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Abstrakt  

 

I denna uppsats har de Svenska medborgarnas inställning i frågan om privatisering av offentlig sektor 

undersökts. Vi har försökt fastställa om det är inkomst eller politisk ideologi som är den avgörande faktorn när 

man tar ställning i denna fråga. Vidare har vi tittat på hur dessa båda faktorer förhåller sig till olika sociologiska 

teoriers beskrivning av vår samtid. För att undersöka detta har en kvantitativ metod och analys använts. Data 

som har använts kommer från en undersökning gjord av Stefan Svallfors och Jonas Edlund; Umeå universitet. 

Resultatet visar att de Svenska medborgarna är emot en privatisering av den offentliga sektorn, och att 

högerblockets väljare inte delar högerpartiernas ståndpunkt i denna fråga. Vi kan också konstatera att ideologi 

är den dominerande faktorn när man tar ställning i frågan om privatisering av offentlig sektor. Däremot har 

något definitivt svar på vilken sociologisk teori som ger den mest rättvisande bilden av vår samtid relaterat till 

vårt resultat inte kunnat fastslås.  

 

 

 

Nyckelord: Privatisering, offentlig sektor, ideologi, ekonomi. 
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1. Introduktion  

Diskussionen kring den offentliga sektorns privatisering har förekommit i den Svenska 

samhällsdebatten med olika grad av intensitet sedan drygt tre decennier. På senare tid har 

denna debatt varit av ganska livlig karaktär, till stor del som en följd av den nuvarande 

borgerliga regeringens planer på att i större omfattning än vad som skett tidigare genomföra 

utförsäljning av statliga verk. I samband med diskussionen kring dessa utförsäljningar har 

också frågan kring privatisering av sjukvården och andra delar av offentlig sektor diskuterats. 

Detta har lett till en debatt där tydliga ideologiska skiljelinjer har kunnat identifieras på den 

politiska arenan mellan förespråkare och motståndare till privatisering. Traditionellt brukar 

denna indelning göras mellan vänster (motståndare) och höger (förespråkare) på den politiska 

skalan.  

 

Huvudargumentet som brukar föras fram från det läger som förespråkar en privatisering av 

den offentliga sektorn är att kvaliteten och effektiviteten blir bättre i och med en ökad 

konkurrens. Man lyfter också fram den ökade valfriheten som något positivt:  

 

”Vi vill i framtiden ha en betydligt större mångfald av utförare och leverantörer av den typ av 

service och tjänster som tidigare varit förbehållen offentliga aktörer. Nytänkande, innovationer 

och alternativa metoder liksom ett effektivt resursutnyttjande främjas bäst i en miljö av 

konkurrens och valfrihet” (Nyamko Sabuni & Göran Hägglund, 2007). 

 

Från motståndarsidan menar man i sin argumentation att en privatisering av den offentliga 

sektorn missgynnar låginkomsttagare, medan de som primärt gynnas är höginkomsttagare. 

Den ökade valfriheten som förespråkarna hävdar uppkommer i och med att fler aktörer 

erbjuder tjänster och service, menar man från motståndarsidan kommer att leda till 

försämringar: 

 

”Erfarenheten av privat sjukvård från andra länder avskräcker. I USA finns många privata 

vårdföretag. Där har man mer än dubbelt så höga sjukvårdskostnader, men inte en bättre vård” 

(Vänsterpartiet, 2007). 
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Vi i Västvärlden lever i en tid präglad av globaliseringsprocesser, en allt snabbare teknologisk 

utveckling, och vad sociologiprofessor Anthony Giddens (2002) kallar en 

kommunikationsrevolution med ett ökat informationsflöde och nya sätt att kommunicera med 

hjälp av t ex mobiltelefoni och Internet. I detta samhälle avtar traditioner och sedvänjor i 

betydelse, och öppnar för en ökad individualisering som i sin tur bidrar till att producera fler 

reflexiva, aktiva medborgare som i större utsträckning än någonsin tidigare tvingas reflektera 

och fatta beslut i vardagslivet. En möjlig konsekvens av denna ökade reflexivitet och 

individualisering, kombinerat med en minskad tilltro till och cynisk hållning gentemot 

politiker, kan vara att man inte i samma utsträckning som tidigare är lika ”lättköpt” när de 

politiska blocken och partierna presenterar sina ”sanningar”(Beck, 1994; Giddens, 2002).  

 

Andra forskare som t e x Ronald Inglehart (1990) menar att människan går mot ett mer 

postmaterialistiskt tankesätt. Med detta begrepp menar han att utvecklingen går från ett 

materialistiskt jag-fokuserat tankesätt, till ett vi-baserat tankesätt med ett ökat engagemang 

från individerna. Han menar att människor har blivit mer aktiva i frågor som rör andra 

människor, exempelvis miljöfrågor och politiska frågor. På den politiska skalan menar 

Inglehart att vänsterblocket är starkast präglat av ett postmaterialistiskt tankesätt. 

 

Följer medborgarnas åsikter den linje och den ideologi som de partier man röstar på när det 

gäller frågan om privatisering av offentlig sektor? Kan man finna stöd för att det 

postmaterialistiska tankesätt som Inglehart talar om, leder till att väljare som sympatiserar 

med vänsterblockets åsikter är mer benägna att rösta efter ideologisk övertygelse än 

högerblockets väljare? Röstar man traditionellt, eller går det att identifiera tecken på att 

individen blivit mer reflexiv såsom hävdas av bl.a. Giddens (1991) och Beck (1994)? Har en 

ökad individualisering i samhället givit den egna ekonomin, så kallad ”plånboksröstning”, 

företräde framför ideologisk övertygelse när man tar ställning i en fråga som privatisering av 

offentlig sektor? Det är frågeställningar som dessa, tillsammans med den pågående 

samhällsdebatten, som gjort att vi i denna C-uppsats funnit det intressant att titta närmare på 

vad Sveriges medborgare tycker i frågan om privatisering av den offentliga sektorn. 
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1.2 Begreppsförklaring 

Begreppet Offentlig sektor innefattar stat, kommun, socialförsäkring, landsting och rymmer 

flera olika tjänste- och bidragsområden som t e x barnomsorg, äldreomsorg, försvar, sjukvård, 

kultur, miljövård, polis, rättsväsende, socialtjänst och utbildning (Hadenius & Nilsson, 1991; 

Holmberg & Weibull, 1992). Den offentliga sektorn som begrepp innefattar utöver nämnda 

områden också resultatet av de beslut som tas inom respektive område. Dessa demokratiska 

beslut fattas inte övergripande för alla områden, utan enskilt inom de olika områdena som 

ingår i den offentliga sektorn. Beslutsfattandet rör främst fördelning av olika resurser såsom 

skatter och avgifter (ekonomiska resurser), personal, författningar och genomförande av olika 

program i form av transfereringar och regleringar. Transferering innebär att pengar i 

egenskap av huvudresurs enligt ett fastslaget regelverk skall överföras till olika grupper och 

individer i form av t e x barnbidrag eller socialbidrag. Reglering handlar om att föreskrifter 

inom det offentliga talar om hur företag och medborgare skall bete sig, t e x genom olika 

former av förbud (Hadenius & Nilsson, 1991). 

 

När det gäller den offentliga sektorns storlek så kan åsikterna om hur stor den anses vara 

variera med tiotals procentenheter. Detta beroende på att förespråkare respektive motståndare 

brukar inkludera olika offentliga andelar när storleken beräknas. De som vill bibehålla den 

offentliga sektorn brukar inkludera de som är sysselsatta i offentlig tjänst, medan 

privatiseringsmotståndarna brukar koppla den offentliga sektorns storlek till det dubbla värdet 

för de totala offentliga utgifternas andel av BNP (Hadenius & Nilsson, 1991; Tarschys, 1984). 

Inkluderas statlig och kommunal andel av samlad produktion blir siffran lägre. Talar man 

istället om statliga och kommunala intäkter eller utgifter, inklusive transfereringar, blir siffran 

högre. När man säger att den offentliga sektorn ökar så kan denna ökning utgöras av att nya 

eller utökade transfereringar äger rum, och att verksamheter utökas eller tillkommer. På 

samma sätt kan en minskning av den offentliga sektorns storlek förklaras; transfereringar och 

verksamheter avvecklas eller minskar (Hadenius & Nilsson, 1991). 
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När man talar om privatisering i anslutning till offentlig sektor så utgör detta begrepp en 

övergripande benämning på alla förslag som syftar till att minska den offentliga sektorns 

storlek, samt att minska offentlig verksamhet. Exempel på olika privatiseringsformer är 

utförsäljning av statliga företag, överföring av produktion från det offentliga till det privata 

(dock i vissa fall med bibehållen offentlig finansiering), avyttring av offentlig egendom och 

avreglering av privat verksamhet som bedrivs i monopolställning (Hadenius & Nilsson). 

 

1.3 Bakgrund 

Under perioden från början av 1900-talet fram till och med 1970-talet så expanderade den 

offentliga sektorn kraftigt; dess andel av BNP steg från ca 10 % år 1913 till 67 % år 1983 

(Hadenius & Nilsson, 1991; Holmberg & Weibull, 1992). Den största expansionen av den 

offentliga sektorn ägde rum mellan åren 1965-1975, under denna tidsperiod ökade främst den 

kommunala verksamheten i omfattning med nybyggnad och nyöppnande av sjukhus, skolor 

och daghem etc. Farhågor väcktes i samband med denna expansion om att den offentliga 

sektorns tillväxttakt fortsatte i samma hastighet så skulle den komma att få en negativ effekt 

på Sveriges tillväxt (Hadenius & Nilsson, 1991; Tarschys, 1983).  

 

Förutom att man började fråga sig hur den allmänna ekonomin påverkades av en offentlig 

sektor som utgjorde en allt större del av Sveriges BNP, så låg även en allmän byråkratikritik 

till grund för att den offentliga sektorns utformning började ifrågasättas. Denna gradvisa 

förändring gällande synen på den offentliga sektorn kan man följa i statens 

långtidsutredningar (LU) som utgör en del av statens offentliga utredningar (SOU). Man kan i 

1970- talets långtidsutredningar skönja en viss oro över den offentliga sektorns tillväxttakt. 

Detta i form av argument som gör gällande att den kan försvåra en ökning av 

industriproduktionen, och att skattefinansieringen av den offentliga sektorn stör 

lönebildningen på övriga områden (SOU, 1970). I LU 75 och LU 78 växer tankarna fram 

kring hur stort utrymme som den offentliga sektorn skall tillåtas ha, och man börjar införliva 

tankar om åtstramningsåtgärder (SOU, 1975 & SOU, 1978).  
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Under det borgerliga styret i början av 1980-talet utvecklades idéerna och tankarna kring 

åtgärder för att komma tillrätta med den offentliga sektorns negativa sidor. Man började 

diskutera radikalare åtgärder gällande organisation och finansiering av den offentliga sektorns 

verksamhet. Man menade t e x att tjänster inom offentlig sektor i högre grad bör 

avgiftsfinansieras, detta eftersom man uttryckte att skattefinansieringen av den offentliga 

sektorn skulle påverka marknadssektorn negativt (SOU, 1982). Man ville med andra ord 

begränsa den offentliga sektorns utrymme i ekonomin. I och med vad som skrivs i LU 1982 

kan man säga att grunden till privatiseringsdebatten läggs på allvar, detta då den offentliga 

sektorn börjar ses som en störande faktor på ekonomin.  

 

Fram till 1980-talets mitt förekom diskussionen kring den offentliga sektorns framtid främst i 

den allmänna debatten, den diskuterades inte i någon större omfattning på den partipolitiska 

arenan. Startskottet för den partipolitiska debatten kan sägas ha avlossats av Ulf Adehlson 

som år 1984, i egenskap av partiledare för Moderaterna, angrep den offentliga sektorn i en 

artikel i Dagens Nyheter (Hadenius & Nilsson, 1991). Sammanfattningsvis menade Adehlson 

i denna artikel att den offentliga sektorn var alltför kostsam, samt att den måste avpolitiseras 

och att valfriheten gällande exempelvis vilken skola man vill att ens barn ska gå i måste öka. 

Denna valfrihet menade han skulle uppstå genom att offentlig verksamhet privatiseras.  

Debatten kom sedan att ta ordentlig fart under åren 1989-1991, under vad som brukar 

benämnas som en nyliberal epok. Under denna epok vann högerkrafter allt starkare stöd i 

Sverige, vilket enligt statsvetare bidrog till att debatten kring den offentliga sektorns vara eller 

icke vara blev livligare. Detta då det borgerliga blocket förespråkade en privatisering av den 

offentliga sektorn (Holmberg & Weibull, 1992). Men även den socialdemokratiska 

regeringen, som regerade Sverige fram till maktskiftet 1991, bidrog till att diskussionen kring 

privatisering intensifierades. Detta genom att man i allt större utsträckning började ge upp sin 

position som försvarare av den offentliga sektorn (Hadenius & Nilsson, 1991). 
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Även om socialdemokratin utåt sett i debatten var hårdnackade motståndare till en 

privatisering av den offentliga sektorn, så förekom en intern debatt inom partiet där enskilda 

politiker förespråkade vissa förändringar. En av dessa var fd finansminister Kjell-Olof Feldt 

(1992) som i sina böcker ”Samtal med Feldt” och ”Alla dessa dagar” gav uttryck för sin 

tveksamhet kring socialdemokratins strama hållning gällande den offentliga sektorn 

(Ahlqvist, Berndt & Engqvist, 1984). 

 

Ytterligare en faktor som bidrog till att sätta press på den offentliga sektorn var Sveriges 

inträde i EU år 1995; det svenska skattesystemet tillåts nämligen inte att avvika alltför mycket 

i relation till övriga EU länders (Hadenius & Nilsson, 1991). Debatten kring den offentliga 

sektorns framtid och utformning kom att fortsätta under 1990-2000 talet med olika grad av 

intensitet, och pågår ännu år 2008. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kvantitativa studie är att med de Svenska medborgarnas åsikter kring 

privatisering av offentlig sektor som grund, försöka se vilka faktorer som styr inställningen i 

frågan.  Har samhällsutvecklingen lett till en ökad individualisering som inneburit att de 

Svenska medborgarna blivit mer rörliga, och därmed i större utsträckning går emot sina 

respektive partiers ideologiska linjer? Eller är ideologisk övertygelse den dominerande 

faktorn när man tar ställning i denna fråga? Är det möjligen ekonomiska aspekter i form av 

egen ekonomisk status som avgör ställningstagandet kring privatisering av offentlig sektor?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 7 

1.5 Tidigare forskning 

Med start år 1983 så har återkommande undersökningar genomförts gällande den Svenska 

allmänhetens attityder kring olika myndigheter och organisationer, inkluderande frågor kring 

vilken inställning man har till den offentliga sektorn. En av dessa undersökningar är 

servicebarometern som genomfördes av Sipu (Statens institut för personalutveckling.) En 

annan undersökning som ställer liknande frågor är de årligen återkommande SOM 

undersökningarna (Samhälle Opinion Massmedia). Resultaten från dessa undersökningar gör 

gällande att de svenska medborgarnas inställning till offentlig sektor är fördelad ganska 

jämnt, och relativt oförändrad fram till år 1988; ca 50 % positiva och 50 % negativa. Därefter 

sjunker dock antalet positiva medan andelen osäkra ökar (Hadenius & Nilsson, 1991; 

Holmberg & Weibull, 1992). Om 1988 kan sägas vara en brytpunkt så rasar förtroendet för 

offentlig sektor under 1990, och under 1991 kan man se att en majoritet (51 %) vill minska 

den offentliga sektorn, medan de som försvarar den offentliga sektorn uppgår till endast 29 % 

samtidigt som andelen osäkra ökar dramatiskt. Framförallt äger en förskjutning rum bland de 

partier som förespråkar och försvarar den offentliga sektorn; Vänsterpartiet, 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet (Hadenius & Nilsson, 1991). 

 

Stefan Svallfors och Jonas Edlund; sociologiska institutionen Umeå universitet, har mellan 

åren 1986- 2002 genomfört undersökningar gällande Svenskarnas inställning till offentlig 

sektor och skatter, inkluderande frågor som specifikt berör inställning och attityder till 

privatisering av offentlig sektor. Dessa har genomförts sammanlagt fyra gånger: 1986, 1992, 

1997 och 2002. Svallfors har i dessa undersökningar redovisat åsikter från olika 

samhällsgrupper; klass, kön, ålder och anställningssektor. De resultat Svallfors presenterar 

från dessa visar att det Svenska folket har ett ”starkt stöd för höga välfärdspolitiska utgifter 

för centrala välfärdspolitiska program som sjuk- hälsovård, pensioner, sysselsättningspolitik 

och utbildning” (Svallfors, 1999: 9).  
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Svallfors forskningsresultat indikerar att attityder tenderar att vara likvärdiga för individer 

som ingår i samma samhällsklass. När det gäller frågan om hur inkomster skall fördelas i 

välfärdssystemet, som i sin tur påverkar individen på olika sätt, så uppstår skillnad i attityder: 

Beroende på vilket levnadssätt individen har, styrs dennes attityder gentemot olika 

ställningstaganden. Vissa kommer att påverkas mer än andra, och kommer då också att ha 

starkare åsikt eller attityd i frågan (Svallfors, 2004). Sambandet mellan klasser och attityder 

följer i stort sett alla områden som har undersökts. Även om Svallfors i sina undersökningar 

har tittat på olika samhällsklassers inställning och attityder, så har han lämnat dörren öppen 

för andra att titta på mer specifika mekanismer och aspekter gällande attityder och 

åsiktsskillnader. 

 

1.6 Avgränsning 

Vi har som avsikt att i denna kvantitativa studie undersöka åsikter från den Svenska 

befolkningen, och har då funnit en tidigare genomförd enkätundersökning som svarar mot 

våra behov och önskemål när det gäller urval och frågeställningar. Den undersökning som 

refereras till är genomförd av Stefan Svallfors och Jonas Edlund år 2002 och har titeln ”Vad 

tycker Du om offentliga sektorn och skatterna?” Underlaget i denna undersökning utgörs  

av 2 000 slumpmässigt utvalda Svenska medborgare, och frågeformuläret bjuder på många 

variabler som kan användas för att jämföra med åsikter kring privatisering av offentlig sektor. 

Exempel på sådana variabler är yrkesgrupp, egen företagare och utbildning. Men vi har 

avgränsat oss till att använda oss av variablerna politisk ideologi, det parti individen tycker är 

bäst samt individens inkomst per månad. Detta eftersom vi anser att dessa variabler bäst 

svarar mot vårt undersökningssyfte. Svallfors och Edlund har som nämnts gjort näst intill 

identiska undersökningar åren 1986, 1992 och 1997, men vi har valt att använda oss av den 

enkätundersökning som ligger närmast i tiden. Vi har inte hittat någon annan sentida 

enkätunderökning som innehåller den typ av frågeställningar vi eftersöker. 
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2. Teoretisk referensram 

En reflexiv modernitet. Så beskriver Ulrich Beck (1994) den samtid som vi i de 

industrialiserade västländerna lever i idag. Beck menar att vi går från ett industriellt samhälle 

till en ny typ av samhälle. Vi bryter upp från det gamla och försöker hitta en ny modernitet 

med grund från det gamla industriella samhället. En slags ny radikal förändring uppstår där 

nya vägar öppnar upp vägen till en ny modernitet. Denna reflexiva modernitet kännetecknas 

av en ökad individualisering, där individen i långt större utsträckning än tidigare tvingas 

reflektera och fatta beslut rörande frågor i det egna vardagslivet. Människor lyder inte längre 

bara order utan blir ”reflexiv”. Processer och faktorer som lett fram till denna reflexiva 

modernitet hänger enligt Beck och Giddens samman med globaliseringen, och en 

teknikutveckling som möjliggjort ökad kommunikation och tillgång till information via t ex 

Internet. Även mer och högre utbildning, bättre jobb och större möjligheter att tjäna pengar 

anges som bidragande faktorer till att detta individualiserade och reflexiva samhälle vuxit 

fram (Beck, 1992; Giddens, 1994). Som en konsekvens av dessa processer har vi gått från det 

kollektiva till det individuella. Från att tidigare ha levt i ett samhälle som i större utsträckning 

präglats av sedvänjor och traditioner, så har traditioner i denna nya reflexiva modernitet till 

viss del förlorat sitt grepp om institutioner och individer. Istället ersätts traditioner av ett mer 

fritt, öppet och reflekterande sätt att leva. Många av våra vardagliga aktiviteter har blivit 

öppna för valmöjligheter; man kan säga att valmöjlighet har blivit obligatorium (Beck, 1992). 

 

Staten har tidigare kunnat utöva och erhålla legitimitet för sin makt genom att individerna i 

samhället varit relativt passiva. I vår nya ”detraditionaliserade” värld, menar Giddens, kan 

inte längre politisk auktoritet utövas med stöd av den respekt som traditionen tidigare påbjöd 

(Beck, Giddens & Lash, 1994). Med detta menar han att så kallad ”hard power”; makt som 

utövas uppifrån och ned, förlorar sin udd i en värld som genomgått en 

kommunikationsrevolution. Denna kommunikationsrevolution har producerat fler reflexiva 

individer än tidigare, och detta medför i sin tur att individer i större utsträckning ifrågasätter 

politikers uttalanden och beslut. Individerna är inte längre ”rollspelare” på samma sätt som i 

det klassiska, funktionalistiska industrisamhället, samt har de politiska institutionerna i större 

utsträckning än tidigare blivit beroende av individerna (Beck & Giddens et al 1994). 
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Beck (1994) resonerar att en indelning i vänster/höger, konservativ/socialistisk osv. på den 

politiska skalan inte längre är en tillämplig beskrivning. Detta eftersom det växer fram ett 

multipelt engagemang som mixar och kombinerar de klassiska politiska motpolerna. Alla 

enskilda individer är på en och samma gång pessimister, passiva, aktivister och idealister: Vi 

reflekterar och tänker igenom saker till dess logiska slutsats. 

 

Ytterligare en teori som sätter det individuella i centrum är Public Choice teorierna, som 

studerar politiska fenomen med utgångspunkt från mikroekonomisk teori. Inom Public Choice 

ses individer som rationella och egoistiska i relation till de beslut de fattar. Man menar inom 

denna teori att det i hög grad är egenintresset som styr när vi gör våra val (Mueller, 1989). I 

en politisk kontext innebär detta att väljarna röstar på det alternativ som upplevs som mest 

gynnsamt för den egna ekonomin.  

 

Ronald Inglehart (1990) presenterar en teori som säger att människan går från ett 

materialistiskt tänkande mot ett mer postmaterialistiskt tankesätt. Han menar att människan 

tidigare varit mer fokuserad på materiella ting och egen ekonomi än vad som är fallet idag. 

Istället menar Inglehart att attityderna i samhället går från ett jag tänkande till ett vi tänkande; 

en individ med ett postmaterialistiskt förhållningssätt till omvärlden kännetecknas av 

intellektuella och estetiska tankegångar. Dessa individer eftersträvar en högre utbildning, vill 

ha mer att säga till om både på jobbet och i politiska frågor, samt är mer engagerad i frågor 

som rör miljö och natur. På den politiska arenan så är partier med ett postmaterialistiskt 

tankesätt främst hemmahörande på vänstersidan. 

 

Bakomliggande orsaker till det postmaterialistiska tänkande som uppstod efter andra 

världskriget är den sociala ekonomiska kvaliteten: Om ett land har det bra ställt ekonomiskt så 

speglar det av sig på landets medborgare. En stark ekonomisk tillväxt går hand i hand med 

medborgarnas välbefinnande. Krig tenderar dock att öka det materialistiska förhållningssättet 

hos människor. Detta på grund av den fysiska och ekonomiska osäkerhet som människor 

upplever i samband med krig, menar Inglehart.  
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Under efterkrigstiden har en långsiktig ekonomisk säkerhet vidmakthållits vilket gjort att 

människor mer och mer har kunnat lämna dimensionen ”ekonomiskt osäkerhet”. Människor 

har i denna fas kunnat utbilda sig i större utsträckning, vilket i sin tur har lett till mer 

kvalificerade arbeten med högre löner. Den grupp som Inglehart menar fortfarande har ett 

materialistiskt tankesätt, är de som lever under en ekonomisk osäkerhet och är utsatta för 

fattigdom och brott i en större omfattning. Mellan dessa båda grupper brukar det synas en 

tydlig skillnad gällande politiska åsikter.  

 

De teorier som har redovisats skiljer sig åt på väsentliga punkter. På den ena sidan återfinns 

Beck & Giddens teorier kring modern reflexivitet, samt Muellers resonemang kring Public 

Choice. Inom dessa teorier menas att samhället blivit mer individualiserat; vi går från det 

kollektiva till det individuella, och vidare att individen reflekterar över frågeställningar och i 

hög grad fattar beslut utefter egenintresse. Relaterat till det tema och de frågeställningar som 

denna C-uppsats berör, så innebär resonemanget som förs av Beck och Giddens att en 

partipolitisk ”otrohet” skulle kunna identifieras i resultaten från denna studie. Dvs. väljarna 

följer inte hårdnackat och traditionsenligt den ideologiska linje som de politiska partierna 

driver i frågan om privatisering av offentlig sektor. Exempelvis; en väljare som uppger att 

Moderaterna är det bästa partiet kanske väljer att lägga sin röst på ett av partierna i 

vänsterblocket istället, om väljaren anser att någon privatisering av offentlig sektor inte skall 

ske.  

 

På den andra sidan återfinns Ingleharts resonemang kring det postmaterialistiska tankesättet 

som i stort innebär det motsatta mot vad Beck, Giddens och Mueller säger: Vi går mot ett mer 

kollektivt och ett mindre individuellt och egocentriskt synsätt, och blir mer engagerade i 

frågor som rör mänsklighetens gemensamma välbefinnande. Baserat på vad Inglehart säger så 

skulle detta postmaterialistiska tankesätt kunna identifieras i denna studies resultat genom att 

väljare, främst på vänstersidan, följer en ideologisk linje snarare än att låta egenintresse styra i 

frågan om privatisering av offentlig sektor. 
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3. Metod 

 

3.1 Val av metod 

Syftet med denna kvantitativa studie är att titta på individers attityder i relation till 

privatisering av offentlig sektor. För att kunna mäta detta så har vi använt oss av en tidigare 

genomförd enkätundersökning, vilken innehåller frågor som är relevanta för det vi vill 

undersöka. Enkätundersökningen är genomförd år 2002 av Stefan Svallfors och Jonas Edlund; 

sociologiska institutionen Umeå universitet. Orsaken till att denna enkätundersökning valts 

som underlag, och att vi inte genomfört någon egen studie, är dels den tidsvinst det innebär att 

använda en redan tidigare genomförd undersökning. Dels finns också i denna undersökning 

alla relevanta frågor samt det representativa urval som vi behöver. Mot bakgrund av detta så 

har vi bedömt att någon egen enkätundersökning inte har behövt genomföras. 

 

3.2 Urval  

Deltagarna i Svallfors enkätundersökning togs fram genom ett slumpmässigt urval. 

Deltagarna i undersökningen är både män och kvinnor i åldersspannet 18 till 79 år. Samtliga 

län är representerade i enkäten, samt vilken yrkesmässig befattning de innehar. Till exempel 

om de är arbetslösa, pensionärer, värnpliktiga, studerande eller arbetar. Respondenterna 

deltog på frivillig basis. Inga arvoden betalades ut till dessa, och de hade heller inga 

omkostnader för att delta i undersökningen. Deltagarnas anonymitet garanterades.  

 

3.3 Material och procedur  

Undersökningen ”Vad tycker Du om offentliga sektorn och skatterna?” utfördes genom 

utskick av en postenkät bestående av 43 frågor. Sammanlagt genomfördes fyra påminnelser; 

tre via brev och en via telefon. Insamling av data skedde från den 8: e mars till den 15: e maj 

år 2002. Det totala antalet individer som valdes ut till att delta i undersökningen uppgick  

till 2 000 stycken. Efter det första bortfallet, som bestod av avlidna och emigrerade, återstod  

1 912 individer som mottog en enkät via brev. Av dessa så svarade 1 088 individer på 

enkäten, ett bortfall på 46 %. Av de 824 som ej svarade så ville 218 ej medverka, 118 andra 

icke svarande och 488 gick ej att nå.  
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3.4 Databearbetning 

Bearbetning av befintlig data från Svallfors & Edlunds undersökning skedde i programmet 

SPSS version 14.0 for Windows (release 5 sep 2005). Den första frågan som måste besvaras 

är om det finns en signifikant skillnad mellan svenska folkets attityder gällande privatisering 

av offentlig sektor. För att ta reda på detta har ett goodness of fit chi2 test1 genomförts på 

frågan hur en offentlig verksamhet bör finansieras. Svarsalternativen var ”bör som nu 

huvudsakligen betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter” eller ”bör i ökad utsträckning 

betalas genom särskilda avgifter från dem som använder tjänsterna”. Dessa två svar 

representerar då offentliga medel respektive privata medel. Ett chi2 test utfördes på varje 

enskild delfråga, så som utbildning, sjukvård, barnomsorg och äldreomsorg. Ytterligare en 

fråga som användes från undersökningen var ”vem är bäst lämpad att sköta en viss service”. I 

detta fall fanns flera svarsalternativ, men de som vi fann intressanta att titta på var ”stat och 

kommun” samt ”privata företag”. Även här genomfördes chi2 test, korstabellanalys. De övriga 

svarsalternativen som t ex ”familj och anhöriga” togs bort. Detta eftersom de inte ansågs 

relevanta för syftet med vår studie.  

 

Nästa steg var att se hur de olika politiska partierna representerades i undersökningen.  

De olika svaren delades in i två politiska block; det så kallade vänsterblocket respektive 

högerblocket. I vänsterblocket ingick Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I 

högerblocket ingick Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Chi2 test 

genomfördes mot dessa två frågor för att se om det fanns en signifikant attitydskillnad mellan 

de båda ideologiska grupperna. Gällande Miljöpartiet så har de inte alltid en självklar plats på 

den vänstra sidan av den politiska skalan, men i det här fallet så stämmer deras ideologi 

överens med övriga partier inom vänsterblocket. Övriga svar där respondenterna angett att de 

saknar partisympati, samt där de angett att de föredrar ett annat parti än de riksdagspartier 

som redovisats ovan, har ej tagits med i denna studie.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 En begränsning i SPSS gällande utförande av detta test gjorde att testet istället genomfördes manuellt. 
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Respondenterna har delats upp i tre inkomstgrupper; låg, medel och hög. Enligt Statistiska 

centralbyrån (inkomststat@scb.se 2007) så finns det inget standardiserat sätt att benämna var 

gränsen skall dras för låg respektive höginkomsttagare. SCB brukar använda 2/3 av 

medianinkomsten som en gräns för låginkomsttagare. Detta betyder att i vårt fall hamnar 

gränsen för låginkomsttagare på 14 000 kronor i månaden. För höginkomsttagare kan 

skatteverkets nivå för uttagande av en högre statlig skatt användas, då blir månadsinkomsten 

22 600 kronor. I datamaterialet så är månadsinkomsten kodad utefter hela tusentals kronor, 

intervallet mellan två värden är 1 000. Grupperna har då delats in på följande vis: De som har 

en inkomst mellan 0 och 14 000 kronor per månad klassas som låginkomsttagare, där ingår 

även de som inte har en inkomst. Medelinkomsttagare har en inkomst mellan 15 000 och 22 

000 kronor. Den sista gruppen höginkomsttagare ligger från 23 000 kronor och uppåt. 

Inkomstgrupperna chi2 testades mot de två frågorna för att se om en signifikant skillnad finns 

mellan de tre grupperna.  

 

Slutligen genomfördes en logistisk regression för att se vilken av de två variablerna ideologi 

respektive inkomst som mest påverkar attityder kring privatisering av offentlig sektor. Den 

logistiska regressionen genomfördes mot samtliga delfrågor som tidigare använts.  

 

3.5 Metoddiskussion 

Enkäten genomfördes valåret 2002 under perioden mars till och med maj månad. Att 

enkätundersökningen genomförts i samband med ett riksdagsval kan innebära att människor i 

stort kan ha varit medvetna om vad de politiska partierna hade för åsikter i olika frågor. 

Svagheter med detta material är att redan från början finns ett 46 % bortfall som sedan ökat 

under analysens gång kopplat till de variabler som använts. Det genomsnittliga totala 

bortfallet ligger på 61 %. Det resterande bortfallet på 15 % beror på ett medvetet borttag av 

vissa individer i en specifik fråga; dessa individer saknade partisympati och var således inte 

intressanta för vår undersökning. Det är även så att respondenterna i vissa fall avstått från att 

ange svar i enkäten.  
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4. Resultat och analys2  

 

 

Service Offentliga medel Privata medel Chi2 n 

Utbildning 76,1 23,9 291,992* 1074 

Sjukvård 93,3 6,7 807,271* 1076 

Barnomsorg 69,4 30,6 161,757* 1075 

Äldreomsorg 90,7 9,3 710,278* 1073 

 

Av samtliga som har svarat på enkäten återfinns en övervikt på den sidan som vill att 

finansiering skall ske med offentliga medel inom alla serviceområden. Viljan är som starkast 

inom områdena sjukvård och äldreomsorg, medan den är lite svagare när det gäller utbildning 

och barnomsorg.  

 

 

 

Service Offentlig regi Privat regi Chi2 n 

Utbildning 89,3 10,7 613,306* 992 

Sjukvård 87,7 12,3 583,697* 1029 

Barnomsorg 81,7 18,3 336,871* 837 

Äldreomsorg 90,0 10,0 616,320* 962 

Socialvård 96,5 3,5 803,418* 927 

 

Vid en granskning av fördelningen av Svenska folkets attityder gällande vem som är bäst 

lämpad att sköta välfärdsservice, så ligger tyngdpunkten även här på den offentliga sidan. 

Socialvården har flest röster på offentlig regi jämfört med de övriga områdena, medan 

barnomsorg har den lägsta. Antalet svar i område barnomsorg har sjunkit med 251 

respondenter, vilket betyder att i den frågan så är det fler som kan tänka sig att någon annan 

entreprenör än offentlig eller privat sektor kan sköta denna service.  

 

                                                 
2
 Data och tabeller i denna uppsats har delvis gjorts tillgängliga av Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. 

Varken SSD eller primärforskarna bär ansvar för analyser och tolkningar som presenteras i denna uppsats. 

(Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst, 2007) 

Tabell 1: Chi2 test. Fördelning över hur respondenterna vill att välfärdsområdena skall finansieras 
uppdelat efter enskilda områden (%). (* sig- nivå 0,05) 
 

Tabell 2: Chi2 test. Fördelning över vem respondenterna tycker är bäst lämpad att sköta välfärdsservice 
uppdelat efter enskilda områden (%). (* sig- nivå 0,05) 
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Den största gruppen utgörs av de individer som inte sympatiserar med något parti. Detta leder 

till att ett stort antal individer försvinner när ideologiska block skapas. Vid indelning av de 

707 individer som svarar att de sympatiserar med ett riksdagsparti så erhålls följande 

indelning mellan blocken: Vänsterblocket är störst med 58,7 % och högerblocket är mindre 

med 41,3 %. 
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Figur 1. Fördelning efter vilket parti respondenterna tycker är bäst. (n=1060) 
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        Vänsterblocket       Högerblocket   

Service Offentliga 

medel 

Privata 

medel 

Offentliga 

medel 

Privata 

medel 

Chi2 n 

Utbildning 81,9 18,1 69,8 30,2 14,106* 700 

Sjukvård 99,5 0,5 84,4 15,6 61,795* 701 

Barnomsorg 83,2 16,8 50,0 50,0 88,429* 701 

Äldreomsorg 94,4 5,6 84,4 15,6 19,250* 700 

 

I stort sett så är majoriteten i varje block för en finansiering av offentlig sektor med offentliga 

medel. Sjukvården och äldreomsorgen är de serviceområden som har starkast stöd för en 

fortsatt finansiering genom offentliga medel från båda blocken. Framförallt kan man se att 

nästan alla respondenter i vänsterblocket vill att sjukvården skall finansieras med offentliga 

medel. I högerblocket däremot finns det ett område där fördelningen är lika; barnomsorgen.  

 

 

 

   Vänsterblocket    Högerblocket   

Service Offentlig 

regi 

Privat 

regi 

Offentlig 

regi 

Privat 

regi 

Chi2 n 

Utbildning 95,3 4,7 81,3 18,7 32,966* 655 

Sjukvård 96,8 3,2 72,7 27,3 83,931* 679 

Barnomsorg 92,6 7,4 61,0 39,0 83,671* 553 

Äldreomsorg 96,9 3,1 77,2 22,8 60,240* 633 

Socialvård 98,4 1,6 92,5 7,5 13,859* 620 

 

I vänsterblocket finns en väldigt stark vilja för att den offentliga sektorn skall tillhandahålla 

service inom alla områden. Samtliga resultat ligger ovanför den 9: e percentilen. Även inom 

högerblocket så ligger tyngden på offentlig regi och den är väldigt stark när det gäller 

socialvården. Det område som visar på störst skillnad i åsikter är återigen barnomsorgen.  

 

Tabell 3: Chi2 test. Fördelning över hur vänster- och högerblocket vill att välfärdsområdena skall 
finansieras uppdelat efter enskilda områden (%). (* sig- nivå 0,05) 
 

Tabell 4: Chi2 test. Fördelning över vilka vänster respektive högerblocket tycker är bäst lämpad att sköta 
välfärdsservice uppdelat efter enskilda områden (%). (* sig- nivå 0,05) 
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Respondenternas fördelning i inkomstgrupperna hamnade på 33,6 % för låginkomsttagare, 

43,5 % på medelinkomsttagare och i gruppen med höginkomsttagare blev resultatet 22,9 %. 

(n= 966)  

 

 

 

 Låginkomst Medelinkomst Höginkomst   

Service Offentliga 

medel 

Privata 

medel 

Offentliga 

medel 

Privata 

medel 

Offentliga 

medel 

Privata 

medel 

Chi2 n 

Utbildning 75,6 24,4 76,3 23,7 76,5 23,5 ,062 958 

Sjukvård 95,7 4,3 95,7 4,3 85,5 14,5 28,096* 959 

Barnomsorg 76,1 23,9 69,2 30,8 57,5 42,5 21,235* 959 

Äldreomsorg 92,2 7,8 92,5 7,5 85,0 15,0 11,028* 957 

 

Låginkomsttagare och medelinkomsttagare har mycket snarlika attityder, förutom inom 

området barnomsorg där medelinkomsttagare har ett litet högre värde på privata medel. Detta 

värde ökar ännu mer om man tittar på höginkomsttagarna. Det enda område som inte har en 

signifikant skillnad mellan de tre grupperna är utbildning, där skillnaden inte är större än en 

procentenhet.  

 

 

 

 Låginkomst Medelinkomst Höginkomst   

Service Offentlig 

regi 

Privat 

regi 

Offentlig 

regi 

Privat 

regi 

Offentlig 

regi 

Privat 

regi 

Chi2 n 

Utbildning 94,1 5,9 92,1 7,9 77,1 22,9 42,465* 891 

Sjukvård 94,4 5,6 90,3 9,7 74,6 25,4 49,688* 918 

Barnomsorg 89,9 10,1 86,4 13,6 61,8 38,2 60,895* 745 

Äldreomsorg 92,5 7,5 91,0 9,0 83,8 16,2 10,427* 858 

Socialvård 96,7 3,3 97,2 2,8 94,3 5,7 3,202 830 

 

Låginkomsttagare och medelinkomsttagare har i stort sett samma attityder. Medan i 

höginkomstgruppen så finns det lite fler röster på privat regi inom samtliga serviceområden. 

Tabell 5: Chi2 test. Fördelning över hur inkomstgrupperna vill att välfärdsområdena skall finansieras 
uppdelat efter enskilda områden (%). (* sig- nivå 0,05) 
 

Tabell 6: Chi2 test. Fördelning vilka inkomstgrupperna tycker är bäst lämpad att sköta välfärdsservice 
uppdelat efter enskilda områden (%). (* sig- nivå 0,05) 
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Det område som höginkomsttagarna är mest oense om är barnomsorgen. Inom området 

socialvård finns inte en signifikant skillnad, utan där ligger samtliga grupper ovanför den 9: e 

percentilen gällande att servicen skall skötas i offentlig regi.  

 

 

 

Service Variabel Nagelquarke 

R2 

Exp (B) n 

Utbildning Inkomst ,030 1,057 636 

 Ideologi  1,937*  

Sjukvård Inkomst ,292 2,237* 636 

 Ideologi  29,438*  

Barnomsorg Inkomst ,183 1,472* 637 

 Ideologi  4,507*  

Äldreomsorg Inkomst ,067 1,252 636 

 Ideologi  3,148*  

 

Av de fyra serviceområdena är det två områden som väldigt svagt kan förklaras med hjälp av 

inkomst och ideologi, dessa är utbildning och äldreomsorg. Däremot kan sjukvård och 

barnomsorg förklaras på en godtagbar nivå, värdena är dock inte så höga. Inom samtliga 

områden så har inkomst och ideologi en positiv påverkan på serviceområdet. Ju högre 

inkomst individen har; i desto högre utsträckning anser man att finansiering skall ske genom 

särskilda avgifter. Högerideologer tenderar också vara för särskilda avgifter och privatisering. 

Skillnaderna mellan inkomst och ideologi är inte så stora förutom när det gäller sjukvården 

där värdet är hela 13 gånger större. Det höga värdet kan bero på att nästan alla i 

vänsterblocket vill ha en offentlig finansiering. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7: Logistisk regression. Hur mycket förklarar variablerna inkomstgrupp och ideologi attityden om 
hur välfärdsservicen skall finansieras uppdelat efter enskilda områden. (* sig- nivå 0,05) 
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Service Variabel Nagelquarke 

R2 

Exp (B) n 

Utbildning Inkomst ,164 2,387* 596 

 Ideologi  3,707*  

Sjukvård Inkomst ,261 2,271* 614 

 Ideologi  8,322*  

Barnomsorg Inkomst ,265 2,219* 500 

 Ideologi  6,546*  

Äldreomsorg Inkomst ,201 1,551 574 

 Ideologi  8,340*  

Socialvård Inkomst ,084 1,412 562 

 Ideologi  4,443*  

 

Två av fem serviceområden kan förklaras svagt med hjälp av inkomst och ideologi, dessa 

områden är utbildning och sjukvård. Övriga områden kan förklaras bättre till en godtagbar 

nivå, värdena är inte så höga. Inom samtliga områden så har inkomst och ideologi en positiv 

påverkan på serviceområdet, men ideologi har större betydelse än inkomst. Högerideologer 

tenderar att vara mer för privata aktörer på marknaden som kan sköta välfärdsservice, samma 

sak gäller för höginkomsttagare. 

 

Frågan vem som är bäst lämpad har högre odds (ExpB) än vem som skall sköta 

finansieringen. Detta är genomgående på alla områden förutom finansiering av sjukvård, där 

värdet var väldigt högt. Variablerna inkomst och ideologi förklarar bättre vem som är bäst 

lämpad att sköta servicen, än vem som skall finansiera servicen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 8: Logistisk regression. Hur mycket förklarar variablerna inkomstgrupp och ideologi attityden om 
vem som är bäst lämpad att sköta välfärdsservice uppdelat efter enskilda områden. (* sig- nivå 0,05) 
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5. Avslutande diskussion  

Syftet med denna C-uppsats har varit att undersöka vilken av faktorerna ekonomi respektive 

ideologi som har störst inflytande när det gäller individers ställningstagande till privatisering 

av offentlig sektor. Vi har försökt att ställa dessa båda faktorer mot teorier som å ena sidan 

säger att vi lever i ett individualiserat samhälle med reflexiva individer (Beck 1992, Giddens 

1994). Detta skulle kunna manifestera sig i form av att individer bryter med de partipolitiska 

ideologierna. Å andra sidan hävdas att vi tvärtom lever i ett postmateralistiskt samhälle som 

går från det individuella till ett mer kollektivistiskt förhållningssätt till omvärlden (Inglehart 

& Welzsel, 2005), vilket skulle återspeglas genom att individer i högre grad låter ideologi 

råda framför egenintresse vid ett ställningstagande som rör den offentliga sektorns 

privatisering. 

 

Vårt övergripande resultat visar att ideologi är den faktor som har störst betydelse för 

individer när de tar ställning i frågan om privatisering av offentlig sektor. Slutsatsen vi kan 

dra av detta är att det inte går att finna stöd för vad Public Choice teorierna säger om att 

individen gör sina val baserat främst på egenintresse och privatekonomi. Resultatet ger ej 

heller stöd för Beck och Giddens teorier kring modern reflexivitet. Den teori som vi bedömt 

erhåller starkast stöd baserat på detta resultat, är Ingleharts påstående att vi intar ett mer 

kollektivistiskt synsätt och därmed att vi fokuserar mindre på den egna ekonomin och 

egenintresse när vi fattar våra beslut.  

 

När vi granskar resultaten från de båda politiska blocken så finner vi att påståendet från 

Inglehart att det postmaterialistiska tankesättet skulle vara vanligare förekommande bland 

anhängare till partier inom vänsterblocket också tycks stämma: Våra resultat visar att de som 

säger sig föredra något av partierna i vänsterblocket i mycket större utsträckning följer den 

partipolitiska ideologin än anhängare till högerpartierna. När det gäller de som säger sig 

stödja något av högerpartierna så visar det sig i resultatet att dessa högersympatisörer i hög 

grad går emot högerpartiernas ideologi.  Högersympatisörerna är emot en privatisering, 

medan de partier de säger sig sympatisera med är för en privatisering av offentlig sektor.  
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Detta resultat är det som vi finner mest intressant eftersom det traditionellt är högerpartierna 

som förespråkat en privatisering av offentlig sektor. Detta skulle kunna tyda på att 

högersympatisörer i högre grad än vänstersympatisörer stämmer in på Giddens och Becks bild 

av individen som reflexiv och mindre traditionsbunden. En fråga som väckts hos oss i 

samband med detta resultat är vilka konsekvenser det kan tänkas ha på den politiska arenan: 

Kan frågan om privatisering leda till att de borgerliga partierna tappar väljare i så pass stor 

omfattning att man överväger att revidera sin ståndpunkt gällande synen på offentlig sektor?  

 

Sammanfattningsvis så konstaterar vi att någon enkel slutsats inte går att dra kring vilken av 

de redovisade teoriernas beskrivning av vår samtid som stämmer bäst. Olika teorier vinner 

olika grad av stöd beroende på vilka resultat som analyseras: 

 

Om vi tittar på ideologi så är väljare inom vänsterblocket mindre reflexiva, de vill att 

finansiering och service av offentlig sektor sköts av staten, och de är emot privatisering av 

offentlig sektor. De tycks således vara mer postmaterialistiska. De som ligger på höger sida i 

politiken och är motståndare till privatisering, kan utifrån teorierna tolkas som mer reflexiva. 

Ett antagande vi kan göra är att anhängare till vänsterblocket kan vara mer post-

materialistiska på grund av dess ideologi som förespråkar samhörighet och kollektivism. När 

det gäller högerblocket så kan en möjlig förklaring ligga i att partierna inom detta block 

ideologiskt i stor utsträckning förespråkar individens frihet och valmöjligheter. Detta kan te 

sig lite paradoxalt; samtidigt som högerpartierna förespråkar privata alternativ och ökad 

valfrihet så tycks deras väljare tycka tvärtom. 

 

Om vi tittar på inkomst så är låg- och medelinkomsttagare mindre reflexiva; de vill att 

finansiering och service sköts av staten. De är materialistiska enligt Ingleharts resonemang, 

men de är ändå emot en privatisering. När det gäller inkomst så visar vårt resultat att väljarna 

generellt är post-materialistiska och mot privatisering. Här kan man ställa sig frågan om inte 

ett materialistiskt tankesätt och ett stöd för privatisering borde följas åt? Varför är låg- och 

medelinkomsttagare, som enligt vårt resultat är materialistiska mot en privatisering? Vi menar 

att detta skulle kunna bero på att de anser att de har sämre ekonomi, och skulle klara sig bättre 

om staten finansierar och sköter välfärden.  
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Höginkomsttagarna är mot en privatisering och samtidigt postmaterialistiska. Utifrån 

Ingleharts resonemang skulle den postmaterialistiska hållningen kunna bero på att denna 

grupp i högre grad än låg och medelinkomsttagare upplever en ekonomisk stabilitet och 

trygghet.  

 

5.1 Förslag till vidare forskning:  

Vi tycker det vore intressant att i vidare forskning titta på den grupp som uppgett att de inte 

sympatiserar med något politiskt parti; hur ser deras attityder och inställning till en 

privatisering av offentlig sektor ut? Vad är de avgörande faktorerna för denna grupps 

ställningstagande i denna fråga? 
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Appendix 

Utdrag ur frågeformulär ”Vad tycker Du om offentliga sektorn och skatterna”?  Från år 2002 

som deltagarna i undersökningen mottog via post. 

. 
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