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Sammanfattning 
Vänster-högerskalan har alltid varit nära knuten till grundideologierna socialism, 

liberalism och konservatism. Det är också ur dessa som våra egna svenska partier är 

sprungna. Svensk politik har kännetecknats av konflikter mellan vänster- och 

högerblocket, bland annat plan- mot marknadsekonomi samt offentligt kontra privat 

ägande. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är de av våra riksdagspartier som bäst kan 

beskrivas med begreppet vänster. Moderaterna och Kristdemokraterna är de av dessa som 

uttrycket höger bäst passar in på. Idag påpekar vissa politiska teoretiker och statsvetare 

att denna klassiska vänster-högerskala blivit omodern och inte på ett riktigt sätt kan 

beskriva vårt alltmer komplexa samhälle. Ändå är de fortfarande de politiska begrepp 

som används flitigast av gemene man.  

 

Synen på offentlig och privat sektors storlek har sedan länge gått isär mellan de politiska 

blocken, men mycket tyder på att de börjat närma sig varandra till exempel genom att alla 

partier anammat fler liberala inslag. Civilsamhället som en tredje sektor har tidigare 

framhållits främst av högern, men har sedan 1980-talet och framåt blivit ett alltmer 

aktuellt ämne i vidare politiska kretsar. 

 

Psykiatrin är ett känsligt område som debatterats livligt efter de senaste årens dramatiska 

händelser. Detta har också blivit speciellt uppmärksammat på grund av den annorlunda 

ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting efter psykiatrireformen 1995, som 

innebär att dessa delar på huvudmannaskapet. 

 

Syftet med vår uppsats är i huvudsak att ta reda på om inställningen till den offentliga och 

de privata sektorerna fortfarande präglas av vänster-högerdistinktionen. Psykiatrin i Luleå 

används som fallstudie för att belysa ytterligare dimensioner av vårt huvudsyfte. 

 

Det står klart att vänster-högerfrågor fortfarande är den mest avgörande skiljelinjen 

mellan de politiska partierna, även om det redan nu kan anas en uppluckring av de 

traditionella positionerna. Några större skillnader mellan nationell och lokal nivå framgår 



inte. Inom psykiatrin i Luleå har dock omdömena angående tiden efter psykiatrireformen 

varit differentierade.  
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1 Inledning och metoddiskussion 

1.1 Bakgrund 
Vänster-högerdimensionen uppkom efter franska revolutionen och har sedan dess 

fungerat som en politisk distinktion mellan grundideologierna socialism, liberalism och 

konservatism och dess förgreningar. Sedan länge används uttrycken vänster och höger 

bland annat för att definiera politisk tillhörighet och ställningstagande i sakfrågor. 

Begreppen brukas dagligen av personer och partier såväl som organisationer och andra 

instanser i samhället. Svensk politik har kännetecknats av motsättningar mellan blocken 

vänster och höger gällande offentligt mot privat ägande och tidigare plan- mot 

marknadshushållning. De politiska aktörerna har dock rört sig längs den tänkta skalan 

över tiden. Av riksdagspartierna har Kristdemokraterna och Moderaterna under lång tid 

placerats till höger medan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna placerats till vänster. 

De övriga partiernas position har varit mer oklar.  

 

Trots vänster-högerskalans historiska betydelse anser många att den är förlegad och 

saknar relevans i dagens mångfacetterade samhälle, medan andra menar att denna 

politiska dimension i allra högsta grad är levande. Bland motståndarna kan nämnas den 

brittiske sociologiprofessorn Anthony Giddens och den amerikanske skribenten 

Lawrence Chickering som två av de främsta 1 . Den italienske statsvetaren Norberto 

Bobbio samt Per-Olof Bolander, kulturskribent på Finanstidningen, är istället uttalade 

förespråkare.  

 

Framför allt sedan slutet av 1990-talet har debatten om privatisering av den offentliga 

sektorn eskalerat. Ett antal statliga utredningar har tillsatts för att skapa underlag för 

utformandet av spelregler för privat verksamhet på den offentliga marknaden. I frågan 

om privatisering skiljer sig de politiska partierna åt i varierande grad. Traditionellt har 

vänsterblocket förespråkat ett stort offentligt ägande, medan högerblocket varit mer 

positiva till privatisering.  

 

                                                 
1 Internet 1 
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Fram till 1970-80-talet hade endast relationen mellan den offentliga sektorn och den 

privata belysts. Den privata sektorn syftade då endast på företag som drivs av 

vinstintresse. Under 1980-talet uppkom ett nytt begrepp, den tredje eller icke-

vinstdrivande sektorn med aktörer som arbetar ideellt. Denna innefattar allt från enskilda 

individer till frivilligorganisationer.2 

 

De senaste åren har ett antal tragiska händelser inträffat som fått oss och många andra att 

få upp ögonen för den svenska psykiatrin. Här kan bland annat nämnas mordet på Anna 

Lindh, vansinnesfärden i Gamla stan i Stockholm och mannen som i maj förra året 

attackerade flera personer med ett järnrör på Åkeshovs tunnelbanestation. 

Gärningsmännen anses i alla ovan nämnda fall ha mer eller mindre allvarliga psykiska 

störningar. Många av dem som begått denna typ av brott har sökt hjälp men blivit nekade 

eller utskrivna trots att behovet av vård funnits. Dessa händelser har varit mycket 

omdiskuterade och aktörer i debatten pekar på brister inom den psykiatriska vården. 

Vårdköerna är långa i många delar av landet och de psykiskt sjuka kan således få vänta 

länge innan de får den hjälp de behöver. Ovan nämnda problem anses till stor del ha 

uppstått efter nedläggningarna av de svenska mentalsjukhusen och psykiatrireformens 

genomförande 1995. 3 Reformen innebar att psykiatrin blev ett område vars 

ansvarsfördelning skiljer sig från andra vårdområden och där frivilligorganisationer och 

civilsamhället i stort kommit att få en stor betydelse. Dock är de tre sektorernas roller i 

sammanhanget en fråga där partiernas åsikter går isär. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att belysa hur grundideologierna konservatism, liberalism och 

socialism har utvecklats i relation till den klassiska vänster-högerskalan och sedan 

analysera detta i ett framtidsperspektiv. Detta ska utgöra basen för huvudsyftet, att utreda 

huruvida den traditionella positioneringen på vänster-högerskalan uppluckrats i frågan 

om storleksfördelningen mellan de tre sektorerna, offentlig, privat vinstdrivande och 

privat icke-vinstdrivande. För att konkretisera detta används psykiatrin i Luleå som 

                                                 
2 Isaksson, 1997 s. 13 
3 Internet 2, Internet 3, Internet 4 
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fallstudie. Därigenom avser vi också att se på om åsikterna rörande ansvarsfördelningen 

efter psykiatrireformen, samt till den tredje sektorn går isär mellan representanter från 

kommun och landsting. 

1.2.1 Frågeställningar 

• Hur har de tre grundideologierna, och deras förgreningar utvecklats i förhållande till 

vänster-högerskalan? Hur kan framtiden komma att se ut? 

• Föreligger fortfarande en vänster-högerdistinktion mellan V:s, SAP:s, Kd:s och M:s 

inställning till privata aktörer och vinst inom vården? 

• Hur vill partierna att storleksfördelningen mellan offentliga och privata vårdgivare 

inom psykiatrin i Luleå ska se ut? Hur motiverar de sina ställningstaganden?  

• Delat ansvar och tredje sektorn efter reformen – Existerar skillnader i inställning 

mellan kommun och landsting? 

 

1.3 Metod och material 
Den metod som används är kvalitativ och det huvudsakliga materialet har hämtats från 

för vår uppsats relevant litteratur inom de områden som rör den teoretiska delen såväl 

som psykiatrin. Exempel på detta är Bobbio - Vänster och höger och Markström - Den 

svenska psykiatrireformen. Vi har även använt oss av partiprogram, tidningsartiklar samt 

material från Internet, exempelvis är e-publicerade rapporter något vi nyttjat frekvent. 

Det har varit svårare än förväntat att hitta adekvat material, i synnerhet rörande vänster-

högerteorier behandlas dessa ofta inte i allmänna ordalag utan riktar sig mot en specifik 

fråga såsom exempelvis kärnkraften.   

 

Vi har utfört sammanlagt sex djupintervjuer på lokal nivå. Av dessa genomfördes fyra 

med en representant från vardera Kristdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och 

Socialdemokraterna i Luleå. Dessa partier valde vi eftersom de traditionellt ansetts 

tillhöra höger- respektive vänsterblocket. För att få in det nationella perspektivet har vi 

också studerat de utvalda partiernas program och då speciellt fokuserat på vård- och 

omsorgsaspekten. Detta eftersom kopplingen till fallstudien är beroende av den vinkeln 

för att analysen av relationen mellan nivåerna ska bli mer enhetlig. För att hitta 
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partirepresentanter som är insatta i psykiatrin i Luleå kontaktade vi några ledamöter i 

socialnämnden samt blev rekommenderade lämpliga personer av respektive partikansli. 

Vid samtliga fyra intervjutillfällen hade vi med oss en uppritad vänster-högerskala på 

vilken partirepresentanterna ombads att själva placera ut sitt parti. Intervjupersonerna fick 

också i procent markera den, enligt dem, optimala storleksfördelningen mellan de tre 

sektorerna, rörande psykiatrin i Luleå.  

 

De återstående två intervjuerna genomfördes således med två personer som arbetar med 

psykiatri i Luleå. Detta för att få en direkt inblick i hur psykiatrin fungerar, samt för att få 

ett annat perspektiv än det politiska. Den ena personen är Unni Ruhtberg, 

psykoterapiutbildad sköterska vid Vuxenpsykiatrin i centrum. Den andra är Ingela 

Lagerskog, chef på enheten för funktionshindrade på Socialförvaltningen, vilken 

innefattar både fysiskt och psykiskt funktionshindrade. Ruthberg är således anställd av 

landstinget och Lagerskog arbetar för kommunen. 

 

Alla intervjuer är ungefär 30 minuter långa och finns inspelade på minidisc. 

Frågeformulären finns bifogade som bilaga 1:1. Vi har skickat ut utskrifter av de delar av 

intervjuerna som använts i uppsatsen till de intervjupersoner som så önskat för 

godkännande.  

 

1.4 Avgränsningar 
Vi avgränsar oss till den allmänt vedertagna uppfattningen att vänster traditionellt stått 

för en stor offentlig ägande och höger för ett större privat dito. Det är därför i första hand 

offentlig kontra privat sektor som behandlas vid diskussioner kring vänster-högerskalan. 

Detta eftersom partiernas positionering enligt dem själva varierar beroende på vilken 

fråga det gäller. I uppsatsen är det endast vårdområdet som undersöks. 

 

Utgångspunkten rörande sektorerna har varit det som Per-Erik Isaksson i sin bok ”Den 

tredje sektorn” kallar 1980-talets modell, där den icke-vinstdrivande sektorn tillkommit. 

Det finns idag de, däribland Isaksson, som vill göra ytterligare en uppdelning av denna 
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sektor men vi har valt att inte lägga någon vikt vid detta eftersom vi anser att direkt 

koppling till vänster-höger saknas. 

 

Då partierna nämns syftar vi endast på de partier som idag har mandat i riksdagen. Fokus 

ligger dessutom på endast de fyra vi tidigare omtalat. Dessa representerar bäst vårt syfte 

eftersom de har en tydlig historisk förankring i vänster- respektive högerblocket. De fyra 

partierna har framför allt sitt ursprung i socialism eller konservatism. I uppsatsens 

teoretiska del behandlas även liberalism eftersom denna ideologi haft sådan stor påverkan 

på alla partiers utveckling. 

 

Gällande psykiatrin avgränsar vi oss tidsmässigt genom att fokusera framförallt på 

dagens psykiatri. I bakgrunden till psykiatrireformen i kapitel tre behandlas psykiatrins 

historia från 1970-talet och framåt för att ge läsaren en bra grund utan att gå in för 

mycket på detaljer.  

 

I fallstudien avgränsar vi oss till Luleå kommun, eftersom detta leder till att material och 

källor är lättillgängliga, speciellt då det gäller att hitta intervjupersoner. 

 

1.5 Källkritik 
Vi menar att i stort sett all ämneslitteratur är subjektiv i någon mening. Det är därför 

viktigt att hämta material från flera olika källor. I denna uppsats visar sig subjektiviteten 

främst i litteratur som behandlar vänster-högerdimensionen och privat mot offentligt. 

Exempelvis säger sig Norberto Bobbio, som skrivit boken ”Vänster och höger” vara 

vänsterman, vilket avspeglas i texten. Rapporter publicerade på Timbros hemsida har 

även använts. Timbro är näringslivets tankesmedja och står mer till höger. Eftersom 

uppsatsen utgår från en dimension med stor värdeladdning är politiska värderingar 

oundvikliga. Det är dock viktigt att få en balans i representationen av de olika 

perspektiven, vilket vi haft i medvetande under arbetets gång. Vi har därför försökt att 

hålla oss så opartiska som möjligt till det politiska materialet. 
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Partiprogrammen visar en normativ bild av partiets ideologi och politik. Eftersom dessa 

är anpassade för att nå ut till en så stor potentiell väljarkår som möjligt är innehållet inte 

speciellt preciserat. För denna uppsats innebär detta att direkta slutsatser kopplade till 

teorin blir svårare att dra. Programmens utformning varierar också från parti till parti. 

Som exempel kan nämnas att vissa av partierna uttalar sig specifikt om vården medan 

andra har mer flytande gränser mellan offentliga verksamheter. Psykiatrin är i synnerhet 

ett ämne som inte direkt berörs i något av partiernas program. 

 

Gällande internetkällor kan dess trovärdighet många gånger ifrågasättas. Vi är medvetna 

om detta och har därför i möjligaste mån undersökt källorna bakom de hemsidor från 

vilka material hämtats. 

 

1.6 Disposition 
I uppsatsens andra kapitel följer den teoretiska inriktning vi valt vilken utgörs av vänster-

högerdimensionen samt relationerna mellan offentlig, privat vinstdrivande och privat 

icke-vinstdrivande sektor. Kapitlet inleds med en ideologisk bakgrund och beskrivning av 

dess utveckling. Därefter följer de empiriska delarna som utgör kapitel tre och fyra. Det 

förstnämnda innehåller en redogörelse för partiernas förhållningssätt till vänster-höger, 

storleksfördelningen mellan de tre sektorerna samt psykiatrin på lokal nivå. Det andra 

innehåller en kort historik till psykiatrireformen som sträcker sig fram till idag samt en 

redovisning av intervjumaterialet som rör Luleås psykiatri. Kapitel fem och sex består 

slutligen av analys och slutsatser. 
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2 Vänster-högerskalan  
Historiskt har skiljelinjen mellan höger och vänster utvecklats runt brytningar mellan 

liberalism, socialism och konservatism. Kritiker påstår att vissa politiska frågor i vår tid 

har tenderat att lösa upp gränsen. Detta till trots har vänster-högerskalan fortfarande 

många anhängare som menar att de karaktäristiska vänster-högerfrågorna lever kvar. 

Kapitlet inleds med en presentation av ovanstående grundideologier, fortsätter sedan med 

vänster-högerskalan och avslutas med de aktuella partiernas koppling till ideologierna 

såväl som vänster-höger. 

 

2.1 Grundideologierna 

2.1.1 Liberalism 

Liberal som beteckning användes för första gången omkring 1810. 4  Grunden för 

liberalismen var franska revolutionen och upplysningens idéer. Från början uttryckte de 

liberala det politiskt vänstra genom sin kamp för demokratiskt och konstitutionellt styre. 

Detta kom dock i konflikt med det ekonomiskt vänstra, definierat av socialismen, vilket 

ledde till att liberalismen hamnade politiskt i mitten. 5   Liberalismen var främst en 

ideologi för medelklassen. Denna samhällsklass borde få ett dominerande inflytande i 

parlamentet som tillsammans med författningen och konstitutionen skulle begränsa 

kungens makt.6  

 

Frihet sattes av liberalerna i första hand, människor skulle vara befriade från politiska och 

ekonomiska tvångsmedel och själva ta ansvar för sitt liv. Staten skulle därmed ha en 

tillbakadragen roll. Detta poängterades också tydligt i Adam Smiths bok ”Wealth of 

Nations” där han skrev att näringslivet borde få sköta sig självt. Den fria konkurrensen 

och allas möjlighet att arbeta med det de var bäst på framhölls också. Detta skulle även 

gälla handel mellan länder. Borttagande av tullar och handelshinder till förmån för 

frihandel var liberalernas linje.7 Detta kallas marknadsliberalism eller neoliberalism.8 

                                                 
4 Goldmann, Pedersen & Østerud,  1997 s. 147 
5 Østerud, 1997 s. 217 
6 Almgren, Höjelid, Nilsson, 1995 s. 127 
7 Ibidem s. 126f 
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Vid mitten av 1800-talet bildades socialliberalismen som reaktion mot fattigdomen i 

samhället. Denna riktning tog initiativ till lagar som stärkte det sociala skyddsnätet. 

Socialliberalerna ansåg dock, även de, att den enskilda individen skulle ha frihet att 

bestämma och ta ansvar över sitt liv.9  

 

Liberalismen är idag en ledande ideologi över nästan hela världen och den ekonomiska 

och politiska liberalismen sträcker sig över många länder.10 Under senare hälften av 

1900-talet har de liberala partierna saknat en definierad väljarkår, som till exempel 

arbetarklassen för socialdemokratin. Alla demokratiska partier har idag infört vissa 

liberala åsikter och programpunkter, vilket också kan förklara det minskade 

väljarstödet.11  

 

I USA betyder liberal vänsterorienterad medan det i Skandinavien betyder 

högerorienterad. Liberalismen kan således utgöra sin egen motsats. Detta beror på 

beteckningens idéhistoria som innehållit båda riktningarna.12 

 

2.1.2 Socialism 

Begreppet socialism användes från början som en skildring av det goda samhället under 

slutet av 1820-talet. Socialismen som politisk riktning hade historisk förankring som 

proteströrelse mot kapitalismen och de olikheter som industrialiseringen medförde. Precis 

som de flesta andra ideologier har socialistiska kännetecken förändrats både med tiden 

och med politiska utvecklingar. Dock har grundidén om jämlikhet som det mest 

elementära i det goda samhället bestått, samt uppfattningen att den bästa vägen att nå ett 

jämlikt samhälle är genom kollektiva lösningar.13  

 

En socialistisk samhällsbeskrivning utgår från ekonomin. Efter industrialiseringens och 

den ekonomiska marknadens effekter blev de dominerande analysbegreppen inom 

                                                                                                                                                 
8 Østerud, 1997 s. 217 
9 Almgren, Höjelid, Nilsson, 1995 s. 126f 
10 Ibidem 
11 Østerud, 1997 s. 217 
12 Goldmann, Pedersen & Østerud, 1997 s. 147f 
13 Ibidem s. 254f 
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ideologin arbete, kapital och egendom. 14  Efter den ryska revolutionen delades 

socialismen i en revolutionär kommunistisk inriktning, som hade det socialistiska 

samhället som högsta mål, och en reformistisk socialdemokratisk, som ville genomföra 

samhällsförändringar via den representativa demokratin.15    

 

För den socialdemokrati som återfanns i de nordiska staterna under efterkrigstiden 

innebar socialism en stark stat som nådde de politiska målen genom att reglera 

marknaden, implementera omfördelningar samt etablera offentliga enhetstjänster främst 

inom utbildning och sjukvård.16  

 

2.1.3 Konservatism 

Konservatismen uppstod som en reaktion mot upplysningen och framför allt mot den 

franska revolutionen och de allmänna teorier som då var rådande. Främst på grund av 

detta har konservativa partier haft en mindre stabil ideologisk grund än liberala och 

socialistiska.17 Enligt de konservativa skulle samhället bevaras som det en gång hade sett 

ut. Politikens roll borde enligt detta tankesätt begränsas och förändringar ske långsamt 

och successivt. Den anti-ideologiska grundidén tillbakavisade att det goda livet kan 

skapas genom politiska handlingar.18  

 

Under 1800-talet var riktningen anti-liberal och vände sig mot Rousseau, rationalismen 

och utilitarismen eftersom de varken trodde att människan föddes god eller kunde 

använda förnuftet.19 De konservativa med Edmund Burke i spetsen ansåg att människor 

av naturen var olika och att samhället var hierarkiskt med den jordägande aristokratin och 

furstarna högst upp och arbetarna längst ned. Var och en skulle veta och acceptera sin 

plats.20 Konservatismen trodde inte på demokratins möjligheter och förespråkade därför 

inte allmän rösträtt. Samhället liknades vid familjen som istället för staten skulle ta det 

                                                 
14 Goldmann, Pedersen & Østerud, 1997 s. 254f 
15 Østerud, 1997 s. 218f 
16 Goldmann, Pedersen & Østerud, 1997 s 254f 
17 Østerud, 1997 s. 218 
18 Goldmann, Pedersen & Østerud, 1997 s 132ff 
19 Ibidem 
20 Almgren, Höjelid, Nilsson, 1995 s 125f 
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största ansvaret för medlemmarnas välmående. De styrande skulle frivilligt ta sig an de 

svaga i samhället.21 

 

Under 1900-talet ändrades inriktningen till att bli mer anti-socialistisk och de 

konservativa kämpade mot socialisternas strävan att bygga en stark statsmakt som grund 

för samhället.22 Vid 1950-talet började en kulturkonservativ och näringsliberal riktning 

skönjas inom högerblocket.23    

 

2.2 Begreppet vänster-höger - uppkomst och betydelse 
Begreppet började användas för att belysa distinktionen mellan två politiska åskådningar 

efter franska revolutionen 1789 och har alltså existerat i över tvåhundra år. Olika 

politiska strömningar samlades i grupper och benämndes efter deras plats i lokalen. I 

nationalförsamlingen satte sig reformvännerna till vänster i salen framifrån sett.24 De 

röstade mot det kungliga vetot, medan de konservativa istället satt till höger och röstade 

för. Höger och vänster blev monarkins respektive revolutionens partier. Det förstnämnda 

symboliserade konservatism och adelsprivilegier medan det sistnämnda stod för 

borgerlig-liberala strävanden mot folkstyre och politisk jämlikhet. Vänstern 

representerade en framåtsträvande rationalism som grundades i en vilja att förändra 

världen, de lovade frihet och förnyelse.  Högern å andra sidan stod för att bevara det 

traditionella och fungerade länge som motståndskraft till vänsterns optimistiska politik. 

Det är exempel på hur vänster-högerskalan kan vara en ideologisk indelning. I och med 

industrialiseringen ändrades begreppens innebörd till att mer likna den idag rådande. 

Högern tog tillvara egendoms- och kapitalinnehavarnas intressen och vänstern 

arbetarklassens. Privategendom, marknadsekonomi, privat företagsamhet och ett 

begränsat offentligt ägande förespråkades av den högra sidan medan vänstern stod för ett 

stort statligt ägande, kontroll och inflytande, samt omfördelningspolitik för att gagna de 

lägre skikten i samhället. Denna indelning kan betraktas vara av ekonomisk karaktär.25  

                                                 
21 Goldmann, Pedersen & Østerud, 1997 s 132ff 
22 Ibidem s 132ff 
23 Østerud, 1997 s. 217 
24 Ibidem s. 217 
25 Ibidem s. 215ff 
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Begreppen höger och vänster har alltid varit komplexa och inkluderat flera olika 

riktningar, både motstridiga och förenade. De åsikter och värderingar som bundits till 

höger och vänster har förändrats i samma takt som samhället har utvecklats. 26 

Motsatsparet återfinns överallt inom politiken och används fortfarande frekvent i det 

politiska språket. Ingen rörelse eller doktrin kan samtidigt vara vänster och höger 

eftersom de utesluter varandra. Antiteserna innefattar inte bara olika ideologier utan kan 

utgöra motpoler inom olika ämnen och sakfrågor.27  

 

Traditionellt har högern benämnts konservativ och vänstern radikal. Idag pekar vissa på 

att rollerna blivit ombytta. Till exempel kallas försvarare av kommunistiska strukturer 

öster om den forna järnridån konservativa medan det svenska högerpartiet vill genomföra 

en valfrihetsrevolution. Det kan dock ifrågasättas om begreppsförvirringen beror på ett 

oklart språkbruk.28 

 

2.2.1 Argument mot vänster-höger 

Viss kritik riktas mot vänster-högerskalans dominerande roll i politiken. Ett argument 

som talar mot denna är att de skiljelinjer mellan höger och vänster, till exempel 

marknadsekonomi mot planekonomi, som tidigare var avgörande idag har suddats ut. 

Vänster-högerskalan anses vara otillräcklig då samhällets problem idag kräver långt mer 

komplexa lösningar.29 Den kontinuerliga förändring och de nya politiska problem som 

hela tiden dyker upp i samhället ger upphov till rörelser som traditionellt inte ingått i 

vänster-högerschemat. Detta förlorar därigenom sitt deskriptiva värde. De gröna har 

föranlett en stor del av kritiken genom att både de själva och andra hävdar att de inte kan 

placeras in i en endimensionell modell som vänster- högerskalan. Några kritiker vill helt 

frigöra sig från synsättet med motsatspar och påpekar att de individuella problemen är det 

som ska generera samarbete, inte den ideologiska ståndpunkten.30  

 

                                                 
26 Internet 1 
27 Bobbio, 1994 s. 23ff 
28 Internet 1 
29 Ibidem 
30 Bobbio, 1994 s 34ff 
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Att vänster-högerskalan historiskt sett inte varit konstant samt att en mångfald av åsikter 

får plats på respektive sidor är andra delar av kritiken.31 Det finns ett flertal förslag på hur 

skalan bör utvecklas för att hänga med i samhällets förändringstakt. Ett alternativ är att 

komplettera den med fler dimensioner, medan ett annat är att knyta ihop den till en cirkel 

där extremerna möts.32 I Sverige uppkom den första, och hittills starkaste, alternativa 

dimensionen i samband med kärnkraftsfrågan under 1970-talet. Den representerade en 

motsättning bland partierna i form av ekologi kontra tillväxt. De gröna menade då att den 

ekonomiska tillväxt som både höger och vänster eftersträvat var ett hot mot miljön och 

mänskligheten. Modellen utvecklades till tvådimensionell med vänster-höger på den 

horisontella axeln och ekologi-tillväxt på den vertikala. Partier som normalt stod långt 

ifrån varandra kunde ha sammanfallande eller åtminstone liknande åsikter i denna fråga.33 

Numer har alla partier lagt till det ekologiska temat utan att ändra på sina program i 

övrigt.34 

 

Andra dimensioner värda att tas upp är xenofobisk-kosmopolitisk och religion-moral. 

Den första blev aktuell då Ny Demokrati äntrade den svenska politiska arenan. Detta på 

grund av deras väljares starka motstånd till den politik som drevs i frågor om 

flyktingmottagning, invandrarstöd och u-hjälp, vilka därigenom kategoriserades som 

xenofober. Den andra är en skiljelinje som kanske främst är aktuell bland 

Kristdemokraternas väljare.35 

 

2.2.2 Argument för vänster-höger 

Trots kritiken finns det fortfarande många som förespråkar vänster-höger. Begreppen 

används och är gångbara i det politiska språket.36 Dess betydelse är tillräckligt välkänd 

för att kunna användas av media. Vänster-höger är alltjämt de skarpaste definitionerna 

vid politisk placering och många kan associera till dem.37 De flesta väljarna har en 

uppfattning om var på skalan de olika partierna i det egna systemet befinner sig. Dess 
                                                 
31 Internet 1 
32 Ibidem 
33 Bäck & Möller, 2003 s.42 
34 Bobbio, 1994 s. 35 
35 Bäck & Möller, 2003 s. 42 
36 Bobbio, 1994 s. 59 
37 Internet 1 
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betydelse blir ännu tydligare genom att partier har namngetts efter vilken position de haft 

på skalan. 38 Vänsterpartiet utgör här ett framträdande exempel. Väljarna kan även med 

hjälp av vänster-högerdimensionen placera sig själva politiskt. Uppfattningar om vänster 

och höger har gått i arv och utvecklats genom politisk socialisation.39 Svensk politik 

präglas, och har länge så gjort, till största del av motsättningar av vänster-högerkaraktär. 

Den klassiska indelningens dominans har medfört att nya konfliktdimensioner haft svårt 

att hitta förankring, vilket även har varit en betydande anledning till att det svenska 

partisystemet varit så stabilt.40  

 

2.3 Ideologiska förgreningar – dagens partier 
2.3.1 Vänsterpartiet 

Efter uteslutningen från det socialdemokratiska partiet 1917 bildade oppositionen 

Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, som från 1921 blev Kommunistiska partiet. Det 

nuvarande Vänsterpartiet har sedan 1917 haft fyra olika namn, och ett flertal utbrytningar 

och uteslutningar har lett till utvecklingen av dagens parti. Nästan omedelbart efter 

bildandet 1917 splittrades partiet i tre inriktningar, en leninistisk, en vänstersocialistisk 

och en antileninistisk humanistisk riktning, med Carl Lindhagen, den tidigare liberalen, i 

spetsen. Detta orsakades av influenser från bland annat Ryssland och dess revolutionära 

utveckling. 1921, vid partikongressen, uteslöts humanister och vänstersocialister ur 

partiet.41 

 

Mellan åren 1929 och 1964 hade partiet en distinkt ideologisk förankring i 

världskommunismens fortgång. När de efter andra världskriget planerade övergången till 

ett socialistiskt samhälle var detta menat som en fredlig process där demokratin genom 

riksdagsbeslut och andra medel skulle bryta storfinansens makt och därmed bana väg för 

den socialistiska utvecklingen. Denna utveckling var en del av det som kom att ske i och 

med kongressen 1964. Ytterligare förnyelse ledde till att partiets ideologi fick drag av 

humanistisk frihets- och jämlikhetslära. Det betonades att det var nödvändigt att ha en 

                                                 
38 Goldmann, Pedersen & Østerud, 1997 s. 87 
39 Ibidem s. 87f 
40 Bäck & Möller, 2003 s. 40f 
41 Ibidem 
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självständig hållning gentemot socialdemokratin. Det svenska kommunistpartiet blev 

med dessa förändringar förespråkare av politisk demokrati. I slutet av 1960-talet 

återvände dock tankarna om socialismens förverkligande till fokus.42  

 

Från slutet av 1980-talet till det påföljande decenniets första hälft har Vänsterpartiet haft 

som mål att samla alla socialister i Sverige för att på så vis skapa en stark vänsterkraft.43 

1990 togs k-et i Vpk bort. Partiet ville på grund av de kommunistiska nederlagen i 

Östeuropa inte längre förknippas med denna riktning. Gudrun Schyman tog över 

partiledarrollen 1993. Hon var den förste av partiets ledare som helt tog avstånd från 

kommunismen. Främst genom sin feministiska framtoning nådde Vänsterpartiet under 

hennes ledning de historiska tolv procenten 1998. 44  Lars Ohly, som säger sig vara 

kommunist, tillträdde under 2004 som ny partiordförande45 

 

Partiet har utvecklats från ett traditionellt kommunistparti till ett mer allmänt vänsterparti 

med betoning på socialism och feminism. De är motståndare till kapitalismen och vill 

uppnå sina jämställd- och jämlikhetsmål genom omfördelning av inkomst och 

förmögenheter. De vill begränsa äganderätten, men försvarar i övrigt de fri- och 

rättigheter som den parlamentariska demokratin medför.46  

 

 

2.3.2 Socialdemokraterna 

Det svenska socialdemokratiska arbetarepartiet, SAP, grundades 1889 är därmed det 

äldsta politiska partiet. Att beteckningen arbetare fått kvarstå i partinamnet betonar fästet 

i industriarbetarklassen. Den första partikongressen framhöll att SAP ville verkställa en 

samhällsordning i socialistisk anda genom fredliga, demokratiska metoder och de 

förespråkade den allmänna rösträtten.47  

                                                 
42 Internet 5 
43 Ibidem 
44 Internet 18 
45 Ibidem 
46 Internet 5 
47 Ibidem 
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Många nyckelpersoner inom partiet var starkt influerade av Marx idéer. Vid den 

partikongress som hölls 1911 övergavs dock den marxistiska tanken om en koncentration 

av jordbruksenheterna då även privata småhantverk och småbruk accepterades. Att SAP 

gick ifrån vissa marxistiska idéer var en produkt av den stora påverkan som den tidigare 

liberalen och humanisten Carl Lindhagen kom att ha på partiet.48 

 

Redan här kunde en konflikt anas inom partiet, framför allt mellan ledningen och 

ungdomsförbundet. Enighet rådde visserligen om de socialistiska slutmålen, men partiets 

vänster arbetade mot samarbetet med de liberala och ville öka på reformtakten. 

Majoriteten av partiet såg dock de liberala som självklara vapenbröder i kampen för 

allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor, samt parlamentarism. Tvisten mellan 

partimajoriteten och de vänstra nådde sin kulmen under första världskriget och 

resulterade i att de sistnämna uteslöts ur partiet 1917.49  

 

Arbetarrörelsens förhoppningar om att genom rösträttsreformen snart få majoritet i 

riksdagen ledde tillsammans med konkurrensen från vänster samt generationsskiftet till 

en radikalisering inom SAP. Den programrevision som kom 1920 medförde att 

marxismens idéer plockades fram på ett tydligare sätt. Kraven skärptes på 

samhällskontroll genom offentligt ägande. Socialiseringsfrågan hamnade dock i 

bakgrunden under den ekonomiska krisen och massarbetslösheten på 1930-talet. Istället 

skapades en majoritet för den aktiva finanspolitiken genom vilken staten skulle stimulera 

efterfrågan för att kunna kontrollera sysselsättningen.50 

 

Efter 1944 försvann det marxistiska utsugningsbegreppet. Totalt samhällsägande ansågs 

inte längre tvunget, och därmed övergavs socialiseringskravet. Detta ersattes istället med 

krav på effektiv samhällskontroll, och blandekonomin accepterades fullt ut. En radikal 

plan för full sysselsättning och reformer blev det nya regeringsprogrammet 1945. Detta 

                                                 
48 Internet 5 
49 Ibidem 
50 Ibidem 
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följdes av en hård politisk konfrontation med den borgerliga oppositionen och 

näringslivet.51 

 

1990 års partiprogram pekade på den ökande internationaliseringen av ekonomin samt 

svårigheterna att förena full sysselsättning med stabilt penningvärde. Programmet 

innehöll även principiell kritik mot de kommunistiska systemen. Partiprogrammet från 

2001, som är det nu gällande, har mer socialliberala influenser. 52 Den demokratiska 

socialismen utgör fortfarande ideologigrunden i partiet, men dagens utgångspunkt är inte 

marxismen utan slagorden frihet, jämlikhet och solidaritet.53 En skillnad görs gällande 

mellan kapitalism och marknadsekonomi. Marknadsekonomin ses som en del av det 

ekonomiska livet, men måste underordnas demokratiskt utformade spelregler.54  

 

Socialdemokratin har gradvis lämnat socialismen bakom sig och med det utvidgat sitt 

väljarunderlag till bredare grupper än den tidigare industriarbetarklassen. Gränslinjen 

mellan socialdemokratin och socialliberalismen har i många fall blivit mindre 

framträdande.55 Göran Persson som varit partiordförande sedan 1996 har tydligt drivit 

den socialliberala linjen. Han är också en av de mest kända politiska ledarna inom EU.56 

 

2.3.3 Kristdemokraterna 

Svenska partiet Kristen Demokratisk Samling bildades 1964 på grund av att högern 

ansågs ha en alltför liberal hållning i moralfrågorna. Framför allt var det förslaget till 

nedskärning av kristendomsämnet på gymnasiet som väckte motstånd. Partiet värnade 

från början om religionen och äktenskapet. Under 1960- och 1970-talen blev dock den 

kulturkonservativa framtoningen något mildare genom att partiet berörde större delar av 

samhällsfrågorna och även engagerade sig mot miljöförstöringen och kärnkraften. Under 

denna tid fördjupade de sin politik inom både det ekonomiska och sociala området. 

                                                 
51 Internet 5 
52 Ibidem 
53 Socialdemokraternas partiprogram, 2001 s. 1ff 
54 Internet 5 
55 Østerud, 1997 s. 219 
56 Internet 5 
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Partiet bytte 1987 namn till Kristdemokratiska samhällspartiet och fick sitt nuvarande 

namn 1996.57 

 

Kristdemokraterna har varit representerade i riksdagen sedan 1991 och betonar 

kärnfamiljen och dess betydelse för att minska olika problem i samhället. Detta och 

äktenskapet som samlevnadsform prioriteras fortfarande. Partiet vill även utveckla 

marknadsekonomin inom sociala och ekologiska ramar och framhäver etikens betydelse 

för ekonomin.58 Ett antal revideringar av partiprogrammet har genomförts från slutet 

1980-talet och framåt. Alf Svensson som varit partiledare sedan 1973 ersattes under 2004 

av Göran Hägglund.59 Svenssons förde en politik som var inriktad mot kristen etik och 

moral medan Hägglund betonar en mer allmän sådan. Den senare framhåller också att 

partiet inte är ett religiöst utan ett politiskt parti.60 

 

2.3.4 Moderaterna 

Moderata samlingspartiet, grundades 1904 under namnet Allmänna valmansförbundet, 

och fick sitt nuvarande namn 1969. Ideologiskt hör moderaterna hemma i både den 

konservativa och den liberala idétraditionen. Det konservativa draget märks främst i 

partiets syn på försvarsfrågan, statsskicket och rättsstaten. Partiet betonar individens 

frihet gentemot kollektivet i frågor som rör medborgarnas fri- och rättigheter, det 

ekonomiska systemet och möjligheterna att välja vård, utbildning och omsorg. 

Marknadshushållning baserad på ett spritt enskilt ägande och fri företagsamhet är en 

central del i Moderaternas politik.61  

 

I början av 1900-talet var de primära intressegrupperna jordbrukarna, näringslivet och 

ämbetsmännen. Att bevara de nationella intressena och att förhindra socialistisk 

revolution var viktigt för moderaterna ända fram till andra världskrigets slut.62 

 

                                                 
57 Internet 5 
58 Internet 5 
59 Internet 13 
60 Internet 17 
61 Internet 5 
62 Ibidem 
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Fram till 1928 var partiet den främsta förespråkaren för marknadsekonomin men fick 

motta kritik för sin alltför långtgående ekonomiska liberalism. På grund av 

Saltsjöbadsavtalet och uppgörelsen mellan socialdemokrater och bondeförbundet under 

1930-talet tonades de politiska motsättningarna ned och de sociala frågorna fick en ökad 

betydelse även för högern. Partiet återgick dock till sin tidigare liberala linje i slutet av 

1930 och början av 1940-talen.63 

 

Under 1950-1961 försökte man nå medelklassen som väljargrupp genom krav på lägre 

skatter och ägardemokrati. Andra centrala frågor under det första efterkrigsdecenniet var 

skolfrågan, försvaret och utrikespolitiken. Tiden 1962 till 1970 fördes diskussioner kring 

hur mycket partiet skulle anpassa sig för att kunna ingå i en borgerlig regering. 

Spänningar mellan de liberala och de kulturkonservativa inom partiet uppstod. Genom 

detta och främst på grund av högerns liberala inställning till moralfrågor bildades som vi 

tidigare nämnt Kristen demokratisk samling 1964.64 

 

På 1970-talet inleddes ytterligare liberalisering. Den individuella friheten betonades 

alltmer och marknadshushållningen framhölls än starkare. Kritiken mot socialdemokratin, 

dess kollektivistiska tendens och de korporativistiska dragen i samhället skärptes. Men 

också en hel del konservativa element, lag och ordning, ett starkt försvar, värnet av 

stadsmiljöer och kunskap i skolan markerades. Nya ekonomiska idéer lades fram i slutet 

av 1970 och början av 1980-talet. Dessa hade sin grund i public-choiceteorin, 

Chicagoskolan och utbudsekonomin. I de borgerliga regeringarna som styrde mellan 

1976 och 1982 var orienteringen mot mitten större än den åt höger och Moderaterna fick 

inte regeringsställning i någon av mandatperioderna. Partiet fick dock senare initiativet 

genom effektiv opinionsbildning där målet var att framstå som det borgerliga 

alternativets främsta förespråkare och socialdemokratins ledande opponent. Under 1980-

talet fortsatte Moderaterna att driva denna linje.65 

 

                                                 
63 Internet 5 
64 Ibidem 
65 Internet 5 
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Carl Bildt som hade partiledarposten mellan 1986 och 1999 var statsminister i den 

fyrpartiregering som styrde 1991-1994. Han befäste M:s position som största borgerliga 

parti.66 Partiet vill än idag begränsa statens roll men har i allt högre grad fokuserat på 

familjens roll i samhället och välfärdsfrågor i allmänhet. Individualismen är inte lika 

tydligt framträdande som tidigare.67 2003 blev Fredrik Reinfeldt ny partiledare efter Bo 

Lundgren under vilkens ledning partiet förlorade många väljare. Reinfeldt har bland 

annat kritiserat det egna partiets skattepolitik.68 
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3 De tre sektorerna 
Som tidigare påpekats har vänstern länge förespråkat en stark offentlig sektor medan 

högersidan ofta velat minska denna sektor till förmån för privata alternativ. Den tredje 

sektorn har tidigare mestadels framhållits av högern, och då i form av det civila samhället. 

Detta är numer ett uttryck som används i vidare politiska kretsar.  

  

Nedan definieras inledningsvis de tre sektorerna för att resonemanget om relationerna 

dem emellan ska kunna föras. Den tredje sektorn som begrepp har fortfarande inte blivit 

allmänt vedertaget, men dess betydelse har ökat i samhällsdebatten under de senaste åren. 

Denna privata icke-vinstdrivande sektors viktiga roll framhålls även inom psykiatrin. 

Framför allt på grund av dessa två faktorer har vi valt att ge den en något mer 

framträdande position i förhållande till offentlig och privat vinstdrivande sektor i vår 

uppsats.   

 

Den teoretiska utgångspunkten rörande de tre sektorerna är modellen nedan.69  

 

              1:a 
     Offentlig sektor  
 

 

 

 

 

     2:a            3:e 

  Privat vinstdrivande  Privat icke-vinstdrivande 
             sektor       sektor 
           (företag)    (frivilligorganisationer) 
 
 

 

                                                 
69 Hague, Harrop & Breslin 2000 s. 542 
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3.1 Första sektorn 
Den första sektorn är den offentliga sektorn som utgörs av stat, kommun och landsting. 

Traditionellt har allt samarbete skett inom familjen. Man har tagit hand om de sjuka, och 

de sociala, kulturella och andliga behoven har uppfyllts inom gruppen. När det 

organiserade offentliga samhället uppstod tog det över en del av dessa uppgifter såsom 

utbildning och sjukvård. 70 I slutet av 1800-talet när samhället övergick från agrart till 

industriellt fick den offentliga sektorn ett ökat ansvar för transporter och infrastruktur 

samt kulturella och sociala uppgifter. Sverige och de övriga nordiska staterna har en 

utformning av den offentliga sektorn som är unik internationellt sett. Detta på grund av 

kommunernas starka ställning som utvecklades efter 1862 års kommunalförordningar. 

Fördubblingen av befolkningen från 1860- till 1990-talet, samt urbaniseringen framför 

allt under senare hälften av 1900-talet, ledde å ena sidan till den offentliga sektorns 

tillväxt och finansiering men har å andra sidan också inneburit nya krav på densamma. 

Den statliga förvaltningen fick nya arbetsområden så som miljöskydd, energiplanering, 

konsumentfrågor och arbetsmarknad. Inom denna första sektor finns vissa 

skattefinansierade tillgångar, försvar, brandskydd, gator och så vidare, som varje 

medborgare bidrar till utan att direkt efterfråga dem. Andra nyttigheter är beroende av 

invånarnas efterfrågan och har i ökad omfattning blivit avgiftsbelagda. Politisk enighet 

har tidigare rått i frågan om utbyggnaden av den offentliga sektorn även om själva 

utformningen har orsakat motsättningar inom politiken.71  

 

En brytpunkt mellan vänster och höger i frågan om den första sektorns storlek har dock 

utvecklats under 1980- och 1990-talen.72  Detta framgick tydligt efter den borgerliga 

regeringens tillträde 1991 då en minskning av det offentliga, benämnd 

valfrihetsrevolutionen, inleddes på allvar.73 I effektiviserings- och sparsyfte har många 

åtgärder vidtagits som förändrat utformningen av denna sektor. Exempel kan vara att 

verksamheter läggs ut på entreprenad eller andra alternativa driftsformer.74 Vänstern har 

förespråkat statligt ägande och menar att det genererar rättvisa, demokrati och 
                                                 
70 Isaksson, 1997 s. 7 
71 Internet 5 
72 Ibidem 
73 Rothstein, 1994 s. 35 
74 Internet 5 
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likabehandling. Kritiken mot detta är främst att ett stort offentligt ägande leder till 

byråkrati, korruption och köer.75 

 

Inom högerblocket finns det de som tycker att den offentliga sektorn i vissa frågor har 

tagit för mycket ansvar och därmed inkräktat på den tredje sektorn. De menar att 

välfärdspolitiken har drivits för långt vilket har lett till att civilsamhället urholkats.76   

 

3.2 Andra sektorn 
Den andra sektorn är den kommersiella, eller privata vinstdrivande sektorn och består av 

företag som verkar i vinstsyfte. Företags- och affärsverksamhet uppstod först när 

samhällsmedborgare organiserade sig och erbjöd varor och tjänster för att tjäna sitt 

uppehälle. 77  De privatkapitalistiska verksamheterna producerar även idag varor och 

levererar tjänster. Kvalitet och kvantitet av dessa bestäms av marknadens utbud och 

efterfrågan. Om ett marknadsområde domineras av monopol eller oligopol förskjuts 

makten från användarna till producenterna. Företagen strävar normalt efter maximal vinst 

och brukarna efter maximal nytta.78  

 

Den vinstdrivande sektorn har vunnit marknadsandelar då traditionellt offentliga 

verksamhetsområden konkurrensutsatts. Exempel på sådana marknader är post-, el- och 

telemarknaden. Detta kan ske genom att tidigare monopol avregleras eller genom att 

verksamheter med offentlig huvudman upphandlas i konkurrens.79  

 

Den svenska privatiseringsdebatten rörande vården har gått från att behandla offentligt 

kontra privat ägande till icke-vinstdrivande kontra vinstdrivande. Denna nya riktning 

innehåller argument för såväl som mot privatisering.80 Förespråkarna för en ökning av 

privat verksamhet menar att detta bidrar till effektivitet, valfrihet och kreativitet. Framför 

allt är det högerblocket som drivit denna linje och använt dessa begrepp. Motståndarna 

                                                 
75 Rothstein, 1994 s. 241f 
76 Trägårdh, 1995 s. 94 
77 Isaksson, 1997  s. 7 
78 Internet 15 
79 SOU 2000:117, s. 117 
80 Jönsson, Arvidsson, Levin, Rehnberg, 2004 s. 99f 



 23

pekar istället på de problem med segregering, kartellisering och monopol som kan uppstå 

vid marknadslösningar. 81  De förstnämnda menar också att vinst är en viktig 

motivationskraft, medan de andra anser att ingen ska göra vinst på sjuka. Numer gäller 

frågan vilka effekter vinstsyftet har på dem som driver privata vårdföretag.82 

 

Den essentiella frågan är vilka prioriteringar offentliga och privata aktörer gör, och om de 

skiljer sig åt. Vänsterblocket pekar på risken för så kallade ”gräddfiler” som skulle ligga 

till grund för privata finansieringsalternativ och därmed hota den gemensamma 

finansieringen. Högersidan menar att det finns en efterfrågan på privatfinansierad vård 

och att denna kraft varken kan eller bör hållas tillbaka.83 

 

Kontakten mellan den andra och den tredje sektorn är inte något nytt, men har hamnat 

alltmer i fokus de senaste tio åren i samband med att den sistnämnda börjat omtalas allt 

mer. Företagen vill lära av den kunskap som finns inom den icke-vinstdrivande sektorn 

där engagemang, motivation och övertygelse väger tungt. Detta för att bli mer attraktiva 

för såväl kunder som anställda och få en starkare ställning på marknaden. Som exempel 

har många större företag olika medlemsklubbar för att knyta kunderna till varandra och 

företaget. Det kan många gånger också vara positivt för ett företag att förknippas med en 

ideell organisation eller dylikt eftersom dessa i mångas ögon representerar något gott.84  

 

3.3 Tredje sektorn 
Den tredje sektorn är den privata icke-vinstdrivande sektorn. Denna utgörs av 

civilsamhället; föreningar, stiftelser, medborgargrupper, allmännyttiga organisationer, 

familjer, individer och så vidare. Kännetecken för den tredje sektorn är: 

• Enskilda medborgare kan delta och påverka 

• Ingen affärsverksamhet med vinstsyfte 

• Ingen ekonomisk vinst för någon enskild person eller grupp 

• Arbetar för det allmänna bästa 

                                                 
81 Trägårdh, 1995 s. 128ff 
82 Jönsson, Arvidsson, Levin, Rehnberg, 2004 s. 99f 
83 Ibidem, 2004 s. 111f 
84 Wijkström & Lundström, 2002 s. 37ff 
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• Engagerar enskilda medborgare för gemensamma målsättningar85 

 

Den tredje sektorn som fenomen överstiger den första sektorn, det vill säga den offentliga, 

i ålder, men konceptet är relativt nytt. Inom den samhällsvetenskapliga forskningen har 

det varit aktuellt sen mitten av 1990-talet, men det är först på senare år som begreppet 

även dykt upp i samhällsdebatten.86  

 

Basen för denna sektor är en slags närdemokrati där människorna har makten istället för 

staten. I många fall strävar aktörerna inom den tredje sektorn mot samma mål som stat 

och kommun, men är ändå inte en del av den offentliga sektorn. Till skillnad från den 

privata sektorn står den utanför marknaden. Denna tredje sektor ska inte ses som en 

konkurrent till den offentliga, utan snarare som ett komplement. Till exempel kan denna 

kombinera frivillig- och förvärvsarbete på ett sätt som inte är möjligt för den offentliga 

sektorn. De kunskaper och tjänster som finns inom den tredje sektorn, och ett utvecklat 

samarbete mellan de tre sektorerna ger ökad flexibilitet, vilket i sin tur leder till att de 

problem som uppstår lättare kan lösas.87 

 

Civilsamhället hävdas från en del håll vara högerns kampbegrepp mot välfärdsstaten, som 

främst förknippas med vänstern. Det definieras då som en samlingsplats för familjen, 

organisationen och marknaden där individen själv är fri att välja vilken utveckling livet 

ska få. Staten ses som ett hot som inte i första hand är ett uttryck för folkets vilja. 

Människans frihet att lösa sina egna problem underbyggs av subsidiaritetsprincipen, som 

även det är ett begrepp som gärna används av högersidan. Innebörden är att staten endast 

ska ingripa när hantering på en lägre nivå inte är möjlig.88  

 

Internationellt sett har begreppet civilsamhälle använts både från höger och vänster, men 

i Sverige är vänsterns uttalanden om detta få. Den kritik mot civilsamhället som begrepp 

som dock uttalats från vänster kan delas i två linjer. Den första menar att staten är den 

                                                 
85 Isaksson, 1997 s. 7ff 
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bästa producenten av de samhällstjänster människor behöver, till exempel jämlika 

trygghetssystem. Staten är också de fattigas och svagas vän. Den andra anser att den 

ideella sektorn inte längre har möjlighet att påverka politiken eller kapacitet att lösa 

problem. Föreningslivets allt färre medlemmar påvisas för att visa på denna sektors 

försvagade ställning. Denna tankelinje vill helt frångå begreppet civilsamhälle.89  

 

Relationen mellan den första och den tredje sektorn innehåller en paradox. Den privata 

icke-vinstdrivande sektorn kan i vissa fall utöva påtryckningar på staten. Samtidigt är den 

i många fall beroende av skattefinansierade bidrag från densamma. Flera viktiga 

organisationer inom den tredje sektorn hjälper staten att bedriva verksamheter som är helt 

eller delvis skattefinansierade. Som exempel kan nämnas u-hjälpen eller 

fackföreningsrörelsen.90  

 

Den privata vinstdrivande sektorns, det vill säga marknadens inträde i civilsamhället har 

påverkat hur människor värderar sig själva och andra. Historiskt sett identifierade folk sig 

genom släktband, hem och hembygd. Under industrialismen när lönearbete blev allt 

vanligare var det istället positionen i yrkeslivet som spelade roll. Marknadens framväxt 

ledde senare till att status mättes genom privat egendom.91  

 

Ett, från företagens sida, uppmärksammat kompetensområde inom den tredje sektorn är 

möjligheten att utbilda demokratiska ledare. En förgrundsgestalt i en frivilligorganisation 

kan inte utnyttja sin position för att fatta egennyttiga beslut utan medlemmarnas 

godkännande medan detta kan vara fallet i ett vinstdrivande företag.92 
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91 Ibidem s. 77f 
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4 Partierna 
De tre grundideologierna och deras utveckling över tiden i förhållande till vänster-

högerskalan kommer i detta kapitel att ytterligare kopplas ihop med de riksdagspartier vi 

valt att studera. Vi kommer också att se på partiernas inställning till de tre sektorerna och 

deras storlek i relation till varandra på nationell och lokal nivå. De fyra partierna har alla 

en tydlig ideologisk förankring som i varierande grad har utvecklats och omvärderats i 

takt med förändringar i samhället. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har sitt 

ursprung i socialismen, medan Moderaterna och Kristdemokraterna härstammar från 

konservatismen. Liberalismen har genom historien funnits i både vänster- och 

högerblocket, och har lämnat spår i dessa båda.  

 

På den lokala nivån är det partiernas syn på psykiatrin i Luleå specifikt samt deras åsikt 

om situationen efter psykiatrireformen som berörs. Även deras bild av den optimala 

storleksfördelningen mellan de tre sektorerna redovisas. På nationell nivå redogör vi för 

partiernas ställningstagande beträffande denna fördelning inom vården generellt. 

 

4.1 Vänsterpartiet 
4.1.1 Partiprogram 

Vänsterpartiet anser att vården är ett centralt ansvarsområde för den offentliga sektorn. 

Det som ska vara avgörande är behovet av vård, inte möjligheten att betala för sig. Den 

offentliga sektorns grundidé hotas av privatisering och entreprenader. Partiet vill vidare 

att vårdpolitiken ska vara inriktad på demokratisering, solidaritet samt ett långsiktigt 

miljötänkande. ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” är en princip 

enligt vilken den offentliga sektorn ska fungera. Detta eftersom stora sociala klyftor 

skapar misstro och fientlighet.93  

 

Enligt Vänsterpartiet kommer den offentliga sektorn att kräva en större del av BNP. Detta 

eftersom de menar att vårdtjänster kommer bli dyrare att producera i framtiden, vilket 

inte får leda till att tjänsterna endast blir tillgängliga för en liten överklass. Partiet påpekar 
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att det gemensamma bästa ska gå före individens bästa. Med denna utgångspunkt 

framhåller vänstern att tjänsteproduktionen bedrivs mer effektivt inom offentlig sektor. 

Att människor ska ses som medborgare inte som kunder är något som förespråkas av 

partiet. 94 

  

Det krävs tydligare gränser och regler för hur privata aktörer inom vården får agera. Detta 

för att säkra alla människors lika rätt till vård. Partiet menar att valfrihet ska finnas men 

att den inte ska styras av ekonomiska resurser. De förespråkar en behovsstyrd vård och 

framhåller kooperativa och icke-vinstdrivande alternativ framför aktörer med 

vinstintresse.95 

4.1.2 Intervju 

Ingmari Åberg, har varit aktiv inom Vänsterpartiet sedan 1991 och är andre vice 

ordförande i landstingsfullmäktige. Hon placerar sitt parti relativt långt till vänster på 

skalan (se figur 1). 

 
Figur 1 
 

V -----X--------|--------------H 
 

Frivilligorganisationernas stora betydelse lyfts fram och Åberg menar att dessa ska 

fungera som samarbetspartners och förmedlare av kunskap utan att ta över jobbet från 

staten. I frågan om privata aktörer ställer partiet sig negativt till att tjäna pengar på de 

psykiskt funktionshindrade. I framtiden bör den första sektorn enligt Åberg utvidgas 

ytterligare och resterande del ska den icke-vinstdrivande sektorn stå för (se figur 2). 
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Figur 2 
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Åberg anser att det är bra att kommunen fick en del av ansvaret och påpekar att de 

psykisk sjuka är kommunmedborgare. Hon tycker att nedläggningarna av 

mentalsjukhusen gick för fort. Det blev ingen övergångsperiod och kommunerna var 

därigenom inte redo att ta emot alla sjuka. En hel del tid har krävts för att alla inblandade 

ska lära sig vilka metoder som är bäst. Åberg anser att uppföljningen av reformens 

effekter varit bristfällig. Hon framhåller dock att samverkan mellan kommun och 

landsting fungerar bra i Luleå idag, även om det tagit sin tid. Det finns enligt henne en 

hög ambitionsnivå i Luleå kommun och att man jobbar hårt för att avhjälpa de brister 

som finns inom psykiatrin. 

 

4.1.3 Skillnader på nationell och lokal nivå 

Hos Vänsterpartiet kan inga skillnader mellan de två nivåerna urskiljas från det material 

vi har att tillgå. 
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4.2 Socialdemokraterna 
4.2.1 Partiprogram 

Frihet, jämlikhet och solidaritet har sedan länge varit Socialdemokraternas slagord. De 

förespråkar en samhällsstruktur som leder till det gemensamma bästa. De betonar tydligt 

att alla ska behandlas lika och att plånbokens storlek inte får bestämma vilken vård 

människor kan få. För att motverka detta arbetar partiet med att ställa upp regler för hur 

privata vårdgivare ska agera.96 Dessa aktörers vinstintresse får aldrig styra utbudet av 

vård och omsorg, och prismekanismerna ska aldrig överlämnas till marknaden. 

Socialdemokraterna accepterar således inte privata sjukförsäkringar eftersom de menar 

att det skapar orättvisor och är därför ett hot mot välfärden. Ojämlikheter i vård och 

omsorg leder till ojämlika förutsättningar för personlig utveckling, såväl i samhällslivet 

som på arbetsmarknaden.97  

 

Socialdemokraterna vill utveckla den offentliga sektorn så att dess verksamheter kan 

tillgodose såväl traditionella krav på lika tillgång och rättvisa som nya krav på valfrihet 

och inflytande. Alla människor är enligt partiet olika och kräver olika former av vård- 

och omsorg. Förutsatt att det finns underlag för fler alternativ ska det finnas möjlighet att 

välja vårdform. Socialdemokraterna tror att andra driftsformer än det offentliga kan leda 

till en positiv utveckling av vården. Detta kan vara privata, kooperativa eller ideella 

vårdgivare som har avtal med kommun eller landsting. Dessa ska ha möjlighet att utnyttja 

offentlig finansiering om de följer samma regler.98  

 

4.2.2 Intervju 

Britt Westerlund är ordförande för Socialdemokraterna i Luleå och tycker att vänster-

högerfrågor ständigt är aktuella. Intervjun inleds med att hon ombads placera in sitt parti 

på vänster-högerskalan. Hon markerar positionen ganska långt till vänster (se figur 3). 
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98 Socialdemokraternas partiprogram, 2001 s. 24 
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Figur 3 
 

V-------X------|--------------H 
 

 

Westerlund framhäver den privata icke-vinstdrivande sektorns betydelse, där framför allt 

frivilligorganisationerna spelar en stor roll. Offentlig sektor kan, enligt Westerlund, aldrig 

ersätta dessa typer av organisationer och föreningar. Någon som jobbar professionellt 

med psykiskt funktionshindrade kan aldrig ersätta en kompis. Däremot är hon tveksam 

till den privata vinstdrivande sektorn och påpekar att ingen ska göra vinst på någon 

annans sjukdom. Westerlund kan tänka sig privata aktörer som står under landstingets 

regi, dock inte inom psykiatrin eftersom de psykiskt sjuka kan ha svårt att föra sin egen 

talan. Hon är även motståndare till att lasarett drivs privat. I framtiden ser hon gärna att 

den tredje sektorn får en betydligt större del av ansvaret för psykiatrin medan offentlig 

sektor behåller sin ledande position (se figur 4).  
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Westerlund tycker att psykiatrireformen var nödvändig och gärna skulle ha kommit ännu 

tidigare eftersom den strävade mot en normalisering för de sjuka. Westerlund anser att 

det var bra att kommunen fick ansvar och betonar att man trots psykisk sjukdom är 

kommunmedborgare, det vill säga man har fortfarande behov av att leva, bo, jobba och så 

vidare. Westerlund säger att hon är medveten om att vissa ifrågasätter ett delat 

huvudmannaskap mellan kommun och landsting, men hon tycker att samarbetet fungerar 

bra så länge aktörerna sätter individen i centrum.  

 

4.2.3 Skillnader på nationell och lokal nivå 

Socialdemokraterna kan i princip sägas ha sammanfallande åsikter i frågan på lokal och 

nationell nivå. Westerlunds åsikt är något mer negativ rörande privata alternativ än den vi 

kunnat utläsa ur partiprogrammet. Det nationella partiet har accepterat och förespråkar till 

vis del förekomst av privata aktörer både icke-vinstdrivande och vinstdrivande. Partiet 

arbetar för att utforma ett ramverk för att förhindra att vinstintresse styr utbudet av vård 

och omsorg. 

 

4.3 Kristdemokraterna 
4.3.1 Partiprogram 

Vid fördelningen av samhällsresurser ska vårdfrågor spela störst roll. Partiet påpekar att 

vården ska styras av behov, inte av efterfrågan. Valfrihet, kvalitet och mångfald ska 

känneteckna den offentligt finansierade sjukvården. Medborgarna ska fritt kunna välja 

bland olika alternativ. Kristdemokraterna ställer sig därför positiva till privata, ideella och 

kooperativa alternativ inom vården och menar att detta kan ge nya perspektiv.99 Partiet 

uttalar sig mer specifikt om psykiatrin och säger att både privata och offentliga aktörer 

kan driva vårdverksamhet efter ackreditering100. Denna typ av vård ska kännetecknas av 

flexibilitet och tillgänglighet101. Landstinget ska dock fortfarande ha det yttersta ansvaret 

för att kvalitet och kompetens håller en hög nivå.102  
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En av Kristdemokraternas utgångspunkter är subsidiaritetsprincipen som kortfattat 

innebär att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå. Enligt denna princip ska det offentliga 

stötta de naturliga sociala nätverken, men ändå vara ytterst ansvarig för trygghet och 

värdighet för alla. Den ekonomiska utvecklingen i samhället och även demokratin byggs 

till stor del upp av den civila kulturen och det sociala kapital som skapas inom denna. 

Offentlig, privat och ideell verksamhet ska fungera som komplement till varandra. 

Politiker måste dock inse att den icke-vinstdrivande sektorn är skiljd från den offentliga. 

Den tredje sektorns vikt blir särskilt betydelsefull då människor stöter på olika 

svårigheter i livet. Föreningslivet är här speciellt viktigt.103   

 

4.3.2 Intervju 

Erika Josbrandt är ordförande för Kristdemokraterna i Luleå och sitter bland annat i 

kommunens handikappråd. Hon framhåller att Kristdemokraterna inte är ett uttalat 

borgerligt parti utan att det beror på frågans karaktär. På vänster-högerskalan placerar 

Josbrandt sitt parti lite till höger om mitten (se figur 5).  

 

 
Figur 5 
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Även Kristdemokraterna tycker enligt Josbrandt att de privata icke-vinstdrivande 

aktörerna fyller en viktig funktion. Dock påpekar hon att de ska fungera som ett 

komplement till de övriga sektorerna, inte utgöra basen. Hon säger vidare att den tredje 

sektorn ofta får ta ansvar över saker som egentligen är skattefinansierad verksamhet och 

således statligt ansvar. 

 

Josbrandt anser att det idag råder en jävsituation inom vården i stort, eftersom det är 

samma instans som driver verksamhet som kontrollerar den. Hon menar att det är bra 
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med privata aktörer eftersom konkurrens bidrar till att öka vårdkvaliteten och vill därmed 

se en ganska markant ökning av detta alternativ (se figur 6). Dock ska den privata 

vinstdrivande sektorn inte verka utan statlig kontroll. 

 

Figur 6 
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Josbrandt anser att två ansvariga för psykiatrin, som blivit fallet efter reformen, leder till 

problem. Hon tror att detta beror på att kommunikationen mellan aktörerna fungerar 

dåligt och att de i många fall inte riktigt vet vem som ska göra vad. Kristdemokraterna 

tycker att dagens landsting har alltför spridda uppgifter och förespråkar ett avskaffande 

av dessa. Kommunen och därigenom socialtjänsten skulle genom detta få allt ansvar för 

de psykiskt sjuka vilket bara är en fördel enligt Josbrandt. 

 

4.3.3 Skillnader på nationell och lokal nivå 

Kristdemokraterna har även de samstämmiga idéer gällande detta. Här är det dock så att 

deras lokala representant Josbrandt förespråkar att landstinget avskaffas medan detta 

uttalande inte återfinns i programmet. 
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4.4 Moderaterna 
4.4.1 Partiprogram 

Moderaterna vill garantera alla en god vård genom att ge patienterna frihet att välja 

vilken vårdgivare de vill gå till. Valet ska fritt kunna göras mellan offentliga och privata 

aktörer som konkurrerar på lika villkor. Detta leder i sin tur till möjligheter att byta 

vårdgivare om den enskildes behov inte uppfylls. Vården har bedrivits av det offentliga i 

monopolform under lång tid vilket lett till köer, orättvisor, höga kostnader och bristande 

valfrihet. Partiet önskar införa en allmän obligatorisk sjukvårdförsäkring för vilken 

storleken på premien bestäms i proportion till inkomsten. Denna försäkring ska lägga 

grunden för ett mer patient- och marknadsorienterat system. Moderaterna vill också 

införa en sjukvårdpeng som betalas ut till den vårdgivare som medborgaren väljer.104 

 

Landstinget bör avskaffas och deras arbetsuppgifter övertas av stat, kommun och civilt 

samhälle. För att vårdkvaliteten ska säkras vill Moderaterna återskapa Medicinalstyrelsen 

som kontrollmyndighet.105  

 

Moderaterna anser att fler privata alternativ inom vården gör denna effektivare samt 

bidrar till ökad konkurrens och mångfald vilket i sig genererar vinster för välfärden. De 

menar att det vårdsystem som finns idag är ineffektivt. Partiet framhåller att om vi tar 

bort möjligheten för privata vårdgivare att göra vinst, så tas viljan att utveckla och 

förbättra sådana verksamheter bort.106 

 

Gemenskapen och ansvaret för medmänniskorna visar sig i civilsamhället som av 

Moderaterna benämns ”den lilla världen”. En stor del av omsorgen sker inom denna 

sektor men mycket av detta har enligt partiet gått obemärkt förbi. Bland annat då det 

gäller de psykiskt handikappade spelar frivilligt engagemang en stor roll genom att berika 

det sociala livet och skapa trygghet för dessa individer. Detta ska enligt Moderaterna 

uppmuntras och kan inte ersättas av offentlig verksamhet. Samarbete mellan stat, 

                                                 
104 Internet 10 
105 Ibidem 
106 Internet 9 
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kommun och frivilligorganisationer ska istället framhållas. I samhället har alla 

medborgare ansvaret för att ingen ramlar genom det sociala skyddsnätet.107 

 

4.4.2 Intervju 

Moderaten Staffan Eriksson sitter bland annat i socialnämnden i Luleå kommun. Han 

placerar sitt parti en bra bit till höger om mitten på vänster-högerskalan (se figur 7). 

 
Figur 7 
 

V---------------|---------X----H 
 

 

Eriksson anser att den tredje sektorn, och då främst frivilligorganisationerna, gör en hel 

del viktiga insatser men säger att de mer eller mindre blivit tvingade att ta över ansvar 

från staten. Han framhåller att dessa är ett komplement och inte en ersättare för olika 

vårdgivare. 

 

När det gäller privata aktörer inom psykiatrin är moderaterna enligt Eriksson mycket 

positiva. Han menar att det alltid blir bättre om det finns flera alternativ att jämföra 

mellan det vill säga att konkurrens uppstår. Marknaden borde därför släppas fri. Den 

form av privat verksamhet Eriksson pratar om är fortfarande underordnad statlig kontroll. 

Landstinget ska genom detta fungera som beställare av de tjänster som samhället behöver.  

Det optimala skulle enligt honom vara en jämn fördelning mellan de tre sektorerna (se 

figur 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
107 Internet 9 
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Figur 8 
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Eriksson säger att systemet var bättre förr, innan psykiatrireformen då mentalsjukhusen 

fortfarande fanns kvar och det bara existerade en huvudman. Detta eftersom han inte 

anser att det delade ansvaret är bra. Eriksson menar att det för närvarande inte finns några 

klara riktlinjer för hur samarbetet ska fungera mellan kommun och landsting. När 

regelverk saknas är det svårt att veta vem som har ansvar för vad, vilket kan leda till att 

de psykiskt sjuka kommer i kläm. Vidare tycker han att landstinget många gånger 

medvetet lägger över ansvaret på socialtjänsten. 

 

4.4.3 Skillnader på nationell och lokal nivå 

Moderaterna är i stort sett överens både angående relationen mellan första och andra samt 

mellan första och tredje sektorn. Eriksson menar att frivilligorganisationerna till stor del 

tvingats överta uppgifter som egentligen är statligt finansierade och partiet nationellt 

säger att denna överföring har hamnat i skymundan. I Moderaternas partiprogram 

framgår att de vill avskaffa landstinget som instans något som den lokala företrädaren 

inte nämner under intervjun. Vi uppfattar att partiet på nationell nivå har en tydligare 

hållning i fråga om det civila samhället och dess betydelse. 
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5 Psykiatrin 
Psykiatrin är ett område som är dagsaktuellt och i behov av relativt snabba åtgärder. 

Brister inom psykiatrin har bland annat visat sig i och med de våldsdåd som vi nämnde 

inledningsvis. Den tredje sektorns värde betonas också inom detta område och framhålls i 

varierande grad av de politiska partierna från både vänster och höger. På grund av den 

särskilda fördelningen av ansvar efter reformen utmärker sig psykiatrin och åsikterna går 

isär om huruvida dagens situation är tillfredsställande.  

 

I detta kapitel börjar vi med en kort presentation av psykiatrireformen och dess bakgrund. 

Därpå följer en redogörelse av intervjuerna med anställda inom och i nära kontakt med 

psykiatrin. Detta ska utgöra grund för vår diskussion kring eventuella åsiktsskillnader 

mellan dessa intervjupersoner och vad de i sådana fall kan bero på. 

 

5.1 Psykiatrireformen 

5.1.1 Bakgrund 

Under 1970-talet började ett stort antal mentalsjukhus läggas ned i västvärlden, i Europa 

minskade antalet stora mentalsjukhus under perioden med hälften. 1970- och 80-talen var 

även i Sverige en tid för ökande specialisering och privatisering inom den här sektorn. 

Den svenska psykiatriska vården hade tidigare varit uppbyggd kring mentalsjukhusen, 

vilka var avskärmade från närsamhället. Här började avinstitutionaliseringstankarna ge 

utslag främst genom att ett antal olika utredningar och planer utarbetades, vilkas syften 

framför allt var att skapa en vårdorganisation utan att etablera fler mentalsjukhus samt att 

öka tillgängligheten genom mindre enheter ute i samhället. 108  1987 lades det första 

svenska mentalsjukhuset ned, och under hela 1980-talet utvecklades öppenvården snabbt 

men inte i samma takt som avvecklingen av slutenvården.109  I början av 1990-talet 

skedde förändringar inom lagstiftningen som hade betydelse för vården av de psykiskt 

sjuka.110 

 

                                                 
108 Markström, 2003 s. 101ff 
109 Ibidem s. 120ff 
110 Ibidem s. 123ff 
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5.1.2 Genomförande och utformning 

Oklarheter rörande ansvaret för psykiatrin visade sig framför allt i samordningsproblem 

mellan kommuner och landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. En statlig 

utredning tillsattes 1989 för att ta fram förslag till en lösning. Denna utredning ledde fram 

till en proposition som överlämnades till riksdagen 1994 och skrevs under av dåvarande 

statsministern Carl Bildt och statsrådet Bo Könberg. 111  Under tiden för 

avinstitutionaliseringen hade vi i Sverige en vänsterregering, men reformen antogs alltså 

under ett borgerligt styre.  

 

Psykiatrireformen introducerades 1995 och innebar att kommunerna tog över 

huvudansvaret för de psykiskt funktionshindrade från landstinget. Kommunerna skulle 

bedriva uppsökande verksamhet och erbjuda de psykiskt funktionshindrade insatser vid 

behov. Ansvaret för att initiera samarbete med andra myndigheter och instanser 

inblandade i vård och omsorg lades också över på kommunerna.112 Kommunens uppgifter 

blev alltså att ansvara för fritidsstöd, boende och boendestöd samt sysselsättning. 

Landstinget hade och har fortfarande ansvaret för vård och behandling. Målet med 

reformen var främst att normalisera de psykiskt funktionshindrades livsvillkor genom att 

förhindra att de lades in på mentalsjukhus samt att integrera dem i samhället.113 

 

5.2 Vem fick ansvaret – vem tar ansvaret? 
Som ovan nämnts delades ansvaret mellan kommun och landsting i och med reformen. 

För att detta ska fungera krävs kommunikation och samarbete mellan de två instanserna. 

Unni Ruthberg, som jobbat inom psykiatrin i Luleå sen 1981, tycker att samarbetet 

fungerat bättre och bättre ju längre tid som gått efter reformens införande. Hon anser att 

det är avlastande för henne i hennes arbete som psykoterapeut att slippa tänka på övriga 

omständigheter runt patienterna. Ruthberg berättar till exempel hon ibland ser dåliga 

boendeförhållanden vid hembesök, men att hon nu kan lägga det bakom sig på ett helt 

annat sätt eftersom hon vet att det finns någon annan som tar hand om den biten.  

                                                 
111 Markström, 2003 s. 152ff 
112 Internet 16 
113 Internet 5 
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Ingela Lagerskog som är chef för enheten för funktionshindrade på socialförvaltningen 

tycker att psykiatrireformens grundidé var bra för att den ledde till normalisering. Hon är 

positiv till det delade ansvaret eftersom det innebär att den kunskap som finns både inom 

kommun och landsting tas tillvara. Dock säger Lagerskog att det krävs en fungerande 

samverkan mellan de två huvudaktörerna och där fallerar det i Luleå. En orsak till detta är 

att de som arbetar med psykiatrifrågor inom kommun och landsting inte ser varandras 

kompetenser. Lagerskog tror att det satsades mer på samverkansutbildningar i samband 

med reformens genomförande, men menar att satsningarna har avtagit. Ett annat problem 

är bristen på psykiatriker i Luleå som leder till att väntetiderna för att få vård blir extra 

långa. 

 

Unni Ruthberg framhåller den tredje sektorns roll och syftar till viss del på att många 

psykiskt sjuka bor hemma hos åldrande mödrar som får ta hand om dem eftersom de inte 

fångats upp av den offentliga vården. Hon anser dessutom att frivilligorganisationerna 

utgör en viktig del av denna sektor, framför allt genom att dessa utgör det sociala 

nätverket för de psykiskt handikappade. Som exempel nämner Ruthberg Sunderby 

folkhögskola som bedriver viss verksamhet för psykiskt funktionshindrade. Ingela 

Lagerskog poängterar även hon att den privata icke-vinstdrivande sektorn är mycket 

viktig, och har fått en mer framträdande roll efter reformen. Hon berättar bland annat att 

brukarorganisationer finns representerade i en samverkansgrupp tillsammans med 

kommun, landsting och försäkringskassa.  

 

När det gäller privata aktörer inom psykiatrin tror Unni Ruthberg att en ökning av dessa 

skulle leda till minskade resurser till den offentliga psykiatrin. Hon menar att de privata 

vårdgivarna har möjlighet att välja sina patienter i större utsträckning eftersom det alltid 

är frivilligt att uppsöka dessa, och en person kan inte vara alltför sjuk för att själv inse det 

egna behovet av vård. Detta leder i sin tur till att de svårt sjuka oftare kommer till den 

offentliga psykiatrin. Ingela Lagerskog är mer positiv till privat verksamhet. Hon anser 

att privat och offentlig verksamhet kan stimulera varandra eftersom den privata motiverar 

den offentliga till ständig utveckling. Lagerskog framhåller dock att alla privata 

vinstdrivande aktörer ska stå under statlig tillsyn. Hon menar att detta skulle förhindra de 
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privata vårdgivarna från att till exempel välja vilka patienter de vill ta emot. Det är enligt 

Lagerskog också viktigt att det inte bara är människor med resurser som ska kunna få 

privat vård. 
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6 Analys och slutsatser 
I detta sista kapitel kommer vi att diskutera de frågor vi ställde inledningsvis. Vi kommer 

även att sammanfatta resultaten som vår studie har lett till. För att få en bättre struktur i 

analysen har vi valt att behandla frågorna var för sig. 

 

6.1 Fråga 1 
Hur har de tre grundideologierna, och deras förgreningar, utvecklats i förhållande 

till vänster-högerskalan? Hur kan en framtida utveckling komma att se ut?  

 

Som vi tidigare nämnt har de partier vi valt att studera en tydlig koppling till en eller flera 

av de tre grundideologierna, och därigenom vänster och höger. Med detta menar vi att 

partier som utvecklats ur socialismen kommit att hamna till vänster på skalan, medan 

konservativa partier hamnat till höger. De liberala partierna har på grund av sin 

inkonstanta historia ofta blivit placerade i mitten, men liberala influenser finns både hos 

vänster- och höger partier. 

 

Socialismen började som ett motstånd mot ojämlikheter i det industriella samhället och 

därigenom mot kapitalismen. Arbete, kapital och egendom blev socialismens 

utgångspunkt i analysen av samhället. Den förespråkade gemensamma lösningar för att 

jämna ut de klyftor som fanns. Socialismen delades senare i två grenar, en 

socialdemokratisk och en kommunistisk. Den förstnämnda ville nå sina politiska mål på 

demokratisk väg, de förespråkade allmänna val där folket själva röstade på de 

representanter de föredrog. I och med detta lämnade socialdemokratin den yttersta 

vänstern och rörde sig mot mitten. Den sistnämnda behöll sin radikalt vänstra position på 

vänster-högerskalan och ville nå det klasslösa samhället genom revolution.  

 

Det nuvarande Vänsterpartiet grundades av den vänsterradikala oppositionen inom det 

socialdemokratiska partiet. Då partiet bildades var dess placering längre till vänster än 

Socialdemokraterna. Inom partiet uppstod redan tidigt tre riktningar varav den 

humanistiska och vänstersocialistiska uteslöts och endast den leninistiska kvarstod. Detta 

torde ha medfört att partiet åtminstone behöll sin position långt till vänster om den inte 
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förflyttades ännu längre ut på skalan. Den kommunistiska prägeln styrde partiets politiska 

riktning fram till mitten av 1900-talet.  

 

Under 1900-talets andra hälft rörde sig partiet dock mot mitten efter att frihetstankar och 

humansim fick större inflytande i partiet. Partiet började också framhålla demokrati i allt 

högre grad. Med kortare avbrott har Vänsterpartiet fortsatt att utvecklas åt samma håll 

och står idag för en allmän socialism och feminism. Dock är motståndet mot kapitalism 

fortfarande intakt och partiet vill begränsa inkomstskillnader genom omfördelning.  

 

Vänsterpartiet har genom historien gått från revolutionär socialism, kommunism, till 

dagens mer generella socialism. Enligt vår uppfattning är partiets vänsterförankring stark 

och kommer fortsättningsvis att så förbli. Med detta menar vi dock inte att en ytterligare 

förskjutning mot mitten är omöjlig men att denna i sådana fall kommer ske i 

långsammare takt än till exempel hos socialdemokratin. Med tanke på partiets starka 

inslag av proteströrelse och dess revolutionära förflutna kommer de, enligt oss, aldrig att 

ingå i någon typ av mittenblock som vi kan tänka oss bli en realitet inom en inte alltför 

avlägsen framtid. Ohlys tillträde som partiledare kan istället komma att innebära en 

tillbakagång mot det mer traditionellt vänstra. Hans kommunistiska ståndpunkt har 

debatterats både inom och utanför partiet och har tillsammans med Schymans avhopp lett 

till slitningar mellan partimedlemmarna. Vänsterpartiet kan också anses ha förlorat en del 

av sin feministiska prägel efter Schymans utträde. Sett till den socialistiska historien har 

splittringar varit något som förekommit vid ett flertal tillfällen och vi tror att skiljelinjer 

till exempel mellan radikala och mer liberala tankar också fortsättningsvis kan ligga till 

grund för ytterligare konflikter inom denna falang. Ett dagsaktuellt bevis för det ovan 

nämnda är den nybildade feministiska organisationen VägVal Vänster som samlat 

missnöjda från hela vänstersidan. Denna organisation har väckt frågan om ett helt igenom 

feministiskt parti behövs i Sverige. Ett genomförande av dessa idéer anser vi vara fullt 

möjligt. Dock kan inträdet på den politiska arenan för ett sådant parti innebära att övriga 

vänsterpartier tappar väljare och på så sätt ”tvingas” mot mitten. 
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Det socialdemokratiska partiet i Sverige var i grunden ett arbetarparti med socialistiska 

och marxistiska värderingar. Under början av 1900-talet ledde liberala influenser i partiet 

till att deras placering försköts något åt höger. På ett liknande sätt som inom socialismen 

uppstod slitningar mellan de som ville behålla vänsterpositionen och de som förespråkade 

ett samarbete med liberalerna. Även här skedde, som nämns ovan, en splittring då 

vänsterfalangen inom partiet uteslöts. På 1930-talet fick de marxistiska idéerna åter en 

stark ställning i partiprogrammet och positionen flyttades tillbaka. Bland annat förstärktes 

yrkanden om offentligt ägande som statens kontrollmedel. I mitten av 1900-talet togs 

återigen ett steg mot mitten då tanken att allt skulle ägas gemensamt frångicks. Således 

övergavs även marxismen till fördel för demokratibegreppet. Liberala inslag i ekonomin 

tilläts under statlig tillsyn.  

 

Under resterande delen av 1900-talet har Socialdemokraterna närmat sig 

socialliberalismen och kritik har riktats mot kommunismen. Partiet har också kommit att 

förespråka marknadsekonomi, men säger sig fortfarande vara anti-kapitalistiska. Därmed 

menar vi att positionen på vänster-högerskalan har flyttats närmare mitten än någon gång 

tidigare. Detta eskalerade efter Olof Palmes död 1986 då Ingvar Carlsson, som bland 

annat var en stark förespråkare för ett EU-medlemskap, tog över partiledarposten. 

Carlsson var dock i övrigt företrädare för en mer traditionell socialdemokrati. 

 

Vi tror, då vi ser till den historiska utvecklingen av socialdemokratin, att en vidare 

förflyttning mot mitten är trolig då socialliberalismen kommit att påverka partiet i allt 

större utsträckning. Partiet kommer dock ändå att behålla de socialdemokratiska 

grundstenarna av idag, det vill säga frihet, jämlikhet och solidaritet eftersom dessa är så 

stark förankrade hos gemene man. Frihet är ett uttryck som traditionellt förknippats med 

liberala tankar och vi ser framför oss ett än större inslag av dessa idéer bland annat i form 

av större acceptans för privata aktörer, inom vården, även med vinstsyfte. 

 

Vi kan framledes tänka oss en situation där SAP väljer att alliera sig med ett eller flera 

mittenpartier beroende på partiets egen storlek. Göran Persson har fört en genomgående 

mer liberal politik under sin tid som partiledare. Framför allt har hans EU- och EMU-
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vänliga inställning vållat debatt såväl inom som utanför partiet. I motsägelse till detta har 

det i dagarna blivit känt att SAP ska gå till val med skattehöjningar på programmet. Detta 

kan kanske vara ett försök att istället förtydliga partiets position till vänster som svar på 

det starka borgerliga samarbetet inför valet 2006. 

 

Konservatismen grundlades efter franska revolutionen som en motrörelse mot denna. 

Under den tiden kan ideologin antas ha varit positionerad långt till höger på den tänkta 

skalan på grund av dess vilja att bevara det som varit, förändringar skulle ske under lång 

tid. Ideologin var dessutom uttalat anti-liberal. De konservativa påpekade att vi av 

naturen är olika och att alla skulle veta sin plats i samhällets hierarki. Under 1900-talet 

förändrades den anti-liberala inställningen till att istället bli anti-social. 

 

Kristdemokraterna bildades av en utbrytning från det moderata partiet. De placerade sig 

något till höger om moderpartiet. Under 1960- och 1970-talen rörde de sig mot vänster 

genom att draget av kulturkonservatism tonades ner. Detta eftersom partiet utvecklade sin 

politik till bredare områden såsom ekologism.  

 

Religionen och familjen är central för Kristdemokraterna liksom äktenskapet som 

samlevnadsform. Detta utgör tydliga konservativa drag liksom utvecklingen av 

marknadsekonomin inom ekologiska och sociala ramar utgör ett socialliberalt drag. Etik 

och moral spelar också en stor roll för partiet.  

 

Kd befinner sig numer närmare mitten än M och har anammat fler liberala drag än 

tidigare. Partiets position kommer förmodligen inte att förändras nämnvärt i framtiden, 

vilket innebär att de står nog nära mitten för att kunna delta i ett mittpartisamarbete men 

ändå tillräckligt långt ifrån för att inte göra det. Den kristna värdegrunden kommer 

fortsättningsvis att spela en stor roll för partiet enligt oss men ändå inte i samma 

utsträckning som tidigare. Kyrkan och kristendomen i Sverige av idag tappar dock 

anhängare vilket skulle kunna leda till att partiet så småningom försvinner helt. Vi tror 

ändå att Kristdemokraternas värderingar delas av många andra än de religiösa. 

Partiledarbytet efter lite drygt 30 år styrker detta resonemang då Hägglund framhåller en 
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mer allmän etik och moral till skillnad från Svenssons utpräglade religiösa dito. Partiet är 

svårt att placera på vänster-högerskalan delvis på grund av sitt utökade miljöengagemang 

och sin mer allmänt förda politik, men också på grund av sin egen ovilja att direkt 

förknippas med vänster- eller högerblocket. Ideologiskt ligger dock Kd närmare 

högerpartierna och har ingått i det borgerliga samarbetet sedan 1991. Även inför valet 

2006 planeras en sådan koalition för att överta regeringsmakten.  

 

Moderaterna bildades 1904 och har både liberal och konservativ grund. I början av 1900-

talet var partiets främsta mål att motverka socialistisk revolution och skydda nationella 

intressen och de positionerade sig långt till höger på den tänkta skalan. 

Marknadsekonomin framhölls tydligast av Moderaterna till mitten av 1900-talet men 

detta ledde till kritik mot för utbredd ekonomisk liberalism. Under 1930-talet tog partiet 

ett tillfälligt steg till vänster genom att engagera sig i de sociala frågorna.  

 

Redan under 1950- och 1960-talen började linjer, som kvarstår än idag inom partiet, att 

urskiljas. Exempel på detta är ökat intresse i utrikespolitiska frågor, sänkning av skatter 

och ägardemokrati. På grund av inre stridigheter, främst rörande högerns liberala hållning 

i moraliska frågor, bröt sig en grupp kulturkonservativa ut och bildade som vi tidigare 

nämnt Kristen demokratisk samling, nuvarande Kristdemokraterna. Därigenom började 

Moderaterna en förflyttning mot mitten. Denna position behölls fram till 1980-talet då 

partiet för att framstå som det borgerliga alternativets främsta förespråkare antog mer 

liberala idéer och således rörde sig något mer mot mitten.  

 

Partiet förespråkar ett starkt försvar, och ett kraftfullt rättsväsende samt försvarar 

monarkin. Samtidigt betonas vikten av individuell frihet och valmöjligheter i fråga om 

bland annat omsorg, vård och skola. Moderaterna sätter också marknadsekonomin, där fri 

företagsamhet har en framträdande position, långt upp på dagordningen. Allt detta 

kännetecknar en högerorienterad politik och stärker den nuvarande positionen på vänster-

högerskalan. 
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Moderaterna är ett parti som fått mycket kritik för att vara de rikas parti. Den stämpeln 

har de under senare tid försökt tvätta bort. Reinfeldt har under sin korta ledartid fått 

mycket kritik, såväl internt som externt, för sin liberala framtoning och sina försök att 

leda partiet mot mitten. M:s hittills gällande skattepolitik har fått sig en känga av honom 

och Reinfeldt har lovat mindre skattesänkningar för de högst avlönade och större för de 

med lägst inkomst. I framtiden kan partiet bli tvunget att satsa än mer på sociala frågor 

för att attrahera en bredare väljargrupp och genom detta, kanske ofrivilligt, flyttas mot 

mitten på skalan. Dock kommer partiet enligt oss alltid att vara ett högerparti med 

konservativa inslag och kommer således inte heller inom en överskådlig framtid att ingå i 

någon mittenkoalition om en sådan innefattar Socialdemokraterna. Potentiella partier att 

ingå i detta mittenblock är främst Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet, men 

även Kristdemokraterna och Miljöpartiet kan vara möjliga medlemmar. 

 

6.2 Fråga 2  
Föreligger fortfarande en vänster-högerdistinktion mellan V:s, SAP:s, Kd:s och M:s 

inställning till privata aktörer och vinst inom vården? 

 

Redan när socialismen grundades betonades kollektiva lösningar för att jämna ut 

skillnader i samhället. Detta är ett drag som följt socialismens förgreningar och de partier 

som förknippas med vänster genom historien. Både Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet förespråkar fortfarande en stor offentlig sektor för att garantera alla lika 

vård. De påpekar att de privata aktörernas vinstintresse kan leda till att inkomsten, och 

inte behovet, får styra vilken vård de sjuka får. Socialdemokraterna är dock inte helt 

främmande för privata alternativ under statlig kontroll, och tror att dessa kan bidra till en 

gynnsam utveckling. Vänsterpartiet däremot är mer restriktiva i denna fråga då de menar 

att grundtanken för offentlig sektor hotas av privata vinstintressen.  

 

Våra figurer, som behandlar de tre sektorerna, visar att varken SAP eller V vill ge de 

privata vinstdrivande aktörerna inom psykiatrin i Luleå någon andel av marknaden alls. 

Däremot framhålls den privata icke-vinstdrivande sektorn till viss del av vänsterpartierna. 

Rörande psykiatrin är de traditionella vänsterpartierna än mer restriktiva då det gäller att 
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tillåta vinstdrivande alternativ medan frivilligorganisationerna har ett större förtroende 

inom detta område. Det är dock viktigt att återigen påpeka att frivilligorganisationerna 

och andra aktörer inom den tredje sektorn inte verkar för att göra vinst.  

 

De konservativa framhöll tidigt individualismens betydelse, eftersom de ansåg att alla var 

olika. Var och en skulle få göra sina val utifrån egna preferenser, vilket också gäller idag. 

Moderaterna och Kristdemokraterna har sin gemensamma punkt i just valfrihetens och 

konkurrensens betydelse. M vill att offentliga och privata aktörer ska kunna konkurrera 

inom samma ramar och anser precis som Kd att vården blir mer effektiv samt att nya 

dimensioner skapas med fler alternativ. Möjligheten att göra vinst är enligt moderaterna 

något som motiverar företag att utveckla och förbättra sin verksamhet även inom vården.  

Den tredje sektorn har stor betydelse för högerpartierna då alla medborgare har ett ansvar 

för andras väl och ve och detta ansvar organiseras genom det civila samhället. Icke-

vinstdrivande sektorn skapar också viktiga sociala nätverk enligt de båda partierna. 

 

 

Svaret på frågan blir som redan framgått jakande. En vänster-högerdistinktion existerar i 

allra högsta grad trots att alla partier rört sig mot mitten i varierande utsträckning. 

Vänsterpartierna har under senare år blivit mer positiva till alternativa vårdformer än 

tidigare, i synnerhet då socialdemokraterna. Samtidigt har högerpartierna och framför allt 

Moderaterna börjat fokusera mer på sociala frågor och jämlikhet än tidigare. Vi kan 

genom detta se tendenser till en framtida uppluckring av vänster-högerskalan gällande 

synen på privata aktörer och vinstsyfte inom vården. Vi tror att vänster-högerskalan har 

haft så stor betydelse att den även under lång tid framöver kommer fylla en politisk 

funktion. Skalan kompletteras dock allt oftare med ytterligare dimensioner för att bättre 

beskriva och analysera dagens komplexa samhälle. De politiska konstellationerna kan i 

framtiden komma att baseras på andra frågor än de som traditionellt kännetecknat vänster 

och höger. Ett exempel på detta kan vara en mittenkoalition som vi nämnde i tidigare 

resonemang. Orsaker till vänsterblockets och framför allt Socialdemokraternas ändrade 

inställning, i frågan om privata alternativ, kan vara den allmänna attitydförändring som vi 
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ser i samhället idag. Även internationella influenser kan spela in, detta inte minst från den 

Europeiska Unionen. 

 

6.3 Fråga 3 
Hur vill partierna att storleksfördelningen mellan offentliga och privata vårdgivare 

inom psykiatrin i Luleå ska se ut? Hur motiverar de sina ställningstaganden? 

 

Vänsterpartiet (Åberg) vill att offentlig sektor ska stå för 90 procent av ansvaret inom 

psykiatrin och tio procent ska den icke-vinstdrivande sektorn stå för. Den sistnämnda ska 

inte ta över statens uppgifter utan ska samverka med denna och fungera som 

kunskapsförmedlare. Åberg är motståndare till privat vinstdrivande sektors inblandning 

och motiverar detta med att vinst inte ska göras på sjuka och kollektiva lösningar blir 

därigenom det bästa alternativet för att tillgodose det gemensamma bästa. 

 

Socialdemokraterna (Westerlund) skulle i framtiden vilja att huvuddelen, hela 60 procent, 

av ansvaret inom psykiatrin låg på den privata icke-vinstdrivande sektorn. Det är då 

främst frivilligorganisationerna som åsyftas. Den offentliga sektorn kan aldrig ersätta den 

tredje sektorn med tanke på det sociala kapital som denna genererar men bör ändå stå för 

resterande 40 procent. Även Westerlund är helt emot privata vinstdrivande aktörer inom 

psykiatrin då hon delvis anser att vinst inte ska göras på sjuka och dels för att de psykiskt 

sjuka ofta kan ha svårt att ge uttryck för sina behov. 

 

Kristdemokraterna (Josbrandt) skulle helst se att 40 procent av ansvaret låg hos den första 

sektorn och de två övriga bör sedan enligt henne ha 30 procent var. Den tredje sektorn 

fyller en viktig funktion och ska utgöra ett komplement till de övriga. Hon tycker att 

konkurrensen som skapas genom intåget privata aktörer leder till att kvaliteten på vården 

höjs och påpekar att statlig kontroll är ett givet faktum i detta fall. 

 

Moderaterna (Eriksson) tycker att en jämn ansvarsfördelning ska finnas mellan de tre 

sektorerna inom psykiatrin i Luleå, det vill säga ungefär 33 procent vardera. Eriksson 

menar att fler alternativ leder till konkurrens vilket i sig är positivt. Även han betonar att 
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all verksamhet ska stå under statlig tillsyn då landstinget ska ha en beställarroll för att 

tillgodose samhällets behov. 

Psykiatrin som område behandlas annorlunda än övrig vårdverksamhet delvis på grund 

av att patienterna många gånger är oförmögna att kommunicera sina behov, och delvis på 

grund av det delade ansvaret. Eftersom psykiatrin är en så känslig fråga kan vi, om vi 

kopplar frågan till vänster och höger, se en tillbakagång till de traditionella positionerna 

för Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Framförallt har ju de sistnämnda, som 

påpekats tidigare, blivit alltmer privatiseringsvänliga men tillåter inom psykiatrin inga 

privata vinstdrivande alternativ alls. Vi vill dock understryka att detta gäller på lokal nivå 

och en liknande studie över landet skulle kunna ge andra resultat. Kristdemokraterna och 

Moderaterna intar ungefär samma position i denna fråga som i övrigt när det gäller 

privatisering av vården.  

 

Frågan om den svenska psykiatriska vården och dess brister har blivit särskilt stor efter 

reformen och mycket har hänt sen den genomfördes. Vi ifrågasätter om det bara är 

ämnets känslighet som bidrar till den restriktiva synen på privatisering, bland 

vänsterpartierna, eller om orsaken kan vara att partierna och dess representanter är sämre 

insatta i psykiatrin än vård i allmänhet. De blygsamma uttalandena från högern kan även 

de bottna i denna osäkerhet.  

 

Alla fyra partier är överrens om den icke-vinstdrivande sektorns betydelsefulla arbete, 

men skiljer sig åt i fråga om hur detta arbete ska bedrivas och vilken relation denna ska 

ha till staten. Högerpartierna vill inte lägga över för mycket ansvar på den tredje sektorn 

då denna framför allt ska stå för de informella institutionerna och skapa sociala kontakter. 

Den reella vården ska garanteras av staten men kan skötas av såväl privata aktörer som 

offentliga. Vänstersidan skiljer sig åt i frågan då Socialdemokraterna kan tänka sig ett 

betydligt mer utvecklat ansvarsområde för frivilligorganisationerna än Vänsterpartiet.  

Även detta är enligt oss ett avsteg från den traditionella vänsterpolitiken som alltid 

inneburit en stor offentlig sektor som garant för alla människors rätt till likvärdig vård.  
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6.4 Fråga 4 
Delat ansvar och tredje sektorn efter reformen – Existerar skillnader i inställning 

mellan kommun och landsting? 

 

Landstingsanställda Unni Ruthberg tycker att det delade ansvaret har medfört något 

positivt. Samarbetet mellan kommun och landsting har fungerat bättre ju längre tid som 

gått. I hennes arbete leder detta till att hon kan fokusera på sina huvuduppgifter, det vill 

säga att ge vård och behandling, inte andra problem runt patienten. Ingela Lagerskog på 

socialförvaltningen är mindre positiv. Hon anser att psykiatrireformens 

normaliseringstanke var god, men menar att samarbetet och kommunikationen mellan de 

två instanserna felar. Hon framhåller dock fördelen med att den samlade kunskapen inom 

kommun och landsting tas tillvara.  

 

När det gäller den icke-vinstdrivande sektorn påpekar både Ruthberg och Lagerskog att 

denna blivit mycket viktig efter reformen. Framförallt frivilligorganisationerna utgör de 

psykiskt sjukas sociala nätverk. Innan psykiatrireformen var de flesta med psykiska 

handikapp inskriva på mentalsjukhus och inte del av samhället på samma sätt som nu.  

 

Vänsterpartiets landstingspolitiker Åberg, anser att samverkan mellan kommun och 

landsting fungerar bra men att nedläggningarna av mentalsjukhusen gick för fort. 

Kommunen var därigenom inte redo att ta över den del av ansvaret som de blev tilldelade.  

 

Westerlund är även hon landstingspolitiker och ser bara fördelar med att kommun och 

landsting har ett delat ansvar för psykiatrin. Förutsatt att fokus ligger på individen 

fungerar samarbetet väl. 

 

Kommunpolitikern Josbrant anser istället att två huvudmän är problematiskt på grund av 

att kommunikationen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Fördelningen av ansvar är 

många gånger oklar. 
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Modraternas kommunpolitiker Eriksson tycker det fungerade bäst när bara landstinget var 

huvudman inom psykiatrin. Han säger att det blivit otydligt vem som ansvarar för vad 

vilket kan leda till att patienterna drabbas. Socialtjänsten får många gånger ofrivilligt ta 

över landstingets arbetsuppgifter. 

 

Eftersom vi endast intervjuat sex personer kan inga direkta slutsatser dras utifrån dessas 

utsagor. Dock kan vissa tendenser uttydas som pekar mot att landstingspersonal inom 

området generellt är mer nöjda med reformens effekter medan de kommunanställda är 

mindre positiva.  Att landstingsrepresentanterna är mer positiva kan bero på att deras 

arbete troligtvis underlättats av att en andra part fått ta del av uppgifter som tidigare 

förbehölls enbart dem. Landstinganställda är i första hand sjukvårdpersonal och deras 

kompetens tas bättre tillvara genom att fokus hamnar på ett smalare område som de är 

mer utbildade för. Kommunens representanter är mer negativt inställda på grund av att 

deras arbetsbörda till skillnad från landstingets har ökat.  

 

I vårt fall föll det sig av en slump så att landstingspolitikerna också är vänsterpolitiker 

och kommunpolitikerna, högerpolitiker. Utifrån detta följer enligt oss logiskt att 

kommunpolitikerna är mer negativa till psykiatrireformens följder då de under hela denna 

tid suttit i opposition. Inom både Moderaterna och Kristdemokraterna finns tankar på att 

helt avskaffa landstinget som instans vilket skulle leda till att endast en huvudman 

återstod. Vänster är då i motsats till dessa nöjda, bland annat eftersom de kunnat styra hur 

parterna ska samverka. Den tredje sektorn spelar som vi tidigare nämnt en betydelsefull 

roll, något som alla är överens om och som även partirepresentanterna framhållit.   
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Bilaga 1 

Utgångspunkt för intervjuer med partirepresentanter 

• Vilken politisk bakgrund har du? 

• Vilken roll/titel inom partiet har du? 

• Var skulle du placera ditt parti på den klassiska vänster-högerskalan? (modell) 

• Känner du till psykiatrireformen från 1995, och vet du vad den innebär? 

• Tycker ni i partiet att det är bra att kommunen har fått ta över delar av ansvaret 

inom psykiatrin? 

• Anser ni att det delade ansvaret har fungerat bra i Luleå kommun?  

• Skulle ni i partiet hellre se en större del privata aktörer inom psykiatrin? 

• Vilken roll tror du att privata icke-vinstdrivande sektorn spelar inom psykiatrin? 

• Hur ser den ultimata storleksfördelningen mellan de tre sektorerna ut enligt ditt 

parti? (modell) 

 

Utgångspunkt för övriga intervjuer 

• Hur ser din bakgrund inom psykiatrin ut? 

• Vilken är din nuvarande position? 

• Vilken typ av vård/omsorg/behandling står ni för? 

• Kan ni ta emot alla som vill ha/behöver vård? 

• Hur anser ni att samarbetet mellan kommun och landsting fungerar? 

• Tror du att fler vårdgivare skulle vara positivt för psykiatrin? 

 
 
 


