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Sammanfattning 

Den 11 oktober 2011 publicerades en artikel i DN som handlade om äldre- och 

omsorgsboendet Koppargården. Artikeln blev startskottet till det som skulle bli en omfattande 

förtroendekris för Carema Care, företaget som driver Koppargården. Den 22 december bad 

representanter för KKR och Triton, riskkapitalbolagen som äger Carema Care, om ursäkt. 

I uppsatsen undersöks hur krisen skildras och varför samt vad det är som gör det till en kris 

som KKR och Triton känner sig nödgade att be om ursäkt för. 

Det material jag har undersökt i uppsatsen är fyra debattartiklar från Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet nätsidor. Genom ideologikritik, som genomförs med hjälp av Toulmins 

argumentationsmodell och framing, tar jag reda på vilken syn på krisen som kommer fram 

och möjliga förklaringar till varför det är just den bilden av krisen som skildras av respektive 

aktör. 

Det blev snabbt tydligt att detta inte enbart var en fråga som handlade om praktisk vård, 

utan det allra viktigaste verkade vara driftsformen och hur man skulle kontrollera den genom 

olika system. En ambivalent syn på en fri marknad och konkurrens blir synlig i 

argumentationsanalysen. Debattartiklarna är också tydligt värderande, någonting som blir 

tydligt i framingen. Översikten av debattartikelförfattarnas eventuella intressen visade att de 

alla hade någonting att vinna på sin egen tolkning av krisen. 

 

Nyckelord: retorik, debattartikel, ideologikritik, Toulmin, framing, riskkapitalbolag 
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1. Inledning 

Förvintern 2011 publicerades en stor mängd artiklar om vanvård på äldreboenden runt om i 

Sverige. Flertalet artiklar handlade om vårdföretaget Carema Care (hädanefter benämnt som 

enbart Carema) och äldreboendet Koppargården men debatten var långt ifrån begränsad till att 

enbart handla om dessa två. Tidningarna rapporterade även om driftsformen och det faktum 

att riskkapitalbolag hade gett sig in i vårdbranschen. Det faktum att riskkapitalbolag 

intresserade sig för den svenska vården tolkades som ett tecken på att det ansågs vara en 

lukrativ verksamhet där man kunde tjäna snabba pengar. Fallet med Carema blev politiskt, 

man hade gjort ett misstag när man lät privata bolag som drivs av vinstintressen ge sig in i det 

allra heligaste i Sverige: välfärden. Både upphandlingarna och kontrollsystemen sågs som 

misslyckanden. Händelserna ledde till en debatt om ägarskap, skatteflykt och huruvida vård 

kunde bedrivas i privat regi. Från att ha varit en lokal fråga i Stockholmsområdet togs 

debatten även upp på nationell nivå.  

Rapporter om vanvård är inte någonting nytt i Sverige och just den här debatten startade 

när en artikel publicerades i Dagens Nyheter den 11 oktober där missförhållanden på 

äldreboendet Koppargården uppdagades. Nyhetsartiklarna blev allt fler, Dokument Inifrån 

producerade ett avsnitt om äldrevården i Sverige i dag med fokus på Caremas och deras 

äldreboenden. Detta innebar självklart en förtroendekris för Carema men även dess ägare och 

riskkapitalbolagen bakom blev kritiserade. Den 22 november bad företrädare för Carema samt 

riskkapitalbolagen KKR och Triton, om ursäkt. 

Från att ha handlat om den operativa vården gick diskussionen mot allt mer övergripande 

frågor som synliggjorde olika samhällssyner. Att frågan blev så stor och växte väckte mitt 

intresse. Varför bad riskkapitalbolag om ursäkt för någonting där företaget som varit 

ansvariga för driften borde stå till svars för? 

Det bör redan här klargöras att rapporteringen i media innebar en förtroendekris och att det 

dessutom innebar en sådan för fler inblandade än riskkapitalbolagen och Carema. Främst kan 

det ses som en förtroendekris för företaget som ytterst fick stå till svars: Carema. Dock blev 

även dagens system efter avregleringen och politikerna bakom den kritiserade. Andra privata 

vårdbolag behövde försvara den privata vården och politiker behövde försvara systemet. Det 

blir alltså viktigt att inse att trots att jag i den här uppsatsen fokuserar på riskkapitalbolagens 

förtroendekris så påverkar de, och påverkas av, andra faktorer och aktörer runt omkring som 



Sida 6 av 41 

också är inblandade i krisen. Det finns således ingen tydligt avgränsad förtroendekris som 

enbart rör riskkapitalbolagen utan de påverkas av det som sker runt omkring. 

Under den här tidsperioden skrevs och publicerades även en mängd debattartiklar. De 

skrevs av personer insatta i specifika sakfrågor. Det var företrädare för andra privata 

vårdbolag, privatpersoner med erfarenhet av äldrevård och forskare. Genom debattartiklarna 

försökte dessa personer ge sitt perspektiv på det inträffade. Det blev en fråga som växte och i 

debatten framkom en hel del olika perspektiv som visade på en del av de värderingar som 

finns i samhället. 

I denna uppsats kommer jag att undersöka hur Carema skildrades i tidningar och specifikt i 

debattartiklar som går att finna på Svenska Dagbladets respektive Dagens Nyheters 

nätupplaga. Jag vill undersöka hur krisen skildrades och vad det var som ledde fram till att 

KKR och Triton kände sig så pass ansatta att de såg ett behov av en ursäkt. Jag kommer i den 

här uppsatsen att undersöka de tolkningar som kommer fram i debattartiklarna och vad det är i 

dessa som gör att situationen kan sägas vara en kris för riskkapitalbolagen. Jag kommer att 

utgå från ett kriskommunikativt perspektiv med hjälp av retoriska analysverktyg. Då 

händelserna så nyligen inträffade finns inte några större undersökningar kring just detta fall, 

varför jag har sett det som intressant att undersöka. 

2. Bakgrund 

För att ge en god översikt kring de omständigheter och den kontext som gäller för krisen 

kommer jag här att gå igenom hur äldrevården fungerar i dag, hur det gick till när den 

avreglerades samt ge en sammanfattning av hur krisen bevakades i media den första månaden 

efter att Carema uppmärksammats i media.  

2.1. Sveriges hälso- och sjukvård 

I Sverige finansieras större delen av hälso- och sjukvården med offentliga medel. Landstingen 

har det övergripande ansvaret för att planera och finansiera vården, och en del av denna utförs 

av privata företag (Nationalencyklopedin, 2012a). Då det är landstingen som bär ansvaret för 

vården är den alltså en politisk styrd organisation och som sådan en politisk angelägenhet. 

Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet och kontrollerar, styr och följer upp hälso- och 

sjukvården i Sverige, bland annat genom att utfärda nationella riktlinjer (ibid.). 
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2.2. Sjukvården privatiseras 

Under 1980-talet diskuterades frågan om privat sjukvård flitigt, något som ledde till att 

privata bolag blev tillåtna där enbart kommuner och landsting tidigare hade varit verksamma 

(Nationalencyklopedin, 2012a). Genom reformen blev det då möjligt för privata bolag att 

lämna anbud på offentliga upphandlingar. 

Mats Thorslund, professor i socialgerontologi menar att den historiska bakgrunden till 

privatiseringen var att Sveriges välfärd ökade och byggdes ut i en snabb takt under 60- och 

70-talet. Dock stagnerade utvecklingen på 80-talet. Då började man i stället satsa på andra 

saker, Thorslund nämner exempel som samarbetsorganisationer och nattpatruller. 

Kommunerna behövde spara pengar och alternativ för att inte behöva expandera vården i 

kommunal regi behövdes. Lösningen blev att konkurrensutsätta vården (Thorslund, 2011).  

Thorslund menar att det finns studier som visar att en kortsiktig effekt var att kommunerna 

sparade pengar på att låta privata bolag sköta vården. Dock hade man inte tänkt sig att stora 

aktörer och riskkapitalbolag skulle ge sig in i vårdsektorn (ibid.).  

Bengt Westerberg, socialminister 1991-1994 var en av de som drev igenom avregleringen. 

Han menar att man främst hade vad han benämner som eldsjälar i åtanke, som skulle få 

möjlighet att driva vårdverksamhet i en liten skala. Avregleringen skulle även leda till att 

verksamheten utvecklades, då exempelvis anställda som inte fick gehör för sina idéer skulle få 

möjlighet att starta eget. Westerberg menar också att det inte per automatik är så att 

kommunala äldreboenden fungerar bättre, vilket också var en anledning att tillåta privata 

aktörer inom vården (Westerberg, 2012). 

2.3. Den privata vården idag 

På Vårdföretagarnas webbplats (2012a) står att det finns cirka 10 000 privata vård- och 

omsorgsföretag idag i Sverige. Ungefär hälften ägs av privata företag och hälften av 

aktiebolag. Offentligt ägda bolag står för en mycket liten andel, 0,2 procent, och stiftelser och 

föreningar äger cirka 3,5 procent. Cirka 12 procent av den totala hälso- och sjukvården utgörs 

av privata bolag. Cirka 99 procent av vården i Sverige i dag är skattefinansierad. Slutligen 

konstateras att lite mer än 30 procent av svenskarna någon gång nyttjat privat sjukvård 

(Vårdföretagarna, 2012a). 
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2.4. Tidslinje 

Den 11 oktober rapporterade Dagens Nyheter (DN) om missförhållanden på äldreboendet 

Koppargården i Vällingby. En ansvarig läkare hade bland annat larmat om patienter som hade 

dött på grund av illa skötta sår, undernärda patienter, bristande kompetens och personalbrist 

(DN, 2011a). Situationen eskalerade snabbt i pressen, mediebevakningen var massiv och 

förtroendekrisen var ett faktum. 

Den 6 november sände Sveriges Television (SVT) ett avsnitt av Dokument Inifrån med 

titeln ”Vi gav dom vår pappa” som handlade om Carema. Ett antal anklagelser riktades mot 

dem, bland annat ett flertal fall av vanvård, höga sparkrav, hemliga chefsbonusar och 

lukrativa optionsprogram via ett bolag i Luxemburg. En medicinskt ansvarig sjuksköterska 

vittnar i programmet om allvarliga brister i hygienen (SVT, 2011a). 

Den 7 november 2011 meddelade SVT (2011b) att flertalet kommuner skulle komma att 

granskas av Socialstyrelsen. Bland annat skulle man se över hur kommunerna hade hanterat 

upphandlingen av äldrevård. 

22 november ber Henrik Kraft, ansvarig för att utveckla KKR:s verksamhet i Norden, och 

Magnus Lindquist, partner i Triton, om ursäkt i Svenska Dagbladet för det som har inträffat 

på Caremas vårdboenden. I artikeln framkommer att KKR och Triton ser över de aktuella 

fallen, men de uttrycker sig tveksamt gällande eventuella skadestånd (SvD, 2011).  

Vårdföretagarna1 beslutade den 28 november 2011 att inleda en granskning av Carema 

Care, för att undersöka om de hade brutit mot de etiska riktlinjer man åtagit sig att följa som 

medlem i organisationen. Man framhävde dock att man inte undersökte sådana frågor som var 

Socialstyrelsens uppdrag att undersöka. Slutsatsen i rapporten blev av Carema inte hade brutit 

mot Vårdföretagarnas etiska riktlinjer. 

3. Syfte och frågeställning 

3.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka varför olika debattartikelförfattare skildrar Caremas 

kris på det sätt de gör. För att möjliggöra det behöver jag först kartlägga hur de beskriver 

situationen. Jag kommer därefter att diskutera hur de olika debattartiklarna försöker påverka 

                                                
1 Vårföretagarna beskriver sig själva som ”en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som 
bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform.”. Carema Care är medlem i organisationen 
(Vårdföretagarna, 2012b). 



Sida 9 av 41 

synen på förtroendekrisen. Det jag försöker ta reda på är således vad det är som gör att KKR 

och Triton anser att de behöver be om ursäkt. 

Jag vill ta reda på och diskutera de anklagelser som framförs och vilka intressen som kan 

ligga bakom artikelförfattarnas skildringar i artiklarna. 

3.2. Frågeställningar 

Med utgångspunkt i syftet kommer jag i uppsatsen att svara på dessa frågor: 

• Vilken syn på vårdkrisen försöker debattartikelförfattarna få fram?  
• Vad är det i synen som skildras som gör att detta blir en kris som KKR och Triton 

måste be om ursäkt för? 
• Vilka intressen kan ligga bakom de åsikter som förs fram? 

4. Material 

I följande avsnitt kommer jag att beskriva materialet och de avgränsningar som ligger till 

grund för det urval av debattartiklar som jag har gjort.  

4.1. Debattartiklar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

Mitt material består av debattartiklar publicerade på Svenska Dagbladets (SvD) respektive 

Dagens Nyheters (DN) nätupplagor. Att jag har valt debattartiklar som genre beror på att den 

innebär ett aktivt försök från författaren av artikeln att föra fram sin åsikt. Jag utgår således 

från att hen hoppas att med hjälp av debattartikeln påverka läsaren. Ett författande av en 

debattartikel innebär ett ställningstagande gällande innehåll och formulering av budskap, och 

det är det ställningstagandet jag kommer att titta närmare på i min uppsats. Debattartiklar 

innebär ett mer tydligt och aktivt ställningstagande än en nyhetsartikel gör och driver också en 

tes tydligare, varför jag har sett att dessa kommer att ha en tydligare ståndpunkt.   

DN var den tidning som publicerade den första nyhetsartikeln som utlöste 

förtroendekrisen. SvD, likt DN är Stockholmsbaserad, kan anses vara relevant då det första 

fallet som startade krisen i media inträffade i just Stockholm. Det de båda tidningarna har 

gemensamt är att de har en stor läsarkrets2 samt att de båda har etablerade och ansedda 

debattsidor i tidningen. 

                                                
2 Dagens Nyheters nätupplaga har ca 1,5 miljoner unika besökare per vecka (Dagens Nyheter, 2012c) 
och Svenska Dagbladets nätupplaga har ca 1,1 miljoner unika besökare (SvD, 2012a). 



Sida 10 av 41 

Jag har även valt att avgränsa materialet genom att enbart ha med debattartiklar som 

explicit nämner Carema. Den första debattartikeln publicerades i DN 25 oktober och jag har 

valt att titta på debattartiklar fram till och med den 22 november, då KKR och Triton bad om 

ursäkt i SvD. Eftersom jag är intresserad av just denna händelse kommer jag att välja att 

analysera artiklar som dessutom explicit nämner riskkapitalbolag. Artiklar som skrivits av 

tidningarnas egna redaktioner har också sorterats bort, detta för att jag vill undersöka 

utomstående aktörers tolkningar av krisen. Att jag väljer bort tidningarnas egna redaktioner 

beror också på att jag vill titta på vilken agenda utomstående aktörer har. 

Totalt handlar sexton artiklar om Carema. I elva av artiklarna nämns riskkapitalbolag 

explicit. En handlar om psykiatri varför den har sorterats bort. Ytterligare en handlar om vård 

i allmänhet och således har även denna debattartikel har sorterats bort. För att ytterligare 

avgränsa har jag också valt att ta bort artiklar där enbart politiker krävs på ansvar och där 

problemen ses som orsakade av politiker. De artiklar som jag har valt har i högre grad nämnt 

riskkapitalbolag, även om de också behandlar politikeransvar. Detta har resulterat i fem 

artiklar, varav tre är från DN och två är från SvD. Då jag har velat ha en jämvikt mellan de 

olika tidningarna har jag valt att ha kvar två artiklar från SvD, och sortera bort ytterligare en 

från DN skriven av Lars Ohly, då partiledare för Vänsterpartiet, och Ann-Margarethe Livh, 

gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms stad. Detta då de båda artiklarna i SvD är 

författade av de andra oppositionspartierna och jag då ser den sidan som tillräckligt 

representerad. Detta har slutligen resulterat i fyra artiklar: 

– Vårdskandaler sätter skattemoral på spel, publicerad 11 november 2011, SvD, skriven 

av Carl Schlyter (MP), EU-parlamentariker 

– Problemen med äldreomsorg inte en fråga om privat eller kommunalt, DN, publicerad 

16 november 2011, skriven av Ahmed Kahn, sjuksköterska 

– Vårdskandaler blottar det politiska fiaskot, SvD, publicerad 16 november 2011, 

skriven av Mirja Räihi Järvinen (S) m.fl. ledamöter och ersättare i äldrenämnden 

Stockholms stad 

– Usla villkor från kommunerna ligger bakom usel äldreomsorg, DN, publicerad 21 

november 2011, skriven av Anders Lago, ordf. HSB Riksförbund, Charlotte Axelsson, 

vd HSB Stockholm och Anders Svensson, vd HSB Omsorg 
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5. Teori 

I detta avsnitt presenterar jag de retoriska och kriskommunikativa teorier som jag har ansett 

vara viktiga för att kunna förstå och förklara debattartiklarna. Först ges en mycket kortfattad 

översikt av tidigare forskning kring vårdskandaler genomförd av Håkan Jönson (2006) i syfte 

att ge en överblick kring vad som tidigare har skrivits inom området. Därefter förklarar jag 

teorin bakom de metoder som jag kommer att använda mig av: ideologikritik, Toulmins 

argumentationsteori samt teorier kring framing. Jag kommer slutligen att ge en kort översikt 

av teori kring kriskommunikation, då detta är ett perspektiv jag utgår från i denna uppsats.  

5. 1. Tidigare forskning om vårdskandaler 

Inom området vård och privatisering av vård (och specifikt äldrevården) finns mycket 

forskning. Dock är denna forskning inriktad på att utvärdera och undersöka de faktiska 

konsekvenser som privatiseringen och avregleringen har inneburit för vården.  Eftersom jag är 

intresserad av de idéer som uttrycks kring vården i mitt material har jag därför valt att inte 

redovisa den forskningen här. I stället har jag valt att ge en översikt kring forskning där 

perspektiv på vårdskandaler i debatter skildras.  

Håkan Jönson, fil. dr. i socialt arbete och forskarassistent, har undersökt olika perspektiv 

som kommer fram när vårdskandaler3 debatteras. Jönson har undersökt hur problem inom 

äldrevård har skildrats samt vilken kontext skandalerna placeras i. Han menar att synen på 

samhället påverkar hur vi organiserar det. Det innebär således att vår tolkning av 

samhällsproblem och våra tolkningar av orsaker och omfattning bland annat påverkar vem vi 

ser som ansvarig och hur problemet ska lösas (Jönson, 2006:9).  

De olika perspektiv som Jönson hittar handlar bland annat om moral och personligt ansvar 

hos omvårdnadspersonalen, äldre och deras utsatthet samt något som han kallar för 

arbetsmiljöperspektiv där resursbrist och förutsättningarna är orsaken till vanvård. Han har 

även undersökt synen på privat äldrevård och hur man ser på vinstintresse inom vården. Bland 

annat är man oroliga för att vinstintresset drabbar vårdtagarna och att mindre pengar skulle gå 

till dessa (Jönson, 2006). 

Jönson (2006:82-83) tar upp hur vi skapar idyllbilder kring hur det är att bli gammal därför 

att vi vill distansera oss från allt det obehagliga som ålderdom kan innebära. Han menar att 

                                                
3 Detta är Jönsons egen benämning på fenomenet 
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när vi får reda på att verkligheten inte är som vi önskat måste vi skapa en bild av det som hänt 

som ovanligt (Jönson, 2006:82). 

5.2. Ideologi 

I ett samhälle samverkar en mängd olika tankar och idéer kring hur allting ska vara: normer 

och värderingar styr vad som ses som rätt. Dessa tankar och idéer kan vara del i ett större 

sammanhang, ett mönster av tankar. Dessa kan i sin tur ses som ideologier, varför jag har valt 

att ta in det ideologiska perspektivet som övergripande.  

Inom svensk ideologikritik har Herbert Tingsten spelat en mycket stor roll. Tingsten har 

bland annat undersökt den svenska socialdemokratins idéutveckling (Bergström och Boréus, 

2005:151). Även institutioner och regelverk har varit föremål för Tingstens undersökningar 

(Nationalencyklopedin, 2012b). Tingsten menar att en ideologi består av tre element: en 

värdering kring hur någonting bör vara, en verklighetsbeskrivning samt en uppmaning till 

handling.  

Speciellt för Tingsten var att han prövade ”giltigheten” i verklighetsuppfattningen, bland 

annat när han undersökte nazismen (Bergström och Boréus, 2005:151-152). Kritik som senare 

har riktats mot detta är dock att det normativa i ideologier inte alltid går att pröva, och att det 

då blir felaktigt att förkasta en ideologi på dessa grunder. Likväl kan det ju finnas en mängd 

människor som ser en ideologi som gällande även om den inte är giltig enligt den prövning 

som kan genomföras. 

Någonting som Tingstens ideologibegrepp öppnar upp för är att det möjliggör en 

ideologisk analys av organisationer eller rörelser som kanske inte har något formulerat 

manifest men som ändå handlar enligt vissa normer.  Man ser också ideologi som 

handlingsmönster (Bergström och Boréus, 2005:152).   

Sonja Foss (2009:209) beskriver en ideologi som ett system av tankar och värderingar 

organiserade till en specifik grupps tolkning av vissa aspekter av världen. Det är möjligt för 

flera ideologier att samexistera i vårt samhälle och de går att finna på olika platser, till 

exempel i texter eller konstverk. Foss tar också in ett maktperspektiv där hon menar att vissa 

ideologier blir de styrande (Foss, 2009:210). Vissa ideologier får mer makt än andra, och 

dominerar då den rådande världsbilden i högre utsträckning än vad andra, mindre 

inflytelserika ideologier gör. För att den dominerande ideologin ska fortsätta vara det behövs 

även att den förnyas och framförallt försvaras mot utmanande ideologier (Foss, 2009:210).  
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5.3. Toulmin 

Ovan har jag förklarat det ideologiska perspektivet. Det kan sägas handla om att övertyga om 

en viss samhällssyn eller att någonting ska vara på ett visst sätt. Man kan se vissa persuasiva 

element inom det ideologiska perspektivet. Därför har jag valt att även ta in Stephen 

Toulmins teori kring argumentation.  

I The uses of argument utvecklar Stephen Toulmin en modell för att analysera argument. 

Toulmin har sitt ursprung inom filosofin men reagerade på synen på syllogism och formell 

logik. Han menade att syllogismen enbart finns i teorin och att ett sätt för att analysera 

argument så som de förekommer i verkligheten behövdes (Jørgensen, 1985). Toulmin menade 

att argument är rättfärdiganden och inte ett sätt att dra slutsatser enligt formell logik (Conley, 

1990:291-295). 

Grundmodellen innehåller ett påstående, ett sakförhållande och en garanti4. Någonting 

hävdar någonting, det vill säga gör ett påstående. Detta behöver sedan stödjas av ett 

sakförhållande, som kan ses som ett stödargument eller en förklaring till varför påståendet 

stämmer. För att koppla ihop påståendet och sakförhållandet behövs en garanti. Garantin visar 

hur sakförhållandet berättigar påståendet och gör kopplingen mellan påståendet och garantin 

explicit. För att mottagaren ska acceptera påståendet ska acceptera det som sant, behövs en 

garanti. Ett eller flera delar av kedjan kan vara implicita och vanligtvis är det garantin 

(Kjeldsen, 2008:192; Jørgensen, 1985:204). Garantin måste vara känd och delas av 

mottagaren (Kjeldsen, 2008:189). van Eemeren menar att Toulmin såg garantin som den 

avgörande delen som visar varför argumentet är hållbart. Det visar på kopplingen mellan 

påståendet och sakförhållandet och varför sakförhållandet gör påståendet sant (van Eemeren 

1996:145).   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Här använder jag översättningen från Kjeldsen (2008:192-193) 
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Modellen utvecklades senare till att även innehålla vederläggning, styrkemarkör och stöd. 

Stödet stärker garantin och kan exempelvis utgå från regler eller normer som finns i 

samhället. Vederläggningen kan sägas vara ett undantag som då garderar argumentet från att 

falla under vissa speciella omständigheter. Styrkemarkören visar på säkerhet eller modalitet i 

argumentet. Det är inte alltid alla delar finns i ett argument. Ibland är de, som tidigare nämnts, 

implicita (van Eemeren, 1996:141-143). Jag vill här också förtydliga kopplingen mellan 

garantin och ideologi. Ideologiska värderingar kan synliggöras genom att göra garantin 

explicit, då det är vad som förutsätts att man har gemensamt. 

5.4. Framing  

Om ideologier handlar om att se världen på ett visst sätt och att övertyga andra om att det 

sättet bör vara det rådande, och det således innebär ett persuasivt agerande torde detta också 

synas på en språklig nivå. Då jag har tagit fasta på den persuasiva i en ideologi, ser jag också 

att även framing kan vara relevant då frames är ett sätt att lyfta fram olika aspekter av det man 

beskriver. Framingen får betydelse för argumentationen. Jag har sett att det går att skönja ett 

persuasivt agerande i framing. 

Framing kan sägas vara ett sätt att rama in en situation, att framhäva vissa aspekter av en 

händelse och i och med den prioriteringen också ge andra aspekter mindre plats. Jim A. 

Kuypers menar att frames hjälper oss att förstå ett problem och vad problemet i sig innebär i 

dess definition, orsaker, värdering och lösningar (Kuypers, 2009:181-182). Robert M. Entman 

(1993) menar att framing är ett sätt att beskriva hur en text överför mening till en läsare, det 

vill säga hur själva processen med meningsskapande går till. Genom att analysera frames ges 

en möjlighet att se vilken tolkning som avsändaren vill få fram, då de visar vad avsändaren 

har tagit fasta på och därför framhäver. Att framhäva något innebär också att någonting annat 

blir mindre tydligt. I likhet med Kuypers nämner Entman att frames: 

 

”[…] define problems – determine what a causal agent is doing with what costs and 
benefits, usually measured in terms of common cultural values; diagnose causes – 
identify the forces creating the problem; make moral judgement – evaluate causal agents 
and their effects; and suggest remedies – offer and justify treatments for the problems 
and predict their likely effects.” 

 

Frames visar vad själva problemet är, berättar vad orsaken till det är, värderar en händelse 

eller företeelse och föreslår lösningar (Entman, 1993).  
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Eftersom frames är ett sätt att få läsaren att förstå ett problem på ett visst sätt påverkar det 

också vilken lösning som blir rimlig. Den kontext man placerar problemet i påverkar också 

vilken lösning som är tänkbar och möjlig. Frames är ett sätt att lyfta uppmärksamhet till vissa 

aspekter (Entman, 1993).  

Kuypers beskriver mediers roll i att bestämma över agendan. Han menar att medierna har 

en stor makt, både i att tala om för publiken vad de ska tänka på och hur de ska tänka om det 

(Kuypers, 2009:181-185). Kuypers pekar på mediernas makt i att sätta agendan genom att de 

får bestämma vilka nyheter som ska komma med i tidningen/sändningen. Genom att beskriva 

en händelse på ett visst sätt, ges en möjlighet att formulera det som är problemet, till exempel 

att bestämma vad som är orsaken till någonting eller i vilket sammanhang det ska förstås, så 

ger det en viss lösning. 

Som exempel på vilken kraft frames får tar Entman upp ett exempel där personer har fått ta 

ställning till om personer smittade med AIDS ska testas eller ej. När medborgerliga rättigheter 

fick stort utrymme stöttade de svarande AIDS-sjuka. När i stället hälsoaspekter lyftas fram 

var en större andel svaranden för att införa obligatoriska tester (Entman, 1993). I detta 

exempel blir det tydligt tycker jag hur frames också påverkar den persuasiva förmågan i en 

text och hur de kan påverka argumentationen. 

Här tycker jag även mig kunna se en nära koppling mellan ideologi och framing. En 

ideologi innebär att man visar hur världen ser ut, vilket kan jämföras med hur frames 

definierar ett problem och berättar om orsaken till det. En ideologi innebär en värdering av 

olika fenomen, precis som frames. Dessutom innebär en ideologi en uppmaning till handling, 

något som kan jämföras med framingens lösning. 

5.5. Krisdefinitioner 

Då en av mina frågeställningar handlar om vad det är som kan ligga bakom behovet av en 

ursäkt från KKR och Triton har jag även valt att kort sammanfatta olika definitioner för vad 

en kris är. 

Enligt Johansen och Frandsen (2010:77) finns det fyra huvudsakliga definitioner för vad en 

kris är. Gemensamt för alla definitioner är dock att de ser kriser som ett avbrott i ett företags 

eller organisations verksamhet i förhållande till önskvärt läge. I alla definitioner beskrivs 

kriser som någonting negativt, då det innebär problem för verksamheten.  

Johansen och Frandsen (2010:77) menar att det finns definitioner som fokuserar på 

”krisens egenskaper, konsekvenser och möjligheter att reagera”. En kris innebär att högt 
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prioriterade värden blir hotade, och att detta dessutom sker under tidspress. I vissa 

definitioner ligger fokus på de konsekvenser på verksamheten krisen har och dess omfattning 

(Johansen och Frandsen, 2010:77-78). Vidare finns det definitioner där fokus ligger på fler 

parter än själva företaget vilket innebär att man fokuserar på andra stakeholders i samhället 

och reaktionerna på krisen (Johansen och Frandsen, 2010:78). Johansen och Frandsen 

(2010:78-79) har även en ytterligare en definition som de kallar ”dubbelkris” där det först 

inträffar en kris som sedan, på grund av dålig krishantering och kommunikation, leder till 

ytterligare en kris gällande den dåliga hanteringen.  

5.6. Kriser och synsätt på kriskommunikation 

Det perspektiv som jag antar i den här uppsatsen innebär att kriser inte är någonting givet från 

början, utan att det är någonting som skapas i och med vår kommunikation. I den samtidiga 

forskningen är även detta ett perspektiv som fått betydelse. Därför kommer jag att kort 

redogöra för ett antal perspektiv som finns gällande kriser och kriskommunikation. 

Kriser har blivit en oundviklig del av vårt samhälle. De är en inbyggd och naturlig del där 

det inte heller går att förebygga alla kriser (Mitroff, 2001:3-6). Falkheimer, Heide och 

Larsson (2009:40) som inriktat sig på företagskriser menar att förekomsten av 

förtroendekriser ökar och att detta sker genom en samverkan mellan massmedier och 

intressenter.  

Inom kriskommunikativ teori finns något som kallas för komplexitetsteorin inom 

kriskommunikationen kan sägas vara inspirerad av naturvetenskapens kaosteori. Kaosteorin 

handlar om en komplex ordning där enskilda variabler kan få stora effekter i slutändan. 

Rådande inom detta synsätt är också att det således finns många aktörer som kan påverka 

krisen och dess utveckling (Johansen och Frandsen, 2009:261-267).  

Förändringar i samhället gör också att tolkningarna av krisen blir annorlunda. Företag 

hamnar dessutom lättare i förtroendekriser om de inte följer de sociala värden som det 

(svenska) normsystemet innebär (Falkheimer, Heide och Larsson, 2009:40).  

Man kan se två forskningstraditioner inom kriskommunikation: traditionell och 

senmodern. Den förstnämnda har ett mer positivistiskt perspektiv där man antar att det finns 

en objektiv verklighet som är mätbar. Den senmoderna forskningstraditionen ser på 

kriskommunikation på ett mer socialkonstruktivistiskt sätt där tolkning och 

verklighetsuppfattning påverkar tanke och agerande (Falkheimer, Heide och Larsson, 
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2009:31-35). Detta kopplar jag ihop med komplexitetsteorin där flera aktörer påverkar krisens 

utveckling. 

Bruck (ur Falkheimer, Heide och Larsson, 2009:17) menar att kriser uppstår och existerar i 

och med att människor uppfattar och gör en bedömning av händelser runt omkring dem. 

Tolkningarna är sedan det som ”gör” själva krisen. Bruck menar också att kriser ”existerar 

endast i diskurser (sociala föreställningar och samtal)” (ibid.). Det är alltså våra tolkningar 

kring vad som är en kris som gör att det faktiskt är en kris. Enligt den meningsskapande 

modellen skapas organisationers omvärld fortlöpande, och detta sker genom samtal och 

agerande. Fokus ligger på händelser och företeelser och vad de får för betydelse. Den 

meningsskapande modellen innebär också att hur människor uppfattar saker är nära knutet till 

språket (Falkheimer, Heide och Larsson, 2009:62-64). Detta innebär att kriser är någonting 

som skapas människor emellan. Detta innebär i sin tur att debattartiklarna och den 

krisuppfattning som skildras där i allra högsta grad påverkar riskkapitalbolagen och vilken 

syn på krisen som blir den rådande. Här tycker jag att det finns en stark koppling till just 

framing, som handlar om att skildra krisen på ett visst sätt och påverka synen på en händelse 

eller ett fenomen. 

Falkheimer, Heide och Larsson (2009: 101-107) pekar även på massmediers roll i 

kriskommunikationen som granskare och uttolkare. Utöver sin egen rapportering kan även 

medierna nyttja andra källor som exempelvis personer som själva upplevt krisen, experter, 

företrädare för intresseorganisationer och liknande. Detta innebär således att massmedier får 

en stor del i att skapa och definiera kriser, ibland med hjälp utifrån. 

5.7. Apologia 

Då jag vill ta reda på vad som ligger bakom krisen tycker jag också att det är relevant att ta 

upp William Benoits apologia och vad den innebär. Apologian ska ses som ett perspektiv jag 

har som utgångspunkt i uppsatsen och inte en teori jag använder för att analysera. Jag har 

utfått från att ursäkten föregåtts av en anklagelse vilket har gjort att det har uppfattats som en 

förtroendekris av KKR och Triton. 

William Benoits teori om apologia innebär att en apologia är en eller fler av följande: 

förnekande, undvikande av ansvar, förminskning av den negativa händelsen, korrigerande 

åtgärd och accepterande av skuld (Benoit, 1995:95). 

En apologia blir nödvändig när en oönskad händelse inträffar och någon pekas ut som 

skyldig. På så sätt är en apologia en målinriktad aktivitet då den syftar till att återupprätta sitt 
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rykte. Benoit hänvisar också till Ryan som menar att själva anklagelsen (kategorian) är en 

vital del för att förstå apologian (Benoit, 1995:20).  

6. Metod 

Då ideologikritik kan bestå av en mängd olika delar har jag valt ut två metoder för den 

ideologikritiska analysen: Toulmins argumentationsmodell och framing. Ideologikritiken är 

den övergripande analysen och argumentationsanalysen och framinganalysen är ett stöd för 

att kunna utföra ideologikritiken. Ideologikritiken kommer jag inte att göra någon enskild 

analys på, utan jag kommer att diskutera den under avsnitt 8. Varför jag har valt att göra så 

och hur jag kommer att genomföra analyserna förklaras mer ingående nedan. 

6.1. Ideologikritik 

När jag väljer att undersöka de ideologier som finns i artiklarna är det inte politiska eller 

”klassiska” ideologier jag är ute efter, utan jag vill snarare hitta de tankesystem som finns 

underliggande i materialet. Ideologikritik blir då ett effektivt verktyg för att se vilka 

värderingar som kommer fram i materialet. Det jag tar fasta på när det gäller definitionen av 

ideologi är således ideologi som organiserade tankesystem och handlingsuppmaningar snarare 

än formulerade politiska manifest. 

När man ska genomföra en ideologikritisk analys kan man utgå från olika aspekter, bland 

annat argumentation (se Bergström och Boréus, 2005:166). Även Foss (2009:209-220) 

beskriver ideologikritik och nämner argumentation och nyckelfraser som en del av 

ideologikritik. Hon ställer även upp ett antal frågor att svara på utifrån att ha läst texten. 

Metoden innebär att man först urskiljer och beskriver de idéer och element som är direkt 

synliga i materialet. I mitt fall innebär det bland annat att titta på de argument som kommer 

fram och speciella termer som förekommer. När jag analyserar argumenten kommer jag att 

använda mig av Toulmins argumentationsanalys. Jag kommer också att använda mig av 

framinganalys som verktyg för att analysera nyckelord. 

Efter att ha gjort argumentationsanalysen och framinganalysen kommer jag att titta 

närmare på vilka specifika idéer dessa uttrycker. Det handlar om att ställa frågor kring vad 

texten försöker övertyga om och vad läsaren ska göra efter att ha läst texten. Vilka mönster 

finns och hur hänger dessa ihop? Det är även intressant att titta på vilken syn på äldrevård och 

riskkapitalism som finns i dessa debattartiklar. Vad tyder det på i ett större perspektiv? 
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Foss menar att man kan titta på hur texten ska läsas, hur texten ska tolkas, vad läsaren ska 

tro, förstå, känna, tänka på men även synsätt som ideologin förespråkar, värderingar, 

alternativa tolkningar som inte kommer fram i texten. Dessa aspekter kommer att ge svar på 

till exempel kärnvärden, medlemskap (vem som får vara med respektive vem som inte får 

vara med), mål, auktoriteter samt positioner och grupprelationer (Foss, 2009:218-219).  

6.2. Toulmins argumentationsmodell 

Jag kommer att utgå från Toulmins argumentationsmodell, som jag har beskrivit under avsnitt 

5.3. Jag kommer att titta på vilka påståenden som ställs och vilket sakförhållandet är. Detta 

gör jag för att kunna få fram garantin och i vissa fall stödet till garantin. Varför jag har valt att 

enbart titta på dessa är för att jag vill få fram det som tas för givet och vad författarna lämnar 

implicit. Eftersom debattartiklar dessutom tydligt driver en tes och det främst är garantierna, 

och i viss mån stöden, jag vill undersöka har jag valt att inte ta in vederläggningen eller 

styrkemarkören i mina analyser.   

6.3. Framing 

Kuypers menar att man genom att titta på nyckelord, metaforer, koncept och etiketter kan man 

hitta frames (Kuypers, 2009:187). Man börjar med att titta på hur de olika temana beskrivs. 

Jag kommer att titta på ord som förekommer ofta eller om de får en specifik mening och sett 

dem som ord som fungerar som frame. I undantagsfall kommer jag att ta in fraser som 

förekommer ofta med en viss prominens.  

Genom att analysera framing kommer jag att få fram hur de olika perspektiven på krisen 

manifesteras i språket. De tydliggör de språkliga val som artikelförfattarna gör. Den 

kompletterar också argumentationsanalysen då den har ett tydligare fokus mot den lexikala 

nivån av en text. 

Jag kommer med hjälp av nyckelorden ta reda på vad dessa tyder på för omvärldssyn, det 

vill säga vad problemet är, orsaken till det och vilken lösningen är. 
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7. Analys 

7.1. Toulmin 

7.1.1. Usla villkor från kommunerna ligger bakom usel äldreomsorg 

Artikeln är skriven av Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund, Charlotte Axelsson, vd 

HSB Stockholm och Anders Svensson, vd HSB Omsorg. Kortfattat anser författarna till 

artikeln att det är kommunerna som är att skylla för vanvård och dåligt skött äldreverksamhet 

på grund av sin brist på kontroll och dåliga upphandlingar, något som författarna kallar för 

systemfel. Dock är det bra med alternativ till kommunal verksamhet eftersom det utvecklar 

vården och gör den mer effektiv, således vore det inte särskilt positivt om debatten ledde till 

att alla alternativ till kommunal verksamhet begränsades, menar författarna. De argument jag 

har tagit ut finns bifogat i sin helhet i Bilaga 1. 

För att hålla med om det som skrivs i artikeln förutsätts att man håller med om vissa 

grundprinciper om hur en marknadsekonomi fungerar och vad som är viktigt när man 

upphandlar vård.  

I artikeln förs en del argument fram som talar för en marknadsekonomi: bland annat att det 

leder till fler alternativ, se argument 4, där garantin visar att författarna ser alternativ till 

kommunalt driven äldrevård är bra då det leder till utveckling. Detta är ett synsätt som talar 

för att man vill ha en marknadsekonomi, där företag hela tiden tvingas utveckla sin 

verksamhet och sina varor/tjänster för att inte slås ut i konkurrensen då det hör till principerna 

om en fri marknad och fri konkurrens. 

Dock är det inte så att skribenterna vill ha en helt fri marknad, de vill fortfarande att den 

ska regleras och kontrolleras. Detta syns i argument 2, där man i garantin kan se att författarna 

menar att bristande verksamhet kan motverkas med kontroller, och i argument 3, där stödet 

visar på att artikelförfattarna anser att man måste ha tydliga regler kring kvalitet och vinst för 

att släppa in riskkapitalbolag inom äldrevården. Här syns alltså en tilltro till kontroll och 

regler. 

Argumenten tyder på en något ambivalent syn på marknadsekonomi och hur den fungerar: 

å ena sidan är det positivt då det leder till utveckling och nya idéer, å andra sidan måste det 

kontrolleras för att inte företag ska utnyttja situationen och minska kvaliteten då de enbart 

bryr sig om att öka vinsten. 

De argument som förs fram i artikeln tyder också på att kvalitet ska vara en viktig faktor i 

upphandlingar och att man inte enbart kan bry sig om pris. Även detta stödjer synen på 
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marknadsekonomin där företag som erbjuder undermåliga varor/tjänster slås ut. I artikeln 

förutsätts att man håller med om att ett lågt pris tyder på en dålig kvalitet vilket blir tydligt i 

argument 1, där garantin stöds av det faktum att man inte kan få hög kvalitet till ett lågt pris. 

I argumenten blir det också tydligt att det är upp till kommunerna att se till att man har en 

god vård och att det är de som är ansvariga. Riskkapitalbolag framställs som de som har 

handlat fel men det är upp till kommunerna att kontrollera detta. 

7.1.2. Problemen med äldreomsorg inte en fråga om privat eller kommunalt 

Artikeln är skriven av Ahmed Khan som skriver under som sjuksköterska med lång erfarenhet 

av äldreomsorg. Den handlar huvudsakligen om hur kommunerna sköter sina offentliga anbud 

och att reglerna för dessa borde ändras så att det blir lättare för mindre aktörer att lämna 

anbud. Enligt Khan beror nämligen problemen på att det är några få stora aktörer som har 

större möjligheter att lämna professionella anbud och att det därför inte beror på vem som 

bedriver bäst vård, utan i stället vem som lämnar bäst anbud. Argumentationsöversikten finns 

i Bilaga 2. 

I artikeln utkräver författaren ansvar av makthavare och tillsynsmyndigheter. Det som ses 

som problemet är monopolen, men det är makthavarna (politikerna) som har ansvaret för det. 

Detta syns bland annat i argument 1 där sakförhållandet tyder på att monopolen gör att små 

aktörer inte får en rättvis chans att lämna anbud på offentliga upphandlingar och garantin 

visar att det är ett problem. Inte särskilt stort ansvar läggs på själva riskkapitalbolagen, utan 

det är främst politikerna som borde ha förstått att reglerna gynnar stora riskkapitalbolag och 

försvårar för små aktörer. Detta blir också blir synligt i argument 4, där författaren genom 

sakförhållandet pekar på att makthavarna enbart bryr sig om regler och papper och inte den 

faktiska vården som den bedrivs rent operativt. 

Artikeln handlar också om hur reglerna ska se ut för att få så lika villkor som möjligt när 

det gäller att lämna anbud på, och vinna, offentliga upphandlingar. I argument 2 syns genom 

stödet att artikelförfattaren anser att det inte handlar om vem som bedriver bäst vård, utan att 

den som kan skriva det bästa anbudet rent anbudstekniskt vinner. Det handlar således snarare 

om att kunna följa spelreglerna för en offentlig upphandling än hur man bedriver sin vård.  

Här kan vi se tendenser (se stödet för argument 2) på en syn på hur man ska få perfekt 

konkurrens, men det baseras också på en idé om rättvisa och jämlikhet i anbudsinlämning 

vilket också är stödet för argument 4. Författaren kommer med en lösning på detta, och det är 

att luckra upp reglerna. Genom att luckra upp reglerna för offentlig upphandling hjälper man 
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små aktörer, eftersom reglerna försvårar för dem. Detta innebär ju också en syn på att små 

aktörer inte kan lämna anbud när det är hårde regler vilket i sig är intressant. Det som kommer 

fram som negativt kring riskkapitalbolag är just att de är stora och att de kan vinna anbud 

oavsett vilken kvalitet vården har. Dock är det någonting som är upp till politikerna att 

reglera.   

Att påståendet i argument 1 handlar om att problemen med äldrevården är de stora 

monopolen kan också läsas som att det vore bättre om små aktörer får komma in på 

marknaden, eftersom det skulle öka konkurrensen (vilket skulle bli synligt i stödet). Artikeln 

som helhet kan också sägas handla om att öka andelen små aktörer på marknaden, då 

argumenten tyder på att det är det författaren vill att politikernas beteende ska leda till. 

Argumenten talar för att politiker borde förbättra villkoren för små aktörer vilket också 

synliggör en värdering om små aktörer som bra, eftersom vi borde öka antalet små aktörer 

inom äldrevården. 

7.1.3. Vårdskandaler sätter skattemoral på spel 

Artikeln är skriven av Carl Schlyter, EU-parlamentariker, och handlar kort sagt om hur 

vårddiskussionen och det som har hänt påverkar skattesystemets legitimitet. Schlyter visar på 

hur det är möjligt för bolag som är verksamma i Sverige att redovisa förluster här, men ta ut 

vinst i så kallade skatteparadis. Översikt över argumenten finns i Bilaga 3. 

De som krävs på ansvar i artikeln är främst politiker. Detta syns bland annat i att man vill 

ändra lagar vilket politiker gör. Riskkapitalbolag nämns som några som enbart är intresserade 

av vinst, och skatteplanerar för att tjäna så mycket som möjligt. Dock är detta någonting som 

är upp till politikerna att reglera.  

Författaren menar att det som idag sker när det gäller skatteplanering är tillåtet, men att 

man borde ändra reglerna för att det ska fungera som det är tänkt från början, vilket blir 

synligt i och med garantin för argument 2. Det tyder på ett försök att påverka lagstiftningen 

kring skatteplanering. Regeringen borde även, enligt artikelförfattaren, se över regler för 

offentliga upphandlingar. Bland annat för att skattebetalarna ska få ut mest för 

skattepengarna.  

Det finns även en idé som manifesteras genom stödet i argument 1 om att skattesystemet 

ska vara rättvist och att om vissa kan undslippa skatt kommer andra att ifrågasätta 

skattesystemet. Detta kan ses som ett underliggande hot. Detta tyder på en syn om att ”alla 

ska dra sitt strå till stacken”, och en syn på hur ett rättvist skattesystem ser ut.  



Sida 23 av 41 

Skattesystemet ska även vara till nytta för skattebetalarna. Detta märks i argument 3. Där 

visas genom garantin att skattebetalarna bör få ut så mycket som möjligt för sina 

skattepengar, som om de vore köpare av en vara.  

Framförallt är det en högre grad av kontroll och ändrade regler som verkar vara 

artikelförfattarens lösning på ”vårdskandalerna”. Detta eftersom riskkapitalbolagen nu gör 

någonting som är lagligt men som borde vara olagligt, eftersom det inte gynnar 

skattebetalarna utan i stället minskar skattesystemets legitimitet. 

7.1.4. Vårdskandaler blottar det politiska fiaskot 

Artikeln är skriven av Mirja Räihi Järvinen (S) m.fl. ledamöter och ersättare i äldrenämnden 

Stockholms stad. I artikeln kritiseras Moderaternas politik, och det är den moderata ideologin 

som beskrivs som orsaken till det som hänt. Man pekar på bristen på kontroll som det som är 

mest negativt. Argumenten finns angivna i sin helhet i Bilaga 4. 

Argument 1 tyder på en kritik av moderaternas ideologi. Detta blir tydligt i påståendet men 

även garantin som förklarar vad ideologin innebär samt vad det är som är dåligt med den. 

Artikelförfattarna ställer sig mot den och håller inte med om den. Argumenten tyder också på 

en negativ syn på privatisering, och att andelen privata vårdgivare är någonting negativt.  

Man vill att samma villkor ska gälla för både kommunala och privata vårdgivare, vilket 

inte är fallet just nu då kommunerna inte har samma möjlighet att gripa in vid 

missförhållanden. Detta tyder alltså på en syn där man vill ha ökad kontroll, och även en 

möjlighet att gripa in. Detta blir tydligt i garantin för argument 2: missförhållanden beror på 

att samma regler inte gäller för alla vårdgivare. 

I argument 3 kan vi se en syn på vinstkrav som någonting negativt, vilket innebär en syn 

på en vård som inte ska drivas med vinstintressen. Det ska inte vara möjligt att tjäna pengar 

på vård, och det är någonting fult. Här blir således en negativ syn på riskkapitalbolag synlig. 

Det framställs i stödet som om organisationer som drivs av vinstintressen också enbart bryr 

sig om vinst och inte om andra aspekter som till exempel kvalitet. 

7.2. Framing 

7.2.1. Usla villkor från kommunerna ligger bakom usel äldreomsorg 

Redan i titeln definieras problemet som usel äldreomsorg. Då det förekommer i titeln har jag 

sett att det får en prominens just på grund av detta. 
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Vad gäller problemets orsaker är det främst kommunerna, kvalitetskontrollen och 

upphandlingarna som får skulden. Kommuner, kommunal, kommunen och kommunerna 

förekommer 7 gånger i artikeln, vilket pekar på dess stora roll i sammanhanget. De 

förekommer i samband med usla villkor och bär då skulden för det som har hänt. Det är 

kommunerna som är de som agerar. Kvalitetskontroll förekommer ofta och det är även bristen 

på kontroll som ses som orsaken till problemet idag. Upphandling och upphandlingar 

förekommer och beskrivs som ett kontrollmedel. Brister i både kvalitetskontroll och 

upphandlingar ses som ett problem, och det är också det som är lösningen. Kommunerna 

ställer inte tillräckligt höga krav i upphandlingar och kontrollerar inte kvaliteten tillräckligt 

noga. 

I artikeln blir även fokus på moraliska uttalanden tydligt kring hur vården borde se ut 

vilket också synliggör författarnas värderingar. Artikeln visar på vikten av kvalitet inom 

vården, och att den ska vara hög. Ord som vård, vården, verksamhet med mera är vanligt 

förekommande, vilket tyder på fokus på vården. Snarare än att handla om hur vården ska 

bedrivas rent operativt handlar det dock mer om hur vårdens kvalitet kan kontrolleras med 

hjälp av olika kontrollsystem. Kvalitet och kvaliteten är även detta ord som får betydelse som 

någonting man kan kräva, och även någonting som är viktigt. Det ses även som någonting 

som bortprioriteras till förmån för billig vård, snarare än kvalitetsvård. Vård och omsorg 

förekommer ofta tillsammans. Skribenterna uppger sig vilja erbjuda en god sådan men det är 

någonting som inte alltid är möjligt. Här är det kommunerna som får skulden, just för att de 

enbart går efter priset. 

Riskkapitalbolagen beskrivs som enbart vinstmaximerande, och det finns inte heller någon 

kontroll, vilket enligt författarna behövs. Detta beskrivs även som ett systemfel vilket tyder på 

att det alltså finns inbyggt i själva systemet, vilket återigen kopplar till upphandlingarna och 

kvalitetskontrollen. Artikelförfattarna beskriver sig själva som medlemsägt kooperativt bolag, 

vilket kan ses som motsatsen till ett riskkapitalbolag. Detta kan vara ett tecken på att de vill 

särskilja sig från riskkapitalbolagen. I och med detta skapas en kontrast mellan de olika 

ägandeformerna då de benämns och relevantgörs på detta sätt.  

De lösningar som föreslås kommer fram i samband med orsakerna, se ovan. Det blir 

således svårt att skilja helt på vad som skildras som orsaker kontra lösningar eftersom de hela 

tiden benämns samtidigt. Till exempel så benämns brist på kvalitetskontroll som ett problem 

och strängare kontroller är då lösningen. 



Sida 25 av 41 

7.2.2. Problemen med äldreomsorg inte en fråga om privat eller kommunalt 

Det problem som skildras i artikeln är den stora skillnaden mellan små och stora aktörer. 

Författaren använder ofta ord som små aktörer, mindre aktörer, små vårdbolag. Dessa sätts i 

motsats till stora vårdbolag och kommunerna som sköter större delen av vården i nuläget. 

Monopolen beskrivs som det verkliga problemet och grundproblemet. Man kan se detta som 

en kamp mellan David och Goliat. Författaren nämner monopolen som ett problem, och detta 

spär på motsättningen mellan det som författaren kallar monopolen och de små aktörerna. 

Detta gör också att författaren tar avstånd inte enbart från riskkapital utan även andra stora 

aktörer som vanligtvis är verksamma inom vården.  

Gällande orsakerna till problemet är det främst upphandlingarna som ligger till grund för 

problemet. Upphandlingar beskrivs som en svår process, speciellt för små aktörer. I artikeln 

beskriver författaren det som omöjligt. Även regler är ett ord som står i vägen för små företag 

som ska lämna anbud.  

Den moraliska syn som blir tydlig här är bland annat den gällande skillnader mellan stora 

och små aktörer. Riskkapitalbolag beskrivs som de som vinner på att reglerna ser ur som de 

gör idag, då de är experter på anbudsarbete. De har också som enda mål att tjäna pengar. De 

beskrivs som opportunister som enbart vill tjäna pengar, medan de små aktörerna (här 

använder författaren sig själv i med hjälp av orden utmärkt och dokumenterad kvalitet) är 

fokuserade på kvalitet och kvalitetsarbete. Även här förstärks motsättningen mellan små och 

stora aktörer ytterligare.  

Lösningen blir i det här fallet, eftersom riskkapitalbolag bara vill tjäna pengar och små 

aktörer erbjuder kvalitet, att luckra upp de regler som finns i nuläget, eftersom man enligt 

artikeln per automatik får en bättre vård om man inte tar in allt för stora vårdbolag. Enligt 

författaren är det kommunerna som borde luckra upp reglerna för anbuden och på så sätt 

förenkla för små aktörer.  

7.2.3. Vårdskandaler sätter skattemoral på spel 

Själva problemet nämns inte särskilt tydligt i själva texten, däremot blir den tydlig i titeln. Det 

är skattemoralens existens som debatteras. 

En stor del av artikeln handlar om att göra moraliska uttalanden. I artikeln finns ett stort 

antal ord som har med skattesystemet att göra. Skatt och sammansättningar med skatt som 

förled förekommer hela 28 gånger i artikeln. Att det är just skattesystemet som får fokus 

märks också på att medborgare inte nämns som detta utan som skattebetalare. Antalet 
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skattebetalare är visserligen färre än antalet svenska medborgare, likväl är det en specifik 

egenskap hos en stor del av medborgarna som här relevantgörs. Skattesystemet benämns som 

någonting som alla har ansvar för. Det handlar om ett förtroende som man förvaltar. Detta är 

ett förtroende som inte bör brytas. Ett ord som också förekommer är ansvarskänsla, dock är 

det ett ord som beskriver en önskvärd egenskap hos politiker och är inte riktat mot 

riskkapitalbolagen. 

I artikeln benämns skatteplanerande som en moralfråga: alla ska ”dra sitt strå till stacken”. 

Detta tyder på en åsikt att skattesystemet ska vara rättvist. Därför ska inte heller någon 

utnyttja det. Även om det idag går att undkomma att betala skatt i Sverige helt lagligt, borde 

det inte vara lagligt just för att man då inte bidrar med det man borde. Man vill komma undan 

de värsta avarterna av skatteplanering. Ordvalet tyder på en mycket stark aversion till 

skatteplanering. 

Skatteupplägget beskrivs som avancerat och svårt att förstå. Skattesystemet är även utsatt 

för risker, man riskerar att underminera hela skattesystemet genom att inte förbjuda 

skatteplanering. Då det är riskkapitalbolag som skatteplanerar kan det ses som att det är de 

som riskerar att underminera förtroendet för hela skattesystemet.  

 Ordet skatteparadis tyder på att skatteplanering är bra för någon. Skatteparadis är också 

ett ord från riskkapitalbolagens perspektiv: i skatteparadis behöver man inte betala så mycket 

skatt och därför är det ett paradis. Dock är det ju någonting som skattebetalarna i Sverige går 

miste om. Riskkapitalbolagen är placerade i skatteparadis och kan därför utnyttja 

skattesystemet på ett icke försvarbart sätt. 

Andra nyckelord och -fraser har att göra med vårdföretag och riskkapitalbolag, där ord 

som har med privata vårdbolag och deras driftsform att göra förekommer 18 gånger. Om 

vårdföretagen och riskkapitalbolagen sägs att de har skattebetalarnas förtroende att ta hand 

om gamla och sjuka. Carema benämns i samband med ord som vanvård och missförhållanden 

vilket går emot det ansvar man har fått.  

En lösning som föreslås är en lagändring. När det gäller skatteplanering så är det någonting 

som är upp till politikerna att lagstifta om, då riskkapitalbolagen inte bryter mot lagen. Det är 

således lagen man måste ändra. 

7.2.4. Vårdskandaler blottar det politiska fiaskot 

Det som ses till orsaken till problemet (det politiska fiaskot) manifesteras genom ord som 

berör den moderata politiken och som bidrar till att rama in den är bland annat samhällssynen 
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bakom experimenten, där man låter marknaden ta över, på bekostnad av demokratin. Detta 

tyder på att politikerna således borde ha förstått att vårdskandaler är en konsekvens av att man 

låter marknaden styra. Denna text har en tydlig politisk prägel. 

Ord som äldrevårdsexperiment och experimenten visar att det inte är en beprövad metod, 

utan någonting man testar. Nästan slumpmässigt låter det som, eftersom det har resulterat i ett 

vårdfiasko. Det som får skulden för experimenten är just moderaternas dogmatiska syn. 

Det kommer även fram en moralisk värdering som gäller politiken och den politiska 

ideologin. Även ideologi förekommer ett antal gånger, politiker, politikernas, politiska och så 

vidare. Politiken får ansvaret för det som har hänt. Moderaterna har också erbjudit företagen 

en gräddfil till skattebetalarnas pengar. Detta tyder på en värdering av systemet som negativt 

då det implicerar att man på ett alldeles för lätt sätt får ta del av skattemedel som ska gå till 

välförd. 

De lösningar som föreslås gäller avtal och regelverk vilka är ord som förekommer ofta. De 

ses som en lösning på de problem som moderaternas politik har lett till. Genom att utforma 

avtalet på ett visst sätt och se över regelverken kan man se till att privata vårdgivare 

kontrolleras på samma villkor som kommunal verksamhet görs.  

8. Resultat och diskussion 

Här kommer jag att sammanfatta och diskutera analysresultaten. Jag kommer att gå djupare in 

på vad de resultat jag kom fram till i mina analyser kan tyda på i ett större perspektiv samt 

vad de tyder på för samhällssyn. 

8.1. Toulmin 

Argumenten som framkommer i mitt material pekar inte på en enhetlig bild av krisen, dess 

orsaker och lösningar. Här kan man se en återkoppling till den under teoriavsnittet nämnda 

koplexitetsteorin och den socialkonstruktivistiska synen på kriser.  

En av artiklarna som har ett marknadsekonomiskt perspektiv, där man måste hålla med om 

vissa principer gällande en fri marknad för att acceptera argumenten. Ingen av de fyra 

artiklarna motsätter sig konkurrens. Alla fyra artiklar pekar på att systemet med 

upphandlingar ska vara rättvist och föreslår därför olika typer av lösningar för att förbättra 

villkoren för hur systemet sköts i dagsläget. Samtliga skribenter tror också på konkurrens som 

ett bra sätt att få en hög kvalitet då det leder till utveckling av verksamheten men också till ett 
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lägre pris. Dock bör priset inte vara för lågt eftersom det enligt en av artiklarna innebär lägre 

kvalitet, enligt författarna av en av artikeln. 

Det finns också tecken på att de flesta tror på en ökad kontroll. Den enda som inte gör det 

är Ahmed Kahn. Vad detta kan bero på går jag närmre in på under diskussionsavsnittet nedan. 

Han vill i stället att det ska bli mindre hårda regler. Vad detta innebär nämner han inte 

konkret, men han låter läsaren veta att det inte är en fråga om privat eller kommunalt, men 

likväl en fråga om driftsform. Tre av fyra tror dock på ökade kontroller som ett sätt att reglera 

och förbättra äldrevården. Detta kan tolkas som att skribenterna till de fyra artiklarna har en 

tilltro till dagens system, även om man tycker att det behöver bli bättre. 

Det som lyfts fram är riskkapitalbolagen som behöver kontrolleras, enligt de flesta 

artiklarna. Detta innebär ju således att de har gjort någonting fel. Det som de har gjort fel som 

kommer fram i artiklarna är just skatteplanerat, och att de är en av få stora aktörer. Det 

förstnämnda är omoraliskt och fel enligt en av artikelförfattarna. Dessutom riskerar man att få 

hela skattesystemet ifrågasatt på grund av att ett fåtal riskkapitalbolag inte gör rätt för sig. 

Dessa olika perspektiv kan bli svåra att koppla ihop till någonting som pekar åt samma 

riktning då de kan ses som lite tvetydiga. Författarna vill ha ett system och tror på det, men 

det är också samma system som försvårar i nuläget. Det är också ett bristfälligt system som 

måste förändras. Alla är dock överens om att riskkapitalbolag inte borde finnas inom 

äldrevården innan det finns ordentliga regler.  

8.2. Framing 

Det som tydligt lyfts fram är att riskkapitalbolagen inte helt är fria från skuld. Samtidigt 

framhålls att det är politikerna som har det yttersta ansvaret.  

Riskkapitalbolagen framställs som några som, enligt artiklarna, enbart är ute efter pengar. 

En åsikt som kommer fram är att politikerna borde ha förstått att desto lägre pris man betalar 

desto lägre kvalitet får man. Till samma fram hör att det är politiker som har möjliggjort en 

situation där riskkapitalbolagen alldeles för lätt får tillgång till skattemedel och sedan slipper 

skatta för dem i Sverige. Vissa går så långt som att säga att det är ett experiment, vilket 

ytterligare spär på en känsla av att dagens system inte fungerar.  

Lösningen som anges i tre av artiklarna är att man bör ha hårdare kontroller, dels genom 

kvalitetskontroller, dels genom att redan vid upphandlingar och avtal reglera om kvalitet i 

stället för enbart pris. Intressant är att en artikel förespråkar mindre stränga regler. Detta för 

att göra det lättare för små aktörer, då det enligt honom är de stora monopolen som är 
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problemet. Ur det perspektivet blir små aktörer protagonister och de stora aktörerna är 

antagonisterna. Det innebär att artikelförfattaren egentligen är emot både riskkapitalbolag och 

andra, större aktörer.  

Ämnen som också kommer upp är rättvisa och förtroende, och synen på dessa två begrepp. 

Skattesystemet blir i några av artiklarna en moralfråga. Det finns alltså inga lagar för att man 

ska göra rätt, utan man måste följa normer i samhället i stället. Utöver detta har man ett 

ansvar och ett förtroende att förvalta, och för att göra det korrekt måste man handla på ett 

moraliskt försvarbart sätt.  

8.3. Dubbeltydig syn på vårdkrisen 

Den här undersökningen tyder på en samhällssyn där man vill värna om äldre. Det är inga 

tveksamheter i någon av artiklarna kring huruvida äldrevård är en viktig fråga eller inte. Det 

kan möjligen förklaras med samhällssynen i Sverige där det är viktigt att ta hand om varandra 

och där familjen dessutom inte har samma roll när det gäller att vårda gamla. I de fyra 

debattartiklarna lyfts fram att staten har tagit över den uppgiften. Att äldrevård och omsorg är 

viktigt är någonting som tas för givet av författarna av debattartiklarna. 

Jag menar att man i artiklarna kan se ett uttryck för vad man kan kalla för liberalistiska 

idéer: en tro på konkurrens och en fri(are) marknad. Det finns också en tro på att konkurrens 

leder till bättre vård, vilket också uttrycks explicit i vissa artiklar och tas förgivet i andra. De 

liberalistiska idéerna kan också ses som ett uttryck för en acceptans för den avreglering av 

vården som tidigare skett. I en marknadsekonomi är också en av principerna att de företag 

som inte erbjuder konkurrenskraftiga varor eller tjänster också slås ut till förmån för företag 

som erbjuder mer attraktiva sådana. Förutom dessa liberalistiska idéer visar mina analyser av 

texterna att det också finns också en tilltro till dagens system med tillsynsmyndigheter och 

kommuner som upphandlar. Det är ingen av författarna som helt vill komma från systemet 

som det ser ut i dag.  

Att man å ena sidan förespråkar en fri marknad där företag som inte är tillräckligt 

konkurrenskraftiga slås ut, men att man likväl behöver ett statligt kontrollsystem för att det 

ska fungera som man vill kan ses som något ambivalent. Då blir det samma kontrollsystem 

som man vill värna om med upphandlingar som ”sätter krokben” för att företag som inte har 

tillräckligt attraktiva tjänster slås ut, eftersom man skriver avtal för en viss tidsperiod som inte 

går att säga upp hur lätt som helst.  
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Jag har också sett att det finns också andra problem med en fri marknad vilka uttrycks i 

materialet. Bland annat utmålas det som ett problem att det finns vinstintressen inom 

välfärden. 

Ett annat problem med själva systemet som jag har hittat uttryck för är de lagar som gäller 

skatteplanering. Man kan se tecken på att det är lagligt att skatteplanera, men borde inte vara 

det enligt en av artikelförfattarna. Det är alltså kritik mot själva lagsystemet som uttrycks här. 

Lagsystemet kan enbart förändras av politiker, som också borde göra det eftersom företag 

(som KKR och Triton) nu utnyttjar systemet på ett sätt som är omoraliskt, men ännu inte 

olagligt. 

I en av artiklarna är det antalet stora aktörer som ses som problemet. Kritik kommer fram 

mot att systemet är gjort för de stora aktörerna och att de är de enda som ges möjlighet att 

lämna in anbud på offentliga upphandlingar. Här framkommer alltså kritik mot systemet för 

att det egentligen, enligt artikelförfattaren, inte råder fri konkurrens då alla inte kan vara med 

och konkurrera. Vill man göra det enklare för små aktörer att komma in innebär det också en 

värdering kring att små aktörer är värdefullt för äldrevården varför de också ska ges möjlighet 

att konkurrera på samma villkor.  

Ytterligare ett problem som uttrycks är bristande politikeransvar. Det är någonting som 

utkrävs. Kanske beror detta på att det är politikerna som kan påverka situationen och 

författarna vill ha förändring. Jag kommer att utveckla detta resonemang ytterligare nedan.  

Lösningen på dessa problem är enligt tre av författarna utökade kontroller och att ställa 

högre krav på upphandlingar. Man vill alltså förstärka dagens system och göra det mer 

omfattande. En av artikelförfattarna vill ha mindre kontroll, framförallt för att göra det lättare 

för enskilda och små aktörer. Sammantaget ger det en bild av krisen där man tror på 

konkurrens som ett sätt att få ökad kvalitet, samtidigt som konkurrensen måste kontrolleras.  

8.4. KKR och Triton bryter mot det svenska normsystemet 

I alla artiklar är det politiker som får ansvaret och det är ansvaret för att reglera och 

kontrollera riskkapitalbolagen som de får. Riskkapitalbolagen (KKR och Triton) behöver 

således stränga regler då man inte kan lita på att de själva kommer att försöka bedriva en så 

god vård som möjligt. Det är ingen som föreslår en annan lösning där de privata bolagen 

själva utökar det befintliga kontrollsystemet. En av författarna kritiserar till och med en sådan 

lösning och menar att det är den stora mängden pappersjobb som är en del av problemet.   
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Riskkapitalbolagen skildras som opportunister som utnyttjar systemet, men de hålls inte 

riktigt som ansvariga för detta. Det är upp till politikerna att kontrollera detta. Eftersom detta 

perspektiv innebär att organisationens image blir hotad blir detta en kris för företaget (se 

Johansen och Frandsen, 2010:77-78). Konsekvensen kan ju bli att de får svårt att medverka i 

nya upphandlingar eller att man tappar uppdrag på grund av den bild som kommer fram i 

media. 

Riskkapitalbolag blir i materialet skildrade på ett negativt sätt: man utnyttjar systemet och 

vill bara tjäna pengar. Att tjäna pengar på välfärd är inte någonting helt accepterat (se ovan) 

och ses med skepsis. De begår således omoraliska handlingar och följer inte de svenska 

normerna, någonting som enligt Falkheimer, Heide och Larsson (2009:40) leder till 

förtroendekriser.  

Ett företag som befinner sig inom vårdbranschen kan sägas vara beroende av tillit. De ska 

ta hand om gamla och vårda dem, och det är ett förtroende de förvaltar. Har de inte längre den 

tilliten kan det komma att drabba deras trovärdighet och i slutändan även deras verksamhet.  

Detta kan sägas vara en förtroendekris som skapas i och med den syn som skildras. Att 

fokus ska ligga på riskkapitalbolag och driftsform är inte självklart. De olika tolkningarna 

som här kommer fram driver tydligt en agenda där artikelförfattarna alla har någonting att 

vinna på att riskkapitalbolag framställs på negativt sätt. Det gör att KKR och Triton till slut 

måste värja sig mot den synen. Någonting som annars hade varit logiskt hade varit att det var 

Carema som själva fick bära skulden för det som inträffat, då det är de som har haft hand om 

de olika vårdboendena. Riskkapitalbolagen står ”bara” som ägare och är därför inte 

inblandade i den faktiska driften. Likväl får de en stor del av skulden. Samtidigt är det inte 

fastställt att Carema har gjort någonting olagligt när debattartiklarna publiceras. 

Det KKR och Triton anklagas för kan sägas vara omoraliskt beteende. Det fastslås ju i en 

av artiklarna att det faktiskt är lagligt att skatteplanera som de gör, således är det inte ett 

juridiskt problem. Likväl har de ju gjort något fel enligt vissa då de blir så ansatta i det 

material jag har analyserat. Det framgår från artiklarna att de har utnyttjat systemet på ett sätt 

som de inte borde, eftersom artiklarna manar till hårdare tag mot det de gör i nuläget. De kan 

sägas ha gjort sig skyldiga till att bryta mot de normer kring välfärd som vi har i Sverige. 

Det skulle kunna vara en dubbelkris enligt Johansen och Frandsens definition (2010:78-

79). Att det gick så långt upp i organisationsleden som till riskkapitalbolagen kan bero på att 

Carema inte lyckades ”mota Olle i grind”. Hade Carema lyckats hantera krisen bättre från 

början kanske inte riskkapitalbolagen hade blivit indragna. I det material jag har undersökt så 
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har de en mycket stor roll, jämfört med vad som är rimligt att anta att de har när det gäller att 

sköta den faktiska driften av de olika vårdboenden som ingår i koncernen. 

8.5. Alla artikelförfattare har något att vinna på krisen 

Författarna till debattartiklarna har en del olika intressen och agendor. Gemensamt för alla 

artiklar är att kritiken framförs med syfte att visa man vill förbättra äldrevården. Detta innebär 

ju att man kritiserar dagens läge för att man bryr sig om äldre och deras välmående. Dock har 

jag sett att alla artikelförfattare själva har någonting att vinna på den kritik de för fram. 

Miljöpartiet och Socialdemokraterna står för två av artiklarna. För dem blir krisen ett sätt 

att föra en partipolitisk debatt och lyfta fram sin egen politik. Det ligger i oppositionens 

intresse att utmana de regerande politikerna, framförallt för att vinna politiska poäng. Båda 

parterna är etablerade riksdagspartier och de har därför en viss makt när det gäller att bilda 

opinion. Därför har de troligtvis en stor möjlighet att påverka omvärlden när det gäller att 

sätta press på de för närvarande styrande partierna.  

Två av artiklarna är författade av personer som själva jobbar inom äldrevården. Detta ger 

en legitimitet för det de säger då de vet hur det fungerar i ”verkligheten”. Jag har dock sett att 

de har olika förhållningssätt kring kontroller och systemet kring dem. Företrädarna för HSB 

Omsorg tror på ökade kontroller och hårdare regler medan Kahn, som företräder sig själv som 

enskild sjuksköterska, vill ha lättare regler för att möjliggöra för små aktörer att lämna anbud 

på offentliga upphandlingar och därmed vinna dem. En möjlig anledning till detta är att HSB 

Omsorg är relativt stora, och därför har en annan förståelse för, och möjlighet att lämna, 

professionella anbud på offentliga upphandlingar. De upplever således inte systemet med 

upphandlingar som lika orättvist som Kahn möjligtvis gör.  

Eftersom båda två är verksamma inom äldrevården är det möjligt att de tycker att det blir 

viktigt att visa att alternativ till kommunal verksamhet är positivt, och att de dessutom visar 

på sig själva som attraktiva alternativ. De har ju någonting att förlora på att privat vård i 

allmänhet ses som någonting negativt. Den syn på riskkapitalbolag som förs fram av dessa två 

aktörer är också allt annat än positiv. Jag har också sett att det kan ligga HSB Omsorgs och 

Kahns intresse att riskkapitalbolagens egenskap som just riskkapitalbolag är det som ligger 

till grund för de missförhållanden som förekommit. Artikelförfattarna kan vinna på en syn där 

missförhållandena inte bero på privata aktörer, eftersom de två författarna själva är aktiva 

inom äldrevården.  
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Båda aktörerna behöver visa att deras verksamhet särskiljer sig från riskkapitalbolagens. 

Där HSB Omsorg vill införa hårdare regler vill Kahn luckra upp dem. De har alltså inte riktigt 

samma lösningsförslag, men liknande intressen. Dock vill Kahn minska andelen stora aktörer 

medan HSB Omsorg inte nämner någonting om detta, kanske för att de själva räknas som en 

stor aktör och inte alls har samma problem. 

Att jag inte har fått så likriktade resultat i mina analyser kan bero på att artikelförfattarna 

har så pass olika agendor. Därför kan det också ligga i deras intresse att försöka påverka 

debatten åt olika riktningar.  

8.6. Inte alla kommer till tals 

Håkan Jönson (2006) fann flera olika perspektiv i sin forskning kring vårdskandaler. Bland 

annat undersökte han de olika roller omvårdnadspersonalen fick. I vissa fall blev 

omvårdnadspersonalen syndabockar, i andra fall var de hjältar. Han kunde också se ett tydligt 

arbetsmiljöperspektiv, där de förutsättningar som finns för att bedriva vård är det som hindrar 

personalen från att göra ett bra jobb. I vissa av fallen ställs omvårdnadspersonal mot de äldre 

och det skapas en motsättning mellan dessa i medierna (Jönson, 2006).  

Varken äldre, anhöriga eller omvårdnadspersonal kommer fram särskilt mycket i 

artiklarna. Även detta tar jag som ett tecken på att fokus snarare handlar om driften än om den 

faktiska vården. Alla artikelförfattare har valt att fokusera på driftsformen vilket också 

innebär att man också har valt bort någonting annat. I detta fall kanske driftssystemet 

skildrades på bekostnad av äldre och anhöriga då det passade artikelförfattarnas syften bättre. 

Ett annat skäl till varför man inte skildrar äldres, anhörigas och anställdas perspektiv 

särskilt mycket i debattartiklarna kan vara att syftet med dessa inte är att vi ska ”tycka synd” 

om äldre. Debattartiklarna driver en tes framåt och vill mana mot handling, varför de kanske 

har tydligare fokus mot att förändra systemet som äldrevården befinner sig i snarare än att 

skapa medkänsla.  

Jag kan se tecken i artiklarna på att riskkapitalbolag pekar ut som ett hot som måste 

elimineras genom hårdare regler. Det framställs också som akut och att hårdare regler måste 

genomföras så fort som möjligt. Det kan vara ett sätt att visa att det är en viktig fråga som 

omedelbart måste åtgärdas för att en förbättring ska ske. En annan möjlighet är att man vill 

sätta press på makthavare. Att det så tydligt pekar mot handling är ytterligare en sak som 

förstärker det ideologiska perspektivet. 
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8.7. En vårdkrisdiskurs  

Vad jag kan se finns det vissa återkommande anklagelser och teman som tyder på en specifik 

riktning. Att mitt resultat till stor del överensstämmer med Jönson (2006) är också intressant, 

då det visar att även denna vårdkris och hur den skildras passar in i vad man kan kalla för en 

”vårdkrisdiskurs”5.  

Att materialet jag undersökte innehöll några av de teman som Jönson (2006) hittade tyder 

på att det material jag undersökte är en del av någonting större. Materialet, och de resultat jag 

fick fram, är också en del av ett krissamhälle i stort. Detta stämmer överens med den 

senmoderna synen på kriskommunikationen som beskrivs i Falkheimer, Heide och Larsson 

(2009:31-35) där människor i ett samhälle tillsammans genom tolkning och språk skapar 

kriser. Det förklarar i så fall varför helt olika kriser ändå kan ha liknande teman och 

perspektiv. Människor utgår från våra värderingar och hur vi tycker att någonting borde vara, 

med utgångspunkt i ideologi. Falkheimer, Heide och Larsson (2009:40) menar att 

förtroendekriser ökar på grund av att våra förväntningar på organisationer inte uppfylls.  

Jönsons (2006:82-83) teorier kring idyllbilder gällande ålderdom tycker jag här blir 

relevanta. När vår verklighetsbild utmanas väljer vi att se det som någonting ovanligt (Jönson, 

2006:82). Detta innebär ibland en kris, eftersom verkligheten inte stämmer överens med den 

ideologi och de normer som finns i vårt samhälle. Att vårdkriser skildras på ett så pass likartat 

sätt är därför inte konstigt så länge ideologin och normerna är likartade. 

9. Slutord 

När jag först började läsa om Caremas kris och titta på det stora mängd material som fanns 

trodde jag att det skulle handla mer om själva vården som bedrevs och att fokus skulle ligga 

på äldre. Det visade sig att så inte var fallet. I stället låg fokus på driftsformen och systemet 

inom äldrevården i dag, vad gäller till exempel upphandlingar. Det var också många olika 

värderingar kring äldrevård och även vinster inom äldrevård som kom fram.  

Än mer intressant var att koppla ihop de agendor som kan finnas bakom varje artikel. 

Genom att titta på debattartikelförfattarnas argument och vilket perspektiv de själva hade i 

krisen visade det sig att alla hade någonting att vinna på den skildring de förde fram. Detta 

torde vara ett ganska medvetet val av författarna. De använde sig av Caremas kris för att 

försöka vinna fördelar, men också försvara sig själva i vissa fall. 

                                                
5 Med diskurs menar jag mönster att tänka och tala kring ett bestämt ämne. 
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Någonting annat som var anmärkningsvärt var den dubbeltydighet som fanns i när det 

gällde kontrollsystem. Å ena sidan litade man på systemet, men inte fullt ut. Systemet 

behövde ändras. Detta skulle dock ske genom att man förstärkte systemet ytterligare. Man 

hade en tilltro men den var svag, skulle man kunna säga. 

Med ovanstående nämnt hade det varit intressant att se om resultaten hade varit desamma 

på ett annat material, eller om perspektiven ändrats. Hade synen på krisen och framförallt – 

hade synen på dess orsak och lösning blivit annorlunda? Jag kunde också se vissa skillnader 

mellan det som jag läst om debatten som fördes på 80-talet kring avregleringar och den debatt 

som förs i dag. Under 80-talet verkade det som om meningen med avregleringen var att 

enskilda personer, så kallade eldsjälar, och små aktörer skulle få chansen, men i stället verkar 

det ha blivit tvärtom. En komparativ studie av de två debatterna skulle därför vara intressant, 

dels för att se om det har skett några skillnader gällande ideologiska utgångspunkter, dels 

gällande de perspektiv som uttrycks. 

I SvD:s Brännpunkt den 1 juni debatteras vinster i välfärden på en helsida där två politiska 

debattörer får ge sin syn på saken (SvD, 2012b). I samma upplaga i näringslivsdelen 

rapporteras om LO-kongressen söndagen innan där man fattade beslut om att verka för en 

icke-vinstdrivande välfärd (SvD, 2012c). Detta tyder på att vinster inom välfärden inte är 

slutdebatterat.
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Bilaga 1 

Argument 1 

Påstående: Kommunernas dåliga villkor leder till att äldrevården blir dålig. 
Sakförhållande: De bryr sig bara om pris och ställer inte krav på kvalitet.  
Garanti: När man bara bryr sig om pris blir kvaliteten lidande.  
Stöd: Man kan inte få hög kvalitet till ett lågt pris 
Argument 2 

Påstående: Kommunernas dåliga villkor leder till att äldrevården blir dålig. 
Sakförhållande: Brister i kontroller leder till att man låter bristande verksamhet pågå 
Garanti: Med kontroller hade man kunnat motverka bristande verksamhet 
Stöd: Kontroller är ett bra sätt att motverka problem 
Argument 3 

Påstående: Det är fel av kommunerna att släppa vinstmaximerande riskkapitalbolag i 
äldrevården 
Sakförhållande: Det finns inga regler för hur vinst eller kvalitet ska regleras 
Garanti: För att man ska kunna släppa in riskkapitalbolag i äldrevården måste man ha regler 
kring vinst eller kvalitet 
Argument 4  

Alternativ till kommunalt driven äldrevård är bra 
Sakförhållande: Det leder till valfrihet och kvalitetsutveckling  
Garanti: Konkurrens leder till valfrihet och kvalitetsutveckling 
Stöd: Enligt principerna för en marknadsekonomi och fri konkurrens 
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Bilaga 2 

Argument 1 

Påstående: Problemet med äldrevården är de stora monopolen 
Sakförhållande: Det är ojämna villkor mellan stora och små aktörer 
Garanti: Ojämna villkor är ett problem 
Stöd: Enligt normer om rättvisa, samt idén om perfekt konkurrens 
Argument 2 

Påstående: Stora aktörer (t.ex. riskkapitalbolag) har lättare att vinna offentliga upphandlingar 
Sakförhållande: Stora aktörer kan lämna professionella anbud, det kan inte små aktörer 
Garanti: Kan man lämna professionella anbud har man lättare att vinna offentliga 
upphandlingar 
Stöd: Att vinna en offentlig upphandling handlar om vilket anbud man lämnar 

Argument 3 

Påstående: Kommunerna bör luckra upp reglerna för offentlig upphandling 
Sakförhållande: Då jämnar villkoren ut för små aktörer som får möjlighet att lämna anbud på 
offentliga upphandlingar 
Garanti: Med mindre stränga regler får små aktörer möjlighet att lämna anbud på offentliga 
upphandlingar 

Argument 4 

Påstående: Makthavarna och Socialstyrelsen kommer med regler som försämrar vården i 
stället för att förbättra 
Sakförhållande: De reglerar om dokumentation i stället för att bry sig om det praktiska arbetet 
Garanti: Fler regler om papper/dokumentation försämrar 



Sida 40 av 41 

Bilaga 3 

Argument 1 

Påstående: Andra företag och skattebetalare kommer att ifrågasätta vitsen med att betala skatt 
Sakförhållande: Vi tillåter riskkapitalbolag som är beroende av skattepengar att ta ut en massa 
vinst 
Garanti: Om vi tillåter företag som är beroende av skattepengar att ta ut vinst på det kommer 
andra som betalar skatt att ifrågasätta detta 
Stöd: Skattesystemet ska vara rättvist, baseras på att alla betalar sin del, om vissa inte betalar 
kommer andra att ifrågasätta 

Argument 2 

Påstående: Regler för skatteparadis måste ändras 
Sakförhållande: Mycket av skatteplaneringen i dag är laglig, men långt ifrån intentionen med 
hur systemet är tänkt att fungera 
Garanti: Ändrar man reglerna kommer systemet att fungera som man vill att det ska 
Stöd: Regler gör att man får system att fungera 
Argument 3 

Påstående: Man bör se över reglerna för offentlig upphandling, så att man väljer det anbud 
som skattebetalarna får ut mest av 
Sakförhållande: Man bör ta hänsyn till om företaget betalar skatt i Sverige eller inte 
Garanti: Det bästa budet som skattebetalarna får ut mest av är det som betalar skatt i Sverige 



Sida 41 av 41 

Bilaga 4 

Argument 1 

Påstående: Moderaternas grundläggande samhällssyn leder till vårdfiaskon 
Sakförhållande: De vill minimera offentlig vård och lägga ut den på privata vårdgivare 
Garanti: Minimerar man offentlig vård och lägger ut den på privata vårdgivare leder det till 
vårdfiaskon 
 
Argument 2  

Påstående: Missförhållanden beror på hur avtalen är utformade 
Sakförhållande: Man har inte avtalat om att samma regler ska gälla för privata som 
kommunala vårdboenden: att man ska kunna gripa in 
Garanti: Missförhållandena beror på att inte samma regler gäller för alla vårdgivare, 
kommunala som privata 
 
Argument 3 

Påstående: Problemet med privata vårdkoncerner är att företagen drivs av hårda vinstkrav 
Sakförhållande: Man bryr sig bara om att maximera vinsten (dvs. inte kvaliteten) 
Garanti: Drivs man av hårda vinstkrav bryr man sig bara om det (inte andra aspekter) 

 


