristande förstående för behovet av förnyelse menar han att Socialdemokraterna 
till en viss grad faktiskt är medvetna om behovet av privata aktörer inom sjukvården. Han 
exemplifierar detta med det avtal som Socialdemokraterna slöt med bolaget Capio86 om ett 
förlängt avtal om S:t Görans sjukhus trots att de hade möjlighet att återta sjukhuset i egen regi. 
Kvalitet, hög standard på vården är det som utropas från alliansen.87 Här menar Hägglund att 
oppositionen å ena sidan inte ser behovet men exemplifierar med att socialdemokraterna faktiskt 
sluter privata vårdavtal. Kontringen från Ylva Johansson (s) handlar inte lika flytande om 
privatiseringen generellt, här tas istället problemet med ett privat barnsjukhus upp. Lidande barn, 
barns lika värde och föräldrar med skilda möjligheter. Johansson värnar i sitt utlägg om vikten av 
principen att vård måste ges efter behov och att alla skall stå lika inför att få vård. Dock är hon 
tydlig med att exemplifiera att det faktiskt handlar om barn.  
 

Jag trodde att vi hade en stor samstämmighet om principen att finansiera vården gemensamt 
över skattsedeln och att fördela vården utifrån behov oavsett betalningsförmåga och att brister 
och otillräcklighet – det finns i sjukvården – ska åtgärdas inom ramarna för dessa principer.88    

 
Det syns en tydlig värdering i frågan om den övergripande principen om vårdens fördelning på lika 
villkor i Ylva Johansson uttalande och exemplifiering av problemen och orättvisor ett privat 
barnsjukhus kan innebära. Det vill säga det finns en tydlig värdering av människors delaktighet och 
att det finns en koppling mellan privatisering och exkludering. Hägglund påpekar att han värderar 
principen om ett solidariskt välfärdssystem som skall ge vård efter behov och inte efter plånbok. 
Dock finns det en skillnad där Hägglund illustrerar tanken med en jämlik vård efter behov som 
”idén har ett starkt folkligt stöd hos svenska medborgare och den har ett starkt stöd i denna 

                                                 
86 Capio S:t Görans Sjukhus är en del av Capio AB, Europas ledande privata vårdkoncerner, och är det första 
akutsjukhuset i Sverige med en privat ägare. (www.vardguiden.se Stockholms läns landsting 
http://www.vardguiden.se/templates/HealthUnit.aspx?c=2382&HSAID=SE2321000016-16FW) 
87 Riksdagsprotokoll 2007/08:25 anf. 1 
88 Ibid. anf. 2 
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kammare”.89 Han menar vidare att denna princip inte heller är något som kommer att ändras på 
grund av vård i privat regi. Värdet i principen om ett solidariskt välfärdssystem läggs i andras 
åsikter och värdering om det. Detta tolkar jag som distansskapande till principen. Samtidigt som 
Hägglund hyllar svensk vård ser han att det behövs omstrukturering för att klara ”morgondagens 
utmaningar. I den processen är fristående vårdgivare viktiga aktörer”.90  Principen om att vården 
skall fördelas lika, att vi alla skall bidra till att utjämna orättvisor har såsom till exempel Bremberg 
påpekar ett starkt fäste i det svenska samhället.91 Detta påpekar Hägglund i sitt uttalande, dock 
talar han inte om någon konflikt mellan principen och privatiseringen. Utifrån en ideologianalys 
med användning av Marx begrepp såsom beskrivit av Bergström och Boréus om konstituerande 
funktion skulle man kunna se användningen av principen som ett förgivet taget förhållningssätt för 
att skapa en tryggande föreställning om privatiseringen.92  

Göran Hägglunds utlägg visar på vilka värderingar som enligt honom bör gälla för fördelning 
av vården och här tycks som sagt råda samstämmighet med Ylva Johansson i synen på fördelning 
av. Uttalandet om behovet av nya driftformer inom sjukvården visar på en verklighetssyn som 
innebär ett behov av privata aktörer inom hälso- och sjukvården. Det vill säga att problemen 
finns inom vården såsom den är nu. Samtidigt blir hans ställningstagande till att välkomna 
nytänkande och lösa de befintliga problemen handlingsförslag. Detta är något som saknas i Ylva 
Johanssons resonemang och även många gånger hos andra debattörer vilka tillhör oppositionen. 
Behoven och problemen som kommer upp har olika innebörder vad gäller Hägglund och 
Johansson. Behov av ett nytt sätt att finansiera och organisera vården är lösningen på problemen 
som finns i den svenska sjukvården och dessutom som prevention för motgångar i framtiden 
menar Hägglund. Hos Johansson är behovet att se över på vilket sätt privatiseringen som 
verklighet skapar problem med att upprätthålla de grundläggande principerna. Perspektiven blir 
väldigt skilda och debatten blir på något sätt låst då dessa begrepp får olika innebörder beroende 
på vem som talar.   

Moderaten Cecilia Widegren menar att det finns samstämmighet vad gäller ”att det 
grundläggande ska vara en gemensam solidarisk finansiering av hälso- och sjukvården via 
skattsedeln”.93 Detta är en ståndpunkt som genomgående tas upp i debatten som något positivt 
men hur det fungerar och vilken verklighetssyn det kopplas samman med skiljer sig mellan talarna.  
 

Vi ska göra det gemensamt för trygghetens skull för att var och en ska känna att det är 
behoven som styr.  Men verkligheten säger en helt annan sak i dag. /…/Det har lett till att vi i 
dag har en kvarts miljon svenskar som har valt att betala dubbelt, via skatten och via 
försäkring, för att man inte känner trygghet med det som vi och andra har varit ansvariga för.94  

                                                 
89 Riksdagsprotokoll 2007/08:25 anf. 1 
90 Ibid. anf.1 
91 Hogstedt (2003)s. 35 
92 Bergström & Boréus (2000) s. 157 
93 Riksdagsprotokoll 2007/08:25 anf. 3 
94 Ibid. anf. 3 



 23

 
I Cecilias Widegrens citat belyser värdering av behov som en viktig aspekt av att känna trygghet. 
Här blir principen om fördelningen av vård efter behov närvarande. Widegrens argument för hur 
”verkligheten” ser ut genererar en konflikt mellan skapandet av trygghet och behov i den svenska 
hälso- och sjukvården. Det finns en värdering om att tanken bakom välfärden är något som alla 
kan vara överens om, att alla skall ha möjlighet till vård och den skall finansieras solidariskt. Men 
menar även att det finns människor som själva väljer att köpa privata sjukvårdsförsäkringar 
utöver den via skattesedeln. Här styr verklighetssynen handlingsförslaget vilket innebär att det finns ett 
behov och en efterfrågan på alternativ utöver den offentliga sjukvården. Vikten i Widegrens 
resonemang läggs på valfriheten, hon menar att det är av vikt att ”respektera föräldrarnas egna 
val”.95 Exemplet påvisar ett värde i jämlikhetsbegreppet och kan så som omnämns av Dahlgren 
och Lundberg i relation till hälsa innebära några ideologiska skillnader.96 Alla skall ha möjlighet 
till hälsa det råder inga oenigheter i den frågan. Hur vården skall ges och vem som skall ge den 
skapar däremot motstridigheter då privatiseringen å ena sidan skapar fler möjligheter för de med 
ekonomiska resurser och å andra sidan inte påverkar den offentliga vårdens roll. 

Sammanfattningsvis kan sägas att problemen och behoven definieras väldigt olika i 
riksdagsdebatten. Dock så har de grundläggande principerna inom hälso- och sjukvården ett 
starkt fokus hos de flesta talare. Principerna är starkt kopplade till en demokratisk värdegrund 
och vikten läggs även i behov, oavsett vilken politisk ideologi talaren har, i att upprätthålla detta 
fundament.  

5.1.2 Jämlikhet 
Begreppet jämlikhet är inte speciellt frekvent förekommande i debatten, dock är det centralt anser 
jag i att beskriva en övergripande idé om hur det talas om vården och privatiseringens inverkan 
på den. Detta för att, som jag tidigare nämnt, i Sverige finns en princip om att vården skall ge alla 
på lika villkor och efter behov. Om vi bryter ner principen om villkor och behov så ligger en 
värdering och ett handlingsförslag för hur den svenska hälso- och sjukvården skall utformas i den. 
Det finns en tydlig grund i ett demokratiskt tänkande i resonemanget och inte heller är det några 
inlägg i debatten som motsäger eller tar avstånd från denna syn på fördelning av vården. 
Verklighetsförklaringar hade givit principen en mer konkret betydelse och detta är vad som i 
riksdagsdebatten tydliggörs, att det finns skilda bilder av hur villkor och behov skall tillgodoses 
alla på liknande grunder.  

I föregående kapitel nämndes att Widegren gav valfriheten en central plats i resonemanget 
om utformningen av ett privat barnsjukhus. Göran Hägglund menar att ”[v]uxna myndiga 
människor får använda sina skattade pengar efter eget sinne./…/ Föräldrar bör vara fria att 
teckna dem./… /”.97Även de andra representanterna i den borgerliga majoritetsregeringen lägger 

                                                 
95 Riksdagsprotokoll 2007/08:25 anf. 3 
96 Östlin, P, Dahlgren, G, Diderichsen (m.fl. (red.)) (1991) s. 11f. 
97 Riksdagsprotokoll 2007/08:25 anf. 1 
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vikt vid individers frihet att välja. Vikten i argumenten ligger i att det skapar möjligheter för 
människor att välja. Ylva Johansson beskriver sin syn på privatiseringens påverkan på en 
rättvis/jämlik vård i citatet nedan. 
 

Jag tror att vi är många som med förskräckelse och med värk i hjärtat har sett sjukvårdssystem 
i andra länder där man bara behandlar sjuka barn om föräldrarna har råd att betala eller som 
behandlar sjuka barn olika utifrån föräldrarnas inkomst eller utifrån föräldrarnas status.98    

 
Ylva Johansson, menar att privatiseringen skapar orättvisor som grundar sig i inkomst och status. 
Denna bild av orättvisa delas inte av Centerpartiets Kenneth Johansson: 
 

Ni målar upp en gigantisk bild av orättvisor, av lidande barn vars föräldrar måste punga ut med 
sina sista kronor till en girig läkare när det handlar om ett privatägt sjukhus som vill ge 
föräldrar ett alternativ, en möjlighet att välja.99   

 
Det finns här konkreta exempel på värderingar och människosyn där Ylva Johansson har en rädsla 
för att privata vårdgivare kommer att bidra till att de som inte har ekonomiska resurser kommer 
att hamna utanför systemet. Det finns en bild av att de moraliska övervägandena måste göras på 
en statlig och inte på en enskild nivå. Kenneth Johansson menar att denna bild är orealistisk och 
att privata sjukhus inte kommer att bidra med något annan än möjlighet att välja. Den människosyn 
som målas upp är att privatiseringen kommer att skapa ett statussamhälle där vård ges till dem 
som har råd. Därmed blir värderingen av människan (läkaren)i Ylva Johansson utlägg reducerad 
till att inte se över behoven för alla. Detta resonemang tar Kenneth Johansson fasta på och 
menar att Ylva Johansson målar upp en orealistisk och pessimistisk bild av människan (läkaren). 
Debattörerna lägger sina värderingar på olika sätt för vårdtagaren, det vill säga försvarar 
patienternas intressen såsom friheten att själva välja och å andra sidan försvara dem från att bli 
orättvist behandlade. Frihet och rättvisa blir här synonymt med jämlikhet om utgångspunkten är 2§ i 
sjukvårdslagen om villkor och behov.  I de resonemang som kopplat till kategorin jämlikhet finns 
det ingen problematisering i de olika perspektiven. Det vill säga det är en ensidig bild från båda 
sidorna i debatten av privatiseringens inverkan på jämlikheten. Eftersom principen om 
vårdfördelningen på något sätt är så självklar blir argumenten för ökad frihet eller orättvisa 
naturlig. Som jag tidigare nämnt är detta en av demokratins större konflikter, på vilket sätt dessa 
skall stå i relation till varandra. Skall de som har större resurser tvingas avstå friheten att välja för 
att minska orättvisa eller skall politiker ingripa och styra så att resurserna blir mer jämnt 
fördelade?100 Ansvar talas inte om i relation till individen som vårdtagare utan snarare 
vårdproducenterna och då framförallt de privata. Föräldrarna ges antingen frihet eller så beskrivs 

                                                 
98 Riksdagsprotokoll 2007/08:25 anf. 2 
99 Ibid. anf. 4 
100 Dahl (2005), Rawls (1996) m.fl. 
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de som offer för orättvisa. Rawls koppling mellan jämlikhet och rättvisa innebär att det är på den 
institutionella nivån som vårt sätt att se på ansvarsfördelningen skall skapas och då på ett sätt 
som främjar jämlikhet.101   

5.1.3 Problem 
Den svenska hälso- och sjuvården beskrivs vara av god kvalitet oavsett debattörernas politiska 
utgångspunkt. Det finns även samstämmighet vad gäller problem som finns och att dessa 
behöver ses över. I debatten ligger en underförstådd förståelse om att det finns ett behov av 
privata vårdgivare och producenter men på vilket sätt och i vilken takt denna utvecklig bör ske 
tycks skilja sig åt. Problemet i frågan handlar i min tolkning om bristen på problematisering av 
perspektiven. Folkpartisten Tobias Krantz ger i citatet nedan ett konkret exempel på att det finns 
en efterfrågan och ett problem inom den offentliga vården som tvingar svenska medborgare att 
skaffa sig privata sjukvårdsförsäkringar. 
 

Vi från alliansens sida är oroade över att vi under ett antal år sett en utveckling där allt fler 
människor känt sig tvingade att skaffa sig privata sjukvårdsförsäkringar. Vi har därför en politik 
som ska se till att människor inte känner sig tvingade att göra det framöver.102   

 
Det socialdemokratiska styret får här stark kritik som dessutom insinuerar att den offentligt 
drivna sjukvården inte skapar den trygghet de talar om. Ansvaret för behovet av den privata 
vården läggs på socialdemokraternas ageranden under sin mandatperiod. Krantz resonemang 
utgår ifrån att stärka den offentliga vården och inte tvinga människor till att köpa privata 
vårdförsäkringar. Värderingarna i Krantz resonemang ligger här i att människor skall slippa tvingas 
köpa privata vårdförsäkringar, i andra sammanhang talas det om friheten att få göra det om man 
vill. Detta visar på en kritik mot den offentligt drivna vården som enligt Krantz måste stärkas 
genom ökad valfrihet och minskad tvång. Handlingsförslag uttrycks implicit vara att öppna dörrarna 
för de privata vårdgivarna och därmed öka friheten för vårdtagare. Det skulle kunna gå att 
relatera till Barbosa da Silva och Andersson situationsbundna beskrivning av frihetsbegreppet.103 
Medborgare har ett val i att antingen förlita sig på den offentliga vården eller att även införskaffa 
en privat vårdförsäkring, detta skulle kunna kallas valfrihet istället för tvång. Men å andra sidan 
kommer ett ökat utbud av privata vårdgivare kunna göra handlingsfriheten större.104 Att tala om 
ett tvång känns här väldigt strategiskt där friheten är det centrala i argumenten för privatiseringen. 
Oppositionens argument baseras på människors rätt att få vård på lika villkor och vädjan om 
solidaritet med de som inte har resurser för att betala privata vårdförsäkringar. Det är alltså två 
sidor av en demokratisk samhällssyn som debatterar på vilket sätt vård skall ges på lika villkor. 

                                                 
101 Rawls (1996) s. 113 
102 Riksdagsprotokoll 2007/08:25 anf. 19 
103 Barbosa da Silva & Andersson (1993) s. 247 
104 Ibid. 
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Därför bidrar det till att handlingsförslagen är diffusa i debatten. Det finns inga direkta nej-sägare till 
privata vårdgivare men det finns kritik mot vad ett privat barnsjukhus kommer att kunna 
innebära.  

5.2 Statens offentliga utredningar  
De statliga utredningarna Vårdens ägarformer – Vinst och demokrati (SOU 2003:23) och Vård med 
omsorg – Möjligheter och hinder (SOU 2007:37) står i fokus för den andra delen av min analys. Båda 
utredningarna behandlar som jag tidigare nämnt förslag på villkor och regleringar som sedan kan 
ligga i grund för propositioner för förändringar i reglering av i detta fall vårdens ägarformer samt 
en kartläggning av villkor och hinder för privata vårdägare. Min ambition är att försöka reda ut 
om det finns en dominerande bild eller en självklarhet vad gäller marknadens medverkan i den 
offentligt finansierade vården. De statliga utredningarna kan ligga i grund för beslut som tas i 
riksdagen och därmed påverka villkoren som skall gälla för den svenska hälso- och sjukvården. 
Jag har genom ett urval granskat delar av de mycket omfattande dokumenten som bidrar till att 
uppfylla mitt syfte.  

5.2.1 Villkor  
Frågan ”Vård som marknad?” är överrubrik för kapitel två i utredningen Vårdens ägarformer – vinst 
och demokrati (SOU 2003:23). Här skriver man att privata företag är en förutsättning för den 
ekonomiska utvecklingen och välfärden. Denna tanke är etablerad i Sverige precis som tanken att 
politisk reglering av sådan verksamhet för att säkra att kvaliteten och aktörernas intentioner.  
Vidare menar man att regleringarna som kan skapa bättre livsvillkor för samhällets medborgare 
även genererar stabilare politik och minskar sociala orosmoment.105 Privatiseringen beskrivs här 
alltså vara en del av samhällsförändringen och bidra till att utveckla samhället på olika plan. Dock 
menar man att det måste göras med politiskt inflytande för att kunna försäkra ändamålen med 
företagens tjänster. Hur vården och privata aktörer i samverkan konkret fungerar ges exempel på 
länder där det finns en etablerad privat hälso- och sjukvård. Här ges exempel på att det är få 
länder som låter privata aktörer agera villkorslöst inom hälso- och sjukvården. Det finns ofta 
förbud eller åtminstone begränsningar på att agera vinstsyftande inom vården.106 Man poängterar 
vikten av regleringar och tydliga villkor för att upprätthålla ett solidariskt samhälle.  Det vill säga 
hävdar man att det krävs politiska inslag i bland annat utformning av villkor för att 
privatiseringen av vården skall fungera och därmed stärkas. Detta pekar på att man har ett 
kommunitärt synsätt där man menar att staten vet vad som krävs för att skapa lika villkor i och 
med att man skriver att det krävs regleringar och villkor som behöver uppfyllas för att kunna 
etablera privata företag inom vården. Vidare menar man att mångfald är något som bör skapas 
men inte på bekostnad av solidariteten.107 Detta förknippas även det med ett socialdemokratiskt 

                                                 
105 SOU 2003:23 s.49 
106 Ibid. s.49 
107 Ibid.  



 27

sätt att se på privata aktörer. Här kan en samhällssyn utläsas i att privata aktörer inte kan 
upprätthålla ett solidariskt samhälle utan politiskt inflytande. Utredningens syn på samhällets och 
dess medborgares rättigheter och skyldigheter tolkar jag som att statlig makt är nödvändigt för att 
kunna bevara jämlikhet (solidaritet). Bergström och Boréus påpekar att en av den kritiska 
ideologianalysens potentialer är att genom samhällets beskrivning av sig själv se vilka möjligheter 
och begränsningar som uttrycks.108 Utifrån denna tolkning kan sägas att det skapas en 
begränsning av möjligheterna för privatiseringens utveckling. Man försöker tala om givna sätt att 
producera vård men i den nutida kontexten är privatiseringen en samhallsförändring som i 
höggrad är verklig. Alvesson och Sköldberg påpekar att utsagor om samhället antingen bekräftar 
eller utmanar existerande sociala institutioner och etablerade tankesätt.109 Jag anser att 
begränsningen av utvecklingen försvaras av solidaritetens starka fäste i den svenska politiken och 
visar på så sätt motsättningar och tröghet i samhällsförändringen.  

Villkoren problematiseras i Vård med Omsorg – Möjligheter och hinder (SOU 2007:37) där 
begreppet solidaritet sätts i relation till begreppet subsidiaritet. Solidaritet ”värnar om den mindre 
enhetens frihet och autonomi och det andra solidaritet [innebär] att den större enheten, yttersta 
staten /…/ är skyldigt att ge stöd.”110 Subsidiaritet beskrivs uppmana till att mindre grupper och 
enskilda individer skall kunna utföra sådant som staten inte räcker till för. Detta tillåts och 
underlättas av staten med till exempel starthjälp till projekt och olika uppgifter. Men även i denna 
utredning ligger en positiv betoning på solidaritet som något som kan skydda samhället från att 
till exempel privata vårdgivare prioriterar sina egna intressen framför vårdtagarens. Därmed 
menar man att solidariteten skyddar grupper och enskilda från att skadas och att detta i 
förlängningen bidra till det bästa för samhället, man vill att friheten skall regleras så att säga.111 
Synen på det privata inslaget på marknaden gagnas i ett subsidiaritetssamhälle i och med att staten 
kan ses som icke tillräckligt för vissa uppgifter. Ur ett solidariskt perspektiv finns ett behov av att 
kontrollera att friheten inte utnyttjas för egen vinnings skull, eller att det skadar, missgynnar eller 
gynnar grupper i samhället. Det finns alltså en tydlig värdegrund i att låta privata aktörer agera på 
marknaden. Solidaritet är i Sverige en värdegrund vilken bidrar till att mångfalden inte får ges 
enbart för att skapa möjligheter utan inriktningen skall vara att uppnå de uppsatta målen för 
svensk hälso- och sjukvård. 

Synen på hälso- och sjukvårdens utformning och dess behov blir låst och skapar politisk 
konflikt då det ligger starka ideologiska grunder bakom. Det finns en brist på underlag för att på 
andra grunder än ideologiska göra en analys som öppnar upp situationen och bidra till att ämnet 
blir mindre kontroversiellt. För att som utredningen menar bemöta de utvecklingskrav som 
vården långsiktigt behöver.  
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Politisk samsyn eller i andra hand en accepterad kompromiss är ett villkor för att lagstiftning 
eller annan reglering skall ge varaktiga spelregler över tiden för dem som verkar och vill verka 
inom vårdsektorn. /…/Förnyelsen måste emellertid ske under villkor som säkerställer de 
grundläggande och långsiktiga målen för svensk vård: prioritering efter behov och vård på lika 
villkor. 112 

 
Citatet belyser den verklighetssyn som utredningen har om en situation för vården som på 
ideologiska grunder har missgynnats. Vården och samhällets behov av den bidrar till att 
utredningens betoning ligger på förnyelse av organisationen av vården som handlingsförslag ges ett 
ökat utrymme för entreprenörskap och månfaldigt drivande av vården. Dock framhävs vikten av 
reglering av villkor för att kunna skydda målet om den grundläggande principen om vård efter 
behov på lika villkor. Det är intressant på vilket sätt prioriteringen av vårdens principer oftast får 
stå för sig själv, det vill säga inte i relation till en samhällssituation, det nämns i sammanhang där 
målet om vård på lika villkor skall uppfyllas. Förändringar i samhället och även demokratin är 
som Lundquist påpekar oundvikligt. Att det sker en förändringsprocess i hälso- och sjukvården 
skulle kunna relateras till att demokratins starka fäste i samhället ger förnyelsen legitimitet. Det 
vill säga att då förändringar sätts i samband med bevarandet av principen för en jämlik vård anses 
de ske på korrekta villkor.113   

I SOU 2007:37 beskrivs situationen vad gäller privatisering av hälso- och sjukvården vara 
något uppblåst i relation till dess omfattning inom svensk hälso- och sjukhusvård.  
 

Landstingens sjukhus och andra institutioner kan inte vid sidan av det offentliga uppdraget ta 
emot privatpatienter. Behovet av privatfinansierad vård har därför hittills tillgodosetts av 
läkare, läkarhus, kliniker och sjukhus som byggts upp och ägs privat. Den privat finansierade 
vården får stort utrymme i debatten, i synnerhet i relation till att dess omfattning ännu är 
mycket begränsad.114 

 

Det finns en verklighetssyn som visar på att det finns en begränsning inom den offentligt 
finansierade vården samt ett behov av privat vård. Samtidigt som det anses vara en allt för 
onyanserad debatt kring ämnet i samhället i relation till den privata vårdens begränsade 
omfattning. Här finns ett ställningstagande för den privata vården som ett behov i dagens 
samhälle vilket även visar på en värdering för denna typ av utveckling i samhället där den offentliga 
vården ej kan uppfylla det behovet. Detta kan även ses som ett handlingsförslag som hänvisar till att 
ge mer utrymme för den privata vården då det finns en efterfrågan på den. Tydligt visas denna 
inställning till den privata vården då det vidare diskuteras kring huruvida förhållandena och 
villkoren för de privata företagen bör se ut. Utredningen menar på att det finns ett behov av 
rättvisa villkor mellan de olika företag/aktörer som vill producera vård med privat finansiering. 
Kort diskuteras regleringar för vilka motiv dessa företag bör ha samt attityd gentemot vårdtagare 
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och patienter. Förtydligandet kring den privat finansierade vårdens inverkan på jämlikheten 
illustreras genom att exemplifiera med den överdrivet pessimistiska synen på privatiseringens 
inverkan på jämlikhet.  
 

Debatten om den privatfinansierade vården har ytligt rört sig kring begreppet ”gräddfiler”, 
men det finns en mer komplex bakgrund av hur former för ersättningar och incitament verkar 
inom vård och omsorg. /…/ Villkoren liknar mer de som råder i länder där vårdkostnaderna 
täcks genom de sociala försäkringarna och tvärt emot en allmän föreställning bör risken att 
pengar och betalningsförmåga går före medicinska behov då vara mindre.115 

 
I den äldre utredningen från 2003 menar man att regleringen i Sverige är mindre i förhållande till 
andra länder. Såsom tidigare studier har visat är det svårt att följa upp verksamheter då 
huvudmännen, kommuner och landsting har relativt stor frihet till att organisera sina 
verksamheter på olika sätt. Samtidigt har försäkringsbolagen även dem större frihet i att välja 
mellan försäkringstagare jämfört med de länder som finansierar sjukvård genom försäkringar. 
Förändringsprocessen pågår fortfarande inom den svenska hälso- och sjukvården menar man då 
man går från en ”svensk modell” mot en mångfaldig vård.116  
 

Mångfald skall innebära variation av verksamhetsformer och öppenhet för nya idéer och 
arbetssätt. Istället för betoningen av ”lika villkor” bör villkoren för de små företagens och 
organisationernas medverkan i vård och omsorg ta större hänsyn till skillnader i identitet och 
grundläggande motiv. Mångfald blir då även en möjlighet att bättre möta patienters och 
vårdtagares skiftande behov.117  

 
Citatet ovan visar på en förändrad syn på individens villkor inför vården. Mångfald står synonymt 
med förändring i positiv anda. Samtidigt innebär det att synen på individen förändras mot att se 
på den enskildes behov istället till att alla skall få det som erbjuds. Det vill säga villkoren 
förändras i och med mångfalden och skapar fler möjligheter för olika behov. Utredningen bidrar 
till att skapa nya målsättningar framförallt för enskilda vårdgivare, dessa skall bidra till mångfald 
och valmöjligheter för vårdtagare.  
 

Mångfald bidrar till verklig valfrihet när aktörer med skilda arbetsformer, verksamhetsidéer 
eller vårdideologier får forma alternativ som möter individers och gruppers skiftande intressen 
och behov. Hur värdesätts demokratisk delaktighet, värdet av kompletterande frivilliga insatser 
eller specifika arbetsformer i ett upphandlingsförfarande?118  
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Utredningen uppmanar till ett samarbete mellan den offentliga och den privata vården för att 
skapa ett sätt att tillgodose vårdbehoven som i sin tur kommer att bidra till att plånbokens storlek 
har mindre inverkan på om man får vård eller ej som beskrivs vara den allmänna föreställningen 
om privat vård i samhället. Även här används exemplet om en överdriven negativ bild av den 
privata vården i det svenska samhället. Detta efter konkreta handlingsförslag på vilket sätt privata 
vårdgivare kan uppfylla behov utan att detta skall vara påverkat av vem som kan eller inte kan 
betala. Verklighetssynen tycks vara att målet att vård skall ges efter behov kan uppfyllas med 
privata vårdgivare.  
 

Grundläggande är människovärdet och att rätten till vård knyts till människan som person – inte 
efter hennes färdigheter och förmåga som aktör. Inför överväganden om vårdens prioriteringar 
och organisation övas allas empati och förmåga att bortse från egenintresset för att i stället se 
till människors olika behov. Det gäller för såväl för enskilda som för samhällets olika 
grupper.119 

 

Tydligt poängterar man i den äldre utredningen vikten av att ha en människosyn som inte värderas 
på grunder som denne inte kan inverka på. Det vill säga man ser en vikt i att sociala egenskaper 
inte skall inverka i hur företag företar sig vårdtagare. Behov skall vara målet för vården inte 
vinsten. Denna uppmaning vänds dock till alla i samhället men implicit finns en värdering av på 
vilka villkor när privata aktörer ska få etablera sig inom vården. 

5.2.2 Mångfald 
Begreppet mångfald står i relation till ett av de sätt villkor talas om i föregående kapitel.  I båda 
utredningarna lyfts begreppet mångfald upp som något positivt, men framförallt för utveckling 
och att den bidrar till valmöjligheter. Men det bör enligt den nyare utredningen i första hand vara 
”ett medel för att uppnå de /…/ sjukvården och i den sociala omsorgen önskade målen.120 Detta 
innebär att i första hand skall målen för hälso- och sjukvården tillgodoses och i andra hand skall 
mångfalden ges för att ge valmöjligheter. Detta är något motsägelsefullt mot det som jag 
exemplifierar i föregående kapitel där man menar att lika villkor ej skall gälla för de privata 
vårdproducenterna. Vidare i utredningen från 2007 står att utvecklingen mot ett mångfaldigt 
svensk vårdsystem har avstannat just på grund av allt för restriktiva villkor. Landsting och 
kommuner är återhållsamma med att lämna ut verksamheter på upphandling och resultatet har 
visat sig bli en utplaning av den privata andelen i vård- och omsorgstjänster. Här finns det en 
tydlig verklighetsbild av det allt för byråkratiska svenska systemet för etablering av privata 
vårdgivare. Det beskrivs även vara något som inte gynnar samhället och dess medborgare. 
Utredningen menar att ”reglerna för upphandling tycks hämma framväxten av nya vårdgivare och 
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därmed bromsa en politiskt önskvärd utveckling”121 I den äldre utredningen är framtoningen av 
privata vårdgivare något mer restriktiv, även här menar man på att privata vårdgivare kan bidra 
med positiva effekter på vården. Nedan illustreras den något mer modesta beskrivningen av 
privatiseringens effekter för hälso- och sjukvården.  
 

De privata vårdgivarna kan bidra till utvecklingen av vården. Men starka ekonomiska 
drivkrafter, som stimulerar till effektivisering och nytänkande, riskerar också att sätta 
grundläggande principer och prioriteringar ur spel om där inte finns ett tydligt regelverk.122 

 
Betoningen tycks i den äldre utredningen ligga i att skapa ett regelverk för utformningen av en 
mångfaldig vård, det tycks finnas ett starkare fäste i att bevara de principer som finns inom den 
svenska vården. Ur ett komparativt perspektiv finns ett tydligt mer återhållsamt sätt att se på 
utvecklingen av vårdens ägarform och verksamhet. I utredningarna finns den svenska politiken 
och dess olika sfärer för de olika begrepp vilka förknippas med vården och privat driven sådan. 
Många begrepp behöver en konkret förtydning för att diskussionen kring den aktuella frågan skall 
kunna diskuteras. De begrepp som belyses i Vård och omsorg – verksamhet i förändring, det vill säga 
den äldre utredningen, är offentlig, privat, mångfald och rättvisa.  
 

Utredningen betonar starkt värdet av en ny, större politisk samsyn i vårdfrågorna och behovet 
av en långsiktigt stabil överenskommelse om spelrum och villkor för olika drifts- och 
ägarformer. Det är önskvärt att styra hälso- och sjukvårdens utveckling mot mer av öppna 
vårdformer/…/123 

 
Ett mer enhetligt politisk sätt att se på frågor som berör hälso- och sjukvården beskrivs vara en 
del av att kunna utveckla de nya drifts- och ägarformerna menar man. Här kan exempel ges om 
de vårdbolag som etablerades i Skåne under en borgerlig mandatperiod men som sedan lades ner 
då socialdemokraterna återfick politisk majoritet.124 Precis som Aidermark beskriver i sin studie är 
det enligt den äldre utredningen svårt att se effekterna om villkoren ändras väldigt snabbt med 
nya sätt att producera och finansiera vård. I citatet ovan finns ett handlingsförslag i och med att man 
manar till att öppna upp vården för en utveckling av skilda vårdformer.  

Ett problem som även berörs i studien av Landelius är på vilket sätt den offentliga och den 
privata vården skall samverka för att kunna garantera en god kvalitet på vården. Exempel som 
Landelius ger är hur patientinformation skall hanteras mellan de olika vårdgivarna.125 Den nyare 
utredningen har ett handlingsförslag som innebär att ”[t]illsyn och kvalitetssäkring skall göras 
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fristående från huvudmannen. Ersättningarna avtalas generellt och lika för alla vårdgivare.”126 
Vidare skriver man att vårdens huvudmän skall ha en viss möjlighet till att stoppa att allt för 
många etablerar sig på vårdmarknaden samt att bestämma hur många vårdtagare ”en enskild 
vårdgivare för att säkra en mångfald.”127 Här blir makt en aspekt då det finns en värdering i att 
bevara och förstärka den offentliga vårdens inflytande över den alternativa vårdformen. Det är i 
framförallt den nyare utredningen en koppling mellan mångfald och makt samt mångfald och fritt 
val. Man menar att mångfalden till en del förändring i form av de ekonomiska resursernas 
omfördelning och till viss del då även makt.128 Friheten ökar inte bara för vårdtagarna men det 
kommer även att bidra till att de företag och organisationer som vill ta sig in på vårdmarknaden 
kommer att ha lättare att göra det.129  

5.2.3 Jämlikhet 
I den äldre utredningen Vården ägarformer – vinst och demokrati finns ett ställningstagande till att 
utgå från etiska principer för att kunna ta ställning till beslut om organisation, drifts- och 
ägarformer. Man menar att oberoende av hur vården drivs skall utgångspunkten vara ”solidariskt 
finansierad, tillgänglig för alla och fördelad efter behov.”130 Den etiska utgångspunkten är en 
solidaritets- och subsidiaritetsprincip. Det vill säga att jämlikhet ska gälla för samhället som helhet 
och dess behov men samtidigt skall enskilda individers initiativ till utveckling inom olika ramar 
tas hänsyn till. De initiativ som tas skall den enskilda själv kunna ta ansvar för så länge det inte 
hotar solidariteten.131  
 

I ett vårdsystem med ökad mångfald handlar etiken i ökad grad om att balansera frihet mot 
rättvisa. Rättviseperspektivet kan om det drivs för långt inkräkta på såväl nytänkande som 
gruppers och enskildas initiativ och ansvar. En obegränsad frihet för enskilda och grupper kan 
å andra sidan leda till ökad ojämlikhet och social upplösning som berövar andra deras 
trygghet.132 

 
Även i den nyare utredningen är det en balans som beskrivs, en jämvikt mellan frihet och rättvisa. 
Utifrån båda utredningarna kan jämlikhet tolkas vara en balans mellan solidaritet och subsidiaritet 
samt frihet och rättvisa. Vidare menar man i den senare utredningen Vård med Omsorg – Möjligheter 
och hinder att oavsett offentligt eller privat berörs då det inom båda driftsformerna kan finnas 
enskilda ”ekonomiska och/eller andra intressen invävda”.133 Även inom vården måste frihet ges 
till aktörer inom andra områden. Friheten kopplas här samman med att kunna agera och få ta 
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egna beslut. Dock får inte friheten påverka rättvisan inom vården, de sociala syftena får inte 
riskeras. De ekonomiska målen måste alltid komma i andrahand det vill säga följa 
grundprinciperna som jag i inledningen redogjorde för.134 Explicit skriver man i den äldre 
utredningen att ”dessa två principer balanserar varandras negativa tendenser”.135 Det är svårt att i 
utredningarna tolka vilket begrepp som väger mer än det andra då det å ena sidan beskrivs finnas 
ett ekonomiskt behov av utveckling och mångfald inom hälso- och sjukvården och att det oftast 
är en överdriven pessimistisk syn på privatisering av vården.136 Å andra sidan är det viktigt att 
hitta en jämvikt mellan valmöjligheter och lika möjligheter. Balansen mellan olika friheter är 
något som problematiserats även i blanda annat Dahl, Rawls, Rothstein och Barbosa da Silva & 
Andersson. I en demokrati blir det viktiga enligt de olika författarna att man i ett samhälle 
behöver komma fram till en gemensam bild av vad som skall vara gällande, vilket värde som skall 
vara överordnad det andra.137 Det kan ses som att privatiseringen bidrar till att starta en process 
av värdeförändring av friheten i det svenska samhället. Exempelvis är förhållningssättet till de 
grundläggande principerna för vården i Sverige centralt i de båda utredningarna. Kopplingarna till 
ett demokratiskt tänkande är tydligt där man i den äldre utredningen menar att det demokratiska 
ansvaret måste ligga hos vårdens huvudmän, det vill säga landsting och kommuner.138 I den 
senare kopplas demokratibegreppet samman med ett sätt att förhålla sig oavsett om det är 
landsting/kommun eller ett privat företag. Som exempel för företag och kopplingen till ett 
demokratiskt arbetssätt är kooperativa företag.  

 

Internationella Kooperativa Alliansen har beskrivit en kooperativ förening som ”en fristående 
sammanslutning av personer som frivilligt samverkar för att tillgodose sina gemensamma 
ekonomiska, sociala och kulturella behov och önskemål genom ett samägt och demokratiskt 
styrt företag”. 139 

 
Här finns en tydlig skillnad i vilka prioriteringar som kopplas samman med demokratin och 
bevarandet och utövandet av det. Ansvar är ett begrepp som förekommer frekvent och även kan 
kopplas till många av de olika utläggen i utredningarna. En övergripande bild är att frihet och 
mångfald skapar större oro i den äldre utredningen medan den senare vill påvisa behovet av 
mångfald och valfrihet. Då det fokuseras på etiska grunder för på vilka vården skall stå på finns 
det några skilda värderingar och handlingsförslag som visar på en mer positiv inställning till förändring 
i den senare utredningen. Lundquist menar att det är av vikt att se på demokratin som något som 
inte bara behöver förändras, utan även kommer att förändras. Dock så ligger en tankegrund i den 
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politiska demokratin som har en bestämd inriktning.140 Demokratin tycks i den äldre utredningen 
ha en stark koppling till politiskt inflytande medan den i den senare har en mer flytande betydelse 
där den demokratiska kärnan kan ingå i fler kontexter.   

6 Slutdiskussion 
Ambitionen för studien har varit att kritiskt granska mitt empiriska material för att finna på vilket 
sätt privatisering av hälso- och sjukvården som samhällsförändring påverkar principen om en 
jämlik vård. Jag har haft utgångspunkten i att jämlikhet i vården formuleras i den svenska hälso- 
och sjukvårdslagen samt i de grundläggande demokratiska principerna. Förhoppningen har varit 
att mitt empiriska material skall få spegla en verklighetsuppfattning141 för synen på en jämlik vård i 
och med privatiseringens inverkan. 

Min studie visar på ett komplext sätt att se på de olika begreppen jag kategoriserat min analys 
under. Värdet av jämlikhet kopplas samman med dessa begrepp men ges helt skilda betydelser 
utifrån mitt analysmaterial. Därmed blir privatiseringens inverkan på jämlikheten relaterade till 
värde i begreppen. I grunden finns en tanke som är av normgivande karaktär, det vill säga, 
jämlikheten är en självklarhet i Sverige men har inte en betydelse. Betydelsen är fast i den 
verklighetssyn som är gällande. Båda begreppen frihet och rättvisa har starka kopplingar till 
jämlikhet. Det måste bestämmas var betoningen skall ligga och vilka aspekter av dessa begrepp 
som skall ligga till grund för de villkor på vilka privata aktörer skall få tillträde till vårdmarknaden. 
Då frågan egentligen är hur och inte när eller om det finns en förändring, en samhällsförändring 
som jag vill veta hur den påverkar vårt sätt att se på jämlikhet. Jag anser att med en kritisk 
forskningsinriktning har jag kunnat förverkliga att dekonstruera begrepp och samband i det som 
kan skådas med ögat i mitt empiriska material för att finna det som kan sägas påverka samhällets 
förhållningssätt till privatiseringen av hälso- och sjukvården.142  

Jag har delat upp min diskussion på samma sätt som analysen. Först diskuterar jag kring 
riksdagsdebatten och dess underkategorier för att sedan gå över analysen av statens offentliga 
utredningar.  

6.1 Behov, Jämlikhet, Problem 
De begrepp som i min analys pekats ut som helhetsgivande begrepp är Behov, Jämlikhet och 
Problem. Dessa kategorier anser jag illustrerar vad debatten i helhet ger privatiseringen för 
innebörd.  

Behov uttrycks från båda sidor, men mer tydligt från den borgerliga sidan. Det finns starka 
värderingar som kopplar samman begreppet med problem och jämlikhet. Behovet blir från den 
borgerliga sidan det överordnade där man ser att behovet inte bara står för samhällets behov, 
men även ett vårdtagarbehov. Även frihetsbegreppet blir centralt i kategorin behov då det är en 
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medelpunkt liberal ideologi. Oppositionen och framförallt socialdemokraterna och vänstern 
undviker i min mening att diskutera behov för samhället och istället inrikta sig på att tala om 
problemen med behoven. Jag menar att det kan tolkas som att behoven inte är verklighetsförankrade 
eftersom det med behoven uppstår problem med att upprätthålla de demokratiska och etiska 
principerna. Detta problem diskuteras inte av den borgerliga alliansen då man menar att dessa 
principer står fasta och valfriheten inte kommer att påverka dess innebörd. Det kan tolkas som 
att de demokratiska och etiska principerna står för att forma hur vi ser verkligheten. 
Förhållningssättet till principen kan sägas påverka hur vi uppfattar vad som är rätt och fel. Detta 
är vad Alvesson och Deetz menar att kritisk forskningsinriktning kan bidra med att avslöja.143 
Den jämlika vårdens relation till demokrati och etik skulle kunna sägas skapa villkor för hur vi 
förverkligar och organiserar relationer och institutioner. Argumenten om den ignorans som finns 
hos oppositionen bidrar till att argument för att utveckling med privatisering är oundviklig, blir 
något vagt. Samtidigt är handlingsförslagen på den sidan som argumenterade emot privatiseringen i 
debatten väldigt få. Begreppet behov har starkast koppling till de borgerliga då det finns en konkret 
verklighetssyn där behovet är centralt, samt att det finns handlingsförslag på hur behov bör uppfyllas. 
Hälso- och sjukvårdens principer är självklara, dessa skulle behållas och efterföljas detta rådde det 
samstämmighet om. Verklighetssynen, på vilket sätt privatisering skulle komma att inverka på en 
jämlik fördelning av vård var däremot inte enigt. 

I kategorin jämlikhet tar jag upp exempel på vilka sätt man förhåller sig till villkoren om ”vård 
efter behov och på lika villkor”, där fanns inga motsättningar men det lades tonvikt vid skilda 
begrepp. Valfrihet och mångfald värderades högt och kopplades samman med att skapa bättre 
förhållanden för medborgarna. Statusskapande samt ekonomisk orättvisa ansåg däremot 
oppositionen att riskerna var. Samtidigt som jag kommer in på kategorin om problem går det att 
läsa mellan raderna, som det så fint heter, att det finns ett problem inom den offentliga vården 
samt att privata vårdgivare är ett alternativ som även socialdemokraterna har valt. Oppositionens 
värderingar är inte helt tydliga och fasta. De är mer konkreta och handlingsförslagen mer 
förekommande från den borgerliga sidan. Då det finns ett politiskt system som under lång tid 
haft en socialdemokratisk anda finns det en möjlighet att värderingen från denna sida implicit 
speglas i hur samhället beskriver privatiseringen. Rothstein menar att det kommunitära idealet 
formar det socialdemokratiska sättet att se på jämlikheten och bidrar till att begreppet får en stark 
koppling till starkt politiskt inflytande.144 Man skulle kunna säga att socialdemokraterna 
legitimerar sitt agerande med att i debatten tala om sina värderingar kring privatiseringens negativa 
effekter. De värderingar som illustreras kan lätt kopplas ihop med idéer om ett solidariskt system 
som i sin tur implicit innebär en vilja att bibehålla vården i offentlig regi. Eftersom det finns en 
prägel av ett solidariskt socialdemokratiskt förhållningssätt innebär det att det blir svårt att borste 
från dessa principer.  

                                                 
143 Alvesson & Deetz (2000) s. 21f. 
144 Rothstein (2002) s. 40 
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6.2 Villkor, Mångfald, Jämlikhet 
Båda utredningarna har utgångspunkt i vikten av att utvärdera och kartlägga på vilket sätt privata 
vårdgivare skall medverka i den offentligt finansierade vården. Båda utredningarna beskrivs vara 
för att främja en mångfald av drifts och ägarformer inom vård och omsorg. De kategorier 
analysen har indelats i är Villkor, Mångfald och Jämlikhet då dessa begrepp tillsammans kan ge 
förståelse av en helhetsbild för vad privatiseringen innebär för hälso- och sjukvården. 

Villkor för de privata vårdföretagen innebär att det finns en självklarhet i att dessa skall ingå i 
samhället. Jag menar att vi talar om hur och inte om privata aktörer skall medverka inom den 
annars offentligt finansierade vården. Samtidigt som solidaritetsprincipen har ett starkt fäste i 
samhället och är svårt att bortse ifrån, så är privatiseringen trots allt en verklighet. Bilden i den 
äldre utredningen är positiv men diskussionen kring villkoren bidrar till att den även blir restriktiv.  
Det politiska inslaget värderas högt för att bidra till att upprätthålla de etiska principerna som 
finns inom den svenska hälso- och sjukvården. Verklighetssynen är att privata aktörer är något 
positivt i samband med villkor utifrån ett starkt politiskt inflytande. I den senare utredningen 
problematiseras däremot villkoren utifrån ett annat perspektiv, det vill säga vårdföretagens 
perspektiv, att det måste finnas både solidariskt såsom subsidiaritets perspektiv. Dessa måste 
spela in för utformning av villkoren för privata aktörer. Verklighetssynen är här att det solidariska 
inflytandet bidrar till att skapa osäkra förhållanden och små utrymmen för alternativ vård och 
driftsformer. Det kan sägas att villkoren i den äldre utredningen syftar till individen det vill säga 
vårdtagaren, och den senare utredningen många gånger istället avser företagen. Perspektiven kan 
sägas avgöra på vilket sätt privatiseringen kan diskuteras. Genom att tala om företagens villkor 
kan man undvika att tala om människovärdesprincipen och solidaritetsprincipen. Istället kan den sista 
principen om kostnadseffektivitet ligga i fokus.145 På det här sättet kan man understödja vissa 
intressen utan att störa den dominerande föreställningen som kan sägas vara socialdemokratisk.146  

Mångfaldsbegreppet är starkt kopplat till behov samt till valmöjligheter. Begreppet lyfts fram 
som något positivt men också som att det måste vara i relation till att kunna uppfylla de 
principerna om en jämlik vård menar man i den äldre utredningen. Mångfald får i den senare 
utredningen från 2007 en stark koppling till frihetsbegreppet och där man beskriver en allt för 
reglerad upphandlingsprocess som förhindrar att en positiv vårdutveckling sker. Valfriheten kan 
kopplas till vårdproducenter såsom vårdtagare i och med mångfald. Mångfald skall även ses över 
av sjukvårdens huvudmän menar man i den senare utredningen, för att se över att mångfalden 
bevaras även om det blir lättare för privata aktörer att etablera sig. Friheten ökar för alla i och 
med mångfald påpekar man i den nyare utredningen. I relation till mångfald är det här svårt att 
bortse från betydelsen av valfrihet samt att utveckla samhället. Beskrivningen av mångfaldens 
betydelse ger en bild av på vilket sätt privata aktörer kan komma att påverkas på många olika 
plan. Det visar också att det är en positiv inställning i båda utredningarna men dock en något mer 
återhållsam i den äldre. Aidermarks studie visar på initiativtagande från den borgerliga sidan för 
                                                 
145 SOU 1999:66 s. 49 
146 Alvesson & Deetz (2000) s. 41 
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att driva sjukvårdsbolag. Samtidigt visar studien på den försiktighet som finns inför förändringar 
på vänsterkanten.147 Långsiktighet och samförstånd blir motiveringen för den borgerliga sidan 
vad gäller att utveckla en grund för etablering av privata vårdgivare.  Samförstånd tolkar jag som 
en överenskommelse för hur privata vårdigvare skall etableras och därmed även samförstånd vad 
gäller de sätt frihet och rättvisa skall balanseras. Försiktigheten från den äldre utredningens sida 
kan tolkas som att utifrån dess politiska logik (socialdemokratiska direktiv) behöver gå långsamt 
framåt då detta kan innebära att man måste omvärdera vissa föreställningar. Detta är även effekt 
av att förändrade villkor i samhället som oundvikligen bidrar till att påverka vår verklighet och 
därmed även sättet vi ser på den.148   

Solidaritet har en stark koppling till kategorin Jämlikhet. Det finns i den äldre utredningen inte 
någon möjlighet att ändra utgångspunkt oavsett hur vården drivs då den skall drivas utifrån de 
etiska principer som finns. Detta innebär solidariskt finansierad som i sin tur kan förstås som 
offentligt driven. Även här kan man se hur olika jämlikheten problematiseras där den nyare 
utredningen i fråga om jämlikhet ställer frihet och rättvisa mot varandra. Balansen mellan att ha 
frihet att utvecklas som individ och samtidigt fördela vård på ett rättvist sätt är något som båda 
utredningarna försöker ta itu med. Begreppen frihet och rättvisa kopplas även till ett 
demokratiskt synsätt. Friheten kan sägas vara mer konkret kopplat till demokratin i den nyare 
utredningen medan rättvisa är likaså i den äldre. På så sätt bidrar detta till jämlikheten kan förstås 
på två olika sätt, för det första relationen mellan begreppen frihet och rättvisa och för det andra 
dess relation till demokratibegreppet.  

6.3 Slutsatser  
Valet av riksdagsdebatt och offentliga utredningar har jag gjort på vissa antaganden och 
förhoppningar om att se vilka skillnader som kan finnas. Det blir intressant att ha en del av en 
jämförande studie på det sättet att riksdagsdebatten konkret ger en bild av på vilket sätt den 
sittande regeringen samt oppositionen argumenterar för eller emot den privata vården och dess 
inverkan på samhället och dess medborgare. Även utredningarna bidrar till att studien blir 
komparativ på så sätt att jag valde en utredning som gavs på uppdrag av en socialdemokratisk 
regering och en andra som på direktiv från en borgerlig. Jag anser att de ger en bild av hur vi i det 
nutida Sverige kan se på vården och de förändringar som kommer att påverka oss eller någon vi 
känner. Något som blir klart är att det finns en stark koppling till att privatiseringen blir mer 
aktuell i och med en mer liberal politik.149 Den liberala politiken bidrar till att vilja värna om 
friheten och detta är även det argument som tydligast kan identifieras.  

Jämlikhet, människors lika värde, finns som tydlig utgångspunkt ur ett demokratiskt 
perspektiv dock kan man genom att utreda de skilda betoningarna, värderingarna av begreppen 
frihet och rättvisa förstå privatiseringens inverkan på den ideologiska förändringstendensen. I 

                                                 
147 Aidemark s. 199 
148 Danemark (2003)s.39f 
149 Rothstein (2002) & Esping-Andersen (1990) 
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Sverige har begreppet solidaritet som sagt varit normgivande, och kanske oftast relaterats till just 
att skapa jämlikhet. Exempel på detta kan sägas vara Esping-Andersens karaktärisering av 
välfärdstater. Den ideologi som varit dominerande i svensk politik har under lång tid varit 
socialdemokratisk. Det som har visat sig kan sägas vara att ideologi och verklighet inte alltid går 
att kombinera. Privatiseringen är en samhällsförändring som en socialdemokratisk regering å ena 
sidan varit kritisk mot även å andra sidan bidragit till att utveckla. I samhället har även 
uppmärksamheten varit onyanserad i vissa sammanhang där privatiseringen inte alltid varit 
verklighetsförankrad. Svårigheten i att studera jämlikhet ligger i att hitta dess grunder och förklara 
varför idén i sig är så självklar men ändå är så komplicerad att förstå och beskriva i 
sammanhanget. Min tolkning är att det finns en endimensionell beskrivning av jämlikheten i 
ideologier som bidrar till att begreppet i till exempel en riksdagsdebatt inte alltid har en enkel 
förklaringsmodell. Att bena ut de begrepp som kopplas samman med jämlikhetsbegreppet bidrar 
till att kunna förstå dess komplexitet och även dess betydelse i sammanhanget. Det vill säga finna 
det latenta genom att titta på det manifesta.150  

De förändringar som sker ses som en nödvändighet ur både ett positivt och negativt synsätt 
utifrån analysen. Målet med att uppnå god hälsa för alla på lika villkor är något som sägs stå fast, 
något som den sidan som är positiv inför privatisering menar inte kommer att förändras. Medan 
för den andra sidan är just försvaret av principen om lika villkor i vården är det största 
argumentet emot etableringen av privata vårdgivare. Jämlikheten framställs och problematiserar i 
båda utredningarna. Att undvika att tala om jämlikhet när privatisering är debattämnet tycks 
onekligen svårt. Detta kan sägas vara det som dominerar föreställningen om privatiseringen av 
hälso- och sjukvården. Där den ena sidan ser jämlikheten som självklar oavsett vårdgivare och där 
den andra anser att det krävs starkt politisk inflytande om de privata vårdgivarna skall etableras så 
att principerna om en jämlik vård inte går förlorade.  

Avslutningsvis kan sägas att privatiseringens inverkan på en jämlik vård har utgångspunkt i 
demokratibegreppets inflytande på samhället. Frihet och rättvisa är de begrepp som hjälper till att 
bestämma demokratins betydelse. Hur balansen mellan frihet och rättvisa ser ut inverkar på hur 
privatiseringen kommer att påverka bilden av en jämlik vård. Då friheten är överordnad blir 
privatiseringen av hälso- och sjukvården en positiv förändring av samhället. När rättvisa sätts i 
fokus blir utvecklingen mot en privat vård ett större orosmoment för den jämlika vården. 
Tendens är dock att vi går mot en mer öppen marknadsekonomi där jämlikheten kan komma att 
(behöva) omdefinieras och ges nya mål.  
 
 
 

                                                 
150 Liedman (1989) s. 26f. 
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7 Sammanfattning  
Syftet för studien har varit att studera på vilket sätt privatisering som samhällsförändring påverkar 
principen om en jämlik vård. Det material jag har för avsikt att analysera består av offentliga 
dokument i form av en riksdagsdebatt och två statliga utredningar där privatiseringen av hälso- 
och sjukvården ligger i fokus. Jag har presenterat tidigare forskning som fokuserar på 
privatiseringen av hälso- och sjukvården, Sveriges politiska system samt demokrati då detta har 
stor betydelse för att förstå det svenska samhället och beskrivningen av dess förändringar. 
Studien har en kritisk inriktning och en teoretisk utgångspunkt i kritisk teori som bidrar till att 
vilja förstå varför vissa idéer och konstruktioner av verkligheten stödjer vissa intressen och varför 
andra göms och förringas. Att avslöja detta kan hjälpa till att skapa samförstånd och 
problematisera dominerande föreställningar. Med vägledning i teorier om jämlikhet, frihet och 
rättvisa har jag kunnat bemöta min empiri. Teorierna har givit mig en tolkningsram som väglett 
mig i min textanalytiska studie. Metoden jag har använt är en kritisk ideologianalys vilken är 
inriktning som passar för analyser av ideologiska texter. Med användning av den hermeneutiska 
tolkningens mer konkreta riklinjer och begreppsapparat genomförde jag textanalysen. 
Ambitionen med min metod är att förstå vad texten som helhet förmedlar, det vill säga visa på 
hur texterna kan tolkas.  

I analysen framkom ur riksdagsdebatten de övergripande kategorierna ”Behov”, ”Jämlikhet” 
och ”Problem” som sedan vidare utvecklats med hjälp av begreppen värdering, 
verklighetsbeskrivningar och handlingsförslag. ”Behov” är starkt kopplat till att vara positiv till 
privatiseringen, och därmed även en samhällsförändring. I ett komparativt perspektiv bidrar det 
till att kopplas till en mer liberal syn på sjukvårdens organisering. Behov är även förknippat med 
valfrihet och centralt för att kunna möta problemen. ”Jämlikhet” är en kategori som är kopplat 
till hur föreställningen om den grundläggande principen om att vården skall ges efter behov och 
på lika villkor kan förstås. Här läggs tonvikt i debatten på skilda begrepp. Valfrihet och mångfald är 
centrala då privatiseringen beskrivs förbättra medborgares rättigheter. Orättvisa är det begrepp 
som påvisar risken med samhällsförändring av denna karaktär. ”Problem” gör privatiseringen till 
en förutsättning för att samhällsförändringen är en lösning på situationen så att säga. Det är ett 
konkret sätt att skapa ett villkor för etablering av privata vårdgivare.  

Kategorierna ”Villkor”, ”Mångfald” och ”Jämlikhet” framläggs som centrala för de statliga 
utredningar jag haft i syfte att studera. Att tala om ”Villkor” innebär att privatiseringen är en 
verklighet som måste formas.  Här värderas solidaritetsprincipen högt och privata aktörer på 
vårdmarknaden beskrivs i positiva termer då det relateras till starkt politiskt inflytande. Ur ett 
komparativ perspektiv problematiseras solidaritetsprincipen i relation till ett 
subsidiaritetsperspektiv i den nyare utredningen. Detta bidrar till att man kan undvika att tala om 
de annars grundläggande principerna som i första hand i Sverige är människovärdesprincipen och 
solidaritetsprincipen. 
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”Mångfald” är starkt kopplat till behov samt till valmöjligheter. Mångfald får i den senare 
utredningen från 2007 en stark koppling till frihetsbegreppet och där man beskriver en allt för 
reglerad upphandlingsprocess som förhindrar att en positiv vårdutveckling sker. 

I kategorin Jämlikhet visar det sig finnas en stark koppling till solidaritet då detta är en etisk 
utgångspunkt som vården skall drivas utifrån. Jämlikheten problematiseras i den nyare 
utredningen där man ställer frihet och rättvisa mot varandra. Balansen mellan att ha frihet att 
utvecklas som individ och samtidigt fördela vård på ett rättvist sätt är något som båda 
utredningarna försöker ta itu med. Begreppen frihet och rättvisa kopplas även till ett 
demokratiskt synsätt. Friheten kan sägas vara mer konkret kopplat till demokratin i den nyare 
utredningen medan rättvisa är likaså i den äldre. På så sätt bidrar detta till jämlikheten kan förstås 
på två olika sätt, för det första relationen mellan begreppen frihet och rättvisa och för det andra 
dess relation till demokratibegreppet. 

Jämlikhet kan sägas vara det som dominerar föreställningen om privatiseringen av hälso- och 
sjukvården. Där den ena sidan ser jämlikheten som självklar oavsett vårdgivare och där den andra 
anser att det krävs starkt politisk inflytande om de privata vårdgivarna skall etableras så att 
principerna om en jämlik vård inte går förlorade.  

Hur balansen mellan frihet och rättvisa ser ut inverkar på hur privatiseringen kommer att 
påverka bilden av en jämlik vård. Då friheten är överordnad blir privatiseringen av hälso- och 
sjukvården en positiv förändring av samhället. När rättvisa sätts i fokus blir utvecklingen mot en 
privat vård ett större orosmoment för den jämlika vården. 
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