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Titel  

Har alla rätt till vård? En idé- och ideologianalys av debatten om papperslösa personers rätt till hälso- och sjukvård i 
Sverige. 
 
Title: Has everyone the right to get health care? An ideology analysis of the debate on illegal immigrants’ right to 
health care in Sweden.  
 

Sammanfattning/Abstract 

Syftet med den här studien var att belysa hur offentlig medial debatt om papperslösa personers rätt till vård ser ut i 

Sverige. Studien hade en kvalitativ ansats. Metoden som användes var idé- och ideologianalys och med hjälp av 

denna analyserades ett antal tidningsartiklar. Om papperslösa personers situation i allmänhet och deras tillgång till 

hälso- och sjukvård finns tidigare forskning, men det saknas studier om debatten som sådan. Resultatet av denna 

studie visade att debattens huvudsakligen förs av journalister och politiker men även av andra aktörer såsom läkare, 

olika typer av organisationer och till viss del privatpersoner. Kärnan i debatten visade sig bestå av huruvida sjukvård 

skall betraktas som en mänsklig eller medborgerlig rättighet och tre ideologiska block urskiljdes i analysen. Dessa rör 

medborgarskap, mänskliga och medborgerliga rättigheter samt välfärdsstatens roll. Konklusionen blev att detfinns en 

tydlig ideologis k skiljelinje mellan de som åberopar mänskliga respektive medborgerliga rättigheter i debatten om 

papperslösa personers rätt till vård. 
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Inledning 

Som papperslös i Sverige har man utifrån den lagstiftning som råder i dag begränsade rättigheter 

till hälso- och sjukvård. De som räknas till gruppen papperslösa är personer som lever kvar i 

landet trots avslag på asylansökan eller personer som från början kommit illegalt till landet. Dessa 

saknar giltiga dokument att för att få vistas här och på så sätt har benämningen ‖papperslösa‖ 

uppstått (Baghir-Zada 2009 s. 19-21, Khosravi 2006 s. 285, Läkare utan gränser 2005 s. 8, 

PICUM 2007 s. 5). Alla människor har dock rätt till akutvård, i lagstiftningen betecknad som 

‖omedelbar vård‖ och ‖vård som inte kan anstå‖ (SFS 1982:763, SFS 2008:344). Det betyder att 

alla som söker vård akut har rätt till denna, skillnaden är att den som är papperslös inte erhåller 

subventionerad sjukvård utan själv måste betala det som vården faktiskt kostar. Vad som också 

kan tilläggas är att det bland papperslösa personer finns en rädsla för att sjukvårdspersonalen ska 

avslöja att de befinner sig illegalt i landet och därför motvilligt söker vård (Baghir-Zada 2009 kap 

1, Läkare utan gränser 2005 s 15-17, PICUM 2007 s 5-6). Många känner inte till vilka 

myndigheter som sysslar med vad och tror att sjukhusen och andra vårdinrättningar kan komma 

att anmäla dem hos polisen (PICUM 2007 s 5-6). På grund av att hela sjukvårdskostnaden ska 

betalas av individen själv, är det också många som av ekonomiska skäl inte kan söka vård (Läkare 

utan gränser 2005 s 8, 15-17).  

Frågan om huruvida papperslösa personer skall ges lika rätt till vård har de senaste 

åren väckt mycket debatt i Sverige, så även i övriga Europa. Under 2008 röstade riksdagen 

igenom en ny lag kring hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Lagen innebär en tydligare 

reglering av den vård som landstingen kan erbjuda utanför Hälso- och sjukvårdslagen och den 

exkluderar papperslösa personer (SFS 2008:344). I samband med detta slöt ett antal olika 

organisationer upp i ett upprop; Rätt till vård- initiativet, som kräver rätt till vård för alla på lika 

villkor (Rätt till vård- initiativet 2008). Frågan om de papperslösas rätt till vård har som vi ser 

debatterats i media, riksdag och andra sammanhang i en tid då migration av olika slag starkt 

präglar vårt samhälle. Detta gör ämnet intressant och relevant att studera närmare och en analys 

av offentlig medial debatt kan synliggöra och belysa ideologiska resonemang som speglar vår 

samtid. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa hur offentlig medial debatt om papperslösa personers rätt till vård 

ser ut i Sverige. För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 

Vilka aktörer är synliga i den offentliga mediala debatten?  

Vilka idéer uttrycker aktörerna samt på viken ideologisk grund vilar dessa? 
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Disposition  

Uppsatsen består av tre huvudblock; inledning, analys och diskussion. Inledningen omfattar syfte 

och frågeställningar, en bakgrund som presenterar ämnet och teorianknytningen samt ett metod- 

och materialavsnitt. En faktabakgrund blir viktig för att förstå debatten och därmed kunna följa 

med i analysen av denna. Bakgrunden innehåller också teoretiska utgångspunkter som ligger till 

grund för analysen av materialet. Därefter redogörs för urval av det empiriska materialet, vald 

metod samt tillvägagångssätt och tillämning av metoden.  Efter detta presenteras själva analysen, 

indelad i två avsnitt utifrån de frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen. Slutligen följer 

ett diskussionsavsnitt som lyfter fram både metodval och resultat samt rymmer konklusion och 

förslag på fortsatt forskning. 

Bakgrund 

Tidigare forskning 

Det har, så vitt jag funnit, inte tidigare gjorts några studier som specifikt riktat in sig på debatten 

kring papperslösa personers rätt till vård. Däremot finns en del forskningsstudier, uppsatser på 

kandidat- och magisternivå samt framförallt ett antal rapporter från olika nätverk och 

organisationer som belyser situationen för papperslösa personer. Som källor till denna studie har 

jag använt mig av fyra rapporter, huvudsakligen i bakgrundsavsnittet. Två är gjorda av 

organisationer som arbetar med hälso- och sjukvård; Läkare utan gränser (2005) och Läkare i 

världen (2009). Läkare utan gränsers studie är gjord bland papperslösa i Sverige och Läkare i 

världen har undersökt tillgången till vård för papperslösa personer i 11 europeiska länder, 

däribland Sverige. En tredje rapport är gjord av Plattform for International Cooperation on 

Undocumented Migrants (PICUM 2007), en NGO (icke statlig intresseförening) som arbetar för 

papperslösa migranters sociala rättigheter. Den fjärde rapporten är skriven av Paul Hunt som 

arbetar för FN (Hunt 2007). Rapporterna berör förutom tillgången till hälso- och sjukvård även 

hur situationen för dessa personer ser ut på arbetsmarknaden. På grund av den illegala vistelsen i 

landet tvingas papperslösa personer arbeta inom den svarta marknaden och utesluts därmed från 

lagstiftning om arbetsvillkor som reglerar arbetstider, minimilön etcetera. Sammanfattningsvis 

kan sägas om samtliga rapporter att de påvisar hur en marginalisering i samhället leder till 

försämrad hälsa.  

I samband med att lagen om hälso- och sjukvård till asylsökande m.fl. kom 2008 

utlovade den då sittande regeringen att tillsätta en utredning i syfte att klargöra papperslösa 

personers rätt och tillgång till hälso- och sjukvård. Denna tillsattes i januari i år och är således inte 

färdig ännu. 
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Gällande lagstiftning 

Med hälso- och sjukvård avses enligt lagen insatser för att medicinskt förebygga, utreda och 

behandla sjukdomar och skador (SFS 1982:763). I Sverige saknas lagstiftning som ger papperslösa 

personer rätt till offentligt finansierad vård. Som tidigare nämnts har dock alla, oavsett 

medborgarskap och legal status, rätt till akutvård. Denna rätt regleras av Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Det innebär att ett landsting är skyldigt att erbjuda akut sjukvård 

till personer som vistas i aktuellt landsting utan att vara folkbokförda där. Vad som inbegrips i 

akut sjukvård anstår läkaren att avgöra i varje enskilt fall, men det ska vara vård som kan betraktas 

som ‖omedelbar‖ respektive ‖inte kan anstå‖ (Proposition 2007/08:105 s. 13, Socialstyrelsen 

2009 s. 23). Begreppet vård som inte kan anstå är ämnat att vara en utvidgning av begreppet 

omedelbar vård och avser ‖vård och behandling av sjukdomar och skador i de fall där även en 

måttlig fördröjning bedöms kunna medföra allvarliga följder för patienten‖ (Kommittédirektiv 

2010:7 s. 8). För papperslösa personer innebär omedelbar vård i realiteten ofta akutvård vid 

sjukhusens akutmottagningar och det anstår verksamhetschefen vid aktuell klinik att fastställa 

vilken vård som ska omfattas av denna term (Läkare utan gränser 2005 s. 9, PICUM 2007 s. 8-9). 

I kommittédirektivet till den av regeringen tillsatta utredningen anges svårigheter vad gäller 

avvägning och tillämpning av den lagstiftning som finns idag (Kommittédirektiv 2010:7 s. 10).  

Även om papperslösa personer har rätt till akut sjukvård får de själva stå för 

kostnaden, och det gäller såväl för läkarbesök, sjukhusvård som för mediciner. Detta kan 

jämföras med sjukvården som ges till asylsökande där det utgår en statlig ersättning till 

landstingen enligt vissa principer (Socialstyrelsen 2009, s 23). Den nya lag kring hälso- och 

sjukvård av asylsökande m.fl., som riksdagen beslutade om 2008, gäller inte en ‖utlänning som 

håller sig undan så att beslutet inte kan verkställas‖ (SFS 2008:344, s 1).  Vissa landsting och 

enskilda sjukhus har dock utfärdat egna riktlinjer kring hur papperslösa personer ska bemötas och 

behandlas, i syfte att ge utvidgad vård utöver de lagbestämmelser som finns idag. Exempelvis har 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg utfärdat ett PM för att säkerställa rutiner så att alla 

patienter ges akut och annan omedelbart nödvändig vård oavsett betalningsförmåga (Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset 2006). 

Som papperslös person omfattas man av Sekretesslagen (SFS 2009:400). Detta 

innebär att identiteten är skyddad precis som för övriga patienter. Sjukvårdspersonalen får inte 

ange personen till myndigheterna, dock är de enligt lag tvungna att besvara direkta frågor från 

polisen om huruvida en person befinner sig på en aktuell vårdinrättning eller inte (Läkare utan 

gränser 2005, s 10). Därtill finns för både läkare och sjuksköterskor etiska koder. Dessa utgör en 

värdegrund som alla antas följa i sitt arbete och de uttrycker bland annat att alla människor ska 

behandlas lika; oavsett nationell, religiös och etnisk tillhörighet. Vården ska också utgå från 

vetenskap och beprövad erfarenhet. (ISN 2005, Läkarförbundet 2009). Enligt PICUM följer 

sjukvårdspersonalen generellt sina professioners koder och det är inte vanligt att någon nekas 

sjukvård. Dock påpekar organisationen att de som först möter de papperslösa personerna på en 
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vårdinrättning många gånger tillhör den administrativa personalen, som inte omfattas av etiska 

koder (PICUM 2007 s. 9). 

Hälsotillstånd och tillgång till hälso- och sjukvård  

För papperslösa personer råder i realiteten mer eller mindre avsaknad av tillgång till hälso- och 

sjukvård (Läkare utan gränser 2005, PICUM 2007). Detta, i kombination med andra faktorer, 

bidrar till att den här gruppen har sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Tidskriften The Lancet 

påpekar att papperslösa personer är en av de mest utsatta och sårbara grupperna i Europa. Trots 

att många under lång tid lever i europeiska länder är rätten till tillgång till sjukvård och social 

omsorg kraftigt begränsad (The Lancet 2007 s. 2070).  

På grund av att papperslösa personer mer eller mindre står utanför det offentliga 

sjukvårdssystemet har det på flera håll i Sverige uppstått frivilliga aktörer som erbjuder hälso- och 

sjukvård till dessa personer. I Stockholm finns bland annat Läkare i Världen, vars mål är att 

erbjuda sjukvård till marginaliserade grupper i landet och som därav inriktat sig på papperslösa 

personer. I Göteborg finns på motsvarande sätt Rosengrenska stiftelsen som förutom att erbjuda 

sjukvård till papperslösa personer även har som syfte att sprida kunskap om flyktingars situation. 

Liknande organisationer finns också på ett par andra ställen i landet och dessa har kommit att 

skapa ett parallellt sjukvårdssystem baserat på frivilliginsatser, som tillhandahåller behandling och 

mediciner för papperslösa personer. Det ska tilläggas att det främst är i storstadsregionerna som 

denna möjlighet till sjukvård finns och att den även där är begränsad.  

Mänskliga rättigheter och internationella konventioner 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna innehåller en artikel som stärker alla 

människors rätt till hälsa: 

Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och 
välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt 
rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, 
ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes 
kontroll (FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna, artikel 25, 1948). 

En deklaration medför dock inget tvång för de länder som skriver under att uppfylla dess 

innehåll. Det gör däremot konventioner och avtal (Mapp 2008 s. 19). Utöver den svenska 

lagstiftning som styr hälso- och sjukvården har Sverige ratificerat ett antal internationella 

konventioner som finns till i syfte att skydda mänskliga rättigheter, till vilka rätten till hälsa alltså 

ingår. De mänskliga rättigheterna tar inte hänsyn till nationalitet, etnicitet, politiskt system, 

religion eller annan gruppering utan baseras på humanitet. Inget land kan välja vilka individer 

som ska inkluderas utan dessa gäller alla människor överallt (Lokrantz Bernitz 2008 s. 184, Mapp 

2008 s. 17). Det finns en rad konventioner som är aktuella i det här fallet, bland annat 

Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. I denna, som är en del av den 

internationella humanitära rätten, erkänner staterna rätten ―för var och en att åtnjuta bästa 

möjliga fysiska och psykiska hälsa‖ (FN-konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 
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rättigheter, artikel 12, 1966). Staterna skall enligt denna konvention skapa förutsättningar som kan 

garantera läkar- och sjukhusvård för alla personer vid behov.  

FN:s särskilda sändebud Paul Hunt besökte Sverige i januari 2006 med 

utgångspunkten att klargöra hur Sverige strävar efter att uppnå ovanstående konventions 

innehåll, såväl nationellt som internationellt. Detta besök resulterade i en rapport i vilken han gav 

Sverige skarp kritik bland annat för att asylsökande och papperslösa personer inte ges samma rätt 

till vård som andra och han menade att svensk lag inte överensstämmer med den internationella 

humanitära rätten. Hunt framhöll också skillnaden mellan rättigheter knutna till ett 

medborgarskap, exempelvis rösträtten som även den är en del av den internationella humanitära 

rätten, och de mänskliga rättigheterna som gäller universellt för alla människor (Hunt 2007). I 

Sverige gäller de flesta rättigheterna alla människor som vistas i landet, det är endast ett fåtal som 

bara avser medborgarna (Lokrantz Bernitz 2008 s. 50). 

Teoretiska utgångspunkter 

Ämnet för den här studien, offentlig medial debatt om papperslösa personers rätt till vård, kan 

problematiseras utifrån flera olika infallsvinklar. Dels kan frågan belysas både ur ett individ- och 

ett samhällsperspektiv och dels kan flera aspekter i debatten lyftas fram som centrala. Den här 

studien syftar till att ringa in de aktörer som deltar i debatten samt de ideologiska resonemang 

som förekommer och för att uppnå detta har jag valt ett tvärvetenskapligt angreppssätt som 

inrymmer såväl socialantropologiska, juridiska som vårdetiska teorier. Dock ligger analysens 

fokus på staten och medborgarskapet; närmare bestämt statens roll i förhållande till medborgarna 

och övriga individer, civilrättsliga implikationer av medborgarskapet som begrepp samt 

inkludering och exkludering av välfärdsapparaten. Detta gör att de huvudsakliga teoriska 

utgångspunkterna hör hemma inom det statsvetenskapliga området. 

Papperslösa, irreguljära immigranter och ”gömda flyktingar”  

Inom politiken, forskningen och media förekommer olika termer för att benämnda immigranter 

utan papper såsom ’papperslösa’, ’illegala invandrare’, ’irreguljära immigranter’, ’gömda flyktingar’ 

eller kort och gott ’gömda’. Alla begreppen avser som tidigare beskrivits personer som lever kvar 

i Sverige trots avslag på asylansökan eller som från början kommit illegalt till landet. Genom att 

de saknar giltiga dokument att vistas här har som sagt benämningen ‖papperslösa‖ uppstått 

(Baghir-Zada 2009 s. 19-28, Khosravi 2006 s. 285, Läkare utan gränser 2005 s. 8, PICUM 2007 s. 

5). Det lever uppskattningsvis mellan 10 000- 20 000 papperslösa personer i Sverige (Baghir-Zada 

2009, s 30). Av naturliga skäl är denna siffra inte exakt och ett högre antal anges i vissa 

sammanhang. Antalet baseras på de personer som av Migrationsverket rapporterats till polisen 

efter att ha undanhållit sig vid avslag på asylansökan. Därtill räknas de barn som föds av 

papperslösa personer samt personer som kommit till Sverige utanför asylprocessen, till exempel 

som svart arbetskraft eller som offer för människohandel.   

Att papperslösa personer benämns olika kan skapa oklarhet kring vilka som 

inkluderas i denna grupp och på vilken grund dessa personer befinner sig i Sverige. Vilken term 
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som används är dock betydelsefullt. Som Shahram Khosravi skriver har språkbruk både etiska 

och politiska implikationer. Därav föredrar Khosravi termen ’irreguljär’, framför den mer 

officiella termen ’illegal’ och de mindre officiella termerna ’papperslös’ eller ’gömd’. Att använda 

termen ’illegal’, menar han, riskerar att kriminalisera migrationen som fenomen och det gör också 

att man i vardagliga sammanhang kan komma att skapa en association mellan migration över 

nationsgränser och lagbrytande handlingar (Khosravi 2006 s. 284-285). Vidare skriver Khosravi 

om medborgarskapet som ett juridiskt och politiskt tillstånd av medlemskap, vilket ger formell 

tillhörighet till en stat. Det är både inkluderande och exkluderande i den meningen att det för 

med sig lika rättigheter och skyldigheter för medborgarna men även omfattar icke-medborgare 

(Khosravi 2006 s. 287, Lokrantz Bernitz 2008 s. 28). Icke-medborgarna är de som inte erkänns 

medborgarskap och de kan indelas i två grupper; reguljära och irreguljära. De reguljära åsyftar 

immigranter som har tillstånd att vistas i landet, personer som väntar på besked om asyl samt 

turister. De irreguljära avser personer vars vistelse i landet är olaglig och omfattar således 

personer som stannat kvar i landet efter att deras visum gått ut, personer som stannar kvar trots 

avslag på asylansökan samt personer som kommit till landet på illegal väg. Som framgår är det 

den legala statusen som skiljer reguljära immigranter från irreguljära och med legal status följer 

medborgerliga rättigheter. Genom att irreguljära immigranter frångår normen för icke-

medborgare saknar de civila rättigheter, dels i Sverige och dels ibland även i sina hemländer 

(Khosravi 2006). 

Jag ansluter mig till Khosravis resonemang och ser helst att begreppet irreguljära 

immigranter används för att benämna papperslösa människor.  I media förekommer dock 

vanligtvis termen papperslös när frågan om hälso- och sjukvård diskuteras. För att underlätta 

analysdiskussionen har jag därför valt att i den här texten fortsättningsvis använda mig av den 

termen. Däremot har jag valt att skriva papperslösa personer, istället för ’papperslösa invandrare’. 

Detta för att i den mån det är möjligt neutralisera begreppet då invandring och invandrare också 

kan föra med sig associationer på liknande sätt som termen illegal.  

Nationen och medborgarskapet 

Khosravi hävdar även att det finns en motsägelse i FN-deklarationen om de mänskliga 

rättigheterna och att de irreguljära immigranterna visar på detta. De mänskliga rättigheterna 

åberopar ‖rätten till emigration‖ men erkänner inte ‖rätten till immigration‖, och samtidigt som 

rätten till en nationalitet lyfts fram förpliktigas inte staterna att erbjuda immigranter detta. Det 

paradoxala blir på så sätt att ett medborgarskap i en nationalstat, vilket ger individen rättigheter, 

inte i sig självt är en rättighet (Khosravi 2006 s. 306). Med hjälp av Giorgio Agambens verk Beyond 

Human Rights (1996), som behandlar medborgarskapet, visar Khosravi hur irreguljära 

immigranter, asylsökande och flyktingar fråntas sina mänskliga rättigheter. Genom en 

‖territorialisering‖ inskränks de mänskliga rättigheterna till medborgarrättigheter. Detta sker i 

nationalstatssystemet där rättigheter kan åberopas endast om de kan sägas vara medborgerliga 

(Khosravi 2006). 
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 Medborgarskapsbegreppets innebörd har varierat över tid och mellan olika stater. 

Hedvig Lokrantz Bernitz refererar till T H Marshall (1950) när hon ger det en tredelad definition 

vilken inrymmer civila, politiska och sociala aspekter. De civila ger individen rättigheter som 

garanterar personlig frihet såsom yttrande- och religionsfrihet. De politiska ger rösträtt och de 

sociala garanterar individen viss social grundtrygghet. Medborgerliga rättigheter är mer specifika 

än de mänskliga rättigheterna som är mer allmänt bestämda. Även om medborgarskapsbegreppet 

enligt Lokrantz Bernitz kan anses försvagat då medborgare och utlänningars status under de 

senaste decennierna mer och mer likställts har det betydelse för individen genom att det ger en 

identitet och en tillhörighet. Det ger också individen möjlighet att ställa vissa krav på staten. 

Medborgarskapet regleras i huvudsak av nationell lagstiftning, men även av vissa folkrättsliga 

principer såsom de mänskliga rättigheterna. Slutligen ska det påpekas att de mänskliga och 

medborgerliga rättigheterna går in i varandra och att det är svårt att göra en tydlig uppdelning 

dem emellan (Lokrantz Bernitz 2008 kap. 2-3). 

 Vidare kan nationalstaten teoretiskt förstås som en föreställd gemenskap. Detta 

anser Benedict Anderson som menar att nationen kan ses som föreställd genom att de flesta 

medborgarna i den, det vill säga medlemmarna i gemenskapen, ‖aldrig kommer att känna, träffa 

eller ens höra talas om mer än en minoritet av övriga medlemmar‖ (Anderson 1992 s. 21). Trots 

detta upplever de en gemenskap. På så vis blir alla gemenskaper, så till vida att det inte rör sig om 

en liten by, föreställda. En viktig faktor för att den föreställda gemenskapen ska uppstå är språket; 

genom att samma litteratur, poesi och sånger läses och sjunges av medlemmarna skapas känslan 

av gemenskap. Vad som också gäller för nationen är att den är begränsad, då alla nationalstater 

utgörs av territorier och kan avgränsas från varandra (Anderson 1992 s. 22).  

Staten och välfärden 

I Bo Rothsteins bok Vad bör staten göra? definieras välfärdspolitiken genom att inkludera fyra 

områden. Hälso- och sjukvård inryms i den första av dessa, den offentligt producerade servicen. 

Övriga områden är ett obligatoriskt socialförsäkringssystem, ett enhetligt bidragssystem knutet till 

medborgarskapet samt behovsprövade insatser. Vidare kan välfärdspolitik beskrivas som 

antingen generell eller selektiv. Den svenska välfärdspolitiken är framförallt av generell karaktär 

eftersom alla medborgare ska täckas av ekonomiska förmåner, dessa är också avsedda att grundas 

på enhetliga regler. Syftet med en generell välfärdspolitik är att det inte ska uppstå diskriminering, 

att medborgarna inte ska särbehandlas. Istället förser en stat med en generell välfärdspolitik 

medborgarna med ‖grundläggande resurser‖. I den politiska debatten diskuteras vilka resurser 

som ska definieras som grundläggande, vilket varierar från tid till annan och mellan de ideologiska 

blocken (Rothstein 2002 kap. 1 och 6). 

 Även om Sverige kan sägas föra en generell välfärdspolitik uppstår i 

välfärdssammanhang frågan om prioritering, något som gäller hälso- och sjukvården i synnerhet. 

De etiska principer som kan och bör tillämpas för prioritering är människovärdesprincipen, 

behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen. Detta enligt 

Prioriteringsutredningen Vårdens svåra val som kom till i syfte att visa på hur beslutsfattandet på 
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olika nivåer inom hälso- och sjukvården kan och bör gå till. Den första principen gör gällande att 

alla människor har samma värde och lika rätt oavsett bakgrund. Den andra principen framhåller 

att resurserna ska gå till den som har de största behoven och den tredje principen att den 

verksamhet som är mest kostnadseffektiv sett till hälsa och livskvalitet skall väljas (SOU 1995 

kap. 10). Redan då denna utredning gjordes 1995 diskuterades vården av papperslösa personer, 

även om just denna term inte användes då. Utredarna pekade på att det uppstår ett dilemma 

mellan politiska och ekonomiska sakförhållanden och de två första etiska principerna om 

människovärde, behov och solidaritet (SOU 1995 s. 133).  

Aktivister som kämpar för att papperslösa personer ska få rätt till offentlig sjukvård 

menar vidare att migrationspolitiken inte skall blandas samman med vårdpolitiken. Men enligt 

Ramin Baghir-Zada är detta en naiv uppfattning. Baghir-Zada skriver i sin avhandling Illegal Aliens 

and Health (Care) Wants att det inte är möjligt att särskilja vårdpolitiken från migrationspolitiken. 

Hans avhandlingsarbete har visat att papperslösa personers hälsotillstånd är intimt förknippat 

med deras legala, eller rättare sagt illegala, status. Därutöver ifrågasätter han hur stor inverkan 

exempelvis Rätt till vård-initiativet egentligen har på de papperslösas hälsotillstånd. Rätt till vård 

innebär ju inte att personernas illegala status förändras och det är just denna som skapar en 

situation av ångest och oro, vilket leder till ohälsa. Likaså innebär rätt till vård inte att de 

papperslösa får möjlighet att påverka sina liv i någon större utsträckning då de fortfarande saknar 

formell tillgång till arbetsmarknaden. Det är i första hand arbete som påverkar den 

socioekonomiska situationen och som i förlängningen ger ett förbättrat hälsotillstånd (Baghir-

Zada 2009 s. 367). 

Metod och material 

Idé- och ideologianalys som metod 

För att besvara studiens syfte, att belysa hur offentlig medial debatt om papperslösa personers 

rätt till vård ser ut, har idé- och ideologianalysen använts. Denna metod analyserar förekomsten 

av idéer eller ideologier i olika texter. Texterna kan utgöras av exempelvis utredningar, 

partipolitiska program eller samhällsdebatter (Bergström & Boréus 2000 s. 20). Ludvig Beckman 

menar att idéanalysen lämpar sig väl vid studier av politiska budskap och skriver att: ‖överallt där 

diskussionen gäller vad staten bör göra och inte göra, vad frihet och rättvisa är, varför lagar bör 

ändras, stiftas eller avskaffas, pågår en strid mellan politiska idéer och föreställningar‖ (Beckman 

2005 s. 9). Då den mediala debatten om papperslösas rätt till vård kan sägas kretsa kring 

lagstiftning, statens roll samt vad som anses rättvist är studiens syfte helt i linje med ovanstående 

vilket motiverar valet av metod.  

Själva begreppet idé betyder ‖tankekonstruktion‖. Denna kännetecknas av en viss 

kontinuitet vilket kan sättas i relation till intryck och attityder som är av mer övergående karaktär. 

Idéer ger en föreställning om verkligheten samtidigt som de utgör en värdering av olika 

företeelser i samhället och skapar normer kring hur man bör agera. Idéerna ger sammantaget en 

bild av samhället och politiken. Tittar man sedan på begreppet ideologi ges det betydelsen ‖läran 



 9 

om idéer‖. Det kan i vissa fall vara svårt att skilja och avgränsa idéer från ideologier då många 

uppfattar idéer som viktiga byggstenar i ideologier (Bergström & Boréus 2000 s. 148-149). 

Ideologier kan vara av olika karaktär, antingen rent politiska eller mer ospecifika, vilket illustreras 

av exemplen liberalismen som ideologi och sjukvårdens ideologi. Ideologier utmärker sig även av 

att vara antingen mer explicita, som liberalismen, eller mer implicita som sjukvårdens ideologi. 

Det explicita kan studeras genom skrivna partiprogram och andra politiska dokument medan mer 

implicita ideologier saknar representanter och dokument (Liedman & Nilsson 1989 s. 23-24, 27, 

43). Teoretiskt finns olika sätt att se på och förstå ideologibegreppet. Huvudsakligen rör det sig 

om två olika förhållningssätt som betonar den kontextuella innebörden i olika grad.  Karl Marx å 

ena sidan väver samman tolkningen av ideologin med synen på samhällssystemet som sådant. 

Herbert Tingsten å andra sidan ger ideologibegreppet en mer neutral definition och tolkningen 

syftar enbart på idésystemet eller samhällsåskådningen som sådan (Bergström & Boréus 2000 s. 

150-151, Liedman 1980 s. 73-76).  

Sven-Eric Liedman är, utöver Tingsten, en av de teoretiker i Sverige som betytt 

mest för utvecklandet av ideologi som begrepp och metod. Ideologier i sig betraktar han som 

‖något som kommer till uttryck på ett eller annat sätt‖, antingen genom skrift eller genom 

handling (Liedman & Nilsson 1989 s. 23). En ideologisk text innehåller aldrig helt och hållet 

entydiga budskap utan i alla texter går att finna vad Liedman kallar ‖korsande signaler‖. Med 

detta menas att textens innehåll inte är helt och hållet entydigt utan att där går att finna 

resonemang som kan härledas till flera ideologier. Texten är med andra ord mångtydig. I och med 

att ideologier också är handlingsinriktade kan de handlingsnormer som uttolkas ur texten 

innebära olika handlingar för olika människor (Liedman & Nilsson 1989 s. 28-32). Tilläggas kan 

att även Beckman påtalar mångtydigheten hos olika politiska begrepp och att det vid en analys är 

viktigt att definiera den innebörd som de olika aktörerna ger dessa (Beckman 2005 s. 33). 

Utmärkande för Liedman är att han talar om det manifesta respektive det latenta i ideologier. Det 

manifesta återfinns explicit i exempelvis partiprogram, tal och intervjuer och utgör tydligt 

uttryckta föreställningar. Det latenta åsyftar det som finns under ytan. I en ideologianalys, av till 

exempel en samhällspolitisk debatt, görs det latenta manifest, det vill säga synligt (Liedman 1980 

s. 72, Liedman & Nilsson 1989 s. 23-35). Ideologier har, enligt Liedman, också ett tydligt 

samband med handling; de är så att säga handlingsinriktade och det är genom ideologin som 

handlingen legitimeras. I analysen åskådliggörs om handlingarna görs i överensstämmelse eller i 

strid med en viss ideologi och tydliggör på så sätt sambandet mellan teori och praktik, mellan ord 

och handling (Liedman & Nilsson 1989 s. 29-30).  

Beckman skiljer på idécentrerade och aktörcentrerade studier. I en idécentrerad 

studie är argumenten och de politiska budskapen centrala, av vem och när de framförs är av 

mindre intresse. Aktörcentrerade studier ger en rikare bild av den fråga som studeras i och med 

att de förutom att lyfta fram de ideologiska budskapen även analyserar vilka aktörer som framför 

dem (Beckman 2005 s. 17). 
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Tillämpning av vald metod 

Avgränsningar  

Tidsmässigt har en avgränsning av debatten gjorts till de två senaste åren; det vill säga artiklar har 

sökts från och med 2008 till och med 24 mars 2010. Anledningen till att jag satte denna 

avgränsning till 2008 är att frågan debatterades livligt i media under detta år då riksdagen 

beslutade om den nya lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. För att avgränsa 

ämnesområdet till vad som är rimligt för denna studie exkluderades barn ur syftet; det vill säga jag 

har inte tittat på den mediala debatten kring papperslösa barns rätt till vård. Kring barns 

rättigheter finns särskild lagstiftning och konventioner såsom FN:s Barnkonvention, och frågan 

om barns rätt till sjukvård hade, som jag ser det, av utrymmesskäl krävt en egen studie. Av 

samma anledning har inte rätten till tandvård fått något utrymme i studien, trots att denna till stor 

del regleras av samma lagstiftning som hälso- och sjukvården. 

Urval och materialinsamling  

Eftersom jag var ute efter att analysera offentlig medial debatt föll valet av empiri på två svenska 

dagstidningars debatt-, insändar- och ledarsidor. Andra typer av tidningsartiklar såsom 

reportageartiklar har således exkluderats samt artiklar som inte varit relevanta för ämnet, men 

som ändå påträffats genom sökningen. De två största svenska morgontidningarna är Dagens 

Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) och valet av dessa föll sig därför naturligt.  

För att finna det empiriska materialet har databaserna Artikelsök, Presstext och 

Retriever (tidigare Mediearkivet) använts. Artikelsök länkar till artiklar i fulltext i Presstext och 

Retriever. De sökord som använts för att finna relevanta artiklar har bestått av de termer som 

förekommer i den mediala debatten; gömda, gömda flyktingar, illegala invandrare, irreguljära 

immigranter, papperslösa, papperslösa invandrare, asylsökande. Utöver dessa sökord har jag även 

sökt på sjukvård + gömda, gömda flyktingar, papperslösa, papperslösa invandrare, asylsökande. 

Anledningen till att så många sökord provats är att det i debatten förekommer en hel rad termer 

åsyftande samma sak och avsikten har således varit att täcka in hela fältet och inte gå miste om 

relevanta artiklar. Flera artiklar dök upp flera gånger, det vill säga genom sökningar med olika 

sökord. Flest artiklar återfanns från 2008 (18 stycken), från 2009 hittades två stycken och från 

2010 inte några artiklar. Det sammanlagda textmaterialet utgörs således av 20 artiklar. I SvD 

återfanns fyra debattartiklar och två ledare och i DN tio debattartiklar, två ledare samt två 

insändare. Vad gäller debattartiklarna i DN hör nio av dem samman i en serie. Den inleds med en 

artikel skriven av en journalist och åtföljs sedan av svar från såväl politiker och läkare som andra 

journalister och publicerades i samband med riksdagens beslut om den nya lagen om hälso- och 

sjukvård åt asylsökande m.fl.  
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Tillvägagångssätt  

Enligt Bergström och Boréus finns ingen given mall till hur analysen skall genomföras, snarare 

finns istället en stor frihet att utveckla analysinstrument som passar för syftet. De menar att det är 

forskningsfrågan, syftet med studien, som avgör vilket eller vilka analysverktyg som är lämpliga 

(Bergström & Boréus 2000 s. 176). Jag har huvudsakligen utgått ifrån Liedman och Beckman i 

min analys. Utifrån vad de skrivit om metoden har jag utformat analysinstrument utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. För att underlätta för läsaren att förstå hur analysen gått till återfinns i 

Bilaga 1 ett analysexempel, utöver den beskrivande text som följer nedan.  

 Beckmans första steg i analysen är att klargöra vilket eller vilka påståenden och 

föreställningar som ska studeras, som till exempel ett ställningstagande för något och på vilken 

grund detta motiveras. Därefter utformas kategorier för att finna dessa påståenden eller 

föreställningar; det vill säga ett analysschema utarbetas (Beckman 2005 s. 19-20). I mitt fall har 

det rört sig om att belysa offentlig medial debatt om papperslösa personers rätt till vård och för 

att utforma analysschemat gjordes först en ytlig genomläsning av samtliga artiklar i syfte att fånga 

upp språkliga uttryck förekommande i debatten, vilka sedan användes för att formulera 

kategorier. Sammanlagt sex kategorier skapades: legalitet/icke legalitet, verklighetsbild/framtidsscenario, 

välfärdsstaten, rättigheter, skyldigheter och etiska principer. Beckman betonar vikten av att kategorierna 

är ‖ömsesidigt uteslutande‖; det vill säga inte fångar in samma påståenden. Det är också viktigt 

att de är ‖uttömmande‖ vilket betyder att de ska ge en helhetlig bild av vad som studeras, dock 

kan där givetvis finnas andra aspekter av studerat fenomen som inte ryms inom forskningsfrågan 

och således ska uteslutas (Beckman 2005 s. 26).  

Därefter följde en närläsning av artiklarna utifrån kategorierna. För att underlätta 

arbetet färgkodades texten, varje artikel lästes således igenom sex gånger och vid varje 

genomläsning markerades ord, termer, hela meningar och längre stycken. Vid närläsningen 

ställdes frågor till texten i linje med hur Liedman beskriver metodens tillvägagångssätt. Först 

studerades det manifesta i texten och de frågor som ställdes då rörde vilka språkliga uttryck som 

förekom och vilka innebörder de gavs. Därpå inriktas analysen på den kontext och det sociala 

sammanhang som texten får sin innebörd inom, för att nå den latenta delen av ideologin. 

Relevanta frågor blev då vilka som representerar ideologin och vems talan den anses föra 

(Liedman & Nilsson 1989 kap. 3). För att få en överblick sammanställdes sedan artiklarna i en 

tabell utifrån kategorierna. Likaså sammanställdes varje kategori var för sig.  

Efter detta inriktades analysen på aktörerna. För att finna dessa söktes subjekt i 

texten och aktörerna delades upp mellan aktiva och passiva. De aktiva aktörerna likställs med 

artikelförfattarna; de tar aktivt och medvetet ställning i frågan. De passiva aktörerna är de som 

omnämns i artiklarna, och som på ett indirekt sätt deltar i den mediala debatten om papperslösa 

personers rätt till sjukvård. I de passiva aktörerna inbegrips dock inte personer som påverkar de 

papperslösa personernas situation. Att gränsen mellan att delta i debatten och att påverka 

situationen inte alltid är stringent framkommer i resultatdelen. 
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 Ideologier kännetecknas också enligt Liedman av att inbegripa 

verklighetspåståenden och dessa återfinns under ytan, det vill säga latent. Det kan röra sig om 

‖tysta förutsättningar för resonemanget‖ och ett exempel på en sådan är demokratibegreppet, där 

läsaren förväntas vara införstådd med en allmän uppfattning om vad som avses med begreppet 

då detta av utrymmesskäl inte kan redovisas i sin helhet i texten (Liedman & Nilsson 1989 s. 25). 

I den kontext där min studie görs kan ett sådant begrepp tänkas vara medborgarskapet eller 

mänskliga rättigheter. Det bör också finnas en ‖överensstämmelse i verklighetssyn‖ för att den 

situation som beskrivs i texten ska betraktas som övertygande och i enlighet med vad som är 

möjligt och rimligt att genomföra (Liedman & Nilsson 1989 s. 25). Dessa verklighetspåståenden 

krävs för att den manifesta delen i texten ska fungera; det vill säga övertyga läsaren och framstå 

som begriplig. Den som på ett ideologiskt plan inte håller med finner dock ‖fel‖ i texten, i form 

av utelämnanden av fakta och tveksamma slutsatser. Sett till debatten om papperslösa personers 

rätt till vård blir det tydligt att de som förespråkar en utvidgad rätt till sjukvård har en 

överensstämmelse vad gäller verklighetssyn medan de som knyter rätten till sjukvård till 

medborgarskapet finner ‖fel‖ i texten, och vice versa.  

Förförståelse  

Förförståelse är viktigt i alla undersökningar, både vad gäller val av forskningsfråga och 

trovärdighet för analysens resultat. Framförallt är det viktigt i kvalitativa studier där forskaren på 

ett påtagligt sätt träder fram i analysen. I det här fallet handlar mycket av min förförståelse kring 

ämnet om att jag själv är sjuksköterska och arbetar som sådan. I de etiska koder som finns för 

sjuksköterskor står bland annat att omvårdnaden ska bygga på respekt för de mänskliga 

rättigheterna och inte ta hänsyn till patientens kultur eller nationalitet (ICN 2005). Jag har inte 

arbetat med eller mött patienter som hör till gruppen papperslösa personer och har således ingen 

erfarenhet av denna vård. Lika mycket som jag är sjuksköterska är jag dock också blivande 

Samhälls- och kulturanalytiker, och även om det inte är möjligt att frikoppla kunskaper och 

erfarenheter ifrån varandra kan man tänka mer eller mindre utifrån det ena eller andra 

perspektivet. Och precis som jag i mitt arbete som sjuksköterska ibland lägger mina SKA-

kunskaper åt sidan för att tänka mer medicinskt och omvårdnadsmässigt, är denna uppsats i 

första hand skriven utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Jag har heller inte för avsikt att ta 

ställning i frågan om huruvida papperslösa personer skall eller bör ha rätt till vård. Inte heller 

ämnar jag värdera de argument som lyfts fram i debatten. Med andra ord är det frågan i sig som 

fångat mitt intresse och uppsatsen fokuserar på debattens aktörer och den ideologiska 

bakgrunden till de argument som framförs. 

Analys 

Nedan presenteras resultaten av analysarbetet. Detta görs i två avsnitt. Det första avsnittet belyser 

dem som deltar i och påverkar debatten och svarar således på frågeställningen om vilka aktörer 

som är synliga i debatten. Det andra avsnittet behandlar idé och ideologi och besvarar frågan om 
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vilka idéer aktörerna uttrycker samt på vilken ideologisk grund dessa byggs. Uppdelningen i två 

avsnitt görs för att på ett tydligt sätt koppla resultatdelen till studiens syfte och frågeställningar. 

Det första avsnittet syftar till att kategorisera aktörerna och sammanfatta åsikterna som uttrycks 

av dem i debatten. Detta ligger sedan till grund för den mer fördjupande texten i det därefter 

följande avsnittet. Som tidigare påtalats av Beckman, ger en aktörcentrerad studie en rikare bild 

av den fråga som studeras. Tyngdpunkten i analysen ligger på det andra avsnittet, om idé och 

ideologi, men för att bredda analysen och för att besvara studiens syfte i sin helhet belyses även 

aktörerna. 

Aktörer i debatten 

Vid analysen har i huvudsak fem grupper av aktörer framkommit: politiker, läkare, organisationer, 

journalister och privatpersoner. Bland aktörerna har ingen uppdelning gjorts mellan ‖vilken sida‖ 

av debatten de tillhör, som framkom i metodavsnittet har istället en åtskillnad gjorts mellan aktiva 

och passiva aktörer. Av betydelse att understryka i sammanhanget är att de papperslösa själva inte 

kan sägas vara aktörer, varken aktiva eller passiva, eftersom de inte deltar i någon offentlig medial 

debatt – de är ju snarare föremål för den. Däremot kan vissa aktörer sägas föra deras talan, eller 

åtminstone tro sig göra det, och vissa kan sägas tala emot dem som kollektiv grupp. Vidare 

omnämns sjukvårdspersonalen, läkare och sjuksköterskor, i ett flertal artiklar. Dock ses inte heller 

dem i dessa fall som aktörer eftersom det i första hand diskuteras hur deras arbete och yrkesetik 

ges möjlighet att sammanfalla och de blir precis som de papperslösa personerna snarare föremål 

för debatten. Khosravi resonerar, apropå det faktum att de papperslösa inte deltar i debatten trots 

att det är om dem den handlar, kring irreguljära immigranters samtida exkludering och 

inkludering. De papperslösa exkluderas från samhället men inkluderas genom juridiska och 

politiska processer:  

[…] de exkluderas från lagens sfär men står ändå som objekt för lagens utövning. Irreguljära 
immigranter representeras inte politiskt men befinner sig ändå i den politiska debattens 
brännpunkt – från riksdagen och förhandlingarna mellan politiska partier till frivilliga 
organisationers aktiviteter i form av manifestationer, demonstrationer och petitioner (Khosravi 
2006 s. 305).  

På ett mycket talande sätt fångar detta resonemang enligt min mening den debatt som står i 

centrum för den här studien och de personer som debatten handlar om. Det beskriver också den 

paradoxala situation som de papperslösa befinner sig i, i samhällets ögon på en och samma gång 

viktiga och oviktiga.  

Att delta och ta aktiv ställning 

De aktiva aktörerna likställs med artikelförfattarna, det vill säga de som är aktivt deltagande i 

debatten och som tar ställning i frågan – för eller emot papperslösa personers rätt till offentlig 

sjukvård. Dessa kan anses vara manifesta då de på ett explicit sätt är synliga i artiklarna. En 

sammanställning av de aktiva aktörerna gjordes för att se vilka och hur många de var. Merparten 

av dem är journalister. Deras artiklar utgörs både av ledarartiklar och debattinlägg. Andra artiklar 



 14 

är författade av läkare, framförallt av en läkare som tydligt tar ställning för de papperslösa 

personernas rätt till sjukvård. En insändarartikel är skriven av två läkarstudenter och en annan av 

en privatperson. Några debattartiklar är undertecknade av företrädare för olika organisationer 

som gått samman för att föra fram sin åsikt. Dessa organisationer utgörs av fackförbund, 

frivilligorganisationer, kyrkliga samfund och föreningar för de yrkeskategorier som arbetar i 

sjukvården. Slutligen finns bland aktörerna gruppen politiker som skrivit debattartiklar av olika 

slag. När det gäller aktörerna och de idéer de uttrycker går åsikterna isär inom gruppen 

journalister och gruppen politiker om huruvida papperslösa bör ha rätt till sjukvård eller inte. 

Bland läkarna och organisationerna finns däremot sammantaget ett starkt stöd för vård åt 

papperslösa medan den privatperson som deltar i debatten uttalar sig mot rätten till vård.  

Att omskrivas eller att påverka situationen 

Vid närläsningen av artiklarna blev det uppenbart att fler än de aktiva aktörerna var synliga i 

debatten. De var till en början mer eller mindre dolda, så att säga latenta. Dessa valde jag att 

benämna passiva aktörer då de omnämns av artikelförfattarna, de aktiva aktörerna, och på så sätt 

indirekt deltar i debatten. Till de passiva aktörerna hör politiska partier och enskilda politiker, 

journalister, organisationer, landsting och enskilda sjukhus samt den ovan nämnde läkaren. 

Vanligt förekommande är nämligen att samma personer återkommer i artiklarna, antingen som 

skribenter eller omnämnda i texten. En aktör kan således vara både aktiv och passiv; aktiv genom 

att författa en artikel och passiv genom att omnämnas i en annan. Mest tydligt blir detta i den 

debattserie som återfinns i DN, där artikelförfattarna svarar på varandras inlägg. Även DN som 

tidning omnämns och deltar i debatten. En artikelförfattare, en journalist, citerar en ledare i 

tidningen som en dag uttrycker ‖skam över att vara svensk‖ (DN 2008-05-23). DN kan i denna 

artikel därmed sägas utgöra en passiv aktör som tagit ställning för de papperslösas rätt till 

sjukvård. I en annan ledarartikel kritiseras Sverige under rubriken ‖Försvaret av humaniteten‖, 

för att genom den nya lagen om vård åt asylsökande göra ‖en stötande uppdelning av människor‖ 

(DN 2008-05-17). I denna artikel kategoriseras DN istället som en aktiv aktör.  

De passiva aktörerna innefattar däremot inte personer som påverkar de 

papperslösas situation eftersom fokus i studien är själva debatten i sig, inte papperslösa personers 

sociala och politiska förhållanden. Gränsen mellan att delta och att påverka är dock inte alltid helt 

igenom stringent. Ett exempel på detta är den läkare som aktivt deltar i debatten och som också 

bedriver vård för papperslösa. Likaså deltar de som arbetar ideellt med vård av papperslösa 

personer inte nödvändigtvis i debatten, men genom sitt handlande tar de ändå ställning i frågan. 

En annan grupp som det talas om i debatten är olika myndigheter och samhälleliga instanser 

såsom Statens Kommuner och Landsting (SKL), Migrationsverket och polisen som deltar i 

beslutsfattandet rörande sjukvård, uppehållstillstånd, ut- och avvisning och dylikt och som därför 

i allra högsta grad påverkar situationen för papperslösa. Dessa anser jag dock inte vara delaktiga i 

debatten och kan därmed inte sägas vara varken aktiva eller passiva aktörer även om 

beslutsfattande i sig i hög grad bidrar till medial debatt.  
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Gruppen politiker kan heller inte kategoriseras konsekvent, då vissa deltar aktivt 

eller passivt i debatten genom diskussion av lagstiftningen medan andra endast deltar i 

beslutsfattandet och således snarare påverkar situationen för papperslösa. Ett exempel på det 

senare är då riksdagen genom omröstning 2008 tog ställning till ett nytt lagförslag om hälso- och 

sjukvård åt asylsökande - som inte inrymmer de papperslösa. Ett parti som inte aktivt deltar i 

debatten och som heller inte deltog i riksdagens omröstning, men som ändå kan kategoriseras 

som en passiv aktör är Sverigedemokraterna. En journalist, som inte uttryckligen motsätter sig 

papperslösa personers rätt till sjukvård men som dels kritiserar dem som är för att lagen utvidgas 

till att omfatta papperslösa, dels kritiserar asyl- och migrationspolitiken i sin helhet, skriver: 

Det är viktigt att inte lämna fältet fritt till ‖skeptikerna‖ eller de öppet främlingsfientliga som 
Sverigedemokraterna. Inför 2010 års val måste politikerna vässa sina argument och inte vara så 
defensiva och otydliga om problemen som Mona Sahlin i tevedebatten med 
sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson hösten 2006. I stället för att erkänna att 
sociala problem ibland är kopplade till invandrarskapet så nekade hon och 
sverigedemokraterna vann tiotusen nya väljare (DN 2008-05-23).  

Genom sin skeptiska inställning till invandring omskrivs partiet i debatten som en aktör som 

uttrycker sig negativt mot asylsökande och flyktingar i allmänhet. Att de inte är för en utvidgad 

rätt till sjukvård för papperslösa ligger därför latent i texten. 

Ett annat exempel på hur gruppen politiker inte kan kategoriseras konsekvent rör 

den svenska regeringen. Regeringen, som vid aktuell tidpunkt bestod av den borgerliga alliansen, 

förekommer i ett par artiklar och kan därför sägas vara en aktör. Det intressanta som analysen 

visat är att beroende på om regeringen tolkas som aktiv eller passiv aktör, det vill säga om den 

framträtt på ett manifest eller latent sätt i texten, får det som den står för olika ideologisk 

innebörd. En artikel är författad av migrationsministern och eftersom han företräder regeringen 

tolkas regeringen då som en aktiv aktör:  

Det är inte så enkelt som att säga att alla, oavsett om de har rätt att vistas i Sverige eller inte, 
ska ha samma rättigheter. Den som kommer som asylsökande men får avslag på sin 
asylansökan efter en rättsäker prövning ska återvända till hemlandet. Den som aldrig ens varit 
intresserad av att söka asyl, utan kommer för att arbeta svart, har inte följt de lagar och regler 
som gäller för alla andra i Sverige (DN 2008-05-15). 

Migrationsministern hävdar i artikeln att papperslösa har ‖rätt till akut och omedelbar vård‖. 

Samtidigt uttrycker han farhågor för att en eventuellt utvidgad rätt till vård skulle innebära att ett 

‖skuggsamhälle byggs upp‖. Ett sådant samhälle skapas enligt hans mening när personer som inte 

vistas i Sverige på legal grund och som inte betalar skatt ges samma rättigheter som landets 

medborgare. När regeringen istället omskrivs i andra artiklar, bland annat av en journalist som är 

för papperslösas rätt till subventionerad sjukvård, får dess ståndpunkter och agerande en annan 

innebörd. Då kritiseras den bland annat för att inte arbeta i enlighet med FN-konventionerna, 

som åberopar individens rättigheter. Journalisten skriver angående den nya lagen om vård åt 

asylsökande m.fl. att lagförslaget ‖…upphäver principen om alla människors lika värde‖ (DN 

2008-05-11). Regeringens ställningstagande i frågan framstår som vi ser som mångtydig, 

innehållande korsande signaler beroende på vem som tillfrågas att tolka det ideologiska 

budskapet. Men enligt Liedman (Liedman & Nilsson 1989 s. 28-32) är det också just det som 
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kännetecknar ideologiskt laddade dokument, och sådana dokument kan exempelvis utgöras av 

debattartiklar. 

En aktör som står för sig själv är FN:s särskilda sändebud Paul Hunt. Han deltar 

själv som aktiv i debatten tillsammans med olika organisationer och omnämns också i ett flertal 

av de andra artiklarna vilket även gör honom till en passiv aktör. Följande citat är hämtat från en 

debattartikel av ett antal organisationer: 

FN:s särskilda rapportör för rätten till hälsa, Paul Hunt, har uppmärksammat den situation som 
idag råder i Sverige för papperslösa och asylsökande. Paul Hunt anser att dessa grupper inte får 
sin rätt till hälsa tillgodosedd och har därför officiellt uppmanat den svenska regeringen att 
ändra på detta (DN 2008-03-17). 

Förutom att Hunt är en aktiv respektive passiv aktör visar detta citat på hur hans namn i sig och 

den rapport han skrev för FN:s räkning även ses som ett argument i debatten; att nämna hans 

namn och hänvisa till rapporten blir till ett argument för att papperslösa personer ska ha rätt till 

offentlig sjukvård. FN är i mångas tycke synonymt med mänskliga rättigheter och alla människors 

lika värde och FN som organisation har också utarbetat flera konventioner som stärker dessa 

rättigheter. Jag tolkar det som att de som gör en hänvisning till FN och dess företrädare betraktar 

det som ett starkt argument, svårt för andra aktörer att säga emot.  

Detta avsnitt har synliggjort debattens aktörer och kortfattat sammanfattat de idéer 

som aktörerna uttryckt. I nästa avsnitt fortsätter analysen med tonvikt på debattens idémässiga 

och ideologiska innehåll. 

Idé och ideologi 

Den stora frågan i debatten rör huruvida sjukvård är en mänsklig eller medborgerlig rättighet. På 

detta följer en argumentation om huruvida det är rätt eller fel att erbjuda papperslösa personer 

offentlig sjukvård och vad staten bör och skall göra och vad den inte skall göra. I analysen kan tre 

ideologiska block urskiljas; medborgarskap, mänskliga och medborgerliga rättigheter samt välfärdsstatens roll 

varav den sistnämnda rymmer ekonomiska aspekter. Utifrån dessa tre teman kommer den 

fortsatta delen av analysen att presenteras. Kategorierna som framkommit i analysarbetet knyts 

till varandra och till dessa teman. 

Medborgarskap 

Medborgarskapet är centralt i ett flertal artiklar och har bland annat visat sig genom de språkliga 

uttryck som frekvent används av aktörerna. Dessa språkliga uttryck ser jag som manifesta i 

texten, medan innebörden av dem kan anses vara latent. Analysen har synliggjort innebörden, det 

vill säga gjort den manifest, och på så sätt har det ideologiska innehållet i resonemangen kunnat 

tolkas. Språkliga uttryck centrala för medborgarskapet förekommer i samtliga artiklar och de har 

indelats i två grupper varvid den första syftar på svenska medborgare och den andra på personer 

som inte är medborgare i Sverige, här benämnda med Khosravis term icke-medborgare (Khosravi 

2006). I första hand är det icke-medborgarna som omnämns - som ‖papperslösa‖. Termen 

papperslös förekommer i sexton av artiklarna och används således både av aktörer som 
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förespråkar rätten till sjukvård och av aktörer som inte gör det. Genom att aktörer med skilda 

ståndpunkter använder samma begrepp kan begreppet enligt min mening å ena sidan sägas vara 

‖neutralt‖, det ägs så att säga inte av någon sida i debatten. Å andra sidan kan det också uppfattas 

som värdeladdat och med en politisk implikation.  

Ett annat språkligt uttryck som förekommer ofta är ‖gömda‖. Det används i det 

närmaste synonymt med papperslösa och tangerar vid andra språkliga uttryck som åsyftar 

illegalitet. Det förekommer en rad sådana i debatten, exempelvis ‖personer som trots avvisning 

stannar i Sverige‖, ‖människor som saknar tillstånd att vistas i Sverige‖, ‖personer som gömmer 

sig undan avvisning‖ samt ‖illegala invandrare‖. Ibland används dessa uttryck för att rent faktiskt 

beskriva personernas situation, ibland för att peka på deras utsatthet och ibland för att påpeka det 

felaktiga i att vistas i Sverige illegalt. Följande citat ser jag som ett exempel på en manifest 

definition av ’gömda/papperslösa’, men i texten kan också en underton av att de papperslösas 

agerande är felaktigt spåras. Med detta menar jag att språkbrukets latenta ideologiska innebörd 

kring att vara papperslös kan tolkas i negativa termer:  

Gruppen gömda/papperslösa är före detta asylsökande som har fått avslag samt personer som 
inte sökt uppehållstillstånd och fått sin sak prövad. De är ålagda att lämna landet men väljer 
istället att gå under jorden (SvD 2009-11-29). 

Den ideologiska hållningen som framkommer i texten ovan kan jämföras med ett annat citat där 

aktören snarare uttrycker hur situationen ser ut och att papperslösa är att betrakta som en utsatt 

grupp: 

De papperslösa tillhör de mest sårbara grupperna i Sverige och är just dem som de 
internationella mänskliga rättigheterna är till för att skydda.[…]. De som trots avvisning stannar 
i Sverige hamnar i en socialt oerhört utsatt situation. […]. Det är i sammanhanget viktigt att 
framhålla att papperslösa tillhör de mest sårbara och marginaliserade grupperna i Sverige… 
(DN 2009-10-04). 

Här tolkar jag den latenta ideologiska innebörden som att den handlar om solidaritet med mindre 

välbeställda grupper och om allas lika rätt, framför att peka ut det oriktiga i att vistas i Sverige 

illegalt. Under nästa rubrik fortsätter analysen att diskutera hur grupperingen av människor leder 

till att vissa inkluderas och andra exkluderas. 

Inkludering och exkludering 

Gemensamt för de ovan nämnda språkliga uttrycken är att de syftar till att definiera människor i 

relation till vad de inte är – det vill säga medborgare – vilket gör att det uppstår en tydlig 

dikotomi mellan gruppen medborgare och gruppen icke-medborgare. I vissa fall nämns 

medborgarna och icke-medborgarna tillsammans, som i en artikel där det talas om ‖landets 

invånare‖ och ‖personer som uppehåller sig illegalt i Sverige‖ (SvD 2008-06-28). I andra fall 

nämns medborgarna inte explicit men åsyftas latent i texten genom att icke-medborgarna 

omskrivs. Följande citat exemplifierar detta, även om inte heller de papperslösa nämns explicit: 

En lagstiftning som särbehandlar eller utestänger vissa grupper är inte förenlig med 
grundläggande mänskliga rättigheter om lika värde och icke-diskriminering (SvD 2008-07-03). 
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Lokrantz Bernitz hävdar att medborgarskapet ‖deklassificerats‖. Med detta menar hon att 

medborgare och utlänningar i ett land har kommit att likställas allt mer. Detta till trots så finns 

det fortfarande vissa rättigheter som är förbehållna landets medborgare vilket gör att 

medborgarskapet inte skall värderas alltför lågt. Det ger en individ en identitet och en tillhörighet 

och dessutom möjligheten att ställa krav på staten (Lokrantz Bernitz 2008 s. 23). Att 

medborgarskapet alltjämt är av stort värde visas inte minst genom de papperslösa. I likhet med 

vad Lokrantz Bernitz hävdar, visar debattens språkbruk på att medborgarskapet i allra högsta 

grad både inkluderar och exkluderar. Analysen synliggör en tydlig uppdelning mellan medborgare 

och icke-medborgare – mellan svenskar och papperslösa personer. Att medborgarskapet blir en 

grund för inkludering och exkludering hävdar även Khosravi (2006 s. 287), genom lika rättigheter 

och skyldigheter för medborgarna inkluderas dessa i statsgemenskapen medan icke-medborgarna 

saknar den formella tillhörigheten och därmed stängs ute, exkluderas, från denna gemenskap. 

Medborgarskapet kan vidare kopplas till de två andra temana om rättigheter och välfärdsstaten, 

vilket visas längre fram.  

Legalitet och illegalitet 

Utöver medborgare och icke-medborgare, närmare bestämt svenskar och papperslösa, har 

analysen också gjort klart att det i debatten åsyftas en tredje grupp människor som står 

någonstans mellan de två andra; nämligen flyktingar och asylsökande. Termen asylsökande 

förekommer i elva av artiklarna och flyktingar i fem av dem. Jag har valt att benämna dessa 

‖paramedborgare‖ eftersom asylsökande och flyktingar inte åtnjuter samma rättigheter vad gäller 

hälso- och sjukvård som medborgare i övrigt, men heller inte står utanför lagstiftningen på det 

sätt som papperslösa personer gör. Lagförslaget som röstades igenom i riksdagen 2008 innehöll 

paragrafer som reglerar sjukvården för asylsökande, men utelämnade som bekant de papperslösa. 

Vad som dock blivit tydligt i analysen är att aktörerna i debatten inte alltid håller isär de 

papperslösa och de asylsökande, de sammanförs i en och samma grupp:  

När 349 riksdagsledamöter i dag skall trycka på knappen så handlar det bokstavligen om liv 
och död för asylsökande, gömda och papperslösa. […] Asylsökande, gömda och papperslösa 
har rätt till vård för att de är människor (DN 2008-05-20). 

Det problematiska i detta, menar jag, är att debatten tenderar att skapa associationer kring 

asylsökande och illegalitet och det faktum att papperslösa och asylsökande återkommande nämns 

tillsammans kan därför ge en icke avsedd effekt. Detta kan jämföras med Khosravis tankegångar 

om olika begrepp och termers etiska och politiska implikationer, vilket diskuterats tidigare 

(Khosravi 2006 s. 284-285). Trots att aktörerna kanske har för avsikt att visa på den socialt utsatta 

situation som både papperslösa och asylsökande befinner sig i, riskerar de att på ett latent plan 

snarare undergräva en negativ bild av asylsökande människor.  

Kategorin Legalitet/Icke legalitet, som fångat upp de språkliga uttrycken, har 

påvisats i samtliga artiklar. Den har synliggjort det använda språkbruket och den latenta 

innebörden av detta men också att en persons legala status är avgörande för den politiska, sociala 

och ekonomiska positionen i samhället. Beskrivningar av de papperslösas ‖utsatthet, ‖sårbarhet‖, 
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‖marginalisering‖ och risk för att ‖exploateras‖ förekommer i sex av artiklarna. Dessa 

beskrivningar åsyftar inte bara lagstiftningen kring hälso- och sjukvård utan även situationen på 

bostads- och arbetsmarknaden. En tydlig kedja framträder således i resonemangen mellan att vara 

legal medborgare, erhålla rättigheter och därmed en god samhällelig position eller mellan att vara 

illegal, sakna rättigheter och därmed en lägre social position. Vad gäller hälso- och sjukvård finns, 

som Baghir-Zadas studie och tidskriften The Lancet konstaterat, ett påtagligt samband mellan 

hälsotillstånd och tillgång till eller avsaknad av sjukvård, och tillgången till sjukvård avgörs av 

individens legala status (Baghir-Zada 2009 s. 367, The Lancet 2007 s. 2070). Detta gör att ett 

tydligt klassperspektiv enligt min mening kan urskiljas i vissa aktörers resonemang. En journalist 

drar, i sin kritik av en annan aktör, paralleller mellan de asylsökande och dåtidens underklass som 

stod utan sociala rättigheter: 

Hans resonemang påminner om det tidiga 1900-talets höger som istället för sociala rättigheter 
åt underklassen menade att det räckte med lite välgörenhet och generositet. Samma argument 
då som nu, men idag handlar det om 2000-talets underklass: de asylsökande (DN 2008-06-02).  

Uttalanden om marginalisering och utsatthet kan även användas på andra sätt, med andra 

ideologiska implikationer. Den borgerliga migrationsministern talar om risken för att gömda 

personer ‖far illa, exploateras och utnyttjas‖. Vidare lyfter han fram det problematiska och 

oriktiga i att, som han ser det, stanna kvar i Sverige vid avslag på asylansökan istället för att 

återvända till sitt hemland:  

Ska de (asylsökande som går under jorden, min anmärkning) då ha samma rättigheter som de 
som följer lagar och regler och betalar skatt? Ska vi bygga upp ett skuggsamhälle, där de som 
egentligen inte har rätt att vara här kan leva i någon form av permanent limbo där de själva 
dessutom riskerar att fara illa, exploateras och utnyttjas? En ny lagstiftning måste balansera 
humanitet för människor i behov av vård med strävan att inte skapa ett sådant skuggsamhälle 
(DN 2008-05-15). 

Jag menar att ‖risken för exploatering och utnyttjande‖ inte kan förstås utifrån ett klassperspektiv 

där individens möjligheter och begränsningar ses som centrala. Förvisso hävdar 

migrationsministern att ett ‖skuggsamhälle‖ vore negativt för de papperslösa som grupp, men 

framförallt destruktivt för samhället. Även om inte några språkliga termer förekommer i texten 

görs på ett mer eller mindre latent plan en uppdelning mellan olika grupper – mellan de som gör 

rätt och de som bryter mot lagen. Här kan därmed den tidigare påvisade dikotomin mellan 

medborgare och icke-medborgare urskiljas. Lokrantz Bernitz (2008 s. 23) hävdade ju, 

medborgarskapets deklassificering till trots, att vissa rättigheter är förbehållna medborgarna. Det 

kan vi också se i denna debattartikel, men också att migrationsministern tycks sätta ett samband 

mellan att vara medborgare och att följa lagstiftningen och att det därav ska vara skillnad på 

medborgarna och icke-medborgarnas rättigheter. 

Aktörerna använder också språkliga uttryck för att åskådliggöra vad de anser vara 

andra aktörers ideologi, genom att ‖låna‖ termer som de menar exemplifierar de andras 

uppfattning. Detta kan illustreras genom en av aktörernas tal om ‖ovärdiga‖ patienter i en 

diskussion om det nya lagförslaget, se citatet:  
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Enligt detta förslag skall hädanefter varje möte mellan läkare och patient i Sverige inledas med 
en selektion. Det gäller att skilja de fullvärdiga patienterna, som skall behandlas enligt 
medicinska kriterier, från de ovärdiga, som skall hanteras enligt politiska önskemål (DN 2008-
05-11). 

Jag tolkar det som att denne aktör, en journalist, menar att det bland vissa andra aktörer finns en 

människosyn, en ideologi, som inte värderar alla människor lika. Journalistens åsikt är däremot att 

alla, oavsett nationell tillhörighet, har rätt till sjukvård vilket han knyter till ett ideologiskt 

resonemang om humanitet och allas lika värde.  

Medborgarskapet som begrepp 

Det förekommer inte i någon av artiklarna en definition av begreppet medborgarskap. Detta gör 

att det kring begreppet råder ‖tysta förutsättningar för resonemanget‖. Läsaren förväntas vara 

införstådd med vad som avses med begreppet eftersom det av utrymmesskäl inte kan redovisas i 

sin helhet i texten (Liedman & Nilsson 1989 s. 25). Resonemangen som ideologiskt kan härledas 

till idéer om medborgarskapet rymmer också ‖överensstämmelser i verklighetssyn‖ (Liedman & 

Nilsson 1989 s. 25). De som hävdar att rätten till sjukvård skall vara knuten till medborgarskapet 

delar en verklighetssyn kring vad ett medborgarskap medför för individen. Denna verklighetssyn 

delas inte av dem som hävdar att det är de mänskliga rättigheterna som ska ligga till grund för 

vem som ska få vård. För dem lyser texten igenom av tveksamma slutsatser och utelämnanden av 

fakta, till exempel vad gäller de mänskliga rättigheternas universalitet.  

Mänskliga och medborgerliga rättigheter 

De mänskliga rättigheterna är ett annat begrepp som det råder överensstämmelse i verklighetssyn 

och tysta förutsättningar kring. Även om förespråkarna för de papperslösas rätt till vård 

framhåller att hälsa är en av de mänskliga rättigheterna saknas redogörelser för vad som ryms mer 

precist i dessa rättigheter. Några anför rätten till hälsa genom att referera till FN-deklarationen 

men det är inte något som kan ses generellt i artiklarna. Istället förväntas läsaren känna till 

innebörden av de mänskliga rättigheterna, och kring dessa råder således tysta förutsättningar. 

Bland förespråkarna finns därmed även en överensstämmelse i verklighetssyn gällande rätten till 

hälsa medan andra finner fel och utelämnanden av fakta i resonemanget, bland annat gällande 

medborgarskapets betydelse för individens rättigheter. 

Solidaritet över gränser 

Flera kategorier kan knytas till de mänskliga och medborgerliga rättigheterna, som utgör 

analysens andra tema. Dessa kategorier, Rättigheter, Skyldigheter och Etiska principer, är också 

sammanlänkade med varandra. De etiska principerna medför rättigheter för individen och 

skyldigheter för staten, i form av konventioner och annan lagstiftning. Flera av aktörerna berör 

dessa frågor och de ideologiska resonemangen kan sammanfattas utifrån några ledord: humanitet, 

solidaritet och moralitet. Dessa resonemang kan, förutom att återfinnas i internationella 

konventioner, delvis också kopplas till SOU-rapporten Vårdens svåra val som berör vårdetiska 

prioriteringar och som anlägger en människovärdes- och solidaritetsprincip som grund för sådana 
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(SOU 1995). Främst är det gruppen läkare som framträder med denna typ av ideologiska 

resonemang. Följande citat är taget från en artikel författad av den i debatten aktiva läkaren:  

Vi är många som påpekat det absurda i att just denna sårbara grupp (de papperslösa, min 
anm.), skall särbehandlas och diskrimineras i vården, att vi som vårdpersonal skall behöva lägga 
upp utredningar och behandlingar inte utifrån patientens medicinska behov, inte utifrån 
vetenskap och beprövad erfarenhet utan utifrån tretton olika ‖migrationskriterier‖. […]. 
Skattesmitare, Englamördare, pedofiler, licensskolkare, gängledare och nazister, alla har de rätt 
att få sina vårdbehov bedömda på samma villkor som alla andra (DN 2008-05-20). 

Läkaren agerar i debatten (och i sitt yrke) i enlighet med sina yrkesetiska koder, som starkt 

betonar att det är den medicinska bedömningen som ska ligga till grund för vem som ska få vård, 

inte patientens bakgrund. Det blir genom analysen tydligt hur de etiska koderna, ideologin, ligger 

till grund för hur läkarna agerar i olika situationer. Etiken utgör så att säga karta och kompass för 

handlandet, den skapar normer som vägleder och legitimerar handlingar, precis så som Liedman 

definierar ideologi (Liedman & Nilsson 1989 s. 29-30). 

Även organisationerna som deltar aktivt i debatten lutar sig mot ett ideologiskt 

resonemang som kan knytas till de mänskliga rättigheterna, citatet nedan exemplifierar:  

Papperslösa vuxna och barn har idag inte tillgång till hälso- och sjukvård trots att Sverige har 
förbundit sig att respektera de mänskliga rättigheterna, där rätt till hälso- och sjukvård ingår 
(SvD 2008-03-17). 

Men om läkarens tonvikt legat på de etiska principerna lyfter organisationerna snarare upp 

rättigheter och framförallt skyldigheter i sin argumentation. Det handlar då förutom 

deklarationen om de mänskliga rättigheterna, om olika FN-konventioner som Sverige som stat 

ratificerat och således har förbundit sig att följa. Dessa konventioner, tillsammans med svensk 

och europeisk lagstiftning, ger staten skyldigheter i förhållande till individen som organisationerna 

åberopar som stöd för att de papperslösa ska få rätt till hälso- och sjukvård. Ett starkt argument 

är att hänvisa till FN:s särskilda rapportör Paul Hunt och till den rapport han skrivit (Hunt 2007), 

vilket görs i samtliga artiklar författade av olika organisationer. Genom att göra detta anförs både 

rättigheter för individerna, de papperslösa personerna, samt skyldigheter och förväntade 

åtaganden från statens sida. Skyldigheter är således även det ett begrepp som det råder 

överensstämmelse i verklighetssyn kring, vilken delas av de organisationer som deltar i debatten. 

Att denna verklighetssyn inte delas av alla blir dock uppenbart då även andra aktörer i debatten 

lyfter fram lagstiftningen, statens skyldigheter, som ett argument för att endast medborgare ska 

erhålla offentligt finansierad sjukvård.  

I en annan artikel, författad av tre läkarstudenter, påpekas det orimliga i att hälso- 

och sjukvård endast skall erbjudas om där finns en ‖förmåga till motprestation‖ (DN 2008-03-

08). De syftar då på en annan aktör, en privatperson, som uttalat sig mot att papperslösa 

personer, som varken är medborgare i Sverige eller betalar skatt, ska få ta del av sjukvården. 

Enligt privatpersonen är sjukvården ett ‖medborgerligt intresse‖ i ett ‖samhälle byggt på 

rättigheter och skyldigheter‖ (DN 2008-02-29). Kring begreppen rättigheter och skyldigheter 

råder som sagt överensstämmelser i verklighetssyn. Att alla inte instämmer i dessa blir i analysen 
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synligt eftersom även de som hävdar papperslösa personers rätt till offentlig sjukvård lyfter fram 

rättigheter och skyldigheter i sin argumentation. Då är det istället det universella i 

rättighetsbegreppet som åsyftas och istället för nationella lagparagrafer framhålls internationell 

lagstiftning.  

Solidaritet inom gemenskapen 

Utöver de läkare som deltar i debatten kan de etiska koderna även sägas fungera som vägledning 

för landsting och enskilda sjukhus. Dessa deltar inte aktivt i debatten men kan ses som passiva 

aktörer genom att det i artiklarna hänvisas till PM och riktlinjer som utfärdats. I en artikel nämns 

till exempel Region Skåne och Västra Götalandsregionen, som är några av de landsting som 

utfärdat egna PM och riktlinjer:  

På flera håll har Region Skånes och Västra Götalands beslut att vägra följa bestämmelsen att 
papperslösa inte ska ha full rätt till subventionerad sjukvård i Sverige hyllats som ett utmärkt 
exempel på civilkurage och generositet. Men det är ingen svår sak att vara modig och frikostig 
med andras pengar (SvD 2008-06-29). 

Artikelförfattaren, som är journalist, instämmer inte i den ‖hyllning‖ av ‖civilkurage och 

generositet‖ som han menar att sjukhusens agerande lett till eftersom han ser det som orimligt att 

människor som uppehåller sig illegalt i Sverige ska kunna få vård på samma villkor som landets 

medborgare. Här är det, istället för universella rättigheter och solidaritet, medborgarskapet som 

ligger till ideologisk grund för aktörens åsikter. I Rothsteins definition av välfärdspolitiken 

poängteras förvisso att diskriminering inte förekommer då denna är av generell karaktär. 

Samtidigt utgår välfärdspolitiken ifrån medborgarskapet, det är medborgarna som garanteras vissa 

‖grundläggande resurser‖ (Rothstein 2002 kap. 6). En sådan resurs kan då tolkas som hälso- och 

sjukvård.  Man kan också, anser jag, tänka sig att solidaritet som begrepp även kan förklara varför 

vissa aktörer inte anser det riktigt att erbjuda vård till papperslösa personer. I detta sammanhang 

uppfattas solidariteten i första hand vara avsedd för personer inom samma grupp, av samma 

nationalitet - det vill säga för svenskarna. Solidariteten sammankopplas därmed med, vad 

Anderson benämner, den föreställda gemenskapen (Anderson 1992).  

Det finns som vi har sett en stark enighet hos vissa av aktörerna kring att de 

mänskliga rättigheterna, som är av universell karaktär, skall ligga till grund för beslut om vem som 

skall få vård. I och med att de är universella har alla rätt till sjukvård, oavsett var man befinner sig, 

är född eller vilken nationell tillhörighet man har. Dock finns i debatten också en markant 

ideologisk skiljelinje mellan dessa aktörer och dem som delar en annan verklighetssyn, som utgår 

från att det nationella medborgarskapet ligger till grund för individens rättigheter. Underförstått i 

det senare resonemanget, på vissa håll latent i texten och i andra mer manifest uttalat, är idén om 

medborgarskapets förpliktigande. Individen förväntas följa lagstiftningen och betala skatt, 

därmed kan rättigheterna erhållas. De papperslösa följer inte lagstiftningen då de uppehåller sig 

illegalt i landet och de betalar heller inte skatt eftersom de, om de arbetar, gör det svart. På så sätt 

saknar de alltså enligt vissa aktörer rätt till sjukvård. Den aktör som citerades angående hyllning 

av civilkurage och generositet menar att det är skillnad på ‖rättigheter som innebär skyldigheter 
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för andra att punga ut med pengar‖ och ‖rättigheter som innebär att man blir lämnad i fred och 

har sin frihet att göra som man vill‖ (SvD 2008-06-28). Förutom att det återigen blir synligt hur 

begreppet rättigheter innebär olika saker för olika aktörer finns det i detta resonemang en liberalt 

hållen ekonomisk implikation kring vad staten bör göra och inte bör göra. Ekonomiska aspekter 

är något som diskuteras vidare under nästa tema, välfärdsstatens roll.    

Politisk ambivalens 

Analysen visar på korsande signaler i texten hos gruppen politiker. I en artikel, författad av fyra 

politiker, diskuteras eventuella lagändringar som ska utöka de papperslösa personernas rätt till 

subventionerad hälso- och sjukvård samtidigt som man betonar ‖intresset av att upprätthålla en 

reglerad invandring‖ (SvD 2008-05-20). I denna artikel saknas ett manifest ställningstagande och 

analysen av det latenta innehållet kan sägas visa på en ambivalent hållning. I detta sammanhang 

ska också påpekas att borgerliga landstingspolitiker i en artikel framhåller papperslösa personers 

‖fullständiga rätt till vård‖ (SvD 2008-05-19). De stödjer inte migrationsministern och 

lagförslaget om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och kritiserar regeringens hållning i 

frågan. Även inom de politiska partierna finns således ideologiska skiljelinjer och när idéerna 

framförs sänds korsande signaler ut om vilken politik partierna vill föra.  

Välfärdsstatens roll  

Det tredje och avslutande temat i analysen är välfärdsstatens roll. Det binder i mångt och mycket 

samman de övriga två som handlat om individens förhållande till medborgarskapet och till de 

mänskliga och medborgerliga rättigheterna. Texten nedan summerar således ihop resonemangen 

som förts ovan. Utöver det belyser den hur Sveriges förhållande till omvärlden framställs i 

artiklarna och ekonomiska aspekter av välfärdsstaten.  

Sverige i världen 

Kategorin Verklighetsbild/framtidsscenario visar på hur vissa aktörer ser en risk med att erbjuda 

vård till papperslösa personer, eftersom det kan sända ut signaler till omvärlden om att Sverige är 

ett allför generöst land. Kategorin synliggör även vilken roll aktören anser att välfärdsstaten ska 

ha: 

Svensk sjukvård har inget världsuppdrag. Om vem som helst finge nyttja den skulle 
upptagningsomårdet bli i största laget. Man kan inte bortse från risken att människor söker sig 
hit i vårdsyfte (DN 2008-02-29). 

Detta citat är hämtat ur privatpersonens insändarartikel. Underförstått, latent i texten, finns en 

uppfattning om att en sådan generositet skulle medföra en alltför omfattande invandring. Också i 

andra artiklar kan denna uppfattning skönjas, även om privatpersonen uttrycker sig mer explicit 

än andra aktörer. Gemensamt hos dessa aktörer finns dock en oro för att om papperslösa 

personer ges rätt att få ta del av den svenska välfärden kan det leda till ‖vårdturism‖ eller till att 

alla asylsökande och flyktingar tror att de kommer att få stanna i Sverige. Andra menar att en 
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sådan oro är obefogad, som journalisten som hävdar att: ‖det är löjligt att inbilla sig att mannen 

som får insulin basunerar ut det över hela världen och omkullkastar vår asylpolitik‖ (DN 2008-

05-19). 

Utöver oron för ‖vårdturism‖ som latent förekommer i vissa resonemang har 

kategorin Verklighetsbild/framtidsscenario också synliggjort farhågor om ett ‖skuggsamhälle‖. 

Exempelvis lyfter den borgerliga migrationsministern fram skuggsamhället i sin argumentation 

för varför rättigheterna inte bör vara desamma för papperslösa personer som för landets 

medborgare. Om vi ger personer som vistas i Sverige utan legal status rätt till den offentliga 

sjukvården skapas enligt ministern ett samhälle där vissa människor lever utanför detta. Till viss 

del rör sig resonemanget om en verklighetsbeskrivning, det finns ju redan personer som lever 

gömda i vårt samhälle, och till viss del rör det sig om ett framtidsscenario, som kan bli följden av 

att rätten till hälso- och sjukvård utökas till att omfatta även papperslösa personer. 

En annan aktör, en journalist, skriver: 

[…] genom att skapa rätt till vård och skolgång skapas en offentlig sanktionering av ett liv 
utanför lagen, ett liv med foten halvvägs inne – men händerna bakbundna. […] att hävda att 
gömda har rätt till nästan allt som medborgaren har ligger nära att argumentera för en fri 
invandring (SvD 2009-11-29). 

Denna journalist kopplar som vi kan se i citatet samman debatten om rätten till sjukvård med 

asyl- och invandringspolitiken i stort. Andra, som åberopat de mänskliga rättigheterna i sitt 

resonemang, har istället hävdat hur viktigt det är att hålla isär dessa två. De menar att 

migrationspolitik är en sak, vårdpolitik en annan. Om omöjligheten i att separera dessa skriver 

Baghir-Zada (2009), något som jag återkommer till i resultatdiskussionen längre fram.  

Även andra bilder av välfärdsstaten framkommer i analysen, bland annat den av 

Sverige som ett solidariskt land. Ett antal organisationer som samlats kring en debattartikel 

skriver att ‖Sverige är ett land med lång tradition av solidaritet med utsatta grupper‖ (SvD 2008-

3-17). Latent i texten ryms en sorts självkritik och också en skam över hur Sverige som stat 

bemöter papperslösa personer. DN skriver, som tidigare diskuterats, också i en ledare med 

hänvisning till omröstningen av den nya lagen ‖att man skäms lite över att vara svensk‖ (DN 

2008-05-22). Ofta refereras i denna kontext till FN och mer specifikt till dess särskilde rapportör 

för rätten till hälsa, Paul Hunt. Den kritik som han framförde i sin rapport förs fram och citeras. 

Följande citat anspelar inte så mycket på självkritik men likväl på en kritik av den politik som 

regeringen för:  

Inte heller kan Billströms lag vara tillkommen av fruktan för ‖vårdturism‖, ty […] finns inga 
belägg i Europa för ett sådant fenomen. Och inte kan det vara av omsorg om Sveriges rykte i 
världen, eftersom vi blir garanterat uthängda av FN (DN 2008-05-11). 

Den latenta ideologi som ligger bakom detta uttalande menar jag kan sammanfattas genom orden 

humanitet, solidaritet och moralitet. Sverige som land skall enligt aktören vara solidariskt och våra 

handlingar skall bygga på humanitet och moralitet. Han jämför också i artikeln Sverige med vissa 

andra länder i Europa vars lagstiftning ger papperslösa fri alternativt subventionerad hälso- och 

sjukvård. På ett sätt ser jag en likhet mellan diskussionen om ‖vårdturism‖ och ‖skuggsamhällen‖ 
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och den om hur Sverige kan komma att uppfattas ute i världen. De rymmer alla på ett latent plan 

farhågor kring samhället och nationen, men är av olika art. Vissa aktörer hyser oro för att 

människor ska söka sig till vårt land och den generösa välfärdsapparat vi har, andra 

problematiserar hur tillgången till sjukvård kan medföra att ett parallellt samhälle byggs upp vid 

sidan om det officiella, och ytterligare andra bekymrar sig för Sveriges rykte i världen.  

Välfärdsstatens inkludering och exkludering 

I diskussionerna om välfärdsstatens roll finns exempel på tysta förutsättningar för resonemangen. 

Dessa gäller statens roll i allmänhet och välfärdsstatens roll i synnerhet. Sådana tysta 

förutsättningar rör bland annat resurser och behov och kring dessa finns i debatten också 

överenskommelser i verklighetssyn. Till exempel delar vissa aktörer bilden av vilka som ska 

inkluderas och vilka som ska exkluderas, närmare bestämt vilka villkor som måste uppnås för att 

få ta del av välfärden. Ett sådant är medborgarskapet, ett annat att man betalar skatt och dessa 

villkor påtalas som vi sett av bland andra migrationsministern och privatpersonen som deltar i 

debatten. Tillgången till välfärden, i det här fallet sjukvården, är alltså avhängigt den legala status 

en individ har och på så sätt kopplas kategorierna legalitet/icke legalitet och Välfärdsstaten 

samman. På så sätt kan även resonemangen knytas till Khosravis och Lokrantz Bernitz teorier om 

medborgarskapets inneslutning och uteslutning (Khosravi 2006 s. 284, 287, Lokrantz Bernitz 

2008 s. 28).  

Överensstämmelse i denna verklighetssyn delas dock inte av alla aktörer. Vissa 

finner fel och faktautelämnanden i texten eftersom de menar att de mänskliga rättigheterna står 

över de medborgerliga. På så sätt bör alla människor, även de papperslösa, enligt detta 

resonemang ha rätt till hälso- och sjukvård. Företrädarna för ett antal organisationer, som 

formulerat sin debattartikel som ett öppet brev till partiledarna i regeringen, skriver: 

Vi förväntar oss att socialdepartementets direktiv till utredningen om papperslösas rätt till 
hälso- och sjukvård beaktar den kritik och uppmaning som FN:s särskilda rapportör för rätten 
till hälsa, Paul Hunt, framfört. Nämligen att utsatta och marginaliserade grupper, såsom 
papperslösa och asylsökande, ska erbjudas hälso- och sjukvård på lika villkor som övriga 
invånare i Sverige (SvD 2008-07-03). 

Texten innehåller, utöver resonemanget om att mänskliga rättigheter står över medborgerliga 

sådana, argument för att välfärdsstaten inte har rätt att särbehandla någon. Aktörens bild av 

välfärdsstaten liknar den modell som Rothstein byggt upp av en välfärdsstat av generell karaktär 

och på så sätt kan denna modell illustrera en överenskommelse i verklighetssyn (Rothstein 1992 

kap. 1). En annan sida i resonemanget kan tolkas som att Sverige som stat måste vara solidariskt 

med utsatta grupper och att det därför är av mindre betydelse om personerna vistas i landet på 

legal grund eller inte.  

Ekonomiska aspekter av välfärdsstaten 

Slutligen tas också de ekonomiska aspekterna upp i diskussionen om huruvida papperslösa 

personer skall erbjudas subventionerad vård eller inte. Särskilt uttrycker den privatperson som 
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deltar i debatten en oro för att välfärden inte ska räcka till om staten är alltför generös mot andra 

grupper än medborgarna:   

FN-rapportören Paul Hunts åsikt att personer utan uppehållstillstånd skulle ges samma 
vårdförmåner som bosatta kan inte få stå oemotsagd. Sjukvård är ett medborgerligt intresse, en 
del av ett fungerande samhälle byggt på rättigheter och skyldigheter och där lagar följs. 
Ingenstans kan man få sjukvård utan motprestation. Därför menar jag att den nuvarande 
ordningen för vård till utlänningar är human, eftersom hänsyn tas såväl till länsinvånarna som 
till de utlänningar som råkar bli akut sjuka här. Att lagreglera fri eller subventionerad hälso- och 
sjukvård till personer utan legas status vore orimligt (DN 2008-02-29). 

Här råder enligt min mening en tyst förutsättning kring att välfärdens resurser är begränsade och 

att de som har rätt till dessa begränsade resurser i första hand är medborgarna, det vill säga 

svenskarna. Att betala skatt upprätthåller välfärdsapparaten och ett villkor för att ta del av denna 

blir således att man är svensk. Aktörens ideologiska resonemang kan även tolkas i termer av att 

de papperslösa ses som en belastning, som utgör kostnader som inte ryms inom budgeten. En 

annan aktör, en journalist, diskuterar också ekonomiska aspekter, men ur en helt annan synvinkel: 

Det kan inte vara av ekonomiska skäl. Christian Foster vid länsstyrelsen uppskattar att om 
landstinget inte diskriminerade någon papperslös skulle utgifterna öka med 15 miljoner, en halv 
promille av budgeteten, kostnaden för en ny spårvagn på Nockebybanan. Ur ekonomisk 
synvinkel är förslaget snarast kontraproduktivt: Obehandlade sjukdomar förvärras, folk 
kommer in akut och måste behandlas ändå, fast till ett högre mänskligt och annat pris (DN 
2008-05-11). 

Aktören hänvisar som vi ser till en utredare på Länsstyrelsen som visat att vården av papperslösa 

personer utgör en marginell del av budgeten, och att den akuta vården, som papperslösa har rätt 

till, är betydligt dyrare än förebyggande behandling inom primärvård. På så sätt blir de 

ekonomiska aspekterna ett argument för att ge papperslösa personer rätt till hälso- och sjukvård. 

Sammanfattningsvis för de idéer som presenterats under denna rubrik är att de 

berör frågan om välfärdsstatens roll. Vem skall staten och välfärdsapparaten vara till för? Denna 

fråga återkommer som vi sett hos flera aktörer men att det råder delade meningar därom är 

tydligt. Framförallt rör diskussionen politiskt ideologiska tankegångar om statens agerande i 

förhållande till individen. Beroende av vilken ideologisk plattform som aktörerna baserar sina 

resonemang på framträder olika värderingar och normer för handling, vilket i sin tur legitimerar 

olika politiska åtgärder – att subventionera eller inte subventionera hälso- och sjukvård åt 

papperslösa personer.   

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien är en kvalitativ textanalys och syftet har besvarats med hjälp av idé- och ideologianalysen 

som metod. Eftersom fokus var offentlig medial debatt utgjordes det empiriska materialet av två 

morgontidningars debatt-, ledar- och insändarsidor. Ett annat tänkbart material hade varit olika 

former av partipolitiska texter, såsom motioner och propositioner från riksdag och regering, 

vilket skulle lyft eventuella partipolitiska skillnader i frågan. Eftersom syftet inte specifikt var att 
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klarlägga partipolitiska åsiktsskillnader ansåg jag istället att en analys av morgontidningarnas 

debatt- och ledarsidor lämpade sig bättre, då dessa på ett bra sätt kan sägas illustrera offentlig 

medial debatt. Andra typer av tidningsartiklar såsom reportage har exkluderats samt artiklar som 

inte varit relevanta för ämnet, men som ändå påträffats genom sökningen. Till en början fanns en 

tanke om att ha debattserien från DN som huvudmaterial i analysen och att fokus skulle ligga på 

just den debatten och dess aktörer och idéer. Det blev dock relativt snart tydligt att denna debatt, 

förutom att handla om papperslösas rätt till vård, även berörde asyl- och migrationspolitiken i 

allmänhet. För att hålla analysen till studiens syfte blev det därför riktigare att bredda materialet 

och plocka in fler artiklar. Att inkludera insändare av privatpersoner gjordes med motiveringen 

att dessa skulle fånga allmänhetens åsikter, vilka måste anses utgöra en del av en offentlig medial 

debatt. Det hade varit önskvärt med ett antal artiklar från ett senare datum, men att det inte 

påträffats får helt enkelt tolkas som att debatten var som mest ‖het‖ i samband med att 

lagförslaget om hälso- och sjukvård till asylsökande m.fl. röstades igenom 2008. Tänkas kan att 

debatten blossar upp på nytt då den aviserade utredningen blir färdig. I kommittédirektivet till 

denna utredning står att den ska komma med förslag till hur en utvidgad rätt till subventionerad 

sjukvård kan utformas i relation till internationella åtaganden samt till nuvarande reglering. 

Samtliga riksdagspartier har dessutom signalerat att man vill utöka de papperslösas rätt till vård. 

Frågan är då om källan till debatten är upplöst och om de senaste två-tre åren suddat ut de 

ideologiska skiljelinjer som denna analys visat på? Detta återstår att se och givetvis hade det varit 

intressant att göra en uppföljande studie när utredningen är klar. 

 Kvalitativa metodböcker ger sällan tydliga hänvisningar till hur en analys ska gå till, 

konkret steg för steg. Detta kan skapa en osäkerhet kring om man som användare tolkat metoden 

rätt. Jag har dock tagit fasta på Bergström och Boréus ord om att syftet ska vägleda 

tillvägagångssättet och därefter försökt vara konsekvent i analysarbetet (Bergström & Boréus 

2000 s. 176). Efter vad i huvudsak Liedman och Beckman skrivit om idé- och ideologianalys har 

ett tillvägagångssätt utarbetats och genom metodavsnittet samt analysexemplet ges läsaren 

möjlighet att sätta sig in i hur analysen gått till (Beckman 2005, Liedman 1980, Liedman & 

Nilsson 1989).  

 Att som med Beckmans ord (2005 s. 17) göra en aktörcentrerad studie gav ett 

analytiskt djup och medförde att grupperingar bland debattörerna kunde urskiljas, vilka sedan 

kunde kopplas till det idémässiga innehållet. Att i huvudsak samma grupper av aktörer förekom 

både bland de aktiva och de passiva aktörerna talar för att analysen synliggjort debattens aktörer, 

både de som förekommit manifest och latent. Enligt Liedman är ideologier norminriktade och 

legitimerar handling. Även yttranden ses som en form av handling (Liedman & Nilsson 1989 s. 

29-30). Sett till denna studie tolkar jag det som att debatten drivits av olika samhällspolitiska 

grupper och att den ideologi de lutar sig mot legitimerar handling; olika handling beroende av 

vilken ideologi som tillämpas. Politikerna, mer bestämt riksdagspolitikerna, agerade genom 

omröstning av lagförslaget kring hur vård åt asylsökande m.fl. ska regleras. Läkare och annan 

vårdpersonal står upp för de papperslösas rätt till vård genom att åberopa sina yrkesetiska koder. 

Denna grupp agerar också utanför debatten, för de papperslösa, genom att erbjuda vård på 
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inofficiella vårdinrättningar runt om i landet. Journalisterna agerar genom det skrivna ordet. För 

dem blir handlingen att författa en debattartikel som, beroende på vilken ideologi de anser riktig, 

antingen talar för eller emot rätten till vård.  

Resultatdiskussion  

Syftet med den här studien har varit att belysa hur offentlig medial debatt om papperslösa 

personers rätt till vård ser ut i Sverige. Frågeställningarna har berört vilka aktörer som är synliga i 

debatten samt vilka idéer de framfört och på vilken ideologisk grund dessa vilar. Kärnan i 

debatten kan sägas handla om huruvida sjukvård ska betraktas som en medborgerlig eller 

mänsklig rättighet. De sex kategorierna som identifierades i analysarbetet har sammankopplats 

med tre övergripande teman som utgör debattens ideologiska block. Dessa teman är 

medborgarskapet, mänskliga och medborgerliga rättigheter samt välfärdsstatens roll.  

Offentlig medial debatt om papperslösa personers rätt till sjukvård kan sägas vara 

en del av migrations- och asylpolitiken och denna går på så sätt som en röd tråd genom artiklarna. 

Framförallt har den framträtt då aktörerna varit politiker eller journalister. Det centrala i analysen 

har dock varit just frågan om rätt till sjukvård och diskussioner om migrations- och asylfrågor i 

allmänhet har till största del uteslutits. Att dessa frågor inte går att frikoppla från debatten om rätt 

till sjukvård hävdar Baghir-Zada som i sin avhandling visar på hur det är orimligt att särskilja 

vårdpolitik från migrationspolitik eftersom papperslösa personers ohälsotillstånd är starkt 

beroende av den illegala status dessa personer har. Han ifrågasätter betydelsen av Rätt till alla-

initiativet för hälsotillståndet hos de papperslösa, eftersom deras illegala status och utsatta situation 

är faktorer som ger ohälsa (Baghir-Zada 2009 s. 367). På så sätt skulle man enligt min mening 

kunna tolka Baghir-Zada som en kritiker av hela debatten kring vård för papperslösa eftersom de 

som förespråkar papperslösa personers rätt till sjukvård menar att migrationspolitiken inte skall 

sammanblandas med vårdpolitiken – något Baghir-Zada menar är naivt och omöjligt. 

Angående debattens aktörer skall påpekas att materialet inte är tillräckligt stort för 

att dra några generella slutsatser kring vilka grupper i samhället som är för respektive emot 

papperslösa personers rätt till offentlig sjukvård. Dock kan vissa konklusioner dras av analysen. 

Minst förvånande är kanske att samtliga läkare i debatten uttrycker att sjukvård bör erbjudas 

papperslösa personer, då det i enlighet med läkarkårens yrkesetik inte får vara den nationella 

tillhörigheten som avgör vem som får vård (Läkarförbundet 2009). Läkarna agerar utifrån en 

ideologi som bygger på att alla, oavsett bakgrund, har rätt till vård. Även bland fackförbund och 

föreningar kopplade till sjukvården samt hos ideella organisationer och kyrkliga samfund uttrycks 

denna åsikt. Bland organisationerna hävdas att sjukvård är en mänsklig, inte medborgerlig, 

rättighet. Detta resonemang kan härledas till ideologier om alla människors lika värde och 

sammanfattas i den FN-rapport som Hunt skrivit (Hunt 2007). Bland journalisterna och 

politikerna visade sig ställningstagandet kring rätten till vård delat. Vissa åberopade universella 

rättigheter, andra lyfte fram medborgarskapet som grund för rätten till vård. Den enda 

privatperson som deltagit i debatten är starkt negativ till att papperslösa erbjuds subventionerad 

sjukvård och de idéer privatpersonen uttrycker grundar sig på ekonomiska aspekter, 
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medborgarskapsrättigheter samt en oro för att människor skulle söka sig till Sverige av hälsoskäl 

om papperslösa gavs rätt till hälso- och sjukvård. Även om denna person är negativ till att 

papperslösa erbjuds subventionerad sjukvård är det inte utifrån en person rimligt att dra några 

slutsatser kring allmänhetens hållning i frågan. Man skulle här kunna dra paralleller mellan en 

förmodad ‖vårdturism‖ som privatpersonen kan sägas ge uttryck för och de farhågor om ‖social 

turism‖ som uttrycktes i politiska sammanhang i samband med EU:s östutvidgning (Se 

exempelvis TT 031121 där Göran Persson gör ett uttalande, SVT:s program Uppdrag granskning 

från hösten 2003 eller den statliga utredningen av Berit Rollén). Det finns dock ingen forskning 

som tyder på att en utökad rätt till sjukvård skulle ha sådana konsekvenser. Inte heller orsakade 

östutvidgningen någon betydande invandring av sociala skäl. I en studie gjord av organisationen 

Läkare i världen uppger sex procent att de emigrerat till Europa av hälsoskäl, trots att närmare 

sexton procent av immigranterna led av en kronisk sjukdom som de kände till innan beslutet om 

att emigrera togs (Läkare i världen 2009 s. 76-78).  

Trots att flera källor pekar på att en utvidgad rätt till vård för papperslösa personer 

inte är särskilt kostsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv framträder just de ekonomiska 

aspekterna i flertal artiklar av olika aktörer. Khosravi hävdar att irreguljära immigranter av 

samhället betraktas som en belastning, att de på ett negativt sätt anses inverka på välfärden och 

ekonomin. I själva verket kostar de inte samhället någonting, bortsett från utvisningskostnader 

(Khosravi 2006 s. 296-301). Även Hunt påpekar i sin FN-rapport att frågan om de papperslösa 

personernas rätt till sjukvård inte i huvudsak bör handla om ekonomiska kostnader eftersom 

dessa bedöms vara obetydliga (Hunt 2007). Ändå visar analysen på hur vissa artiklar i debatten på 

ett mer eller mindre latent plan kretsar kring ekonomi och föreställningar om ökade statsutgifter 

som följd av en ökad invandring. Dessa idéer syns parallellt i debatten med andra idéer om 

solidaritet och humanitet där ekonomiska kostnader inte getts något utrymme alls. 

Prioriteringsutredningen (SOU 1995) förespråkar principerna om människovärde samt behov och 

solidaritet som grund för prioritering i vården, principer som kan kopplas till ett mänskliga 

rättigheter-perspektiv där solidariteten och humaniteten är centrala.   

 För att återgå till de idéer som kan betraktas som debattens kärna, det vill säga 

konflikten mellan vad som betraktas som medborgerliga respektive mänskliga rättigheter, kan de 

förstås utifrån ett universalistiskt respektive nationellt perspektiv. Lokrantz Bernitz skriver 

angående rättigheter av sådana slag att de bygger på en grundsats om lika värde och rättigheter, 

dels för mänskligheten, dels för folket i en stat. Många gånger går de in i varandra och blandas 

ihop och därav kan de inte alltid särskiljas på ett konsekvent sätt (Lokrantz Bernitz 2008 s. 184). 

Kan detta förklara varför det inte råder överensstämmelse i debatten? Debattörerna är helt enkelt 

inte överens om vad som avses med mänskliga respektive medborgerliga rättigheter och flera 

gånger talar de förbi varandra i debatten.  

Genom att förstå medborgarskapet som ett ‖instrument för nationell slutenhet och 

för social tillhörighet till en gemenskap‖ förklaras inte bara de papperslösas faktiska situation utan 

även vissa ideologiska resonemang i debatten (Lokrantz Bernitz 2008 s. 59). En av de bärande 

idéerna i argumentationen kring varför papperslösa bör exkluderas från den offentliga sjukvården 
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rör just nationell gemenskap. Tankegångarna kan härledas till Andersons tankar om nationen som 

en föreställd gemenskap (Anderson 1992). Som medlem i denna gemenskap har man rätt att 

åtnjuta vissa rättigheter, såsom rätten till offentlig hälso- och sjukvård. De som i debatten istället 

hävdar att de mänskliga rättigheterna skall ligga till grund för rätten till vård antar ett perspektiv 

bortom nationen som föreställd gemenskap. Exempelvis skiljer Hunt mellan rättigheter knutna 

till medborgarskapet, såsom rösträtten, och rättigheterna knutna till de mänskliga rättigheterna, 

såsom rätten till hälsa (Hunt 2007). Av Hunt och andra aktörer i debatten framställs 

medborgarskapet, och därigenom också den föreställda gemenskapen, som sekundärt i 

förhållande till de mänskliga rättigheterna. 

Nationalstatssystemet kan kopplas till debatten om de papperslösa personernas rätt 

till sjukvård på flera sätt. Khosravi menar till exempel att det uppstått ett dilemma för staterna i 

den meningen att FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna innehåller motstridiga 

rättigheter. Rätten till emigration erkänns men det gör inte rätten till immigration. Likaså har alla 

rätt till en nationalitet, men stater har ingen skyldighet att erbjuda immigranter ett medlemskap, 

det vill säga ett medborgarskap. I och med att vissa rättigheter är kopplade till just 

medborgarskapet fråntas vissa individer dessa, eftersom de står utan medborgarskap. 

Konsekvensen blir att samhället delar upp människorna i medborgare och icke-medborgare. 

Kontentan av Khosravis resonemang är att det i nationalstatssystemet uppstår en 

‖territorialisering‖ av de mänskliga rättigheterna i och med att dessa reduceras till 

medborgarrättigheter. Det här gör att de irreguljära immigranterna, de papperslösa, står utan 

rättigheter (Khosravi 2006). Khosravi syftar på situationen för papperslösa i stort, men ett 

exempel utgörs som vi kan se av frågan om rätten till sjukvård.  

I debatten synliggjordes hur språket inkluderar och exkluderar, genom språkliga 

uttryck framställdes personer som antingen legala eller illegala. Utifrån det förekomna 

språkbruket i debatten skapas en diskurs kring migration och illegalitet, där det papperslösa 

tillståndet kriminaliseras. En sådan diskurs är problematisk eftersom det inte är individen i sig 

utan den olovliga vistelsen i landet som är illegal. Detta resonemang kan tydligt knytas till 

Khosravis tankegångar om vilka termer som används i olika sammanhang, vilket tidigare 

diskuterats (Khosravi 2006 s. 284-285). Termen irreguljära migranter för inte med sig samma 

associationer som termen illegala invandrare och bidrar därför inte på samma sätt till diskursen.  

Debatten har som sagt mycket tydligt visat på att det finns en ideologisk skiljelinje 

mellan de som åberopar de mänskliga respektive de medborgerliga rättigheterna. Vissa aktörer i 

debatten lyfter fram den svenska lagstiftningen, statens skyldigheter, som ett argument för att 

endast medborgarna ska erhålla offentligt finansierad sjukvård. Andra aktörer lyfter fram de 

internationella bestämmelserna för att hävda allas rätt till lika vård. Det har genom analysen på så 

sätt blivit tydligt att rådande nationell lagstiftning och internationella bestämmelser kan tolkas på 

olika sätt. Det ska tilläggas att den svenska lagstiftningen av många betraktas som otydlig när det 

kommer till praktisk tillämpning, så även av sittande regering (Kommittédirektiv 2010:7 s. 10-11, 

Läkare i världen 2009 s. 11, Läkare utan gränser 2005 s. 7). Lagstiftningen kan på så sätt sägas 

innehålla korsande signaler på samma sätt som artiklarna eller andra ideologiskt laddade 
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textdokument kan göra (Liedman & Nilsson 1989 s. 28-32). Sammanfattningsvis skulle jag dock 

vilja hävda, både utifrån argumentationen i artiklarna och utifrån de faktiska lagbindande 

dokumenten, att den nationella lagstiftningen kan anses inkludera medborgarna men exkludera de 

papperslösa medan internationella konventioner kan anses inkludera samtliga.  

Lokrantz Bernitz hävdar dock att medborgarskapsbegreppet ständigt är i 

förändring (Lokrantz Bernitz 2008 kap. 2-3). Kanske kan man tolka den nu pågående 

utredningen kring Vård av personer som håller sig undan verkställighet av beslut och avvisning eller utvisning 

som ett led i en sådan förändring, en förändring som har sin grund i de globala processer 

samhället genomgår och som medför en allt större strömning av migranter. Studien av den 

mediala debatten om papperslösa personers rätt till vård har enligt min mening visat på den 

komplexitet som migration som samhällsfenomen för med sig. Olika handlingar legitimeras 

beroende på om rätten till vård sammankopplas med en ideologi som har sin grund i en oro för 

ekonomiska belastningar för välfärdsstaten, rädslan för skuggsamhällen eller med solidaritet med 

utsatta grupper. Handlingar som får konsekvenser inte bara för den enskilda individen utan för 

samhället i stort. 

Konklusion 

Fem typer av aktörer är i huvudsak aktiva i offentlig medial debatt om papperslösa personers rätt 

till vård: journalister, politiker, läkare, organisationer och privatpersoner. Utöver dessa kan även 

andra aktörer sägas vara synliga. Frågan om huruvida rätten till vård är en mänsklig eller 

medborgerlig rättighet genomsyrar debatten. Medborgarskapet, mänskliga rättigheter och 

välfärdsstatens roll är ideologiska block som går som en röd tråd och sammanfattar det 

idémässiga innehållet i debatten.   

Fortsatt forskning 

Då detta ämnesområde är relativt outforskat finns flera tänkbara ingångar till hur forskningen kan 

gå vidare. Exempelvis skulle fortsatta studier kunna granska partipolitiska skillnader i frågan. En 

sådan undersökning skulle bli intressant då denna studie visat på att politikerna på nationell och 

regional nivå inte alltid är överens, trots tillhörighet till samma politiska parti. Genom en analys 

av hur debatten förs i Sverige jämfört med övriga västeuropeiska länder skulle perspektivet kunna 

breddas till europeisk nivå, vilket är av intresse då frågan om papperslösa personer berör flera 

länder i EU och också därför kan betraktas som ett gemensamt problem att lösa. 
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