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Abstract 

 

Syftet med studien är, att genom en kritisk-teoretisk textanalys lokalisera vilka 

värden som uttrycks i politiska uttalanden från socialdemokratiska och moderata 

politiker i offentligheten gällande sjukförsäkringen, samt att undersöka vilken 

karaktär dessa värden har: instrumentella värden eller egenvärden. Resultatet av 

den kritisk-teoretiska textanalysen kommer sedan att utgöra materialet i en, både 

normativ och kritisk, diskussion utifrån Jürgen Habermas och Michel Foucaults 

samhällskritiska teorier om det senkapitalistiska samhället, i syfte att ta reda på 

hur väl de värden som ryms inom de analyserade uttalandena överrensstämmer 

med det teoretiska ramverket. Studien har genomförts utifrån följande 

frågeställningar: 1. Vilka värden lyser igenom i politiska uttalanden från 

socialdemokratiska och moderata politiker i offentligheten gällande 

sjukförsäkringen och vilken karaktär har dessa värden: egenvärden eller 

instrumentella värden? 2. Hur kan förekomsten av de värden som lyser igenom i 

de aktuella uttalandena förklaras utifrån Jürgen Habermas och Michel Foucaults 

samhällskritiska teorier om det senkapitalistiska samhället? Resultatet av den 

genomförda studien visade på att uttalanden från moderata politiker i 

offentligheten gällande sjukförsäkringen ofta tenderade att innehålla en relativt 

stor del instrumentella värden som: ”effektivitet”, ”lönsamhet”, ”rationalitet” och 

”aktivitet”. Uttalanden från socialdemokratiska politiker tenderade istället att 

innehålla en relativt hög grad av egenvärden som ”solidaritet”, ”rättvisa” och 

”jämlikhet”. Den genomförda textanalysen resulterade sedan i en normativ 

diskussion baserad på Jürgen Habermas och Michel Foucaults samhällskritiska 

teorier om det senkapitalistiska samhället, en diskussion som syftade till att 

förklara målrationalitetens dominerande ställning i det nuvarande, svenska 

samhället. 

 

 

Ämnesord: samhällskunskap, textanalys, värden, moral, offentlighet, 

instrumentell målrationalitet.      
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Samtidigt blir den offentliga diskussionen inte en Immanuel Kant eller en J.S. Mills 

dröm om den “bästa” eller “sanna” eller “rätta” lösningen, genom att ett konsensus 

utkristalliseras genom diskussion. I stället för konsensus baserad på förnuftig diskussion 

träder kompromissen baserad på parternas styrkeförhållanden eller tillfälliga 

koalitionsmöjligheter. Etiken får vika för det politiskt möjliga. (Habermas, 2003, s.xxi) 

 

Ända sedan den nuvarande regeringen skärpte kraven och reglerna kring utbetalningar av 

sjukpengar till långtidssjukskrivna och förtidspensionerade har sjukförsäkringsfrågan varit ett 

hett samtalsämne i den svenska offentligheten. De nya sjukreglerna infördes år 2008 och 

resulterade i att ett rehabiliteringsprogram implementerades i sjukförsäkringen. Det aktuella 

rehabiliteringsprogrammet gav Försäkringskassan rättigheten att avgöra om de som omfattats 

av sjukförsäkringen i mer än 180 dagar hade någon arbetsförmåga överhuvudtaget (Svensson, 

2009). I de fall där Försäkringskassan gjorde bedömningen att den sjukskrivne hade en viss 

arbetskapacitet, blev resultatet ofta att de aktuella personerna blev utförsäkrade och tvingades 

in på arbetsmarknaden igen. Regeringens implementering av de nya reformerna i 

sjukförsäkringssystemet gick ut på att begränsa sjukförsäkringen till att endast omfatta de 

människor i samhället som inte hade någon arbetskapacitet överhuvudtaget, i syfte att 

återinföra ett stort antal människor på arbetsmarknaden.  

 

En förklaring till att det nya sjukförsäkringssystemet har väckt så starka känslor bland många 

svenskar är att konsekvenserna av de nya reformerna har blivit att ett stort antal 

långtidssjukskrivna och förtidspensionerade personer har blivit utförsäkrade och förlorat sin 

rätt till sjukersättning, då de nya reformerna innebar att ett stort antal av de som tidigare 

omfattades av sjukförsäkringen nu istället tvingades ut i arbetslivet. Under sommaren 2011 

röstade dock regeringen igenom ett antal reformer av sjukförsäkringen, reformer som var 

föreslagna av de rödgröna partierna och innebar att den så kallade ”180-dagarsregeln” skulle 

ändras. Trots att de föreslagna reformerna vann en omröstningsseger i riksdagen har 

regeringen ännu inte implementerat de nya reformerna i sjukförsäkringen. Regeringens 

officiella förklaring till förseningen är att reformerna har skickats till Försäkringskassan för en 

omfattande utredning (Mannheimer, 2011). Det är dock många i offentligheten som inte 

godtar regeringens förklaring till de långa förseningarna, då de hävdar att resultatet av 
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förseningarna har blivit att det idag finns ett stort antal sjuka människor som har svårt att 

försörja sig själva.       

 

En förklaring till denna utveckling kan ligga i Jürgen Habermas samhällskritiska teori om det 

senkapitalistiska samhället, då Habermas hävdar att den instrumentella rationaliteten har en 

dominerande ställning i det senmoderna, kapitalistiska samhället och präglar i stort sätt alla 

områden i samhället. Den omfattande rationaliseringen av samhället beror, enligt honom, 

främst på resultaten av industrikapitalismens framväxt, den omfattande tekniska utvecklingen, 

samt på institutionaliseringen av vetenskapen (Habermas, 1984, s.63). En annan förklaring 

kan ligga i Michel Foucaults teori om uppkomsten av den moderna, politiska rationaliteten, 

vars ursprung låg i det så kallade ”statsförnuftet” som uppkom under 1600- och 1700-talet. 

Enligt Foucault innebar nämligen det nya, rationella statsförnuftet en förändrad syn på 

förhållandet mellan statsmakten och den enskilda människan (Foucault, 2008, s. 296-298). 

Foucault skriver följande angående den politiska rationaliteten: 

 

Vi är tänkande varelser. Det betyder att även när vi dödar eller blir dödade, när vi krigar 

eller ansöker om arbetslöshetsunderstöd, när vi röstar för eller emot en regering som gör 

nedskärningar i socialförsäkringssystemet och ökar försvarsutgifterna, så är vi tänkande 

varelser, och dessa saker gör vi inte bara i enlighet med universella beteendenormer 

utan också mer specifikt på grundval av en historisk rationalitet. Det är denna 

rationalitet, och det spel om död och liv som äger rum inom dessa ramar, som jag skulle 

vilja undersöka ur historisk synvinkel (Foucault, 2008, s.295-296).   

 

Med anledning av att sjukförsäkringsfrågan har blivit en så het fråga inom den politiska 

kontexten, men även inom offentligheten i stort, ämnar jag genomföra en studie av offentliga 

uttalanden gällande sjukförsäkringen, i syfte att ta reda på vilka värden som lyser igenom i de 

valda uttalandena. Det teoretiska ramverket för den planerade studien kommer huvudsakligen 

att utgöras av Habermas och Foucaults samhällskritiska teorier om det senkapitalistiska 

samhället.  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är, att genom en kritisk-teoretisk textanalys lokalisera vilka värden som 

uttrycks i politiska uttalanden från socialdemokratiska och moderata politiker i offentligheten 

gällande sjukförsäkringen, samt att undersöka vilken karaktär dessa värden har: instrumentella 

värden eller egenvärden. Resultatet av den kritisk-teoretiska textanalysen kommer sedan att 

utgöra materialet i en, både normativ och kritisk, diskussion utifrån Jürgen Habermas och 

Michel Foucaults samhällskritiska teorier om det senkapitalistiska samhället, i syfte att ta reda 

på hur väl de värden som ryms inom de analyserade uttalandena överrensstämmer med 

studiens teoretiska ramverk.  

 

1.3 Frågeställningar 

Jag kommer att genomföra min studie utifrån följande frågeställningar: 

 

 Vilka värden lyser igenom i politiska uttalanden från socialdemokratiska och moderata 

politiker i offentligheten gällande sjukförsäkringen och vilken karaktär har dessa 

värden: egenvärden eller instrumentella värden? 

 

 Hur kan förekomsten av de värden som lyser igenom i de aktuella uttalandena 

förklaras utifrån Jürgen Habermas och Michel Foucaults samhällskritiska teorier om 

det senkapitalistiska samhället?  

 

1.4 Metod 

Den metod jag har valt att använda mig av är den kvalitativa forskningsmetoden, då min 

studie är en kritisk-teoretisk textanalys av uttalanden från socialdemokratiska och moderata 

politiker i offentligheten gällande sjukförsäkringen. Den kritisk-teoretiska forskningen lämpar 

sig utmärkt för denna typ av studier, då den kritisk-teoretiska forskningen är en 

forskningsansats som visar up ett relativt stort värdeengagemang, samt betonar vikten av att 

studera och analysera etiska och moraliska frågor (Alvesson, Deetz, 2000, s.41). Då min 

studie dessutom syftar till att analysera vilka värden som lyser igenom i de aktuella 

uttalandena så kommer resultatet av den kritisk-teoretiska textanalysen att mynna ut i en både 

kritisk och normativ diskussion om den instrumentella målrationalitetens ställning i det 
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senkapitalistiska samhället, i syfte att ta reda på hur väl de värden som ryms inom de 

analyserade uttalandena överrensstämmer med studiens teoretiska ramverk.  

 

1.4.1 Textanalys 

Textanalysen fungerar som ett utmärkt verktyg för att analysera och kritiskt granska 

innehållet i en text. Peter Esaiasson har lokaliserat två olika textanalytiska inriktningar. Den 

ena inriktningen syftar till att analysera och kritiskt granska en text, medan den andra 

inriktningen istället syftar till att systematisera och kategorisera den aktuella texten 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2007, s.238). I min studie har jag huvudsakligen 

utgått ifrån den första inriktningen, det vill säga att jag främst har använt textanalysen som ett 

verktyg för att kritiskt granska och analysera det aktuella textmaterialet. Genomförandet av en 

textanalys sker vanligtvis genom tre steg. Det första steget är en första genomläsning av 

textmaterialet. Den spontana uppfattning läsaren får av den aktuella texten vid det första 

genomläsningstillfället är det som textanalysen har sin grund i. Det andra steget är en 

omläsning av texten, i syfte att kategorisera den aktuella textens struktur och innehåll. Det 

tredje och avslutande steget är att läsaren analyserar och kritiskt granskar den aktuella texten 

(Hultén, 2000, s.96-97). 

 

Det praktiska genomförandet av den kritiska textanalysen kommer att gå till på följande vis: 

 

De politiska uttalanden som jag har valt att använda mig av kommer inledningsvis att läsas 

igenom i syfte att ge mig som läsare en spontan uppfattning om textens karaktär. Därefter 

kommer jag att läsa om texterna på nytt, fast nu med avsikten att göra en kategorisering och 

en utkristallisering av texternas form, språk och innehåll. Syftet med textanalysen är att 

undersöka vilka värden som lyser igenom i de aktuella uttalandena, samt att utkristallisera 

vilken karaktär dessa värden har: egenvärden eller instrumentella värden? Resultatet av 

textanalysen kommer därefter utgöra grunden för en kritisk och normativ diskussion utifrån 

Jürgen Habermas och Michel Foucaults samhällskritiska teorier om det senmoderna, 

kapitalistiska samhället, . 
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1.5 Material: avgränsning och urval 

Primärkällorna för min studie är tio tidningsartiklar, inom vilka artikelförfattarna presenterar 

politiska uttalanden från socialdemokratiska och moderata politiker i offentligheten gällande 

sjukförsäkringen. De aktuella uttalandena är publicerade i dagstidningarna Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet. De båda dagstidningarna har publicerat ett stort antal relevanta och 

intressanta nyhetsartiklar och uttalanden som på olika sätt behandlar sjukförsäkringen, men 

även de övriga socialförsäkringarna. De utvalda dagstidningarna får därför representera 

studiens ”offentlighet”. Följande artiklar har valts:   

 

Vidare är studien avgränsad på så vis att fokus kommer att ligga på uttalanden från politiker 

tillhörande de båda partierna Socialdemokraterna och Moderata samlingspartiet. Den främsta 

anledningen till att jag har valt att använda mig av uttalanden från politiker tillhörande just 

Socialdemokraterna och Moderaterna är att de båda partierna ursprungligen representerar två 

skilda ideologiska övertygelser. Socialdemokraterna är ett arbetarparti med en socialistisk 

grund (Socialdemokraterna, 2012). Moderata samlingspartiet å andra sidan är ett 

liberalkonservativt parti med en nationalistisk grund (Moderaterna, 2012). Vidare är 

Socialdemokraterna och Moderaterna Sveriges två största politiska partier, och blir genom sin 

storlek intressanta studieobjekt.  

 

En kritisk-teoretisk textanalys av uttalanden från politiker tillhörande Sveriges två största 

partier, vars ursprungliga politik bygger på helt skilda ideologiska övertygelser, bidrar till att 

studien blir både intressant och relevant. Anledningen till att studien är avgränsad till att 

endast omfatta uttalanden från politiker från två politiska partier är att jag anser att det är fullt 

tillräckligt, då de utvalda uttalandena är representativa för den politik som de aktuella 

politikerna förespråkar. Studiens teoretiska ramverk består huvudsakligen av litteratur som är 

skrivna av Jürgen Habermas och Michel Foucault, då deras samhällskritiska teorier om det 

senkapitalistiska samhället fungerar som en utmärkt grund för studiens avslutande normativa 

diskussion.  
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1.6 Forskningsbakgrund 

Det har gjorts ett relativt stort antal studier som på olika sätt behandlar vilka värden som är 

rådande i offentligheten, samt problematiserar och kritiserar dessa värden. En studie som 

närmar sig mitt val av ämnesområde är Daniel Strömholms Offentligheten och ekonomismen – 

en värdekonfliktsanalys (2008). Strömholms studie gick ut på att ställa ekonomiska och 

demokratiska värden i den offentliga sektorn mot varandra, i syfte att ta reda på om det 

förekommer någon tydlig konflikt eller motsättning mellan dessa värden. Författaren för ett 

resonemang kring de aktuella värdena som resulterar i slutsatsen att det i vissa fall existerar en 

motsättning mellan de ekonomiska och de demokratiska värdena. Förutsättningen för att det 

ska föreligga en konflikt mellan de aktuella värdena är dock, enligt författaren, att ekonomisk 

effektivitet inom den offentliga sektorn betraktas som ett tydligt mål, snarare än ett medel för 

demokrati. Enligt författaren ligger dock den huvudsakliga problematiken i det faktum att det 

har skett en implementering av en ny normativ logik i den offentliga sektorn, en logik som 

inte överrensstämmer med den kontext som är föremål för denna implementering 

(Strömholm, 2008, s.2).    

 

I Jonas Chaudhary och Jacob Fridbloms studie Den instrumentella människan – uteslutning 

av etiska aspekter bland handläggare på Försäkringskassan (2005), undersöker författarna i 

fall det bland Försäkringskassans handläggare fanns de som upplevt att det i vissa fall varit 

moraliskt krävande att fatta beslut. Genom kvalitativa intervjuer med ett antal handläggare 

visade det sig att de aktuella handläggarna inte har upplevt det på detta vis. Enligt författarna 

kan en förklaring till detta vara att det bland de intervjuade handläggarna fanns en tanke om 

att den moralitet som värnar om den enskilda klientens önskemål och behov ofta negligeras i 

den aktuella kontexten. Att visa medmänsklighet genom att bland annat göra flexibla 

regeltolkningar i syfte att tillgodose klientens behov betraktas som ett tjänstefel. De 

intervjuade handläggarna upplevde sig bakbundna på grund av krav på instrumentella mål, 

samt att de förväntas arbeta i överrensstämmelse med den rådande normen. En norm som är 

starkt präglad av den instrumentella rationaliteten (Chaudhary, Fridblom, 2005, s.2).   

 

Karin Stigners studie Effektivitet på gott eller ont? – en studie av effektivitetsbegreppet i 

äldreomsorgen (2005) behandlar även den vilka värden som är rådande i den offentliga 

sektorn. Den offentliga vården hotas ständigt av besparingar, nedskärningar och 

omorganiseringar till följd av kravet på en mer rationaliserad och effektiviserad verksamhet. 
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Syftet med studien är att, genom intervjuer med anställda inom den offentliga äldrevården, ta 

reda på hur man ser på effektivitet i den aktuella kontexten, samt lokalisera vilka satsningar 

som har gjorts för att öka effektiviteten inom äldrevården. Det resultat som studien har 

frambringat visar att de anställda inom äldreomsorgen ständigt ställs inför olika typer av 

värdekonflikter och moraliska dilemman. Anledningen till dessa värdekonflikter är att de 

tvingas förhålla sig till kravet på effektivitet och lönsamhet, samtidigt som de måste följa de 

uttalade omsorgsmålen för verksamheten. Gällande satsningarna för den ökade effektiviteten 

inom verksamheten, konstaterar författaren att det läggs stora resurser på statistik och 

mätningar av olika slag. Resultatet visar dock att dessa effektivitetssatsningar sällan leder till 

en mer effektiv verksamhet (Stigner, 2005, s.2). 

 

En studie som behandlar värden i offentligheten är Micael Bredefeldts Om villkor för språklig 

kommunikation av värderingar – förutsättningar för policy- och identitetsskapande (2005). I 

denna studie redogör författaren över de förutsättningar som krävs för att man genom språket 

ska kunna överföra specifika, normativa värden och/eller ståndpunkter för policy – och 

identitetsskapande i förhållandet mellan den offentliga förvaltningen och den enskilda 

människan. De aktuella förutsättningarna har sin grund i Jürgen Habermas teori om det 

kommunikativa handlandet, i vilken Habermas hävdar att vissa villkor måste vara uppfyllda 

för att konsensus ska kunna uppnås mellan de inblandade parterna.  

 

Det första villkoret handlar om att den språkliga kommunikationen/talhandlingen måste vara 

sanningsenlig och beskriva ett sakförhållande. Talhandlingen bör även innehålla en normativ 

utsaga och den får inte innehålla tvetydliga budskap. Vidare bör den aktuella talhandlingen 

kunna förstås av samtliga inblandade, detta för att möjliggöra ett kritiskt resonemang kring 

det som tagits upp till diskussion. Det resultat som studien frambringat visar på att de aktuella 

villkor, som Habermas hävdar är nödvändiga för att konsensus ska kunna uppnås mellan de 

inblandade parterna, sällan infrias då processen i praktiken ofta är både komplex och 

dynamisk (Bredefeldt, 2005, s.xx).  
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2. Värden, offentlighet, målrationalitet, diskurs och politisk 

individteknologi 

 

2.1 Björn Badersten – värden och värdeomdömen 

 

Vad är egentligen ett värde? En vanlig definition är att ett värde beskriver vad som är bra och 

vad som är dåligt, vad som är gott och vad som är ont (Badersten, 2006, s.21). Det finns en 

mängd olika typer av värden: moraliska, religiösa, politiska, estetiska och sinnliga värden 

m.fl. Värdeomdömen av estetisk eller sinnlig karaktär skiljer sig dock från de övriga värdena 

på så vis att de är subjektiva känslouttryck och baseras därmed på den enskilde personens 

tycke och smak. För att ett värdeomdöme ska kunna utgöra en grund för vetenskaplig analys 

krävs det dock att det inte har sin grund i den enskildes subjektiva tycke eller smak, utan att 

värdeomdömet har en moralisk, religiös eller samhällsorienterad karaktär. Var någonstans 

gränsdragningen mellan subjektiva värdeomdömen och mer allmänna värdeomdömen går kan 

dock i vissa fall vara mycket besvärlig att urskilja (Badersten, 2006, s.23). Vanligtvis knyts 

värden ihop med någon specifik handling, exempelvis att man inte ska stjäla eller att man inte 

ska ljuga. Det är även vanligt förekommande att värden kopplas samman med vissa specifika 

tillstånd. Ett exempel på detta är att demokrati ofta betraktas som en princip och en 

förutsättning för det enda goda, rättvisa och legitima styrelseskicket (Badersten, 2006, s.22).  

 

2.1.1 Egenvärden och instrumentella värden   

Badersten hävdar att när det förs en diskussion kring värden och värdeomdömen inom den 

vetenskapliga kontexten brukar man skilja mellan vad som i den engelska litteraturen kallas 

för intrinsic values och extrinsic values (Badersten, 2006, s.25). De vedertagna, svenska 

termerna för intrinsic values och extrinsic values är egenvärden och instrumentella värden. 

Med intrinsic values, eller egenvärden menas att värdena är goda i sig själva, det vill säga att 

värdena är goda till sin natur, oavsett vilka konsekvenser dessa värden medför i praktiken. 

Vilka värden som bör klassificeras som egenvärden är dock helt beroende av vem som har 

tolkningsföreträde i den aktuella kontexten. Enligt författaren betraktar exempelvis 

utilitarister som John Stuart Mill och Jeremy Bentham njutning och nytta som egenvärden, 

men för Immanuel Kant betraktas istället den goda viljan som ett egenvärde (Ibid). I de flesta 

samhällsvetenskapliga kontexter betraktas vanligtvis värden som rättvisa, jämlikhet, 
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solidaritet och frihet som just egenvärden, då dessa anses vara både goda och positiva till sin 

natur (Badersten, 2006, s.26). 

 

Extrinsic values, eller instrumentella värden, är värden som inte är goda i sig själva, utan blir 

goda eftersom de förknippas med något annat som vanligtvis betraktas som gott eller positivt. 

De instrumentella värdena blir därför goda på grund av de konsekvenser som dessa medför. 

Förekomsten av bibliotek används ofta som ett exempel på instrumentella värden. Läsning av 

litteratur betraktas vanligtvis som ett egenvärde, då det oftast ses som något gott i sig självt. 

Förekomsten av bibliotek står därför i relation till värdet av att läsa böcker, men till skillnad 

mot läsningen är inte förekomsten av bibliotek gott i sig självt. Gott blir förekomsten endast i 

de fall dessa bibliotek skapar möjligheter för människor att läsa de böcker som finns i 

biblioteken (Badersten, 2006, s.26). 

 

2.1.2 Värdekonflikter och normativa dilemman i politiken     

Enligt Badersten är det vanligt förekommande att det råder olika typer av värdekonflikter och 

normativa dilemman i offentligheten. Som ett exempel på en värdekonflikt i offentligheten 

nämner författaren att värdet av demos deltagande i den politiska beslutsprocessen ofta ställs 

emot värdet av en effektiv beslutsprocess (Badersten, 2006, s.29). Författaren hävdar att 

normativa dilemman och värdekonflikter av olika slag på sätt och vis exemplifierar vad 

politik egentligen innebär, det vill säga en prioritering av olika, ofta oförenliga värden. Då 

politiker ofta ställs inför olika normativa dilemman blir resultatet inte sällan ett val mellan 

pest eller kolera, det vill säga att resultatet ofta blir ett val mellan två dåliga 

handlingsalternativ (Ibid). Inom de olika politiska kontexterna sker dock en rangordning av de 

olika värdeomdömena, då de inrättas i värdehierarkier av olika slag. Värden som deliberation 

och deltagande värdesätts exempelvis högre inom vissa politiska sammanhang än värdet av en 

hög effektivitet i den politiska beslutsprocessen. Badersten hävdar vidare att den normativa 

analysen fungerar som ett legitimt och effektivt verktyg för att både synliggöra, kategorisera 

och problematisera olika typer av värdekonflikter och normativa dilemman i offentligheten 

(Badersten, 2006, s.30). 
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2.2 Jürgen Habermas – offentlighet, politik, rätt, moral och 
instrumentell målrationalitet 

 

2.2.1 Om begreppet ”offentlighet” 

Enligt Habermas är både samhället i stort och enskilda människor kommunikativt handlande. 

För att människor ska ha möjlighet till kommunikation och rationellt handlande krävs det 

dock att dessa förstår innebörden av de termer och begrepp om samhället som de använder sig 

av (Habermas, 2003, s.iii). För att en legitim definition av begreppet ”offentlighet” 

överhuvudtaget ska kunna skapas, behövs det först göras en tydlig distinktion mellan det 

”privata” och det ”offentliga”. Enligt Habermas är det dock inte helt enkelt att ta sig an 

uppgiften att försöka förklara vad ”offentlig” och ”offentlighet” egentligen innebär. En 

anledning till detta är att orden är vanligt förekommande i vårt dagliga språkbruk, vilket 

försvårar en legitim och allmängiltig definition av dessa ord. Exempelvis har termen 

”offentlig” en specifik betydelse i ett visst sammanhang, men har en helt annan betydelse i ett 

annat. Vilken betydelse termer och begrepp har beror alltså på inom vilken kontext och i 

vilket samhälle orden används inom (Habermas, 2003, s.11). I den kontext som Habermas 

benämner som den ”borgerliga offentligheten” skapades det en tydlig åtskillnad mellan den 

privata och den offentliga sfären. Enligt författaren existerade det även en offentlighet inom 

den privata sfären, nämligen den privata offentligheten. Den privata offentligheten var dock 

av en helt annan karaktär än den egentliga offentligheten (Habermas, 2003, s.38). Angående 

den borgerliga offentligheten skriver Habermas följande: 

 

Den borgerliga offentligheten står och faller med principen om allmän tillgänglighet. En 

offentlighet som vissa grupper eo ipso skulle vara utestängda från är inte bara 

ofullständig, den är ingen offentlighet alls. Den publik som kan betraktas som den 

borgerliga rättstatens subjekt uppfattar då även sin egen sfär som en offentlig sfär i 

sträng mening; i sina överväganden föregriper den i princip alla människors anslutning 

till den. Den enskilde privatpersonen är även människa rätt och slätt, nämligen som 

moralisk person (Habermas, 2003, s.87).  

 

I vanligt språkbruk kallas olika typer av arrangemang för offentliga när de är öppna och 

tillgängliga för alla, exempelvis när man beskriver en offentlig byggnad eller en offentlig 

plats. Habermas hävdar dock att dessa offentliga platser eller byggnader inte måste vara 

öppna för allmänheten för att de ska vara offentliga. Enligt honom är dessa byggnader och 

platser offentliga på grund av det faktum att de är statliga inrättningar och att staten är den 

offentliga makten (Habermas, 2003, s.11-12). 
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2.2.2 Om förhållandet mellan politik, rätt och moral i offentligheten  

En fråga som ett stort antal filosofer har funderat mycket över är frågan om hur stort 

inflytande moralen bör ha över den politiska beslutsprocessen. Hur svaret på frågan ser ut 

beror givetvis på vem du frågar, vilket samhälle som avses, samt vilken ideologisk 

övertygelse den aktuella personen har. Habermas bygger till stor del sitt resonemang kring 

förhållandet mellan politik och moral på Immanuel Kants teori om publicitetsprincipen 

(Habermas, 2003, s.103). Kants publicitet innebär i praktiken en väl fungerande offentlighet, 

en borgerlig offentlighet, bestående av en kommunicerande och resonerande publik 

(Habermas, 2003, s.104). Enligt Habermas är Kants publicitetsprincip den enda princip som 

både är legitim och effektiv när det gäller att stämma av politiken med den rådande moralen i 

samhället. Anledningen till detta är att Kant betraktar offentligheten som en legitim princip 

för rättsordningen, men även som en metod för demos upplysning (Ibid). Om förhållandet 

mellan politik, rätt och moral skriver Habermas följande: 

      

Inför offentligheten måste alla politiska handlingar kunna föras tillbaka på grundvalen 

för lagarna, vilka å sin sida har visats för den allmänna opinionen som allmänna och 

förnuftiga lagar. Inom ramen för ett genomgående normerat tillstånd (föreningen av den 

borgerliga författningen och den eviga freden till en ”fullkomligt rättvis ordning”) 

avlöses herraväldets naturlag av rättslagarnas herravälde – och då kan politik i grunden 

överföras till moral (Habermas, 2003, s.108). 

 

Habermas ställer sig dock frågande till hur man uppnår en samstämmighet mellan politik, rätt 

och moral om det inte existerar ett rättstillstånd likt det rättstillstånd som fanns i det 

borgerliga samhället (Habermas, 2003, s.108). Enligt författaren räcker det inte att de enskilda 

människorna i ett samhälle vill leva sina liv utifrån vissa frihetsprinciper som garanteras av en 

rättslig författning. Det som krävs för att förena politiken med moralen är därför istället att de 

enskilda människorna fungerar som en enhet, det vill säga att alla människor i ett specifikt 

samhälle skulle vilja samma sak (Ibid). Enligt Habermas måste därför interaktionen mellan 

den politiska och den socio-kulturella sfären i samhället ske genom en kommunikativ dialog, 

en kommunikativ dialog som har sin grund i rättviseanspråk om människors lika värde. 

Habermas menar dock att den kommunikativa dialogen mellan den politiska och den socio-

kulturella sfären i det senkapitalistiska samhället hindras av olika typer av rationalitetskriser 

och legitimationskriser (Habermas, 1984, s.32).     
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2.2.3 Den instrumentella rationalitetens dominerande ställning i offentligheten 

Max Weber använde, enligt Habermas, rationalitetsbegreppet som en benämning på formen 

för den ekonomiska processen inom det kapitalistiska systemet, den byråkratiska 

maktutövningen, samt för den privaträttsliga praxisen i det borgerliga samhället (Habermas, 

1984, s.63). Det Habermas menar med ”rationalisering” är dock huvudsakligen en expansion 

av de områden i samhället som står under det rationella beslutsfattandet.  Enligt Habermas 

inkräktar det instrumentella, ändamålsrationella handlandet på ett stort antal livsområden i 

samhället, exempelvis människors val av levnadssätt, samt teknifieringen av kommunikation 

och infrastruktur. (Ibid). Habermas definierar det ”ändamålsrationella handlandet” på följande 

vis: 

 

Med ”arbete” eller ändamålsrationellt handlande åsyftar jag antingen instrumentellt 

handlande eller rationellt val, eller också en kombination av bådadera. Det 

instrumentella handlandet rättar sig efter tekniska regler, som vilar på empiriskt 

vetande. De implicerar i varje särskilt fall betingade prognoser över observerbara 

fysiska eller sociala händelser; prognoserna kan visa sig vara välgrundade eller osanna. 

Det rationella valet rättar sig efter strategier, som vilar på analytiskt vetande. De 

implicerar härledning ur vissa preferensregler (värdesystem) och allmänna grundsatser; 

dessa satser är antingen korrekt eller falskt härledda (Habermas, 1984, s.73).    

 

Enligt Habermas har den instrumentella rationaliteten en dominerande ställning i det 

senkapitalistiska samhället. De huvudsakliga anledningarna till den omfattande 

rationaliseringen av samhället är enligt författaren industrialiseringen, den snabba tekniska 

utvecklingen, samt institutionaliseringen av vetenskapen (Habermas, 1984, s.63). Habermas 

menar vidare att då ett allt större antal av samhällets institutioner istället präglas av teknik och 

vetenskap blir följden att de tidigare existerande legitimeringsgrunderna raseras. I det 

traditionella samhället legitimerades maktutövningen av en kosmologisk världsuppfattning 

som huvudsakligen präglades av religion eller av myter. Habermas lyfter upp följande teman 

som präglade den aktuella världsuppfattningen: frihet, rättvisa, tillfredsställelse, lycka, våld, 

förtryck, elände och död (Habermas, 1984, s.78). Enligt författaren skänkte denna 

världsuppfattning dock svar på flertalet grundläggande mänskliga problem i samlivet, samt 

gav människorna en måttstock att leva sina liv efter (Ibid).  

 

Som ett resultat av industrikapitalismens framväxt konfronterades enligt Habermas den 

traditionella rationaliteten, (som präglades av det kommunikativa handlandet) med en 

rationalitet byggd på mål-medel-relationer (som istället präglades av det instrumentella, 

målrationella handlandet). Enligt Habermas innebar denna konfrontation slutet för det 
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traditionella samhället, då den klassiska legitimationsgrunden för maktutövning inte gick att 

överföra till det nya samhälle som höll på att växa fram (Ibid). Ett resultat av detta är att 

sociala orättvisor, inom vissa kontexter, idag snarare betraktas som utmaningar än egentliga 

problem (Habermas, 2001, s.32). Om specifika, allmängiltiga normer och värdens giltighet i 

det senmoderna samhället skriver Habermas följande: 

 

Med detta perspektivskifte till en ”transcendens inifrån” uppträder emellertid frågan om 

normers och värdens specifikt bindande kraft överhuvudtaget kan rättfärdigas med 

hänvisning till den subjektiva friheten och det praktiska förnuftet hos av Gud övergivna 

människor – och hur börats egenartade auktoritet i så fall förändras (Habermas, 2008, 

s.192).  

 

Den omfattande sekulariseringsprocess som har präglat ett stort antal västerländska samhällen 

kan därför ses som ett resultat av industrikapitalismens, teknikens och vetenskapens 

frammarsch (Habermas, 1984, s.63). Vidare hävdar Habermas att den globaliseringsprocess 

som följde med industrialiseringen har inneburit att de senmoderna samhällena idag innehåller 

en mängd olika livsåskådningar, vilket resulterar i att moraliska påbud inte längre legitimeras 

i offentligheten genom en specifik moral, eller genom en specifik värdegrund (Habermas, 

2008, s.191). 
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2.3 Michel Foucault – diskurs, politisk individteknologi och 
rationellt statsförnuft 

 

Foucault har genom en omfattande forskning inom områden som brott och straff, vansinnets 

historia och psykiatri lagt fram en tes om att människor i alla tider har skapat sig själva genom 

en exkludering av de människor som inom diskursen i den aktuella kontexten har betraktas 

som ”annorlunda” eller ”oönskade” (Foucault, 2008, s.294). Diskurs är för Foucault ett 

mycket centralt begrepp, så för att man överhuvudtaget ska kunna ha en möjlighet att förstå 

denne författare krävs det först en presentation över det diskursbegrepp som han använder sig 

av. 

 

2.3.1 Om begreppet ”diskurs” och om ”diskursernas kamp” 

Den franska termen discours skiljer sig i flera avseenden från den svenska termen diskurs. De 

vanligaste betydelserna av den svenska termen är prat, tal och föreläsning (Foucault, 1993, 

s.57). Enligt det diskursbegrepp som Foucault använder sig av är dock inte diskursen enbart 

det man säger eller sättet man säger det på, utan diskursbegreppet innefattar betydligt mer än 

så. Författaren skriver: 

 

Diskursen finns lika mycket i det man inte säger, eller i det som markeras av åtbörder, 

attityder, sätt att vara, beteendemönster och rumsliga dispositioner. Diskursen är 

helheten av de avgränsade och avgränsande betecknanden som passerar genom de 

sociala relationerna (Foucault, 2008, s.181).  

  

Foucault hävdar att den politiska analysen av diskursbegreppet huvudsakligen har genomförts 

dualistiskt genom en studie av motsättningen mellan en överordnad och en underordnad 

diskurs, samt om de klassbariärer och uteslutningsbarriärer som ligger emellan de båda 

diskurserna. I den politiska analysen är det, enligt Foucault, viktigt att diskursen framställs 

som ett taktiskt område, inom vilket det förekommer en maktkamp mellan olika aktörer. 

Författaren hävdar vidare att det först är när diskursen är allmän som den både kan fungera 

som ett vapen och som en plats för konflikter (Foucault, 2008, s.181). Foucault skriver 

följande angående kampen mellan olika diskurser: 

 

Det som särskiljer diskursernas kamp och kännetecknar den är den plats som var och en 

av motståndarna intar: det som ger dem möjlighet att med dominanseffekter använda en 

diskurs som är accepterad av alla och som är spridd i alla läger. Det är inte därför att 

man tänker på olika sätt eller därför att man hävdar rakt motsatta teser som diskurserna 

hamnar mot varandra. Det är i första hand därför att diskursen är vapen för makt, 
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kontroll, underkuvande, kvalificering och diskvalificering som den blir föremål för en 

grundläggande strid (Foucault, 2008, s.181-182).   

  

Diskursen kan alltså användas både som ett redskap och som en arena för makt. Foucault 

hävdar dock att man inte enbart bör betrakta diskursen som ett redskap för makt, eller som en 

plats för maktutövande. På grund av att det förekommer ett kommunikativt handlande mellan 

de olika aktörerna inom diskursen hävdar Foucault istället att diskurs är betydligt mer än så, 

enligt honom är diskurs makt, eller rättare sagt, det som pågår inom diskursen är makt 

(Foucault, 2008, s.182). Makten ligger huvudsakligen i det faktum att de olika diskurserna i 

mycket hög grad tvingar människorna att både tänka och bete sig på ett visst, inom diskursen 

önskvärt sätt (Foucault, 2002, s.196-197). 

    

2.3.2 Den politiska individteknologin och det rationella statsförnuftet 

I boken Diskursernas kamp ställer Foucault frågan om hur de nutida människorna har lyckats 

behålla uppfattningen att de ingår i en större, social enhet i form av ett samhälle eller en 

nation/stat trots att vissa grundläggande samhällsincitament idag saknas. Enligt Foucault 

ligger en stor del av förklaringen i detta i den politiska individteknologin (Foucault, 2008, 

s.294). Foucault hävdar att man genom att blicka tillbaka på historien kan upptäcka ett kausalt 

förhållande mellan förekomsten av kriser och katastrofer och uppförandet av sociala 

skyddsnät av olika slag. Som exempel på detta lyfter författaren fram andra världskriget, då 

han menar att det under denna period drogs igång stora satsningar på olika program för 

folkhälsa och välfärd (Foucault, 2008, s.295). Foucault hävdar utifrån detta att den politiska 

apparaten innehöll både konstruktiva och destruktiva mekanismer, vilket enligt honom är en 

av det politiska förnuftets mest centrala motsägelser. Om detta skriver författaren följande: 

 

Vi är tänkande varelser. Det betyder att även när vi dödar eller blir dödade, när vi krigar 

eller ansöker om arbetslöshetsunderstöd, när vi röstar för eller emot en regering som gör 

nedskärningar i socialförsäkringssystemet och ökar försvarsutgifterna, så är vi tänkande 

varelser, och dessa saker gör vi inte bara i enlighet med universella beteendenormer 

utan också mer specifikt på grundval av en historisk rationalitet. Det är denna 

rationalitet, och det spel om död och liv som äger rum inom dessa ramar, som jag skulle 

vilja undersöka ur historisk synvinkel (Foucault, 2008, s.295-296).   

 

Enligt Foucault uppstod den moderna politiska rationaliteten på 1600- och 1700-talet ur 

tanken om det så kallade ”statsförnuftet”. Innehållet i det aktuella statsförnuftet var enligt 

författaren synnerligen djärvt och nytänkande, då det bröt mot den tidigare machiavelliska 
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tanken om fursten som samhällets centrum. Det centrala i det nya statsförnuftet var inte, som 

tidigare, att stärka den styrande furstens makt, utan istället att stärka den aktuella statens makt 

(Foucault, 2008, s.296-297). Implementeringen av det nya statsförnuftet innebar, enligt 

författaren, stora förändringar i synen på vilka krav som bör ställas på den styrande makten i 

samhället. Tidigare var det enda kravet som ställdes på den styrande makten (kungen) 

rättrådighet, men i och med införandet av statsförnuftet ställdes nu för första gången krav på 

politisk kompetens (Foucault, 2008, s.298). Författaren hävdar vidare att det nya statsförnuftet 

innebar en förändring i synen mellan stat och den enskilda människan. Då det nya 

statsförnuftet krävde en ackumulation av den statliga makten, ställdes det inte längre några 

krav på att den styrande makten tog hänsyn till de enskilda människorna och dess behov och 

önskemål. Om detta skriver Foucault följande: 

 

Jag skulle vilja säga att den enskilda människan, i denna analys av förhållandet mellan 

individ och stat, blir relevant för staten i den mån hon kan göra något för att stärka 

staten. Men det finns i detta perspektiv något som vi skulle kunna kalla en sorts politisk 

marginalism, eftersom det här handlar enbart om politisk nytta. Ur statens synvinkel 

existerar den enskilde försåvitt det han gör modifierar statens styrka, och det räcker med 

en aldrig så liten förändring i antingen positiv eller negativ riktning. Det är endast i den 

mån den enskilde kan åstadkomma denna förändring som staten befattar sig med honom 

(Foucault, 2008, s.299).    

 

Foucault skriver att den politiska filosofin hela tiden har varit medveten om att demos lycka 

måste vara ett av den styrande maktens främsta mål, men att denna ”lycka” tidigare var starkt 

förknippad med ett effektivt styre. Enligt Foucault är dock enskilda människors lycka en 

grundförutsättning för statens överlevnad och fortsatta utveckling (Foucault, 2008, s.304). 

Under 1700-talets Frankrike började dock demos ställa krav på statsmakten, krav som 

handlade om att staten måste garantera samhällsmedborgarna vissa grundläggande rättigheter. 

Dessa krav resulterade år 1789 i en fransk revolution som i flera avseenden innebar en 

brytpunkt i världshistorien. Den politiska rationaliteten måste därför i fortsättningen utgå både 

ifrån det rationella statsförnuftet, men även från demos krav på ett gott liv. 
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3. Politiska uttalanden i offentligheten gällande sjukförsäkringen  
 

Hur förhåller sig då våra nutida politiker till det rationella statsförnuftet och till demos krav på 

ett gott och bekvämt liv? Min förhoppning är att jag, genom en analys av politiska uttalanden 

i offentligheten gällande sjukförsäkringen, ska kunna få större klarhet i frågan. De aktuella 

uttalandena kommer inledningsvis att presenteras var och en för sig, för att sedan analyseras 

utifrån den teori som jag har valt att använda mig av, i syfte att utreda vilka värden som lyser 

igenom i de olika uttalandena.  

 

3.1 Uttalanden om sjukförsäkringen i Dagens Nyheter 

 

3.1.1 ”Oro inför nya sjukregler” 

De nya reglerna i sjukförsäkringen innebär enligt TT att runt 70,000 långtidssjuka personer 

kommer att få sänkt sjukpenning från och med den första juli i år (läs 2008). Detta har 

medfört att det är många sjukskrivna som ringer upp Försäkringskassan för att reda ut vilka 

regler som gäller i just deras fall (TT, 2008). För de personer som har varit sjukskrivna i ett år 

när de nya reglerna börjar gälla, innebär förändringarna att deras sjukpenning kommer att 

sänkas från 80- till 75 procent av deras aktuella löner. Den nuvarande, (läs: före detta) 

socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson (m) är dock övertygad om att de 

långtidssjukskrivna kommer att få det betydligt bättre genom implementeringen av de nya 

reglerna. Husmark Pehrsson skriver: ”Jag har varit sjuksköterska i många år och skulle 

aldrig försvarat förslaget om jag inte trott på det” (TT, 2008). Enligt författaren anser 

Husmark Pehrsson att de tidigare sjukreglerna skulle innebära att de aktuella 

långtidssjukskrivna personerna troligtvis skulle ha blivit förtidspensionerade, vilket hade 

inneburit att de endast skulle få en ersättning på 64 procent av sina tidigare löner. Med de nya 

sjukreglerna omfattas dessa personer i ytterligare 18 månader, samt att de under denna period 

även erbjuds arbetsinriktad rehabilitering. 

 

Enligt artikelförfattaren har de nya sjukreglerna fått utstå hård kritik, huvudsakligen från 

socialdemokratiskt håll, då dessa hävdar att de nya reglerna kommer att resultera i att ett stort 

antal sjuka personer i samhället kommer att kastas ut i både arbetslöshet och bidragsberoende 

(Ibid).     
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3.1.2 ”Husmark Pehrsson: Svårt sjuka ska inte tvingas jobba” 

De nya sjukförsäkringsreglerna har, enligt författaren, inneburit att ett stort antal långtidssjuka 

människor har hamnat i kläm, bland annat ett antal cancersjuka personer som tvingats ut på 

arbetsmarknaden då de inte längre omfattades av sjukförsäkringen (Carp, 2009). Det faktum 

att det är många som har blivit utförsäkrade som ett resultat av de nya reglerna, har inneburit 

att socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson (m) har fått ta emot stark kritik från 

flera håll. Husmark Pehrsson säger följande till DN angående problematiken med de nya 

reglerna:  

 

Min uppfattning är att är man svårt sjuk och inte har arbetsförmåga så ska man inte 

prövas mot hela arbetsmarknaden. Med anledning av detta vill jag säga två saker. Jag 

kommer att ge ett uppdrag till Försäkringskassan att göra en analys av hur domstolarnas 

utslag stämmer överrens med de tillämpningsföreskrifter som Försäkringskassan skriver 

utifrån lagstiftningens intentioner (Carp, 2009).   

 

Carp frågar även socialförsäkringsministern om hon tycker att lagstiftningen är tillräckligt 

tydlig. På denna fråga svarar Husmark Pehrsson på följande vis: 

 

Intentionerna är glasklara. Svårt sjuka och cancersjuka har, efter ett års sjukskrivning, 

möjlighet till fortsatt sjukpenning på 80 procent utan bortre parentes. Det visar att vi 

månar om den här gruppen. De som inte är så svårt sjuka har 75 procent på två och ett 

halvt år. För de som lämnar sjukförsäkringen efter denna tid och är fortsatt sjuka ska 

heller inte gå över till arbetsförmedlingen som andra ska. De som står under vård och 

behandling - eller är psykiskt sjuka - och vars hälsotillstånd faktiskt kan försämras av att 

delta i en arbetsintroduktion, de ska bli bedömda att vara kvar i sjukförsäkringen. 

Intentionerna är väldigt tydliga (Carp, 2009). 

  

3.1.3 ”Alliansen förlorade omröstningen om sjukregler” 

TT skriver att riksdagen under dagen har röstat om två föreslagna förändringar i 

sjukförsäkringen. De aktuella förändringarna har föreslagits av oppositionen, med stöd från 

Sverigedemokraterna. Resultatet av omröstningen blev att 140 ledamöter röstade ja, medan 

139 ledamöter röstade nej (TT, 2011). Omröstningen har blivit uppmärksammad på grund av 

att riksdagsledamöterna blivit inkallade från sin semester för att rösta om de föreslagna 

förändringarna.  
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Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt säger följande angående resultatet av 

omröstningen: ”Det visade sig att det var värt att kalla in riksdagen på sommaren. Med en 

rösts övervikt har vi nu åstadkommit små men ändå viktiga förbättringar i sjukförsäkringen 

som är väldigt betydelsefulla för många människor som drabbats hårt av den förstörda 

sjukförsäkringen” (TT, 2011). Och på frågan om segern i omröstningen är tillräcklig svarar 

Juholt på följande vis:  

 

Nej, absolut inte. Vi har högre ambitioner med sjukförsäkringen. Vi ska i vårt land 

faktiskt få vara sjuka utan att tvingas ut i fattigdom. Men nu har vi kommit så här långt 

och fått till några förbättringar. Vi kommer tillbaka i höst och beskriver hur vi tycker att 

våra försäkringssystem ska se ut i framtiden (Ibid) 

 

3.1.4 ”Moderaterna beklagar sjukförsäkringsbeslut” 

Enligt artikelförfattaren uttrycker socialförsäkringsministern Ulf Kristersson (m) i ett 

pressmeddelande sin frustration över att de rödgrönas förslag på sjukförsäkringsreformer 

nyligen fick en majoritet av rösterna i riksdagen (TT, 2011). Kristersson säger: ”Vi riskerar 

en återgång till det gamla systemet, med långa passiva sjukskrivningar. Det är bekymmersamt 

att endast tre remissinstanser fick två dagar på sig att granska förslagen” (Ibid). Författaren 

skriver vidare att Kristersson hävdar att de genomröstade förslagen är dåligt underbyggda, 

samt att man inte vet hur de sjukskrivna kommer att påverkas av de nya förslagen.  

 

Kristersson erkänner dock, enligt författaren, att inte heller regeringens egna reformer av 

sjukförsäkringen har varit perfekta. Om detta säger Kristersson följande: 

”Sjukförsäkringsreformen var i grunden nödvändig, men allt blev inte bra. Under våren har 

regeringen föreslagit flera förbättringar som remitterats brett i drygt åtta veckor, exempelvis 

en ny ersättning för nollklassade med boendetillägg och tidigarelagd rehabilitering” (Ibid). 

 

3.1.5 ”Alliansen behåller hårda sjukförsäkringsregler” 

I den aktuella artikeln skriver Mannheimer att de reformer som röstades igenom under 

sommaren 2011 fortfarande inte har implementerats i sjukförsäkringen. Reformerna handlade 

huvudsakligen om att den så kallade ”180-dagarsregeln”, vilket innebar att 

långtidssjukskrivna efter ett halvår i sjukförsäkringen skulle få sin arbetskapacitet prövad, 

skulle ändras. Enligt författaren kan förseningen delvis bero på att regeringen har skickat 

ärendet för utredning hos Försäkringskassan (Mannheimer, 2011).  
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Vice ordförande i socialförsäkringsutskottet Thomas Eneroth (s) är dock, enligt författaren, 

mån om att sjukförsäkringen förändras omgående, då det enligt honom handlar om sjuka 

människors välbefinnande. Eneroth uttrycker, enligt författaren, detta på följande vis: 

”Personer tvingas till uppsägning när de är sjuka längre än 180 dagar. Trots att de pågår 

rehabilitering eller är mitt inne i en cellgiftsbehandling. Vi tycker inte att det är rimligt. Men 

här är det uppenbarligen viktigare för regeringen att fortsatt ha kvar tuffa regler i 

sjukförsäkringen” (Mannheimer, 2011). 

 

3.2 Uttalanden om sjukförsäkringen i Svenska Dagbladet 

 

3.2.1 ”Nu ska utförsäkringarna stoppas” 

Enligt vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott Thomas Eneroth (s) och hans 

medförfattare har den nuvarande sjukförsäkringen förlorat sin funktion, då det ständigt 

kommer in nya rapporter som handlar om personer som på olika vis har kommit i kläm. 

Författarna hävdar därför, genom sitt uttalande att socialförsäkringsutskottet bör ta sitt ansvar 

och tvinga regeringen att börja verka för de svaga i samhället. Vidare anser författarna att det 

nu är upp till bevis för de partier inom den sittande regeringen som har ifrågasatt den 

nuvarande sjukförsäkringen (Eneroth, Ericson & Johansson, 2011). Författarna skriver:  

 

Vår förhoppning är att de är beredda att agera för att förbättra för de svårt sjuka 

människor som nu faller igenom skyddsnäten. Vi kommer att föreslå förändringar på tre 

områden. Det är långt ifrån de enda förändringarna vi skulle vilja göra. Men nu handlar 

det om de mest akuta åtgärderna för att förhindra fortsatta utförsäkringar (Eneroth, 

Ericson & Johansson, 2011). 

 

Den första förändringen som författarna vill genomdriva handlar om att de människor som 

omfattas eller som tidigare har omfattats av den tidsbegränsade sjukersättningen, men som nu 

inte erhåller någon sjukpenning, återigen ska omfattas av sjukförsäkringen. Den andra 

förändringen handlar om att författarna anser att utförsäkringarna måste upphöra. Författarna 

vill även erbjuda de utförsäkrade en arbetslivsintroduktion, samtidigt som de erhåller 

sjukpenning under den tid de inte är kapabla till att arbeta. Den tredje och sista förändringen 

gäller bedömningen av den sjukes arbetsförmåga som görs efter 180 dagars sjukskrivning. 

Enligt författarna bör den aktuella bedömningen ses över och reformeras, detta utifrån 

rättsäkerhetsskäl. Om denna bedömning skriver författarna följande: ”Den prövning som görs 
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idag görs mot en i det närmaste fiktiv arbetsmarknad vilket får stora konsekvenser bland 

annat för människor som klarar ett arbete på deltid” (Eneroth, Ericson & Johansson, 2011).    

 

3.2.2  ”Gör de rödgröna upp med SD idag?” 

Den moderate politikern Gunnar Axén inleder artikeln, tillsammans med sina medförfattare, 

genom att hävda att de rödgröna vill tvinga fram reformer av sjukförsäkringen, reformer som 

de tror att Sverigedemokraterna är beredda att stödja (Axén, Nilsson, Zander & Henriksson, 

2011). Författarna skriver att de reformer av sjukförsäkringen som Alliansen har drivit 

igenom i stort sett har varit lyckade, men att vissa reformer skulle kunna ha blivit bättre. De 

hävdar dock att det hade varit betydligt värre om de istället hade låtit den gamla 

sjukförsäkringen förbli orörd. Enligt författarna tillhörde Sverige, före regeringsskiftet år 

2006, de länder i världen som hade den absolut största sjukfrånvaron. År 2011 såg dock 

statistiken betydligt bättre ut, då sjukskrivningarna enligt författarna hade halverats och 

förtidspensionerna tillhörde de lägsta nivåerna i Europa.  

 

Författarna skriver vidare att de ständigt får in nya rapporter som bekräftar att människor som 

tidigare mådde dåligt och for illa, idag istället blir erbjudna vård och rehabilitering, samt att 

de blir hjälpta att slussas tillbaka in i arbetslivet igen (Axén, Nilsson, Zander & Henriksson, 

2011). I artikeln nämner dock författarna att regeringen diskuterar ett antal föreslagna 

reformer av sjukförsäkringen, reformer som bland annat skulle möjliggöra individuella 

bedömningar för de personer som närmar sig sjukförsäkringens bortre gräns (Ibid).  

 

3.2.3 ”Regeringen förändrar sjukförsäkring” 

Inledningsvis nämner artikelförfattaren att kostnaden för de reformer av sjukförsäkringen som 

regeringen har beslutat att genomföra kommer att bli ca 1,2 miljarder kronor nästa år (läs 

2012). Av dessa pengar kommer ca 500 miljoner kronor att läggas på rehabiliteringsinsatser, 

ca 400 miljoner kronor i form av ersättning till de nollklassade, samt 180 miljoner kronor till 

Försäkringskassan (Stockholm TT, 2011). Enligt författaren sade statsminister Fredrik 

Reinfeldt, i ett uttalande angående de planerade reformerna av socialförsäkringarna, att 

regeringen skulle föra kontinuerliga samtal med Miljöpartiet innan de fattade ett beslut i 

frågan. Enligt TT har det dock inte förekommit några sådana samtal (Ibid). Den moderate 

socialförsäkringsministern Ulf Kristersson svarar följande på frågan om varför det inte har 

förekommit några samtal med oppositionen: ”Jag har inte uppfattat att det i de 
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grundläggande sjukförsäkringsfrågorna funnits förutsättningar att bli överrens, om man tar 

den yvigaste retoriken på allvar att man i princip ska gå tillbaka till som det var förr” 

(Stockholm TT, 2011).  

 

Artikelförfattaren skriver vidare att de nya reformerna bland annat kommer att innebära en 

ökad chans till individuella bedömningar av de personer som efter 2,5 år med sjukförsäkring 

riskerar att bli av med sin sjukersättning, då de runt denna tid ställs inför kravet att genomgå 

Arbetsförmedlingens program för ett återtåg in på arbetsmarknaden (Stockholm TT, 2011). 

TT skriver att enligt den folkpartistiske ledamoten i socialförsäkringsutskottet Ulf Nilsson 

innebär de gamla reglerna att man i praktiken måste vara inlagd på sjukhus, eller sakna 

verklighetsuppfattning för att få sin ansökan om förlängd sjukpenning beviljad (Ibid). 

 

3.2.4 ”Kristersson: Sjukförsäkringen är tryggare än tidigare” 

Artikelförfattaren presenterar inledningsvis ett utdrag ur en rapport om de svenska 

socialförsäkringssystemen. Denna rapport visar att den svenska arbetslöshetsförsäkringen har 

sjunkit från andra plats år 2005 ner till under genomsnittet bland OECD-länderna år 2010 

(Thurfjell, 2012). Om anledningarna till detta resultat uttrycker den moderata 

arbetsmarknadsministern Hillevi Engström följande ord: 

 

Regeringen har prioriterat arbetslinjen och gjort det mer lönsamt att arbeta genom 

jobbskatteavdrag och förändrat a-kassan till en omställningsförsäkring. Vi har sett att 

den förda politiken har gett resultat, att det har blivit mer lönsamt att arbeta och att 

skillnaderna blivit större jämfört med att inte arbeta (Thurfjell, 2012).  

 

Rapporten visar även att den svenska sjuk- och arbetsskadeförsäkringen har halkat ner på 

listan, då sjukersättningen sjönk med hela fem procentenheter mellan åren 2005 och 2010 

(Thurfjell, 2012). Den moderate socialförsäkringsministern Ulf Kristersson anser dock att den 

nuvarande sjukförsäkringen är betydligt tryggare än den gamla, då den gamla 

sjukförsäkringen inte syftade till att slussa tillbaka människor in på arbetsmarknaden igen. 

Vidare hävdar Kristersson att det inte är relevant att jämföra de svenska 

socialförsäkringssystemen med övriga länder i OECD om man inte har med i beräkningen att 

flertalet svenskar, utöver de offentliga försäkringarna, även har privata avtalsförsäkringar 

(Ibid). Kristersson uttrycker följande: 
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Systemen ser olika ut i olika länder och i Sverige har vi haft en växelverkan mellan de 

offentliga systemen och avtalsförsäkringar. 90 procent av alla som jobbar i Sverige idag 

har ett försäkringsskydd som sträcker sig över det offentliga, lagstiftade skyddet. Jag 

tror att det är en ganska bra modell (Thurfjell, 2012).  

 

Enligt socialdemokraten Tomas Eneroth är det faktum, att det idag är många svenskar som 

tecknar privata avtalsförsäkringar, dock snarare ett bevis på att det svenska trygghetssystemet 

har urlakats (Thurfjell, 2012).  

 

3.2.5 ”Dags att höja taket rejält i försäkringarna” 

Politikern Anna Hedborg (s) inleder sitt uttalande med att hävda att ett avgörande inslag i den 

klassiska arbetslinjen är att alla som har möjlighet ska klara av att försörja sig själva genom 

ett förvärvsarbete.  De som dock, på grund av sjukdom eller arbetslöshet, inte längre har 

möjlighet att arbeta ska omfattas av den inkomstrelaterade socialförsäkring som de själva har 

betalat för genom arbetsgivaravgifterna (Hedborg, 2012). Detta system kan vid en första 

anblick uppfattas som ett rättvist system. Enligt Hedborg är dock detta system allt annat än 

rättvist då höginkomsttagarna i samhället löper betydligt mindre risk än låginkomsttagarna att 

drabbas av både sjukdomar och uppsägningar.  

 

Författaren skriver vidare att de svenska socialförsäkringssystemen som utvecklades under 

1950-talet fungerade relativt effektivt ända fram till 1970-talet, eftersom systemen då 

omfattade större delen av den svenska befolkningen. Sedan 1980-talet har det dock 

genomförts stora nedskärningar i de flesta europeiska socialförsäkringssystemen, vilket har 

resulterat i att de svenska systemen numera fungerar sämre än OECD-genomsnittet (Ibid). 

Enligt Hedborg var den högsta ersättningen från sjukförsäkringen år 1975 motsvarande hela 

140 procent av en industriarbetares nettolön. År 2010 låg den högsta ersättningsnivån istället 

på en nivå som endast omfattade ca 80 procent av den aktuella nettolönen (Hedborg, 2012). 

Även a-kassan har, enligt författaren, sjunkit från att tidigare omfatta 75 procent av en 

genomsnittlig industriarbetares nettolön, till att numera endas omfatta 55 procent av lönen.  

 

Hedborg hävdar utifrån denna utveckling att a-kassan numera, för de flesta, är ett uselt 

trygghetssystem. Författaren skriver: ”De i praktiken allt lägre taken håller dessutom på att 

förvandla arbetsfrämjande försäkringspremier till en tveksam legitim extraskatt” (Hedborg, 

2012). Hedborg avslutar sitt uttalande genom följande ord angående resultaten av 

nedskärningarna i de svenska socialförsäkringssystemen: 
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Istället för inkomsttrygghet i samma försäkring där alla delar på risken leder den 

nuvarande utvecklingen sannolikt till att försäkringen faller isär, med billiga 

försäkringar via avtal eller privat för höginkomsttagare och dyrare och sämre 

försäkringar för låginkomsttagare. Då förlorar vi inte bara det mest ekonomiskt sunda 

och kraftfullaste omfördelningssystem vi har. Om dina villkor inte längre är mina 

villkor minskar också förståelsen, tilliten och kittet i samhället. Under höga tak ryms 

alla och kan alla bli rättvist behandlade. (Hedborg, 2012)  

 

4. Analys 
 

I denna del kommer jag att genomföra en kritisk textanalys av de uttalanden i offentligheten 

som jag i föregående del presenterade innehållet i. De aktuella uttalandena kommer 

inledningsvis att kategoriseras utifrån politikernas partitillhörighet. Därefter kommer jag att 

kritiskt granska innehållet i dessa uttalanden, i syfte att besvara studiens första frågeställning: 

Vilka värden lyser igenom i politiska uttalanden från socialdemokratiska och moderata 

politiker i offentligheten gällande sjukförsäkringen och vilken karaktär har dessa värden: 

egenvärden eller instrumentella värden? I textanalysen kommer jag att legitimera min 

kategorisering och klassificering av värden genom att återkoppla till Baderstens teori om 

”egenvärden och instrumentella värden”. Badersten skriver att instrumentella värden är 

värden som inte har en inneboende godhet, utan blir goda då de kopplas samman med något 

som vanligtvis betraktas som något gott eller positivt. Med egenvärden avser Badersten 

istället värden som är goda i sig själva, det vill säga att värdena är goda till sin natur. Exempel 

på sådana värden är solidaritet, rättvisa och jämlikhet (Badersten, 2006, s.26).    

 

Resultatet av textanalysen kommer sedan utgöra grunden för en både kritisk och normativ 

diskussion som syftar till att besvara studiens andra frågeställning: Hur kan förekomsten av de 

värden som lyser igenom i de aktuella uttalandena förklaras utifrån Jürgen Habermas och 

Michel Foucaults samhällskritiska teorier om det senkapitalistiska samhället?  
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4.1 Om politiska uttalanden i offentligheten: en textanalys 

 

4.1.1 Cristina Husmark Pehrsson (m) 

Den första artikeln Oro inför nya sjukregler (2008) innehåller följande uttalande från den 

tidigare socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson: ”Jag har varit sjuksköterska i 

många år och skulle aldrig försvarat förslaget om jag inte trott på det” (TT, 2008). 

Uttalandet handlar om att Husmark Pehrsson anser att de långtidssjukskrivna i samhället 

kommer att få det betydligt bättre genom att implementera de nya sjukreglerna. 

Artikelförfattaren hävdar att Husmark Pehrsson menar att de gamla sjukreglerna skulle 

innebära att de långtidssjukskrivna personerna med största sannolikhet skulle ha blivit 

förtidspensionerade, vilket för dessa personer hade inneburit att de skulle erhålla en ersättning 

på endast 64 procent av sina tidigare löner. Enligt Husmark Pehrsson innebär dock de nya 

sjukreglerna att dessa personer kommer att omfattas av sjukförsäkringen i ytterligare 18 

månader, samt att de under den aktuella tidsperioden kommer att bli erbjudna en 

arbetsinriktad rehabilitering (Ibid). 

 

I artikeln Husmark Pehrsson: Svårt sjuka ska inte tvingas jobba (2009) säger Husmark 

Pehrsson följande till sitt försvar mot den skarpa kritik som riktats mot de nya sjukreglerna: 

 

Min uppfattning är att är man svårt sjuk och inte har arbetsförmåga så ska man inte 

prövas mot hela arbetsmarknaden. Med anledning av detta vill jag säga två saker. Jag 

kommer att ge ett uppdrag till Försäkringskassan att göra en analys av hur domstolarnas 

utslag stämmer överrens med de tillämpningsföreskrifter som Försäkringskassan skriver 

utifrån lagstiftningens intentioner (Carp, 2009).   

 

 

På reporterns fråga om hon tycker att lagstiftningen är tillräckligt tydlig svarar Husmark 

Pehrsson på följande vis: 

 

Intentionerna är glasklara. Svårt sjuka och cancersjuka har, efter ett års sjukskrivning, 

möjlighet till fortsatt sjukpenning på 80 procent utan bortre parentes. Det visar att vi 

månar om den här gruppen. De som inte är så svårt sjuka har 75 procent på två och ett 

halvt år. För de som lämnar sjukförsäkringen efter denna tid och är fortsatt sjuka ska 

heller inte gå över till arbetsförmedlingen som andra ska. De som står under vård och 

behandling - eller är psykiskt sjuka - och vars hälsotillstånd faktiskt kan försämras av att 

delta i en arbetsintroduktion, de ska bli bedömda att vara kvar i sjukförsäkringen. 

Intentionerna är väldigt tydliga (Carp, 2009). 
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De värden som lyser igenom i Husmark Pehrssons uttalanden är ”lönsamhet” och 

”arbetsförmåga”, då hon menar att de nya sjukreglerna skulle innebära att de sjukskrivna, rent 

ekonomiskt, skulle tjäna på de nya reglerna. Den arbetsinriktade rehabiliteringen som de 

sjukskrivna skulle erbjudas syftar även till att återinföra de sjuka på arbetsmarknaden, något 

som samhället i stort skulle tjäna på i form av bland annat ökade skatteintäkter. Utifrån 

innehållet i Husmark Pehrssons uttalande bör därför de aktuella värdena kategoriseras som 

instrumentella värden. Det ena uttalandet innehöll dock ett egenvärde ”solidaritet”, då 

Husmark Pehrsson ansåg att de allra sjukaste personerna i samhället inte skulle behöva 

tvingas ut på arbetsmarknaden (Carp, 2009).  

 

4.1.2 Håkan Juholt (s) 

I Alliansen förlorade omröstning om sjukregler (2011) uttrycker den socialdemokratiske 

partiledaren Håkan Juholt följande angående den nyligen vunna omröstningen i riksdagen: 

”Det visade sig att det var värt att kalla in riksdagen på sommaren. Med en rösts övervikt har 

vi nu åstadkommit små men ändå viktiga förbättringar i sjukförsäkringen som är väldigt 

betydelsefulla för många människor som drabbats hårt av den förstörda sjukförsäkringen” 

(TT, 2011).  

 

Juholt svarar vidare på följande vis angående frågan om omröstningssegern var tillräckig, 

eller om socialdemokraterna vill införa fler reformer:  

 

Nej, absolut inte. Vi har högre ambitioner med sjukförsäkringen. Vi ska i vårt land 

faktiskt få vara sjuka utan att tvingas ut i fattigdom. Men nu har vi kommit så här långt 

och fått till några förbättringar. Vi kommer tillbaka i höst och beskriver hur vi tycker att 

våra försäkringssystem ska se ut i framtiden (Ibid) 

 

Innehållet i Juholts uttalanden visar på en relativt hög grad av solidaritet med de svaga och 

sjuka i samhället. Enligt Badersten bör värden som solidaritet och rättvisa klassificeras som 

egenvärden, då dessa är goda till sin natur (Badersten, 2006, s.26).    

 

4.1.3 Ulf Kristersson (m) 

I artikeln Moderaterna beklagar sjukförsäkringsbeslut (2011) säger den nuvarande 

socialförsäkringsministern Ulf Kristersson (m) följande angående det faktum att 
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oppositionens föreslagna reformer av sjukförsäkringen vann i den senaste 

riksdagsomröstningen: ”Vi riskerar en återgång till det gamla systemet, med långa passiva 

sjukskrivningar. Det är bekymmersamt att endast tre remissinstanser fick två dagar på sig att 

granska förslagen” (TT, 2011). 

 

I samma artikel uttrycker Kristersson följande angående regeringens egna reformer av 

sjukförsäkringen: ”Sjukförsäkringsreformen var i grunden nödvändig, men allt blev inte bra. 

Under våren har regeringen föreslagit flera förbättringar som remitterats brett i drygt åtta 

veckor, exempelvis en ny ersättning för nollklassade med boendetillägg och tidigarelagd 

rehabilitering” (Ibid). 

 

Kristersson uttalar sig även i artikeln Regeringen förändrar sjukförsäkring (2011) angående 

varför regeringen inte förde några samtal med de rödgröna innan de genomförde sina reformer 

av sjukförsäkringen. Kristersson säger: ”Jag har inte uppfattat att det i de grundläggande 

sjukförsäkringsfrågorna funnits förutsättningar att bli överrens, om man tar den yvigaste 

retoriken på allvar att man i princip ska gå tillbaka till som det var förr” (TT, 2011).  

 

Ytterligare ett uttalande från Kristersson finner vi i artikeln Kristersson: Sjukförsäkringen är 

tryggare än tidigare (2012).  Uttalandet handlar om att Kristersson anser att det inte är 

relevant att jämföra de svenska socialförsäkringssystemen med de övriga OECD-länderna om 

man inte tar hänsyn till att ett stort antal svenskar, utöver de allmänna försäkringarna, även 

har tecknat privata avtalsförsäkringar (Thurfjell, 2012). Kristersson säger: 

 

Systemen ser olika ut i olika länder och i Sverige har vi haft en växelverkan mellan de 

offentliga systemen och avtalsförsäkringar. 90 procent av alla som jobbar i Sverige idag 

har ett försäkringsskydd som sträcker sig över det offentliga, lagstiftade skyddet. Jag 

tror att det är en ganska bra modell (Ibid).  

 

Kristerssons syn på en potentiell återgång till en sjukförsäkring som liknar den 

socialdemokratiska sjukförsäkringen är synnerligen mörk, då han menar att denna 

sjukförsäkring var en passiv sjukförsäkring. Det Kristersson förespråkar är istället en aktiv, 

men framförallt en ”effektiv” sjukförsäkring. Vidare beklagar Kristersson att de nya 

reformerna från oppositionen inte hade ”granskats” i tillräckligt hög grad. Kristersson anser 

dock, vilket han uttrycker i det föregående citatet, att sjukförsäkringsfrågorna saknar vissa 

förutsättningar för en potentiell samstämmighet i frågan (TT, 2011). Som läsare av 



34 

 

Kristerssons uttalande i artikeln ”Kristersson: Sjukförsäkringen är tryggare än tidigare”, kan 

man lätt tolka texten som att han inte bryr sig om de personer som, på grund av arbetslöshet 

eller bristande tillgångar, inte har råd att teckna kompletterande avtalsförsäkringar (Thurfjell, 

2012). De värden som lyser igenom i Kristerssons uttalanden är, utifrån Baderstens 

kategorisering av värden, instrumentella värden, då dessa i huvudsak är av logisk, rationell 

och lönsam karaktär (Badersten, 2006, s.26).    

 

4.1.4 Thomas Eneroth (s) 

Enligt den vice ordföranden i socialförsäkringsutskottet Tomas Eneroth är det faktum, att det 

idag är många svenskar som tecknar privata avtalsförsäkringar, dock snarare ett bevis på att 

det svenska trygghetssystemet har urlakats fullständigt (Thurfjell, 2012). I Alliansen behåller 

hårda sjukförsäkringsregler (2011) hävdar Thomas Eneroth följande angående det faktum att 

regeringen behåller de synnerligen hårda reglerna i sjukförsäkringen: ”Personer tvingas till 

uppsägning när de är sjuka längre än 180 dagar. Trots att de pågår rehabilitering eller är 

mitt inne i en cellgiftsbehandling. Vi tycker inte att det är rimligt. Men här är det 

uppenbarligen viktigare för regeringen att fortsatt ha kvar tuffa regler i sjukförsäkringen” 

(Mannheimer, 2011). 

 

I Nu ska utförsäkringarna stoppas (2011) säger Eneroth följande angående resultatet av den 

nuvarande, och enligt honom, orättvisa sjukförsäkringen: 

 

Vår förhoppning är att de är beredda att agera för att förbättra för de svårt sjuka 

människor som nu faller igenom skyddsnäten. Vi kommer att föreslå förändringar på tre 

områden. Det är långt ifrån de enda förändringarna vi skulle vilja göra. Men nu handlar 

det om de mest akuta åtgärderna för att förhindra fortsatta utförsäkringar (Eneroth, 

Ericson & Johansson, 2011). 

 

Artikeln innehåller även följande citat som handlar om den utvärdering av som 

Försäkringskassan gör av personer som har omfattats av sjukförsäkringen i mer än 180 dagar: 

”Den prövning som görs idag görs mot en i det närmaste fiktiv arbetsmarknad vilket får stora 

konsekvenser bland annat för människor som klarar ett arbete på deltid” (Eneroth, Ericson & 

Johansson, 2011). Vid en analys av dessa uttalanden blir det tydligt att Eneroths 

värdeomdömen är starkt präglade av egenvärden som ”solidaritet med de svaga”, ”allmän 

rättvisa” och ”garanterat skyddsnät åt alla”.   
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4.1.5 Gunnar Axén (m) 

I artikeln Gör de rödgröna upp med SD idag (2011) skriver Axén att de rödgrönas 

sjukförsäkringsreformer av i stort sett har varit lyckade, men att några av dessa reformer 

skulle kunna ha blivit bättre. Axén anser dock att det hade varit betydligt värre om de istället 

hade lyckats driva igenom en återgång till den gamla sjukförsäkringen. Enligt Axén tillhörde 

Sverige, före regeringsskiftet år 2006, de länder i världen som hade den i särklass högsta 

sjukfrånvaron. Under år 2011 såg dock, enligt författaren, statistiken betydligt bättre ut, då 

sjukskrivningarna hade halverats och förtidspensionerna tillhörde de lägsta nivåerna i Europa 

(Axén, Nilsson, Zander & Henriksson, 2011).  

 

Axén skriver vidare att de kontinuerligt får in uppgifter som bekräftar att personer som for illa 

i det tidigare systemet, idag istället blir erbjudna både vård och rehabilitering, samt att de 

genom olika arbetsmarknadsprogram hjälps in på arbetsmarknaden igen (Ibid). Enligt Axén 

funderar även regeringen på att driva igenom nya sjukförsäkringsreformer, reformer som 

bland annat skulle möjliggöra individuella bedömningar för de människor som närmar sig 

sjukförsäkringens bortre gräns, det vill säga 180 dagar i sjukförsäkringen (Ibid).  

 

Axéns artikel innehåller inledningsvis en hel del statistik som visar på att regeringens 

reformer av sjukförsäkringen har resulterat i både färre sjukskrivningar och 

förtidspensioneringar, jämfört med sjukförsäkringen som gällde före regeringsskiftet år 2006. 

De värden som lyser igenom i denna statistik är instrumentella värden, då dessa värden får sitt 

värde när de ställs i förhållande till något annat (Badersten, 2006, s.26). I det aktuella fallet 

handlar det om en jämförelse med övriga OECD-länder (Axén, Nilsson, Zander & 

Henriksson, 2011).  

 

4.1.6 Anna Hedborg (s) 

Hedborg är författare till artikeln Dags att höja taket rejält i försäkringarna (2012). I denna 

artikel skriver Hedborg följande, angående nedskärningarna i socialförsäkringssystemen: 

Istället för inkomsttrygghet i samma försäkring där alla delar på risken leder den 

nuvarande utvecklingen sannolikt till att försäkringen faller isär, med billiga 

försäkringar via avtal eller privat för höginkomsttagare och dyrare och sämre 

försäkringar för låginkomsttagare. Då förlorar vi inte bara det mest ekonomiskt sunda 

och kraftfullaste omfördelningssystem vi har. Om dina villkor inte längre är mina 

villkor minskar också förståelsen, tilliten och kittet i samhället. Under höga tak ryms 

alla och kan alla bli rättvist behandlade. (Hedborg, 2012)  
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Hedborg menar att de omfattande nedskärningarna i de svenska socialförsäkringssystemen har 

resulterat i, att de som har råd, har tecknat privata avtalsförsäkringar för att täcka upp för 

bristerna i de allmänna försäkringarna. Enligt författaren har dock inte alla i samhället råd att 

teckna, de ofta dyra, försäkringarna, vilket skapar ett både ohållbart och orättvist system då 

det bara är de rika i samhället som garanteras ett skyddsnät i form av heltäckande 

socialförsäkringar. Hedborg skriver: ”Om dina villkor inte längre är mina villkor minskar 

också förståelsen, tilliten och kittet i samhället” (Hedborg, 2012). De värden som lyser 

igenom författarens text är ”solidaritet”, ”rättvisa” och ”jämlikhet”, och bör genom sin 

karaktär bedömas som egenvärden.  

 

4.1.7 Resultat och jämförelser 

I det aktuella fallet har kategoriseringen och klassificeringen av de lokaliserade värdena 

genomförts utifrån Björn Baderstens klassificering och kategorisering av olika typer av 

värden och värderingar. Enligt Badersten beror dock resultatet av en klassificering och 

kategorisering av värden på vem som har tolkningsföreträde i en den aktuella kontexten 

(Badersten, 2006, s.25). Resultatet av textanalysen visade att uttalanden från moderata 

politiker i offentligheten gällande sjukförsäkringen, ofta tenderade att innehålla en relativt stor 

del instrumentella värden som: ”effektivitet”, ”lönsamhet”, ”rationalitet” och ”aktivitet”. 

Uttalanden från socialdemokratiska politiker tenderade istället att innehålla en relativt hög 

grad av egenvärden som ”solidaritet”, ”rättvisa” och ”jämlikhet”. 

 

5. Om värden i det senkapitalistiska samhället: en normativ 

diskussion 
 

Enligt resultatet av den genomförda textanalysen tenderar uttalanden i offentligheten från 

moderata politiker att i relativt hög grad innehålla instrumentella värden. Några av de 

vanligast förekommande värdena i dessa uttalanden var ”effektivitet”, ”lönsamhet” och 

”rationalitet”. Även de socialdemokratiska politikernas uttalanden innehöll instrumentella och 

rationella värden, dock inte i lika hög grad som i uttalandena från de moderata politikerna.  

Vilka är då förklaringarna till att det, inom den politiska diskursen, är så vanligt 

förekommande att politiker använder sig av termer och begrepp som till sin karaktär både är 

instrumentella, logiska och rationella?  
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Enligt Habermas har det senkapitalistiska samhället under en längre tid genomgått en 

omfattande rationalisering, eller en utvidgning av de samhälleliga kontexter som präglas av ett 

rationellt beslutsfattande. Habermas hävdar till och med att det har gått så långt att den 

instrumentella rationaliteten numera har en dominerande ställning i det senkapitalistiska 

samhället. De främsta anledningarna till denna rationalisering är enligt Habermas 

industrikapitalismens framväxt, den tekniska utvecklingen, samt institutionaliseringen av 

vetenskapen (Habermas, 1984, s.63). Det ändamålsenliga handlandet är, enligt Habermas, ett 

resultat av rationaliseringen och innebär att handlingar baseras på tekniska regler, som i sin 

tur har sin grund i empiriskt vetande (Habermas, 1984, s.73). Habermas hävdar att denna 

målrationalitet kan resultera i ett allt mer kyligt samhällsklimat. Som ett exempel på detta 

nämner Habermas att sociala orättvisor, inom vissa diskurser, snarare betraktas som 

utmaningar än egentliga problem (Habermas, 2001, s.32).  

 

Efter att ha analyserat innehållet i de offentliga uttalandena från de moderata politikerna är det 

uppenbart att de värden som lyser igenom i dessa uttalanden är starkt präglade av den 

instrumentella rationalisering som Habermas beskriver. Resultatet av textanalysen visade 

dock att flertalet uttalanden, från i huvudsak socialdemokratiska politiker, inte enbart innehöll 

värden som präglades av logik och rationalitet. En förklaring till att de socialdemokratiska 

uttalandena innehöll fler egenvärden än de moderata uttalandena kan vara att 

socialdemokraterna, på grund av sin antagonistiska roll inom den politiska kontexten, lyfter 

fram de brister som finns i regeringens förslag. En annan förklaring kan vara att den 

socialdemokratiska politiken historiskt sätt vilar på en socialistisk grund, vilken innehåller fler 

egenvärden som ”solidaritet”, ”rättvisa” och ”jämlikhet” än den liberalkonservativa och 

nationalistiska grunden. Vad krävs då för att implementera en högre grad av egenvärden, som 

de jag precis nämnt, i den politiska diskursen som är så starkt präglad av den instrumentella 

rationaliteten?    

 

Enligt Habermas måste alla politiska handlingar legitimeras genom att falla tillbaka på 

nationens konstitution eller lagliga grund, lagar som i sin tur legitimeras genom att ett stöd av 

den allmänna opinionen. Den grundläggande förutsättningen för existensen av en allmän 

opinion är dock, enligt Habermas, att det i offentligheten finns en kommunicerande och 

resonerande publik (Habermas, 2003, s.108). Habermas för även ett resonemang som går ut 

på om det är möjligt att få en samstämmighet mellan politik och moral i ett senkapitalistisk 

samhället, då det inte enligt honom inte längre existerar någon kommunicerande och 
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resonerande publik i form av ett upplyst demos (Habermas, 2003, s.108). Enligt Habermas är 

kravet för att uppnå en sådan samstämmighet att det i offentligheten förekommer en 

kommunikativ dialog mellan den politiska och den socio-kulturella sfären i samhället. Denna 

kommunikativa dialog måste dessutom ha sin grund i en övertygelse om människors lika 

värde (Ibid). Enligt Habermas störs dock den kommunikativa dialogen mellan den politiska 

och den socio-kulturella sfären i det senkapitalistiska samhället av olika typer av 

rationalitetskriser och legitimationskriser (Habermas, 1984, s.32).     

 

I flera av de uttalanden som jag har analyserat har det lyst igenom något som liknar en 

nationell eller statlig omsorg, en omsorg som jag hävdar ibland överskuggar den mänskliga 

omsorgen. Ett exempel på detta är Gunnars Axéns (m) artikel Gör de rödgröna upp med SD 

idag (2011), i vilken författaren stolt presenterar statistik som visar på att regeringens nya 

sjukförsäkringsregler har bidragit till att Sverige numera tillhör de OECD-länder som har 

lägst antal sjukskrivna och förtidspensionerade (Axén, Nilsson, Zander & Henriksson, 2011).  

Det Axén dock ”glömmer” bort är vilka fruktansvärda konsekvenser den reformerade 

sjukförsäkringen får för ett stort antal, redan marginaliserade människor i det svenska 

samhället. Stämmer detta antagande, och hur kan man i så fall förklara denna 

statliga/nationella omsorg?  

 

Enligt Foucault ligger en del stor del av förklaringen i uppkomsten av det så kallade 

”statsförnuftet” som växte fram ur den moderna politiska rationaliteten på 1600- och 1700-

talet. Innehållet i detta statsförnuft var, enligt Foucault, både djärvt och nytänkande, då det 

bröt mot den existerande machiavelliska föreställningen om fursten som samhällets centrum. 

Det mest väsentliga för det nya statsförnuftet var inte att stärka den styrande furstens makt, 

utan istället att stärka statens makt (Foucault, 2008, s.296-297). Foucault hävdar att resultatet 

av implementeringen av det nya statsförnuftet innebar väsentliga skillnader i synen på vilka 

krav som bör ställas på den styrande makten. De krav som tidigare ställdes på den styrande 

makten hade i huvudsak sitt ursprung i en slags rättrådighet, men i och med implementeringen 

av statsförnuftet ställdes nu för första gången konkreta krav på politisk kompetens (Foucault, 

2008, s.298). Vidare hävdar Foucault att införandet av det nya statsförnuftet förändrade synen 

på förhållandet mellan staten och de enskilda människorna i samhället. Foucault skriver: 

 

Jag skulle vilja säga att den enskilda människan, i denna analys av förhållandet mellan 

individ och stat, blir relevant för staten i den mån hon kan göra något för att stärka 
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staten. Men det finns i detta perspektiv något som vi skulle kunna kalla en sorts politisk 

marginalism, eftersom det här handlar enbart om politisk nytta. Ur statens synvinkel 

existerar den enskilde försåvitt det han gör modifierar statens styrka, och det räcker med 

en aldrig så liten förändring i antingen positiv eller negativ riktning. Det är endast i den 

mån den enskilde kan åstadkomma denna förändring som staten befattar sig med honom 

(Foucault, 2008, s.299).    

 

Implementeringen av det nya statsförnuftet innebar alltså ett krav på en ackumulation av den 

statliga makten, vilket i praktiken innebar att det inte längre ställdes några egentliga krav på 

att kungen/regeringen tog hänsyn till de enskilda människorna i samhället (Ibid). Foucault 

hävdar dock att enskilda människors lycka och välbefinnande är en grundförutsättning för 

statens överlevnad och fortsatta utveckling (Foucault, 2008, s.304). Enligt Foucault började 

dock det franska folket under 1700-talet att ställa krav på statsmakten, krav som hade sin 

grund i övertygelsen om att statsmakten måste garantera demos vissa grundläggande 

rättigheter (Ibid).  

 

De aktuella kraven resulterade år 1789 i den franska revolutionen som på flera sätt innebar en 

brytpunkt och en vattendelare i den samlade världshistorien. Den politiska rationaliteten 

måste därför i fortsättningen utgå både ifrån det rationella statsförnuftet, men även från demos 

krav på ett gott liv. Detta är något som även de svenska politikerna har att förhålla sig till.  

 

6. Slutord 

Med utgångspunkt från den genomförda textanalysen av de politiska uttalandena i 

offentligheten om sjukförsäkringen, samt från Habermas och Foucaults teorier om det 

senkapitalistiska samhället, är det inte särskilt förvånande att ett stort antal uttalanden från den 

styrande makten i det svenska samhället innehåller en relativt hög grad av instrumentella och 

rationella värden. Även Daniel Strömholm kommer fram till en liknande slutsats då han 

genom sin studie Offentligheten och ekonomismen – en värdekonfliktsanalys (2008) 

konstaterar att det inte sällan förekommer konkreta motsättningar mellan ekonomiska och 

demokratiska värden inom den offentliga sektorn, motsättningar som ibland även resulterar i 

värdekonflikter av olika slag (Strömholm, 2008, s.2). Som studiens titel, Rationalitetens 

tyranni – en kritisk textanalys av politiska uttalanden i offentligheten gällande 

sjukförsäkringen, antyder är den instrumentella rationaliteten dock inte enbart begränsad till 

utformningen av sjukförsäkringen. Anledningen till detta är att den instrumentella 

rationaliteten som lyser igenom i sjukförsäkringsfrågan inte enbart genomsyrar de politiska 
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diskurserna och den diskussion som förs angående vissa politiska sakfrågor, utan den 

genomsyrar det senmoderna samhällets samtliga sfärer. Utformningen av den rådande 

sjukförsäkringen bör därför snarare betraktas som en manifestering av den liberala ordningen 

och dess hegemoniska ställning i det senkapitalistiska samhället, detta då den befäster den 

liberala föreställningen om det ”goda” samhället, samt om medborgarnas roll och funktion i 

detta samhälle. 

 

Resultatet av den liberala ideologins dominerande ställning i det senmoderna, kapitalistiska 

samhället har dock i flera avseenden blivit synnerligen förödande, både för de enskilda 

samhällsmedborgarna och för samhället i stort. Den liberala individualiseringsprocessen som 

så tydligt har präglat det senmoderna samhället har resulterat i ett allt kyligare samhällsklimat. 

En förklaring till denna negativa utveckling av samhällsklimatet är att samhället numera 

främst består av egoistiska individer som drivs av jakten på det egna självförverkligandet, 

snarare än jakten efter ett rättvist och solidariskt samhälle. En annan förklaring till den 

negativa utvecklingen ligger, enligt mig, i den omfattande sekulariseringsprocessen. Enligt 

Habermas är sekulariseringsprocessen ett resultat av industrikapitalismens, teknikens och 

vetenskapens frammarsch (Habermas, 1984, s.63). Habermas menar vidare att den 

globaliseringsprocess som följde med industrialiseringen av samhället har inneburit att de 

senmoderna samhällena idag innehåller ett stort antal olika livsåskådningar, vilket resulterar i 

att moraliska påbud inte längre legitimeras i offentligheten genom en specifik moral, eller 

genom en specifik värdegrund (Habermas, 2008, s.191). Konsekvensen av detta blir ett 

synnerligen vilset demos. 

 

Då moralen inte längre har sin grund utanför människan, utan istället har sin grund i 

människan själv, blir resultatet att moralen både blir subjektiv och relativ. Den kristna 

värdegrunden, som tidigare dominerade de västerländska samhällena och som innehåll 

egenvärden som solidaritet och rättvisa, har blivit ersatta av vaga föreställningar om begrepp 

som ”demokrati” och ”mänskliga rättigheter”. Jag hoppas att du som läsare inte missförstår 

mig nu, det jag förespråkar är inte en återgång till ett medeltida, feodalt samhälle där kyrkan 

är innehavare av den reella makten i samhället. Min övertygelse är dock att det behövs en 

gemensam värdegrund, av något slag, som fungerar som ett slags ”kitt” som binder samman 

de vilsna individerna i det senmoderna samhället. För att en implementering av en gemensam 

värdegrund överhuvudtaget ska kunna bli en verklighet, krävs det därför att vi först gör upp 

med den liberala hegemonin i det senmoderna samhället, samt att vi ersätter den 
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instrumentella rationaliteten med något större och mer varaktigt. Min förhoppning är att min 

studie kommer att resultera i att fler människor får upp ögonen för de orättvisa och 

osolidariska inslagen i det liberala, senkapitalistiska samhället, samt att studien kan inspirera 

till fler studier i ämnet. 
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