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från den empiriska delen möjliggöra en normativ diskussion om utvecklingen av den svenska 
välfärdspolitiken. Uppsatsen behandlar det svenska generella välfärdssystemets uppbyggnad, 
aktuell välfärdspolitisk debatt och har en rättviseteoretisk bas genom bland andra John Rawls och 
Ronald Dworkin. Återkommande ledord är rättvisa, solidaritet, lika omtanke och respekt och 
moral. Den teoretiska delen baseras även på Bo Rothsteins välfärdsteoretiska resonemang kring 
vad staten kan göra, och vad staten bör göra. Det empiriska kapitlet baserar sig på intervjuer med 
politiska företrädare i Landstinget i Östergötland (LIO). De intervjuades uppfattningar om 
organiseringen av hälso- och sjukvård i Sverige belyses, och deras resonemang kring problemet 
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strider mot partiernas linje i hälso- och sjukvårdsfrågor. Uppsatsen poängterar svårigheterna med 
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Sammanfattning 
 
Uppsatsens syfte är att analysera, ur ett rättviseteoretiskt perspektiv, de förändringar av 
utbudet av hälso- och sjukvård i Östergötland som prioriteringslistan ger upphov till och att 
undersöka hur partiföreträdare i Landstinget i Östergötland uppfattar utbudsbegränsningarna. 
Syftet är även att från den empiriska delen möjliggöra en normativ diskussion om 
utvecklingen av den svenska välfärdspolitiken. 
 
I april 1997 fattade riksdagen ett beslut om riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och 
sjukvården. Landstinget i Östergötland (LIO) har sedan mitten av 1990-talet aktivt arbetat 
med att ta fram underlag som möjliggör för den politiska ledningen att prioritera mellan 
sjukdomsgrupper, i syfte att kunna lyfta fram grupper av patienter som är i behov av resurser. 
2003 fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om ett sparförslag på 300 miljoner kronor. I 
detta fattades även beslut om att genomföra sin första prioriteringsprocess. Samtidigt fattades 
även ett starkt kritiserat beslut om omstrukturering av hälso- och sjukvården i länet. Detta 
innebar att den allmänna debatten om prioriteringar ”försvann”.  
 
Avsnitt två och tre i uppsatsen behandlar det svenska generella välfärdssystemets 
uppbyggnad, aktuell välfärdspolitisk debatt och en rättviseteoretisk bas. Genom filosofiska 
tankegångar från olika rättviseteoretiker, bland annat John Rawls och Ronald Dworkin, 
beskrivs hur välfärden i ett samhälle kan organiseras, och de moraliska värdegrunder som kan 
utgöra basen för välfärdspolitik. Återkommande ledord är rättvisa, solidaritet, lika omtanke 
och respekt och moral. Det teoretiska avsnittet baseras även på Bo Rothsteins 
välfärdsteoretiska resonemang kring vad staten kan göra, och vad staten bör göra. 
 
Det empiriska kapitlet baserar sig på intervjuer med politiska företrädare i LIO där frågorna 
berörde bakgrunden till prioriteringsbeslutet, partiernas reaktioner på beslutet och hur de 
intervjuade såg på den möjliga effekten av beslutet på samhällets övriga välfärdsinstitutioner. 
De intervjuades uppfattningar om organiseringen av hälso- och sjukvård i Sverige belyses, 
och även deras resonemang kring problemet med att fokuseringen från allmänhet och media 
kretsade kring beslutet om omstruktureringar av vården i länet, istället för behovet av 
prioriteringar.  
 
I det avslutande kapitlet kopplas de föregående avsnitten samman till en diskussion om moral 
och rättvisa när det gäller beslut om förändringar i välfärdssystemen. Syftet med diskussionen 
är inte att avge någon lösning på prioriteringsproblemet i LIO, utan att, förhoppningsvis, ge 
läsaren ett ökat intresse för frågor kring välfärdspolitik och dess framtid. Med hjälp av 
resonemangen från rättviseteoretikerna i teoriavsnittet behandlas frågan om 
prioriteringsbeslutet i LIO kan innebära ett avsteg från den svenska generella 
välfärdspolitiken, till förmån för ett mer selektivt system.  
 
Uppsatsen visar att sammanblandningen mellan beslutet om prioriteringar och 
omstruktureringsbeslutet resulterat i en svag folklig förankring för politikernas uppgift i 
prioriteringsprocessen. Det har även visat sig att kritik har riktats mot olika politiska 
företrädare i LIO från de egna centrala partiledningarna, med hänvisning till att beslutet 
strider mot partiernas linje i hälso- och sjukvårdsfrågor. Från den teoretiska delen av 
uppsatsen poängteras svårigheterna med införande av selektiva välfärdssystem, där 
prioriteringslistan i LIO får stå som exempel för en förändring av den svenska generella 
välfärdspolitiken. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund: 
 
Början av 1990-talet inleddes med en ekonomisk kris vilken har fått långtgående 
konsekvenser på det svenska välfärdssystemet. Begrepp som rationaliseringar, nedläggningar, 
kostnadseffektiviseringar och nedmontering av välfärden har blivit allt vanligare för politiker 
att tala om. Ett av de områden inom välfärdssystemet som berör flest människor i Sverige är 
hälso- och sjukvårdssektorn. Behovet av sjukvård ökar i takt med att vi får en allt äldre 
befolkning samtidigt som den medicinsk-tekniska utvecklingen fortskrider, som allt fler 
sjukdomar kan botas, som läkemedel blir allt dyrare och större krav på bot och omvårdnad 
ställs från befolkningen.1 Samtidigt minskar de ekonomiska ramarna, och beslutsfattarna inom 
hälso- och sjukvårdssektorn har till uppgift att rationalisera inom en av de sektorer det 
svenska folket värdesätter främst. 
 
Uppgiften ställer stora krav på beslutsfattarna då de ska fatta snabba och kontroversiella 
beslut, utan att frångå den demokratiska beslutsprocessen inom den offentliga sektorn. I april 
1997 fattade riksdagen beslut om riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. 
Genom riksdagsbeslutet tillsattes en nationell delegation vars uppgift, bland annat, är att följa 
tillämpningen av de etiska riktlinjer riksdagen antog i prioriteringsbeslutet. Kort sagt ska de 
problem som den professionella kåren inom sjukvården tidigare ställdes inför och bakom 
lyckta dörrar beslutade om (vem ska få vilken vård och i vilken turordning), nu belysas och 
granskas av alla berörda parter, politiker, tjänstemän, personalgrupper och patienter. 
Riksdagen pekade på tre grundläggande principer för hur prioriteringar ska upprättas: 
 
- Människovärdesprincipen, som innebär att alla människor har lika värde och samma rätt 

oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället, 
- Behovs-solidaritetsprincipen, som innebär att resurserna bör fördelas efter behov,  
- Kostnadseffektivitetsprincipen, som innebär att det vid val mellan olika verksamheter eller 

åtgärder bör eftersträvas en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad 
hälsa och förhöjd livskvalitet.2 

 
Den delegation som tillsattes genom riksdagsbeslutet fick i uppgift att sprida kunskap om 
prioriteringar och dess konsekvenser till berörda sjuk- och hälsovårdshuvudmän. De 
rapporterade att landsting och kommuner inte var speciellt intresserade i början, men att 
intresset ökade varefter tiden gick.3 Ett av de landsting som tidigt vaknade inför dessa frågor 
var Landstinget i Östergötland (LIO) som under hösten 2003 presenterade en egen 
prioriteringslista. Samtidigt inleddes även en omstrukturering av hälso- och sjukvården i länet. 
Massmedia rapporterade dagligen om befarade effekter, oroliga patienter, oroliga 
personalgrupper och nedläggningar eller omflyttningar av sjukvårdsenheter. Vad som verkar 
ha skett är att fokus i debatten lagts på omstruktureringarna, omflyttningen av sjukvård i länet. 
Själva prioriteringslistan har hamnat i skymundan. Under vintern 2003/2004 har även en del 
landstingspolitiker i länet uttalat sig om att arbetet med att ta fram prioriteringslistan och 
omstruktureringen gått för fort, och att medborgarna i länet inte hunnit med att få insyn i 
arbetet.4 I en debattartikel publicerad i Norrköpings Tidningar den 17 februari 2004 skriver 
Nils-Eric Hallström, fil dr och statsvetare vid Linköpings Universitet att ”Med lång tid kvar 
till nästa val känner många medborgare en stor frustration och maktlöshet”. Och att 
”politikernas låga profil under valrörelsen i dessa för medborgarna så viktiga frågor är ett väl 
känt fenomen…” 
                                                           
1 SOU 2001:8, Prioriteringar i vården, Socialdepartementet, sid 84ff 
2 Ibid, sid 134 
3 Ibid, sid 49 
4 Norrköpings Tidningar, 040131, 040205 
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En av Prioriteringsdelegationens viktigaste slutsatser var att; 
 

”Tiden är ett övergripande verktyg för allt arbete i prioriteringsprocessen 
(…).  Det behövs tid för reflektion och dialog med medborgarna. Alla som 
berörs av hälso- och sjukvården måste få vara med och diskutera dess 
utformning och vilka val/bortval som ska/kan göras.”5  

 
De menar även att politikerna som i slutänden fattar beslut i prioriteringsfrågor måste kunna 
se till helheten, de ska stå som garant för de grupper som är för svaga för att hävda sig själva, 
de ska föra dialogen utåt med befolkningen, de måste vara uthålliga, tålmodiga och 
konsekventa i sitt handlande och kunna stå emot starka opinionsgrupper.6 
 
Vad är det då som har hänt i det östgötska landstinget när flera framträdande politiker uttalat 
sig om att beslutet är felaktigt/dåligt förberett? Vem har i själva verket fattat beslutet? Har de 
nu tveksamma politikerna förhastat röstat igenom ett förslag i landstingsfullmäktige? Har 
frågan om prioriteringar inom sjukvården endast väckts genom det aktuella 
budgetunderskottet – är frågan av ekonomisk art? Kan beslutet påverka utvecklingen av den 
svenska generella välfärdspolitiken?  
 
1.2 Syfte: 
 
Uppsatsens syfte är att analysera, ur ett rättviseteoretiskt perspektiv, de förändringar av 
utbudet av hälso- och sjukvård i Östergötland som prioriteringslistan ger upphov till och att 
undersöka hur partiföreträdare i Landstinget i Östergötland uppfattar utbudsbegränsningarna. 
Syftet är även att från den empiriska delen möjliggöra en normativ diskussion om 
utvecklingen av den svenska välfärdspolitiken. 
 
1.3 Frågeställningar: 
 

• Vad var bakgrunden till beslutet om de öppna prioriteringarna i Landstinget i 
Östergötland ? 

• Hur har de respektive partigrupperna behandlat frågan, på lokal och central nivå? 
• Hur ser de politiska företrädarna i LIO på prioriteringslistans genomslagskraft i 

samhällets övriga välfärdsinstitutioner och på framtiden för landstinget?  
• Hur ser utvecklingen ut för den svenska generella välfärdspolitiken? 
 

 
1.4 Avgränsningar: 
 
Urvalet av de intervjuade skedde genom att dessa skulle ha Norrköping som valkrets, och då 
blev det naturligt att inte intervjua de företrädare för den politiska majoriteten i landstinget 
vilka synts och hörts mest i media. Ingen av dessa hade Norrköping som sin valkrets. Jag 
ansåg dessutom att dessa personer redan klargjort sina åsikter genom debattartiklar och 
nyhetsinslag i lokala massmedier. Jag var istället mer intresserad av att intervjua relativt 
okända partikamrater till dem, och att höra den politiska oppositionens mening i frågan. I 
början av uppsatsarbetet var jag även inriktad på att inte ta upp frågan om 
omstruktureringarna i samband med intervjuerna, men fick efterhand revidera den 
uppfattningen. Det visade sig att besluten i sig var så nära sammankopplade, och den 
massmediala effekten så stark, att jag för att kunna få ett ordentligt sammanhang i 

                                                           
5 SOU 2001:8, sid 17 
6 Ibid, sid 15 
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intervjufrågorna var tvungen att ta upp även effekterna av detta beslut. Jag beslutade även att 
avstå från att granska officiella beslutsdokument från LIO med anledning av att jag hellre 
ville låta de intervjuade berätta om beslutsordningen, och vad som föregått detta. 
 
På grund av att uppsatsens tema berör områden såsom välfärd och vård i Sverige har jag 
koncentrerat innehållet i avsnittet om tidigare forskning till att behandla detta. Jag har även 
begränsat urvalet genom att endast ta med relativt nyligen publicerad forskning. Jag har inte 
velat gå längre tillbaka än mitten av 1990-talet med anledning av den ekonomiska kris som 
uppstod under detta årtionde, och som fick till följd att debatten om vårt välfärdssystem och 
dess framtid fick ny fart.  
 
1.5 Metod och material:  
 
Mitt val av ämne grundar sig i ett intresse av att få veta mer om vad politikerna i LIO 
egentligen beslutade om under hösten 2003. Massmedierna i länet rapporterade, och 
rapporterar, nästan dagligen om effekterna av de beslut som fattades i landstinget, men 
debatten om prioriteringarna försvann till stor del. Eftersom jag började fundera över hur 
prioriteringsbeslutet kunde påverka samhället i det långa loppet, och vilken påverkan på 
välfärden det kunde ge var uppsatsens ämne ganska självklart. Jag insåg även att en 
intervjustudie var, för min del, den självklara vägen för att kunna skaffa mig en så bred bild 
som möjligt. Men även om min avsikt är att kunna dra generella slutsatser av materialet, är 
ändå fallstudien i LIO det mest intressanta. Jag använder mig dessutom av en kvalitativ 
forskningsmetod och hänvisar till vad Sharan B Merriam skriver: ”Beslutet att fokusera på 
kvalitativa fallstudier kommer sig av det faktum att man då snarare inriktar sig på insikt, 
upptäckt och tolkning än på hypotesprövning.”7 Problemet med fallstudier har flera olika 
forskare diskuterat, bland annat skriver Alan Bryman: ”Det är viktigt att vara medveten om att 
fallstudieforskare inte gör sig några illusioner om att det går att hitta typfall som kan utnyttjas 
till att representera en viss klass av objekt..”8 I och med detta bör forskaren vara medveten om 
att det kan uppstå svårigheter att generalisera från en fallstudie. 
 
Urval av respondenter 
Utöver litteraturstudier för de teoretiska och bakgrundsmässiga avsnitten genomförde jag en 
intervjustudie med företrädare för alla landstingspartier. Urvalet av dessa har skett genom att 
jag slumpmässigt har tagit ett namn från varje parti, där personen haft Norrköping som 
valkrets, och därefter kontrollerat vilken funktion personen haft för sitt parti i landstinget. 
Detta har gjort att det för vissa partier har blivit en fritidspolitiker som utsetts, medan det för 
andra har blivit en heltidspolitiker. Huvudsaken har varit att personen verkat tillräckligt väl 
insatt, och engagerad genom sitt uppdrag.  
 
Den första intervjun blev en förberedelseintervju med en högre tjänsteman inom landstinget 
där frågorna kom att bestå av fakta- och bakgrundsfrågor, ex. när initierades 
prioriteringsfrågan, på vems initiativ, vilka har arbetat med beredningen, hur har de respektive 
partierna arbetat med frågan, hur har saken remitterats osv. För detta ändamål kontaktade jag 
landstingets informationsavdelning för att få hjälp med att träffa rätt person, inte för högt 
uppsatt men ändå tillräckligt insatt. Detta med anledning av att jag ansåg att de högsta 
cheferna inte varit delaktiga på så sätt att de varit involverade i hela beredningsarbetet, utan 
varit dem som gett order. Jag var intresserad av att träffa en tjänsteman som följt hela arbetet 
på nära håll. Den tjänsteman jag senare intervjuade gav mig olika namnförslag på politiker 
som denne ansåg vara väl insatta i frågan. I och med mitt urvalsförfarande kom vissa av 
namnen att automatiskt sorteras bort, medan vissa överensstämde med tjänstemannens 

                                                           
7 Merriam Sharan B, (1994), Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund, sid 25 
8 Bryman Alan, (2002), Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, Malmö, sid 67 
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förslag. Merriam rekommenderar metoden att använda sig av en insatt expert på området som 
kan ge förslag på respondenter (intervjupersoner).9 
 
Frågorna till partiföreträdarna behandlade bakgrunden till beslutet och beredningens gång, 
och även deras inställning till saken. Därutöver utvecklades intervjun till att, mer eller mindre, 
likna ett samtal. Jag har från tidigare intervjuundersökningar märkt att detta förhållningssätt 
varit särskilt lämplig när det gäller intervjuer med politiska företrädare i frågor som rör ett 
förlopp. Dels är frågorna då inte allt för strukturerade, som i vissa fall kan störa en persons 
berättelse, och dels kan nya frågor ständigt dyka upp och göra att jag som intervjuare lär mig 
mer och mer om saken, och kan ta med mig nya frågeställningar till nästa intervjuperson. Min 
uppfattning är även att den intervjuade personen kan känna sig mer avslappnad, och få mer tid 
att formulera sina tankar och idéer om det som intervjun handlar om. Detta innebär visserligen 
att det blir subjektiva uppfattningar om ämnet för intervjun, men jag tror att det är av största 
vikt för att se hur de valdas värderingar spelar in i beslutsprocessen. Jag tror inte heller att det 
är möjligt att genomföra intervjustudier i dessa undersökningar utan att det handlar om 
subjektiva uppfattningar. Om det vore den officiella partiuppfattningen som var av betydelse 
vore en granskning av partipamfletter och dylikt skrivet material betydligt intressantare. 
Förfarandet med ”öppna frågor” eller ”ostrukturerade intervjuer”, diskuteras av Merriam, som 
påpekar att det finns både positiva och negativa effekter med arbetssättet. Merriam säger att 
tillvägagångssättet lämpar sig väl när forskaren inte är tillräckligt insatt i ämnet, och att målet 
med förfarandet är att forskaren ska kunna tillgodogöra sig ny kunskap.10 Även Jan Krag 
Jacobsen nämner den positiva delen av tillvägagångssättet när han skriver att metoden är 
mindre tidskrävande, den ställer inte lika höga krav på intervjuarens kunskaper och den låter 
nya fakta få komma fram vilka kan spela en stor roll.11 Merriam betonar även vikten av att 
forskaren är uppmärksam på vilka problem metoden kan leda till, exempelvis att allt för 
mycket irrelevant information kan komma fram under intervjuerna, vilket kan leda 
forskningen in på fel spår.12  
 
Intervjuguide 
Jag skrev innan intervjuerna ned en ”intervjuguide”, med generella frågeställningar som i stort 
berörde de problemområden som jag ville ha svar på. Listan över frågor fanns med vid 
intervjuerna och när de intervjuade ”kom för långt från ämnet” kunde jag hänvisa till 
intervjuguiden och återkomma till rätt inriktning. Bryman hänvisar till vikten av att förbereda 
sig med en intervjuguide inför intervjuerna men skriver att: ”Formuleringen av 
frågeställningar för undersökningen ska inte vara så specifik att detta hindrar alternativa idéer 
eller synsätt att uppstå under insamlingen av data under fältarbetet. (..) Efter hand kommer 
ordning och struktur att framträda på den slingrande väg som utformningen av 
frågeställningar för undersökningen utgör, något som kommer att vara grunden för 
intervjuguiden.”13 
 
Rollen som intervjuare 
Jag har även funderat över min egen roll som intervjuare. Eftersom min metod är av det 
kvalitativa slaget, och frågorna av ”öppen karaktär”, är det i mångt och mycket så att 
slutprodukten är min egen tolkning av vad de intervjuade meddelat mig. Detta gör att min 
egen fantasi och föreställningsvärld kan ha varit en begränsning vid sammanställningen av 
materialet. Jag hoppas, trots detta, att jag har varit kapabel att uppfatta nyanser och outtalade 
meningar på, för de intervjuades del, så riktigt sätt som möjligt. Intervjuerna bandades så det 
som uttalats finns dokumenterat och efter intervjuerna har jag transkriberat materialet, vilket 
har varit ett tidsödande arbete. Eftersom varje intervju pågått under cirka 1 – 1½ timma har en 
                                                           
9 Merriam Sharan B, (1994), sid 91 
10 Ibid, (1994), sid 88 
11 Krag Jacobsen Jan, (1993), Intervju – Konsten att lyssna och fråga, Studentlitteratur, Lund, sid 19 
12 Merriam Sharan B, (1994), sid 89 
13 Bryman Alan, (2002), sid 305 
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stor del av materialet sorterats bort under uppsatsens arbete. Det är ett allt för stort material, 
och det vore irrelevant att ta upp allt det som uttalats.  
 
Material 
Insamlingen av det skrivna materialet har genomförts med hjälp av datasökprogram. För 
inläsning av problemområdet blev SOU 2001:8, Prioriteringar i vården en självklarhet. Jag 
har även översiktligt granskat den litteratur som finns angående prioriteringar i vården, men 
avstått från en stor del av dessa eftersom inriktningen varit rent medicinskt professionell. De 
rapporter som publicerats av PrioriteringsCentrum vid LIO har istället använts för 
informationsinhämtning. För att finna rätt litteratur till andra och tredje kapitlet sökte jag i 
databaser med sökord ”rättvisa” och ”välfärd”. Genom detta hittades litteraturen av Rothstein, 
Dworkin och Rawls, vilka i sin tur lett vidare till litteratur som behandlar liknande 
frågeställningar. Till det andra kapitlet har jag även vinnlagt mig om att få ett så representativt 
urval av debattörer som möjligt, eftersom dessa oftast varit engagerade i olika politiska 
rörelser.  
 
1.6 Tidigare forskning 
 
I boken ”Välfärd, folkhälsa, omsorg – svensk socialvetenskaplig forskning under 1990-talet 
och framöver”, utgiven av Socialvetenskapliga forskningsrådet, presenteras olika 
forskningsprojekt inom de områden som är relevanta för uppsatsen. I huvudsak kan man säga 
att forskning inom välfärdsområdet brukar behandla demografiska frågor, inkomstfördelning 
och fattigdom, välfärdsstatliga modeller och attityder till välfärdsstaten. Mest relevant för 
denna uppsats är de två sistnämnda. 1999 publicerade Walter Korpi och Joakim Palme boken 
”Robin Hood, Matteus eller strikt likhet? En jämförande studie av välfärdsstatens 
institutioner och strategier för att minska ojämlikhet och fattigdom i västländerna” där de 
undersöker och analyserar olika former av organisering av välfärdsmodeller. Deras 
huvudslutsats är att tilltron till, och uppslutningen bakom, statens transfereringssystem ökar 
om alla får del av systemet, och att ojämlikheten då minskar. Tvärtom så ökar ojämlikheten 
om staten vinnlägger sig om att skapa ett system som endast inriktar sig på att omfördela 
resurserna till de sämst ställda.14  
 
Walter Korpi publicerade 1999 även en uppföljande artikel (”Ojämlikhetens ansikten: Genus, 
klass och ojämlikhet i olika typer av välfärdsstater”) till ovanstående, där han från ett 
genusperspektiv analyserar huruvida olika former av organisering av välfärdsmodeller ökar 
eller minskar klass- och genusrelaterade klyftor. Hans slutsats är att ojämlikheten vad gäller 
klasstillhörighet är låg när staten bedriver en generell välfärdspolitik, och hög i de selektiva 
systemen. Den genusbaserade ojämlikheten är hög i de länder där staten inte satsar på att 
underlätta för kvinnor att kombinera yrkesliv med föräldraskap, medan den är hög i länder där 
staten underlättar för att det ska finnas två försörjare i familjen.15 
 
En annan, för uppsatsen, intressant forskningsinriktning är forskning kring hälsa och politik. 
Denny Vågerö, professor i medicinsk sociologi vid Stockholms Universitet, har i boken 
”Health inequalities as policy issues – reflections on ethics, policy and public health” 
undersökt de etiska problem som uppstår när man diskuterar om hälsa kan betecknas som en 
rättighet.16 Rolf Å Gustafsson diskuterar liknande problem i ”Välfärdstjänstearbetet – 
Dragkampen mellan offentligt och privat i ett historie-sociologiskt perspektiv”. Hans tes är att 

                                                           
14 Furåker Bengt, (2000), i ”Välfärd, folkhälsa, omsorg – svensk socialvetenskaplig forskning under 1990-talet 
och framöver, Socialvetenskapliga forskningsrådet, Stockholm, sid 30ff 
15 Ibid, sid 34ff 
16 Wall Stig, (2000), i ”Välfärd, folkhälsa, omsorg – svensk socialvetenskaplig forskning under 1990-talet och 
framöver, Socialvetenskapliga forskningsrådet, Stockholm, sid 72 
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utvecklingen av välfärdssamhället (och demokratin) står i korrelation med vilka spelregler det 
politiska systemet ger till yrkesmänniskorna inom välfärdssektorn.17 
 
Ytterligare en forskare på välfärdsstatens område är Stefan Svallfors, docent i sociologi vid 
Umeå universitet. Han har en riklig produktion och har bland annat skrivit ”Vem älskar 
välfärdsstaten? Legitimitet och klassintresse i svensk välfärdspolitik”, Vem älskar 
välfärdsstaten? Attityder, organiserade intressen och svensk välfärdspolitik”, ”Den stabila 
välfärdsopinionen. Attityder till svensk välfärdspolitik 1986-92”, ”Välfärdsstaten i pressen: 
en analys av tidningsrapportering om svensk välfärdspolitik 1969-93” och ”Välfärdsstatens 
moraliska ekonomi”. Hans välfärdsundersökningar tar, i huvudsak, avstamp från statistiska 
studier. I den sistnämnda boken undersöker Svallfors attitydmönster, skiljelinjer mellan olika 
samhällsgrupper, organiserade intressen och hur massmedier i Sverige påverkar och förändrar 
människors inställning till välfärdspolitiken.18 
 
Andra centrala forskare inom det välfärdspolitiska området är, för att nämna några, Gösta 
Esping-Andersen, Axel Hadenius och Bo Rothstein. 
 
Även Statens Offentliga Utredningar har på olika sätt och nivåer utrett frågan om den svenska 
välfärden, bland annat i de olika långtidsutredningar som Finansdepartementet tillsatt, och 
genom Kommittén Välfärdsbokslut (SOU 2001:79) där Joakim Palme varit ordförande. I 
januari 2003 tillsatte regeringen en kommitté med uppdrag att undersöka om den nuvarande 
samhällsorganisationen kommer att klara välfärdsåtagandet i framtiden. Ansvarskommittén 
leds av Mats Svegfors och ska avge sitt slutbetänkande år 2007.19 
 
Mer specifik forskning på prioriteringsområdet, vad gäller politisk prioritering inom 
sjukvården, ägnar sig PrioriteringsCentrum åt. För mer information, och deras publikationer, 
se http://e.lio.se/prioriteringscentrum. 
 
1.7 Disposition: 
 
Uppsatsens första kapitel innehåller en beskrivning av problemområdet och en beskrivning av 
uppsatsens syfte, frågeställningar, metod, material mm. Det andra kapitlet beskriver det 
svenska välfärdssystemets framväxt, och den debatt som idag förs gällande detta 
politikområde. Det tredje kapitlet redovisar uppsatsens teoretiska ramverk, medan det fjärde 
kapitlet behandlar det empiriska materialet. Det avslutande kapitlet innehåller en analys av 
prioriteringsarbetet vid LIO, med fokus på hur detta arbete påverkar den svenska generella 
välfärdspolitiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
17 Gustafsson Rolf Å, (2000), Välfärdstjänstarbetet – Dragkampen mellan offentligt och privat i ett historie-
sociologiskt perspektiv, Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg, sid 19 
18 Svallfors Stefan, (1996), Välfärdsstatens moraliska ekonomi, Boréa bokförlag, Umeå, sid 19 
19 www. regeringen.se 



 7
2. Välfärdspolitisk debatt 
 
2.1 Det svenska välfärdssystemet 
 
I detta avsnitt beskriver jag den svenska välfärdsstatens framväxt i ett historiskt perspektiv 
och lägger tonvikten dels på den ekonomiska utvecklingen, och dels på krisen på 1990-talet 
och dess betydelse för välfärdsstaten idag. 
 
Uppbyggnad 
Under mer än 100 år har den svenska ekonomin präglats av tillväxt, där Sverige har gått från 
att vara ett perifert fattigt land med en lågt utbildad befolkning till att under en lång tid ha 
framstått som ett mönstersamhälle med hög utbildningsnivå och ett öppet, demokratiskt 
samhälle. Grunden till detta kom med industrialiseringen, där utländskt kapital och kunnande 
startade framställningen och utvinnandet av järn och stål, och byggde upp trävaru-, varvs- och 
textilindustri. Efterfrågan från utlandet ledde till en starkt expansiv industri. I spåren av de 
utländska investeringarna började även svenska medborgare utveckla egna idéer, och kända 
företagsmärken grundades, bland andra Svenska Kullagerfabriken (SKF), LM Ericsson 
(numera Ericsson), Volvo, Aktiebolaget Gasmanufaktur (AGA) och Electrolux.20 
 
Industrialiseringen medförde även att det system som tryggat människors vardag och 
ålderdom, att de unga tog hand om sina gamla och att den äldre generationen tog hand om 
barnen, slogs sönder. Istället hade Otto von Bismarck (järnkanslern) under slutet av 1800-talet 
i Tyskland infört ett primitivt välfärdssystem för att förhindra revolutionär agitation och 
klasskamp. Hans idéer spred sig och fick stort genomslag. I Sverige infördes sjukkassor med 
visst statligt stöd, 1913 infördes folkpensionen och 1918 infördes en ny fattigvårdslag som 
ställde större krav på kommunerna.21 
 
Det stora beroendet av utländskt kunnande, och den utländska marknaden, medförde att första 
världskriget slog oerhört hårt mot Sverige på det försörjningsmässiga planet. Istället tog 
industriproduktionen fart eftersom länderna i krig (exempelvis Tyskland och Ryssland) 
behövde de svenska verkstadsindustriella produkterna. När kriget tog slut försvann emellertid 
marknaden. Industrin återhämtade sig dock, och i slutet av 1930-talet utgjorde pappersmassan 
38 % av Sveriges export. Under 1920-talet hade amerikanska idéer om rationaliseringar och 
effektivitet vunnit gehör i Sverige, och tidsstudier hade blivit populärt. Eftersom detta var 
idéer som både den politiska eliten och de breda folklagren kunde förenas kring medförde 
nyordningen att de klasskonflikter som tidigare dominerat det politiska livet under 1800-talet 
avtog, och en tid av samförstånd inträdde. Tanken var att det effektiva näringslivet kunde 
kombineras med en utveckling av den sociala välfärden. Börskraschen 1929 ledde dock till att 
arbetslösheten steg till över 20 %, men återigen blev oroligheter i omvärlden räddningen för 
många svenska företag. Hitlers upprustning ledde till att våra industrier expanderade, och 
Sverige blev ett av världens rikaste länder.22 
 
Folkhemstiden 
1925 myntades ett begrepp som lever kvar än idag och som beskriver det svenska 
välfärdssystemet – folkhemmet. Tanken var att bygga ett system som grundade sig på 
solidaritet, jämlikhet och rätten till service och förmåner.23 Under 1920-30-talet inleddes 
funktionalismen när socialdemokratin trädde in i maktens korridorer. Ny riktlinje blev 
allmännyttan, och experter skulle forma och skapa ett bättre liv för den breda massan (den 

                                                           
20 Langby Elisabeth, (1993), Vinter i välfärdslandet, Brombergs Bokförlag, sid 41 
21 Lagergren Mårten, (1988), Folkhemmets framtider, Institutet för framtidsstudier, sid 16 
22 Langby, (1993), sid 44 ff 
23 Lagergren, (1988), sid 16 
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sociala ingenjörskonsten). De ledande socialdemokraterna inom detta område var under denna 
tid socialminister Gustav Möller och makarna Myrdal (Alva och Gunnar).24  
 
Efter andra världskriget befarades en liknande utveckling som efter det första, men istället 
blev det tvärtom. Det fanns ett uppdämt konsumtionsbehov i Sverige samtidigt som våra 
konkurrentländers industri var svårt skadad, och den svenska industrin inledde en era av 
framgång. Tillväxten var snabbare än någonsin tidigare och industriproduktionen ökade med 
70 %. I början av 1960-talet var tillväxten i ekonomin 5,3 % per år.25 
 
Under 1950-talet utvecklades välfärdsstaten än mer, sjukkassor förstatligades och en 
obligatorisk skattefinansierad sjukförsäkring infördes 1955. Arbetslöshetsförsäkringen blev 
till största delen offentligt finansierad och hälso- och sjukvården byggdes ut i landstingens 
regi. Det privata vårdutbudet minskade och sjukvården blev till största del kostnadsfri. 
Folkpensionssystemet byggdes ut och ATP (allmän tjänstepension) infördes.26 
 
Under 1960-talet ökade de utländska företagen sin andel av världsmarknaden på bekostnad av 
de svenska företagen. Varvsindustrin genomlevde sin första kris, och gruv- och stålindustrin 
tappade stora marknadsandelar. I mitten av 1980-talet stagnerade industrin och produktionen 
låg på samma nivå som 1972. För första gången sedan 100 år fanns ingen tillväxttrend i 
svensk industri på ett helt decennium.27 (Om detta stämmer råder det delade meningar om, det 
finns olika skolor inom den nationalekonomiska disciplinen, där tvistefrågan gäller hur man 
definierar de olika faktorer som påverkar tillväxten i samhället. Förf. anm.) Under dessa 
decennier genomfördes en snabb utbyggnad av barn- och äldreomsorg i kommunerna. 
Handikappomsorg, missbruksvård och vården av socialt utsatta grupper utvecklades. Fram till 
1975 växte utgifterna för välfärden i snabb takt med stöd av den snabba ekonomiska 
tillväxten. Efter 1975, när den ekonomiska tillväxten sjönk, fortsatte dock välfärdsutgifterna 
att stiga.28 
 
Krisen 
När 1990-talet inleddes var arbetslösheten låg, statsbudgeten var i balans och den stora 
skattereformen förbereddes. En del bedömare såg orosmolnen som hopade sig – hög inflation, 
en urholkad konkurrenskraft, låga investeringar, arbetskraftsbrist och en regeringskris 
inträffade i ett parlamentariskt osäkert läge. Krisen brukar jämföras med 1930-talets kris och 
depression. Mellan åren 1990 och 1993 ökade den öppna arbetslösheten från att ha legat på en 
nivå av två procent till åtta procent. Under den perioden minskade sysselsättningen med mer 
än en halv miljon personer. Från 1995 har sysselsättningen minskat mest inom hälso- och 
sjukvårdssektorn och inom sociala tjänster. Arbetslösheten drabbade de unga värst, och 1994 
var var tredje ungdom i åldern 16-23 arbetslös under en del av det året. Problemen med 
ungdomsarbetslösheten var dock värre ändå, eftersom en stor del av de unga inte ens stod till 
arbetsmarknadens förfogande. Arbetslösheten drabbade även invandrare hårt, mest invandrare 
födda utom Europa, och ensamstående med eller utan barn.29 
 
Under flera år på 1990-talet ökade behovet av åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken och 
stora resurser (dock förhållandevis billiga) satsades på att se till att de arbetslösa befann sig i 
olika slags åtgärder och program.30 
 
                                                           
24 Lindberg Ingemar, (1999), Välfärdens idéer – Globaliseringen, elitismen och välfärdsstatens framtid, Atlas, 
Stockholm, sid 22 ff 
25 Langby, (1993), sid 47 
26 Lagergren, (1988), sid 16 
27 Langby, (1993), sid 46 ff 
28 Lagergren, (1988), sid 16 ff 
29 SOU 2000:3, Välfärd vid vägskäl, Socialdepartementet, sid 18 
30 Ibid, sid 18 
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Under 1990-talet ökade även den självskattade indikatorn ohälsa bland den svenska 
befolkningen. Från att ha legat på en nivå av var fjärde vuxen som upplever att deras hälsa 
inte är god, ökade andelen under decenniets första hälft medan det minskade en aning från 
mitten och framåt. Störst ökning skedde inom gruppen nervösa besvär. Noteras kan även att 
det psykiska välbefinnandet försämrades betydligt mer för de yngre, än för de äldre. Under 
1990-talet ökade även förekomsten av jäktiga arbeten och under de inledande åren ökade även 
förekomsten av psykiskt ansträngande arbeten, men dessa tenderade senare att minska något. 
Både jäktiga arbeten och psykiskt ansträngande arbeten är vanligare bland kvinnor än män.31 
 
Undersökningar av utvecklingen inom socialförsäkringsområdet under det avslutande 
decenniet på 1900-talet visar att antalet förändringar inom systemen var fler än under tidigare 
årtionden. De förändringar som skett har i huvudsak inneburit försämringar för befolkningen. 
Kvalifikationskraven har höjts, och ersättningsnivåer har sjunkit. För folkpensionssystemet 
ändrades reglerna så att man numera måste ha minst 40 års boende i Sverige för att kunna få 
full folkpension. Inom arbetsskadeförsäkringen har praxis skärpts, vilket har lett till att antalet 
ersatta arbetsskador har minskat ordentligt.32 
 
Ersättningsnivåerna inom pensionssystemet har flera gånger förändrats, och konsekvensen har 
blivit att pensionerna har blivit lägre än vad som skulle ha blivit fallet om inga förändringar 
gjorts. Sjukpenningen har också genomgått förändringar, ersättningsnivån har sänkts i tre 
olika omgångar under 1990-talet. 1998 höjde man tillbaka till 1993 års nivå. Ersättningstiden 
förändrades genom att man införde en karensdag 1993. Arbetslöshetsförsäkringen har också 
fått sina ersättningsnivåer förändrade, och fem dagars karenstid har införts. Ersättningsnivån 
inom föräldraförsäkringen har förändrats på ungefär samma sätt som sjukpenningen, och 
barnbidragen har i sin tur först fått höjda nivåer för att därefter genomgå nedskärningar. 
Flerbarnstillägg slopades, och bostadsbidragen höjdes i början av 1990-talet, för att senare 
stramas åt genom att barnlösa över 29 år inte längre fick rätt till bidrag. Även där sänktes 
ersättningsnivåerna under den senare delen av 1990-talet.33 
 
Kostnaderna för socialbidrag ökade markant under 1990-talet. Den kraftiga uppgången av 
socialbidragsuttaget har inte skett inom några speciella grupper i samhället, utan tvärtom har 
alla grupper i samhället ökat sitt bidragstagande. Under samma tid som socialbidragsuttaget 
ökat har det även skett förändringar i kommunernas regelverk. Kommunerna har blivit mindre 
generösa, och ställer större krav på socialbidragstagare och personer inom de kommunala 
arbetsmarknadsinsatserna34 
 
2.2 Sjukvården 
 
Detta avsnitt behandlar bakgrund, utvecklingstendenser och organisation av den svenska 
sjukvården som en del av det svenska välfärdssystemet. 
 
Utveckling 
På 1860-talet inrättades landstingen i Sverige. Innan dess hade sjukvården organiserats genom 
föregångaren till Medicinalstyrelsen. När landstingen bildades överfördes verksamheten vid 
de så kallades kroppssjukhusen till landstingen. 1919 överfördes även epidemisjukvården, och 
1928 instiftades en sjukhuslag som ålade landstingen att ta hand om den slutna 
kroppssjukvården. Läkarna på lasaretten hade under denna tid ingen öppen mottagning vid 
lasaretten utan drev för det mesta privat mottagning vid sidan om. Efter ett tag började man 
istället med mottagningsverksamheten på lasaretten, men den var då fortfarande i privat regi 
                                                           
31 SOU 2000:3, sid 21 
32 Ibid, sid 23 
33 Ibid, sid 24 
34 Ibid, sid 25 
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och landstinget hade inget ansvar för verksamheten. 1959 hade verksamheten vuxit så mycket 
att politikerna gav sjukvårdshuvudmännen ansvar även för läkarnas öppna mottagning vid 
lasaretten genom den nya sjukvårdslagen. 1959 överfördes långtidssjukvården och under 
mitten av 1960-talet mentalsjukvården till landstingens regi. 1972 övertogs även 
provinsialläkarväsendet, och med detta var i princip all sjukvård landstingskommunal.35 
 
1992 genomfördes den så kallade ÄDEL-reformen, vilken innebar att kommunerna skulle ta 
ett totalt ansvar för de äldres och de handikappades boende, service och vård. Detta gäller 
dock inte läkarvård som fortfarande lyder under landstingens ansvar.  
 
Under 1990-talet skedde det även stora förändringar inom styrformerna av, och ägandeformer 
av, sjukvården. Privata vårdgivare har på flera håll införts inom primärvården, och flera 
landsting har satsat på beställar-utförar modeller. Patienterna har fått ta en större del av 
kostnaderna genom att avgifterna har höjts vad gäller läkarvård, tandvård och mediciner. 
Genom att det har förekommit ökade inslag av differentierade taxor har avgifterna för 
läkarvården förändrats olika mellan landstingen, och mellan olika typer av vård. Kostnaderna 
för medicin har skjutit i höjden och fördubblats mellan 1990 och 1998. Detta beror mest på att 
läkemedelsbolagen forskat fram, och fått registrerade, ett stort antal mycket dyra läkemedel 
som fått stor genomslagskraft.36 Inom den psykiatriska vården används idag en del läkemedel 
istället för annan form av terapi, vilket har lett till att vårdplatser inom sjukhusvården 
reducerats. Istället har då läkemedelskostnaderna vuxit med cirka 11-16 procent per år under 
1990-talet. 1990 var läkemedelskostnadernas andel av hälso- och sjukvårdskostnaderna i 
Sverige 6,2 %, medan de 1996 var 13,0 %.37 
 
De äldres behov av vård ökade med 25 % i åldersgruppen 75-84 under 1990-talet. Den 
medicinsktekniska utvecklingen har lett till att allt fler operationer som tidigare bedömdes 
som svåra ingrepp på de äldre kunde utföras utan de tidigare riskerna. Störst del av ökningen 
står behandlingar inom hjärt-kärlområdet. Dödligheten har i dessa grupper minskat, och 
vårdtiderna har förkortats. Starroperationer har ökat från 30 000 till 60 000 under åren 1990-
1999. Medelålder för de starropererade ligger på ca 75 år. Operationerna utförs inte längre 
inom den slutna vården, utan sker istället inom dagkirurgin. Höftledsoperationer på personer i 
åldern 85 år och äldre har ökat från 500 1987 till 1300 1998.38 
 
För övrigt har vården i stort genomlevt en förskjutning från 52 000 slutna vårdplatser år 1992, 
till 32 700 år 1999. Störst har förändringen varit inom långtidssjukvården och psykiatrin. 
Detta var ett resultat av ÄDEL och psykiatrireformerna. Vårdtiderna på sjukhus har sjunkit 
dramatiskt, från i genomsnitt 8,5 dagar till 7,0 dagar (2001) och förklaringen till detta är att 
landstingen har effektiviserat sin verksamhet, behandlingsformerna har förändrats, den 
medicinska metodiken har också förändrats och kommunerna har övertagit en del av 
omsorgsansvaret och utvecklandet av ny teknik. Den teknik som utvecklas och forskas mest 
inom i dagsläget är telemedicin, där läkare genom bildöverföring kan ställa diagnos och följa 
upp behandlingar.39 
 
Organisation idag 
Idag är den landstingsorganiserade vården generellt uppbyggd genom primärvård, 
länssjukvård och regionsjukvård där primärvården svarar för den primära hälso- och 
sjukvården inom ett geografiskt begränsat område, och dit man med alla sorters problem med 

                                                           
35 Falk Viking, (1994), Hälso- och sjukvårdens organisation i Sverige, Studentlitteratur, Lund, sid 9ff 
36 SOU 2000:3, sid 30 
37 SOU 2001:8, sid 45 
38 Ibid, sid 43 
39 Ibid, sid 44 
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hälsan ska vända sig. I slutet av 1980-talet rekommenderade Landstingsförbundet att 
människorna inom samma landsting ska få välja vilken vårdcentral de vill gå till.40 
 
Länssjukvården är kopplad till sjukhus med specialiserad vård, dels i form av länssjukhus och 
dels i form av länsdelssjukhus. Vid ett länssjukhus finns alla de specialiteter som 
länssjukvården behöver, medan det vid ett länsdelssjukhus finns ett begränsat antal 
specialiteter. Alla landsting är inte organiserade på samma sätt, men generellt ser det ut på 
ovan nämnda sätt.41 
 
Regionsjukvården innebär att flera landsting samverkar och finansierar särskilt 
högspecialiserad vård. Inom varje region finns det då 1-2 regionsjukhus, vilka vanligen är 
universitetssjukhus. Vid dessa sjukhus bedrivs vård för speciellt svårbemästrade problem och 
för sjukdomar som uppträder så sällan att man inte kan bygga upp kunskapen om 
sjukdomarna vid länssjukhusen. Vid regionsjukhusen bedrivs även en stor del forskning och 
utveckling.42 
 
2.3 Aktuell välfärdspolitisk debatt 
 
Detta avsnitt beskriver en del av debatten om framtidens, och det nuvarande tillståndet i, 
svensk välfärdspolitik och de förändringar av systemet som behövs enligt debattörerna. 
 
Debatten om den svenska välfärdspolitiken är i allra högsta grad levande. En strid ström av 
debattböcker publiceras årligen vilka behandlar det som i ett enda ord benämns som välfärd, 
och som vi bildligt sagt kan översätta med ”hur väl vi färdas på vägen genom livet”.  
 
Stefan Svallfors menar att den ekonomiska krisen på 1990-talet ledde till en stark ökning av 
intresset för frågan om välfärdspolitikens framtid, och att sanningar som under lång tid tagits 
för givna då ifrågasattes. De politiska partierna försökte profilera sig genom förslag om 
förändringar (och försämringar) i våra trygghetssystem, medan den vanliga väljaren i sin 
vardag kände marken gunga under sig när arbetslösheten steg till rekordnivåer.43 
 
Förenklat kan vi säga att debatten om vår välfärd förs genom de traditionella vänster-
högerkanalerna i vårt land. För att precisera mer kan vi även säga att det finns två olika 
skiljelinjer i debatten, dels en traditionalistisk linje med rötter i socialdemokratin som betonar 
vårt kollektivistiska arv, och dels ett liberalt individualistiskt perspektiv som betonar den 
enskilda individens rätt till självbestämmande. Man kan även påstå (trots att många invänder 
mot detta) att det är den senare linjen som gått segrande ur striden. Svenska 
Kommunförbundet hävdar i en idéskrift från Välfärdsprogrammet att 
 

”..individen är på frammarsch i vårt samhälle. Det pågår en 
värderingsförskjutning från det kollektiva till det individuella. (…) Den 
enskilde blir allt kunnigare och mer krävande.”44 

 
Svenska Kommunförbundet söker även förklaringsorsaker till de värderingsförändringar som 
skett, och vilka processer i samhället som avgör välfärdspolitikens framtid. De listar, och 
förklarar, de orsaker och processer som de ser som allra viktigast.  
 

• Den ekonomiska krisen och förändringarna i trygghetssystemen  

                                                           
40 Falk Viking, (1994), sid 24ff 
41 Ibid, sid 24ff 
42 Ibid, sid 24ff 
43 Svallfors Stefan, (1996), sid 16 
44 Svenska Kommunförbundet, (1998), Frågor om framtidens välfärd, Stockholm, sid 14 
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• Internationaliseringen av världsekonomierna  
• Den ökade invandringen  
• En ökad fokusering från massmedia på utfallet inom välfärdssystemen  
• Graden av vidareutbildning och kompetensutveckling  
• Den demografiska utvecklingen  
• Jämställdhetsfrågan  
• Vårt accepterande av auktoriteter som nu förändrats till ett större ifrågasättande av de 

politiska institutionerna  
• Utvecklingen av tjänstesamhället 45 

 
Mauricio Rojas menar att det välfärdssamhälle som vi är vana vid, och har tagit för givet, har 
förlorat sin plats i och med den individualistiska inriktningen i vårt samhällsliv. De 
institutioner som statsmakterna byggt upp för att trygga välfärden kränker principen om alla 
människors lika värde, och han hävdar att dessa leder till nyfattigdom, utanförskap och social 
segregation. Han menar att staten istället ska satsa på ”individlösningar” där den enskilda 
medborgarens behov avgör vilka välfärdslösningar han vill använda sig av. Konkret sagt så 
ska fonder inrättas där medborgaren väljer hur, och när, han vill använda medlen. Rojas 
skriver att välfärdsstatens existensberättigande handlar om en ideologisk kamp, där vi behöver 
frigöra oss från arvet efter makarna Myrdal och inse att staten inte kan lägga livet till rätta för 
oss, utan att vi behöver en ny människosyn där vi tillåter människor att avgöra sin egen 
framtid.46 
 
Ingemar Lindberg skriver i Agoras årsbok 2000 om de växande klyftorna i samhället och en 
förlamad vänsterrörelse i Sverige, som inte förmår ta välfärdsdebatten. Han menar att de 
nyliberala krafterna i Sverige genom en stark opinionsbildning lyckats skapa ett 
värderingsskifte hos små, men inflytelserika, elitgrupper och att dessa fått socialdemokratin 
att avstå från att föra den ideologiska debatten om klassamhället. Lindberg hävdar att den 
aktuella välfärdsforskningen är förlegad, och att de teorier den bygger på inte längre är 
aktuella. Han efterlyser nya teoriramar och förklaringsmodeller som bättre förmår förklara de 
växande klyftorna i Sverige, och menar att forskarsamhällets koppling till socialdemokratin 
leder till stagnation. Istället krävs en starkt internationaliserad vänsterrörelse som klarar av att 
samarbeta för att lyckas påverka kapitalets makthavare och att fackföreningsrörelser åter, över 
nationsgränserna, kan mobilisera gemensamma krafter.47 
 
Nanna Kildal beskriver en förändring av attityderna till välfärdssystemen då fler och fler 
politiska beslut under 1990-talet inriktade sig på den hjälpsökandes motprestation. För att 
exempelvis erhålla socialhjälp avkrävs en arbetsinsats, och Kildal menar att det svenska 
välfärdssystemet ändrat riktning. Från en ”idé om universiella sociala rättigheter som ska 
omfatta alla (till) en idé om kontraktuella rättigheter som hämtats från marknadens 
ekonomiska transaktioner”.48 För att undvika problemen med ett selektivt välfärdssystem, när 
det generella är på väg att gå under, propagerar Kildal för ett införande av en basinkomst för 
alla. Hon menar att man genom detta neutraliserar de risker som uppstår när man idag förlitar 
sig på att arbetsmarknaden ska lösa försörjningsproblematiken.49 
 
 
 
 
                                                           
45 Svenska Kommunförbundet, (1998), sid 96ff 
46 Rojas Mauricio, (1999), Välfärd efter välfärdsstaten, AB Timbro, Stockholm, sid 75ff 
47 Lindberg Ingemar, (2000), i Agoras årsbok Den glömda krisen, Agora, Stockholm, sid 7ff 
48 Kildal Nanna, (2000), i Den nya sociala frågan – om arbete, inkomst och rättvisa, red Nanna Kildal, 
Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg, sid 9 
49 Ibid, sid 13ff 
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3. Teori 
 
3.1 Välfärdsstat och rättvisa 
 
I detta avsnitt utgår jag från Bo Rothsteins politisk-filosofiska tankegångar i boken ”Vad bör 
staten göra?” i vilken han tar hjälp av flera rättviseteoretiker, bland annat Ronald Dworkin 
och John Rawls. Jag behandlar deras rättviseteori lite mer ingående. Jag tar även upp en del 
tankegångar från Amartya Sen och Michael Walzer. Syftet med avsnittet är att få en filosofisk 
bakgrund till organisering av välfärdssystem. 
 
Mitt val av att använda mig av en normativ diskussion i analysen kan givetvis ifrågasättas, 
och jag är medveten om att det ställer stora krav på den teoretiska delen och framför allt på 
den empiriska delen av uppsatsen. Jag anser att Bo Rothstein, som i sin bok ”Vad bör staten 
göra? ” från 2002  hävdar att det finns stora problem med att diskutera välfärdspolitik utan att 
samtidigt diskutera rättviseaspekter ur ett normativt perspektiv50, har redovisat en klar grund 
för detta förhållningssätt. Rothstein hänvisar till att det är ett krav på anständighet att den som 
analyserar välfärdspolitik redovisar sina normativa utgångspunkter, och han menar att de 
offentliga institutioner som granskas är en del av en moralisk ordning som inte kan förstås om 
man inte visar vilka normativa grunder de står uppställda på. Han fortsätter med att beskriva 
hur utvecklingen inom samhällsvetenskapen har gjort att det skett en avsevärd specialisering 
inom och mellan de olika vetenskapsgrenarna, och att forskarna snävat in sina områden så 
mycket att analyserna de presterar blir begränsade och inskränkta. Rothstein påpekar att om vi 
ska kunna uttala oss på ett mer generellt sätt om välfärdspolitikens framtid måste 
specialiseringen upphöra och forskarna våga bredda sina kunskaper. Han menar att en 
normativ analys kan ske ”utifrån vissa grundläggande principer om vilka det förhoppningsvis 
kan finnas en omfattande enighet, (och) finna goda argument för att vissa ståndpunkter följer 
logiskt på dessa grundprinciper”.51 Rothstein anser att om man som forskare tänkt sig att dra 
slutsatser om hur framtiden kommer att gestalta sig så krävs det att forskaren kombinerar en 
empirisk och en normativ analys.  

 
”Om man skall säga något om framtiden måste givetvis både frågan om 
”bör” och frågan om ”kan” besvaras i analysen. Det är i ett sådant 
sammanhang meningslöst att diskutera vad staten bör göra, frikopplat från 
vad den faktiskt kan – och det är högst olämpligt och oetiskt att enbart söka 
besvara frågan om vad staten kan göra utan att reflektera över om den också 
bör.52 

 
I grund och botten kan man säga att synen på hur välfärden i ett samhälle ska organiseras 
separeras genom ett kollektivistiskt och ett individualistiskt perspektiv. Det kollektivistiska 
karaktäriseras (åtminstone i Sverige) av att man ser folkhemmet som grundstommen i 
välfärdsstaten, där man genom politiska grepp och program förverkligar drömmen om det 
goda livet för medborgarna så att dessa upplever en ekonomisk trygghet och en social 
omvårdnad. Genom den representativa demokratin organiserar medborgarna tillsammans med 
varandra ett system med utbud av tjänster och förmåner, som tillfredsställer medborgarnas 
behov på ett solidariskt och rättvist sätt. Till skillnad mot detta ser det individualistiska 
perspektivet staten som en intervenerare som helst av allt ska hållas kort, och framför allt 
hållas utanför de enskilda medborgarnas privata liv. Genom att staten intervenerar i folks liv 
görs dessa människor hjälplösa, och förlorar sin ekonomiska autonomi. I detta synsätt frodas 

                                                           
50 Rothstein Bo, (2002), Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik, SNS Förlag, 
Stockholm, sid 7 ff 
51 Ibid, sid 11 
52 Ibid, sid 15 
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byråkratin, vilken ger den parlamentariska makten mycket liten möjlighet att styra statens 
verksamhet.53 
 
Rothstein menar i sin bok ”Vad bör staten göra?” att staten har att följa två principer i sitt 
förhållande till medborgarna som de facto är omöjliga att leva upp till på samma gång. Dels så 
ska staten tillåta den enskilda människan att fullfölja sitt livsprojekt på sina egna villkor, och 
att staten inte ska bry sig om vad detta livsprojekt går ut på. Denna princip kallas 
autonomiprincipen. Och dels ska staten vägleda och gå i bräschen för en sund livsföring, 
enligt den kommunitära principen. Flera rättviseteoretiker, bland annat Ronald Dworkin och 
John Rawls har funderat kring dessa frågor, och Dworkin menar att staten ska behandla 
medborgarna med lika omtanke och respekt.54 Enligt Dworkin är detta den mest 
grundläggande av statens skyldigheter gentemot medborgaren, och teorin om lika omtanke 
och respekt utgör kärnan i hans rättviseteori. 
 
Ronald Dworkin 
Med lika omtanke menar Dworkin att staten har en fullständig skyldighet att dela sina resurser 
jämlikt eftersom ingen människa är värd mer än någon annan, varje person har lika stor 
förmåga att känna vanmakt, ilska och frustration och har samma förmåga att lida. Med lika 
respekt menar Dworkin att staten inte får förhindra eller begränsa medborgarna när de väljer 
vilka livsprojekt de vill utföra, bara därför att majoriteten inte gillar de val vissa medborgare 
gör. Grundtanken är att alla människor är fullt på det klara med vad som är bra för deras liv, 
och hur de ska agera för att uppnå sina mål. Statens uppgift är istället att se till att 
medborgarnas möjligheter att fullfölja sina livsprojekt inte kolliderar, så att den enes 
möjligheter menligt inverkar på den andres.55  
 
Den rätt till likabehandling som Dworkin förespråkar, innebär inte att staten har till uppgift att 
fördela sina resurser lika till alla medborgare vid olika tidpunkter i livet. Inte heller kan man i 
Dworkins teori finna något stöd för hur stora statens fördelningspolitiska visioner ska vara, 
eller vilken nivå vad gäller social trygghet samhället ska tillhandahålla. Istället menas med 
rätten till likabehandling att medborgarna ska bli behandlade som jämlikar, och att varje 
persons intressen ska behandlas lika fördelaktigt som någon annans intressen.56 
 
Det Dworkin utreder i den bok Rothstein hänvisar till, (A matter of principle, 1985 (ny utgåva 
2001)), är liberalismens grundläggande rättviseidé. Dworkin beskriver dagsaktuella 
socialpolitiska frågor i USA, exempelvis den höga arbetslösheten bland den svarta 
befolkningen i vissa städer och den stora andelen fattigas bekymmer. Problemet, som 
Dworkin verkar uppfatta det, är att liberalismen tidigare verkat för en marknadsstyrd modell 
där utbud och efterfrågan möts och verkar i samklang. Men, som Dworkin skriver, i den 
riktiga världen existerar inte de utgångslägen som krävs för att en modell ska lyckas. 
Människor har olika förutsättningar på grund av ras, härkomst, kön osv. Istället behöver den 
äkta liberalen acceptera att staten korrigerar marknaden med hjälp av olika program, och att 
detta innebär ett intrång i människors privata liv.57 Dworkin skriver ”There is therefore no 
such thing as the perfectly just program of redistribution.”58 Han föreslår att den liberala 
staten ska pröva en generell fördelningspolitik för att kunna möta de två grundläggande 
principerna på bästa möjliga sätt, och menar att även om de som felaktigt gynnas av en sådan 
politik får tillgång till något de egentligen inte borde ha, är vinsten för de som är i behov av 
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56 Rothstein Bo, (2002), sid 39ff 
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fördelningspolitiken större och mer i överensstämmelse med tanken om lika omtanke, vilket 
uppväger nackdelarna.59 
 
Bo Rothstein, om den kommunitära principen 
Den motsatta principen, den kommunitära, hävdar att staten har en skyldighet att upprätthålla 
vissa grundläggande moraliska och etiska ställningstaganden. Staten har även en skyldighet 
att förklara för medborgaren vad denne bör sträva efter i sitt liv. Synsättet innebär att man ser 
på medborgarna som en kollektiv sammanslutning som behöver råd och vägledning, och att 
det finns vissa värderingar som är vägledande. Exempelvis ska man premiera och arbeta för 
jämställdhet, social jämlikhet, den kristna moralen och den nationella kulturen. Det 
gemensamma goda uppnås om vissa livsstilar motarbetas, såsom drogmissbruk och 
brottslighet.60 
 
Det svårförstådda med själva resonemanget om de olika principerna är egentligen att det inte 
finns något som enbart är vitt, eller något som enbart är svart. En rättsstat i en västerländsk 
demokrati innehåller en mix av dessa principer, så och i Sverige. I vår grundlag finns 
principen om autonomi genom vår rätt till fri åsiktsbildning, respekten för alla människors 
lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet och religionsfriheten. 
Samtidigt har vi ett system där staten på olika nivåer agerar kommunitärt och premierar vissa 
organisationer som arbetar för ”goda” ändamål – nykterhetsrörelser, idrottsverksamhet, fred 
och solidaritet med tredje världen. Men som Rothstein i sin bok framhåller så fungerar tanken 
om demokrati och dessa båda principer som två enheter som verkar jämbördigt. Tanken om 
allmän och lika rösträtt framhäver den enskilda människans förmåga att fatta egna avgörande 
beslut (autonomiprincipen), och tanken om ett folkstyre genom majoritetsprincipen står i 
samklang med den kommunitära principen. Rothsteins uppfattning är att det i svensk politik 
varit mer regel än undantag att den kommunitära principen överskuggat autonomiprincipen 
när det gäller konkret genomförd politik. Historiskt sett så har ju den svenska staten som sagt 
premierat organisationer som verkat för goda moraliska principer, och den offentliga 
servicesektorn har till stor del byggts upp efter samma koncept. Byggnader som inrymmer 
skolverksamhet, daghem eller äldreomsorg har sett lika ut i hela Sverige, och verksamheten 
som bedrivits inom väggarna har fastställts på central politisk nivå. Den enskilda personens 
möjlighet att påverka verksamheten har generellt sett varit obefintlig.61 
 
John Rawls 
John Rawls har i sitt verk ”En teori om rättvisa” argumenterat för två rättviseprinciper som 
kan ligga till grund för en stats inrättande av sina politiska institutioner. Dessa är:  
 

1. ”alla ska ha samma rätt till det mest omfattande system av 
grundläggande friheter som är förenligt med att andra har ett liknande 
system av för alla lika stora friheter.  

2. sociala och ekonomiska ojämlikheter ska ordnas så att de både a) 
rimligtvis kan väntas vara till allas fördel, och b) är knutna till 
befattningar och ämbeten som står öppna för alla.”62 

 
Rawls skriver att den andra principen handlar om rättvisa som skälighet, och menar att de 
institutioner vi inrättar både ska följa, och vägleda, människan i sökandet efter det goda. Hur 
vi gemensamt agerar genom våra politiska institutioner ger alltså en bild av tillståndet i 
samhället. Om vi finner att vi behandlas med rättvisa och respekt av staten är det även 
sannolikt att vi som privatpersoner agerar på samma sätt, vilket ger till följd att vi efterlämnar 
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ett institutionellt arv till kommande generationer som motsvarar det ideal vi har försökt att 
uppnå. Han menar att valet av hur vi upprättar våra ekonomiska arrangemang i samhället 
måste grundas på moraliska och politiska grunder, och att hänsynen till effektivitet blir 
underordnat.63 Fortsättningsvis hävdar Rawls att hans rättviseprinciper har sitt värde i en 
någorlunda idealiserad värld, och menar därför att principerna behöver en stabiliserande 
faktor – prioriteringsregler. Dessa är:  
 

1. ”Rättviseprinciperna ska rangordnas lexikaliskt och de grundläggande 
friheterna kan därför begränsas endast för frihetens skull. Det förekommer 
två fall: a) en mindre omfattande frihet måste stärka hela det frihetssystem 
som är gemensamt för alla b) en ojämlikt fördelad frihet måste vara 
acceptabel för dem som har den mindre friheten.  
2. Den andra rättviseprincipen går lexikaliskt före effektivitetsprincipen och 
principen att den sammanlagda nyttan ska maximeras, och skäliga 
möjligheter går före differensprincipen. Det finns två fall: a) en ojämlikhet i 
fråga om möjligheter måste förbättra möjligheterna för dem som har sämre 
möjligheter; b) en överdrivet hög grad av sparande måste sammantaget 
mildra bördan för dem som bär den.”64 

 
Rawls menar att människor i ett välordnat och rättvist samhälle endast kan acceptera 
inskränkningar av sina grundläggande friheter när sociala förhållanden påverkar rättigheterna 
negativt, så att alla medlemmar i samhället kan uppnå samma grad vad gäller frihet.65 En av 
Rawls mer berömda formuleringar handlar om det han kallar för ”okunnighetens slöja”. För 
att på ett teoretiskt plan kunna diskutera hur människor uppfattar rättvisa krävs att man 
föreställer sig att människan agerar bakom en slöja av okunnighet. Detta innebär att hon, 
eftersom hon inte vet sin egen position, är beredd att förhandla fram överenskommelser om 
samförstånd och rättvisa som gynnar alla.66 
 
Bo Rothsteins slutsats 
Den slutsats som Rothstein drar av resonemangen kring de olika principerna blir att den 
förstnämnda – autonomiprincipen – är den som bäst stämmer överens (efter vissa 
modifikationer) med en modern form av demokratisk stat. Han menar att själva grundidén om 
lika omtanke och respekt innebär ett skydd för den personliga integriteten. 
 

”Om vi inte själva respekterar autonomiprincipen utan anser att vi skall använda 
staten för att påtvinga andra människor våra värderingar, har vi ingen garanti för 
att det motsatta inte skall hända.”67 

 
Men om samhället ska kunna leva upp till idén om lika omtanke och respekt måste man även 
fundera över hur staten ska kunna ge de enskilda medborgarna resurser till att kunna välja sina 
livsprojekt och kunna överväga vad som är bäst för dom själva, och hur ska statens resurser 
fördelas mellan alla medborgare på ett så korrekt och rättvist sätt utan att sätta gränser för vad 
resurserna ska användas till?  
 
Amartya Sen 
Amartya Sen tillför ytterligare ett perspektiv, och kritik, till Rawls och Dworkins principer. 
Sen argumenterar mot Rawls differensprincip, och Dworkins uppfattning om jämlikhet, i och 
med att Sen förespråkar begreppet positiv frihet. Han ställer sig frågan om varför det är så 
viktigt att han inte hindras från att göra något och menar att den grundläggande frågan istället 
                                                           
63 Rawls John, (1996), sid 253ff 
64 Ibid, sid 291 
65 Ibid, sid 500 
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67 Rothstein Bo, (2002), sid 60 
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skulle vara om han kan, eller inte kan, göra detta. Tanken om negativ frihet innebär att 
exempelvis staten (eller den samhällsform som råder) inte ska hindra människor från att 
fullfölja sina livsmål, eller utöva sina friheter. Sen tar ett exempel med om en person kan 
hindra en annan från att misshandla en tredje person genom att använda en fjärde persons 
telefon, vilket den fjärde personen skulle ha nekat till om han varit närvarande, så är det rätt, 
och moraliskt riktigt, att använda telefonen. Sen menar att positiv frihet karaktäriseras av våra 
individuella förmågor, och att det är just vår förmåga att kunna göra något som bör tillskrivas 
ett värde i ett välfärdssamhälle. Han hävdar att både Rawls och Dworkin misslyckas med att 
tillföra ett moraliskt resonemang till välfärdsteorin, och att människors funktionsförmåga har 
ett egenvärde som bör inkluderas i diskussionen om rättvisa.68 
 
Michael Walzer 
 
Michael Walzer betecknas som en ”annorlunda politisk filosof”.69 Hans författarskap präglas 
av konkreta exempel med kritik av välfärdsstatens utveckling, och även om hans främsta 
exempel härrör sig från USA kan mycket av det han uttrycker sägas vara universiellt. Walzers 
teori om rättvisa utgår från tanken att det inte de facto finns några fördelningsproblem, 
eftersom allt som produceras har skapats av oss själva, och därför fördelas enligt våra egna 
sociala spelregler. Han använder sig av uttrycket sammansatt jämlikhet. Med detta menas att 
rättvisa inte är ett på förhand givet fenomen, utan att den skapas inom varje del av samhället. 
Walzer menar att rättvisa har att göra med jämlikhet, och att likhet inför lagen inom 
rättsväsendet inte kan jämföras med jämlikhet inom vården. Han anser att den värsta typen av 
orättvisa är när personer i maktställning tillskansar sig fördelar av producerade nyttigheter, 
exempelvis när politiker genom beslut får egna ekonomiska fördelar.70 Walzer tar flera av 
sina exempel och tankegångar från hälso- och sjukvården, där han menar att den 
gemensamma omsorgen både är generell och partikulär. Den är generell på grund av att det är 
offentliga medel och resurser som används, och partikulär i och med att det är enskilda 
individer som använder den. Han menar även att den kollektiva omsorgen är omfördelande, 
och riktar i detta kritik mot John Rawls tankar om ”okunnighetens slöja” – att om människor 
inte vet vilken social ställning de har eller har några sociala uppfattningar så skulle dessa välja 
en jämlik fördelning av nyttigheter. Walzer menar att detta resonemang är alltför enkelt. 
Enligt Walzer har människorna slutit sig samman för att, när faror hotar oss, kunna söka hjälp 
från gemenskapen och i takt med att den enskilda individens, och kollektivets, förmågor 
förändras så förväntar vi oss även en utveckling och förändring av hjälpinsatserna.71 Walzer 
menar att i dagens samhälle är ”hög livslängd ett social erkänt behov”72 och att det behovet 
har lett till att samhället har en moralisk skyldighet att tillgodose den enskilda individens 
önskemål om god omsorg. Detta innebär att påfrestningarna för den gemensamt anordnade 
omsorgen ökar, och Walzer hävdar att frågan om organiseringen av sjukvården alltid kommer 
att vara föremål för politisk diskussion och kamp mellan särintressen.73 
 
3.2 Generellt - selektivt 
 
Enligt Rothstein spelar de politiska institutionerna, exempelvis ett socialförsäkringsprogram 
eller ett skattesystem, en roll för hur normer bildas i samhället. Han menar att institutionerna 
påverkar hur politiska aktörer ser på vad som är moraliskt försvarbart handlande. Rothstein 
menar att det är de politiska institutionerna som skapar sociala normer i samhället, och inte 
tvärtom, att det är våra sociala normer som skapar våra politiska institutioner. Detta innebär 

                                                           
68 Sen Amartya, (1993), i Idéer om rättvisa,  Tidens idéserie, ePan, Stockholm, sid 122ff 
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att statens legitimitet, eller vilket stöd medborgarna ger den offentliga politiken, bygger på 
(här citerar Rothstein Margaret Levi) tre olika villkor: 
 

• medborgarna måste känna tro till att själva programmet är rättfärdigt, 
• medborgarna måste ha uppfattningen att övriga medborgare också är solidariska och 
• medborgarna måste uppleva ”proceduriell rättvisa”, att de känner sig delaktiga, 

upplever politiker och tjänstemän som opartiska och neutrala och att de själva känner 
sig respektfullt behandlade.74 

 
Det avgörande för vilken uppsättning sociala normer som finns i ett samhälle grundar sig i 
och med detta på hur de politiska institutionerna är utformade.  
1. Det första villkoret leder, enligt Rothstein, till att det är svårt att legitimera selektiva 
välfärdsprogram, eftersom selektiviteten innebär att det ska gynna vissa grupper. Om ett 
sådant program ska vinna gehör krävs att de politiska beslutsfattarna vågar föra en moralisk 
diskussion om vad staten bör göra, och kan motivera sitt val med någon sorts rättviseteori. 
Rothstein kallar detta för villkoret om substantiell rättvisa.75 
 
2. Det andra villkoret, som berör medborgarnas uppfattningar om varandra, handlar om att de 
enskilda medborgarna måste känna tillit till att alla medborgare ställer upp på programmets 
krav, och deltar efter egen förmåga. I idealfallet kan en kollektiv uppslutning ske genom 
hänvisning till den allmänna moralen, men mer vanligt är att det åstadkoms genom att man 
skapar effektiva kontrollmekanismer. 
 
3. Det tredje villkoret, om proceduriell rättvisa, handlar om hur ett välfärdsprogram 
genomförs. Om medborgarna inte upplever att själva programmet i sig är rättfärdigt kan de 
försöka ställa sig vid sidan om. Ett exempel är skattesystemet, en medborgare kan anse att 
systemet i princip är konstruerat på ett rättfärdigt sätt, men ändå försöka undandra sig skatt för 
att systemet i praktiken skulle vara orättvist.76 
 
Rothsteins tes 
Rothstein visar, med hjälp av statistik och refererad litteratur, hur den svenska generella 
välfärdspolitiken leder till social jämlikhet, i komparation med andra västliga kapitalistiska 
demokratier. Hans tes är att det dualistiska sambandet mellan en stark socialdemokrati och 
starka fackföreningar leder till en allmän acceptans för omfördelning mellan inkomstgrupper, 
och att den svenska socialdemokratin har varit speciellt skickliga på att attrahera väljare både 
från arbetarklassen, och från den växande medelklassen.77 Rothstein menar att just 
medelklassens acceptans av en generell välfärdspolitik är av avgörande betydelse, eftersom 
omfördelningseffekten i skattesystemet inte spelar någon roll för deras del. De betalar lika 
mycket i skatt som de får tillbaka i bidrag eller service. Istället måste den förda politiken 
vinna deras gillande genom att antingen serviceutbudet anses vara av god kvalité, 
lättillgängligt eller ha en inriktning som människor accepterar, eller att människor ser den 
generella välfärdspolitiken som en framtida försäkring om något oförutsett inträffar. Enligt 
Rothstein är även medelklassen den ekonomiskt mest känsliga gruppen, och väljarmässigt 
största, vilket innebär att den socialdemokratiska politiken måste ta hänsyn till medelklassens 
egennytta vid utformningen av välfärdssystemen.78 Men, som Rothstein påpekar, att förklara 
den svenska välfärdsstatens generella inriktning enbart med hjälp av egennyttan, ett 
rationalistiskt perspektiv, bör nog undvikas. Istället infaller sig ett resonemang kring idéerna 
om lika omtanke och respekt, vilka har behandlats tidigare. Staten bör då behandla 
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medborgarna med lika omtanke och respekt, och att ge dom förutsättningar för att kunna göra 
självständiga val. Rothstein menar att de politiska krafter som då vill förändra den generella 
välfärdspolitiken möts av ett stort dilemma, i och med att den moraliska argumentationen som 
måste till strider mot principen om likafördelning.79 
 
Moral och etik 
I detta uppstår diskussionen om moral och etik, som enligt Rothstein blir mer svårbemästrad 
när det handlar om selektiv välfärdspolitik. Han menar att eftersom det i det selektiva 
systemet finns en inbyggd kontrollapparat där någon (tjänsteman eller politiker) ska avgöra 
vilka som är berättigad till en förmån, uppstår en diskussion bland den välanpassade delen av 
befolkningen om huruvida de som erhåller förmånen verkligen var berättigade till den. 
Rothstein anser att frågan om vilka som kommer i åtnjutande av förmånerna överglänser 
frågan om hur rättfärdigt systemet är. I det generella systemet ifrågasätts inte individens 
integritet, utan diskussionen kan då föras på ett djupare plan, vad kan vi göra och vad bör vi 
göra.80 
 
3.3 Teoretisk ram 
 
Det teoretiska ramverk jag kommer att använda mig av i analysen i kapitel fem kommer att 
utgå från begreppen individuellt kontra kollektivistiskt välfärdssystem, med fokus på det 
selektiva och det generella. Bo Rothsteins åsikt är att en diskussion om välfärdspolitik är 
svårmanövrerad, utan ett avstamp i rättviseteori. Därför får Ronald Dworkins tankar om 
statens skyldighet att behandla medborgarna med lika omtanke och respekt, John Rawls idéer 
om statens ansvar för värdegrunden i det institutionella arvet, och Bo Rothsteins tankar om 
hur politiska institutioner formar sociala normer i samhället utgöra den bas jag eftersträvar för 
en normativ diskussion om vår generella välfärdspolitik i Sverige. Jag avser att 
problematisera exemplet från LIO genom en diskussion om moral och rättvisa i samhället.  
 
Genom att koppla samman den teoretiska diskussionen om rättviseaspekter på välfärdspolitik 
med den historiska bakgrunden i kapitel två, önskar jag klarlägga den politiska basen för 
välfärdspolitik i Sverige. För att exemplifiera problemet med förändringar i välfärdssystemen 
används beslutet om politiska prioriteringar i LIO. Sammankopplingen mellan dessa tre 
avsnitt hoppas jag ger läsaren en förståelse för svårigheterna med politiska beslut som berör 
moral- och rättviseuppfattningar i samhället. Analysen i det avslutande kapitlet syftar inte till 
att avge någon lösning på prioriteringsproblemet, utan till att (förhoppningsvis) ge läsaren ett 
ökat intresse för frågor kring välfärdspolitik, och dess framtid.  
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4. Empiri 
 
4.1 Bakgrund  
 
Under början av 1990-talet tillsatte regeringen en utredning om hälso- och sjukvårdens 
framtid i Sverige, den sk Prioriteringsutredningen, vilken leddes av Jerzy Einhorn (kd). Deras 
slutbetänkande, Vårdens svåra val (SOU 1995:5) ledde fram till en proposition som riksdagen 
ställde sig bakom i april 1997. I propositionen fanns riktlinjer om prioriteringar inom hälso- 
och sjukvården, vilka baserade sig på tre viktiga grundläggande principer; 
människovärdesprincipen, behovs-solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. 
Den innehöll även prioriteringsgrupperingar, där exempelvis vården av livshotande akuta 
sjukdomar återfinns i grupp 1 och prevention och rehabilitering återfinns i grupp 2. Riksdagen 
fattade även beslut om att göra vissa tillägg i hälso- och sjukvårdslagen, vilka skulle 
återspegla dessa principer (den etiska plattformen). Förutom detta gav riksdagen 
Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla riksdagens riktlinjer, och de tillsatte även en särskild 
nationell delegation för att följa tillämpningen av de etiska riktlinjerna.81 
 
Den särskilda nationella delegationen, även kallad Prioriteringsdelegationen, lämnade sitt 
slutbetänkande i januari 2001, och redovisade hur de fullgjort sitt uppdrag. Bland annat 
arbetade de med att försöka sprida så mycket information som möjligt om prioriteringar i 
vården till alla berörda, medborgare, politiker och professionen. De har även utvärderat hur 
sjukvårdshuvudmännen i Sverige arbetar med frågan. Genom enkäter ställda till 
sjukvårdshuvudmännen har de kunnat konstatera att intresset för prioriteringsfrågan varit 
differentierat.82 Mest intresse har landstingen visat, medan kommunerna upplevt det som 
”svårare att omsätta riksdagens beslut i det konkreta arbetet.”83 Även bland landstingen har 
intresset eller engagemanget för att omsätta riksdagens riktlinjer i det dagliga arbetet varit av 
skiftande karaktär. Vissa landsting, exempelvis Landstinget i Östergötland, arbetade aktivt 
med frågan genom att införa en långsiktig och omfattande förändringsprocess.84 (Mer om 
detta i nästa avsnitt) 
 
Prioriteringsdelegationens slutsats blev att det praktiska prioriteringsarbetet kräver en lång 
process för att de etiska principerna ska bli förankrade hos dem som berörs, de politiska 
företrädarna, allmänheten, patienter och personal. Ansvaret för detta ligger hos den politiska 
organisationen i landsting och kommuner. Prioriteringsdelegationen menar även att 
instrumentet med prioriteringar ska tas till som en absolut sista åtgärd. Eftersom prioriteringar 
de facto innebär att bortval kan komma att göras, att patienter och verksamheter väljs bort 
eller att vård och behandlingar skjuts upp eller senareläggs, är det en absolut nödvändighet att 
andra åtgärder utförs först för att klara av en bristsituation. Delegationen uttrycker det som så 
att: 

 
”sjukvårdshuvudmännen måste se över sin verksamhet, skapa utrymme i 
organisationen för omfördelningar av resurser och personal så att 
prioriteringar som innebär verkliga bortval inte blir nödvändiga.85 

 
För att det långsiktiga arbetet ska lyckas krävs även att besluten som politikerna fattar är 
förankrade hos professionen, och att professionen kan acceptera besluten. Det förutsätter även 
en ömsesidig lojalitet så att de gemensamt accepterade besluten kan försvaras, om de senare 
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ifrågasätts. Delegationen hänvisar också till att patienterna måste uppleva att de fått möjlighet 
till delaktighet i prioriteringsarbetet, där patientorganisationerna borde få spela en roll.86 
 
4.2 Landstinget i Östergötland och deras modell 
 
De intervjuade partiföreträdarna benämns i fortsättningen enligt deras partibeteckningar, 
exempelvis socialdemokraten som S och moderaten som M osv. 
 
Sedan valet 2002 styrs landstinget i Östergötland (LIO) av en koalition med 
socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Dessa satt även i koalition 
mandatperioden innan. De borgerliga styrde landstinget under perioden 1991-1994, men har 
sedan dess suttit i opposition. LIO har under lång tid arbetat med frågan om öppna 
prioriteringar inom vården. Redan i mitten av 1990-talet startades ett medicinskt 
programarbete, vilket innebär att professionen tar fram ett medicinskt underlag för att 
analysera symptom och sjukdomar, medan politikerna har engagerat sig i programgrupper där 
syftet är att möta patienter och anhöriga. Flera av de intervjuade har vittnat om hur populärt 
detta arbete är. FP berättade att uppdraget innebar att man både får träffa professionen och 
patienter, medan MP tyckte att det både var intressant och psykiskt jobbigt i och med att det 
ibland innebar möten med exempelvis cancersjuka barn och deras föräldrar. S uppfattade att 
patienterna tyckte att det var positivt med kontakten med politikerna. Flera av de intervjuade 
nämnde även att politikerna gärna ville hålla sig kvar vid detta uppdrag efter att de slutat i 
landstingsfullmäktige. 
 
Politikernas uppgift i prioriteringsprocessen är, enligt LIOs modell, att ansvara för den 
horisontella prioriteringen. De ska fatta beslut om resurser ska omfördelas från en 
sjukdomsgrupp till en annan, eller mellan olika verksamhetsområden. För att de ska kunna 
fatta sådana beslut krävs att underlaget håller en hög kvalité. Politikerna har stöd av två 
checklistor där frågor ställs, exempelvis: Ifrågasätts eller kränks principen om människors lika 
värde? Innebär förslaget att kvarvarande resurser ges till de mest behövande, de med de 
svåraste sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten? Påverkas tillgängligheten för grupper 
som kan ha större svårighet att få sina vårdbehov tillgodosedda än andra människor?87 

 
Den medicinska professionen har arbetat fram underlaget för sjukdomsgrupperna som är 
indelade i stora sjukdomsgrupper, exempelvis cancersjukdomar, mag-tarm och psykisk 
ohälsa. För varje sjukdomsgrupp finns en medicinskt sakkunnig som kan bryta ned, och 
förklara, svårigheter för de politiska företrädarna. Inom varje sjukdomsgrupp har sedan 
patientgrupper och vårdinsatser rangordnats (från 1 till 10) i vertikalt led för att återspegla den 
etiska plattform som Prioriteringsutredningen angav. På plats ett inom gruppen hjärtsjukvård 
återfinns exempelvis akuta tillstånd, där det finns stor risk för förtida död om inte insatser 
utförs. På plats nio återfinns klaffsjukdom hos patienter som, samtidigt, lider av en annan 
allvarlig sjukdom med förväntad kort överlevnad. Med detta menas att effekten av en 
klaffoperation bedöms som liten, att det finns stor risk med operationen och att kostnaden 
bedöms som hög. Dessa vertikala rangordningslistor är endast ett verktyg för professionen, 
och man kan säga att den prioritering som förut utfördes av professionen, som i kraft av sin 
kompetens bedömde vilka åtgärder som skulle sättas in, nu har blivit nedtecknade.88 
Rangordningslistorna har även inneburit att vissa behandlingar helt, eller delvis, tagits bort ur 
det offentliga utbudet. Ett exempel är steriliseringar av fullt friska kvinnor som ej längre 
önskar bli gravida eller operation av missprydande åderbråck, som inte innebär medicinska 
problem. 
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Exempel sjukdomsgrupp: 
 
Cancer                                                                       Rörelseorganen 

 
 
Figur 1. Figuren beskriver hur professionen (pil 2) prioriterar vertikalt inom sjukdomsgrupperna medan 
politikerna (pil 1) prioriterar mellan sjukdomsgrupperna. 

 
 

Under hösten 2002 fick samtliga centrumchefer inom LIO uppdraget att utarbeta 
rangordningslistor för sin verksamhet enligt de principer som redovisats ovan, och att 
överlämna dessa i maj 2003. Därefter gick de medicinska rådgivarna genom materialet. I april 
2003 fick produktionsenhetscheferna i uppdrag att utarbeta konsekvensbeskrivningar för hur 
en generell kostnadssänkning på 10 % skulle påverka verksamheten, och att utarbeta olika 
scenarier för rationaliseringar och strukturförändringar genom ökad länssamverkan. I 
september 2003 presenterades förslagen om hur LIO skulle spara in 300 miljoner kronor på 
generella sparbeting, strukturförändringar och att genomföra sin första prioriteringsprocess.89 
De konsekvensbeskrivningar som presenterades för de politiska företrädarna uppges av de 
intervjuade som väldigt skiftande i kvalitén. Noteras kan även att samtliga partier, utom 
kristdemokraterna, ställt sig bakom beslutet att genomföra prioriteringsprocessen. I övrigt 
fattades beslutet om sparförslaget av hälso- och sjukvårdsnämnden i oktober 2003.90  
 
Stödet för prioriteringar 
C berättade att de ställde upp bakom att man måste prioritera men att de hade varnat för att 
inte gå för snabbt fram, eftersom man då riskerade att slarva bort de erfarenheter politikerna 
skaffat sig. M sa att beslutet att ställa sig bakom prioriteringarna grundade sig i 
förhoppningen att en dag komma till makten, och vetskapen om att även moderaternas modell 
krävde prioriteringar. M sa även att det kändes bättre att vara med och påverka så att det 
kunde bli så bra som möjligt för östgötarna, istället för att ”stå utanför och tjura”. 
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I detta sammanhang kan nämnas att den moderata partiföreträdaren fattade ett beslut om att 
ställa sig bakom majoritetens förslag, vilket kritiserades inom det egna partiet. Denna kritik 
har lett till att moderaterna i juni 2004 hoppade av samarbetet kring prioriteringarna.  

 
”Hade min partigrupp helt fått bestämma över mig hade dom ju sagt att jag 
inte skulle vara med, men jag stod på mig ganska mycket. (m) 

 
”Stormen” i massmedia 
I slutet av oktober 2003 fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om utbudsminskningar 
(enligt prioriteringslistorna) där cirka 50 stycken åtgärder på länssjukvårdsnivå ingick. Den 
totalt sparade summan uppgick till 37,6 miljoner kronor. Samtidigt fattades besluten rörande 
omstruktureringen av vården i länet, vilket gav upphov till en folkstorm. Massmedia 
rapporterade bland annat om att akuten på Vrinnevisjukhuset i Norrköping skulle stänga viss 
verksamhet, och att förlossningsverksamheten på Motala lasarett skulle flyttas till Linköpings 
Universitetssjukhus. Detta gav upphov till starka reaktioner hos allmänheten, som i insändare 
uttryckte sin oro och sitt missnöje med landstingspolitikerna. Aktionsgrupper bildades, och 
krav på folkomröstningar ställdes. Namnunderskrifter för detta ändamål samlades in, men 
landstingsfullmäktige avslog kravet. I Norrköping ställdes det krav på en kommunal 
folkomröstning i frågan (trots att frågan föll utanför den kommunala kompetensen). Efter 
många turer genomfördes en folkomröstning ändå i kommunen i samband med valet till EU-
parlamentet, och en övervägande majoritet av de röstande svarade ja till att de kommunala 
politiska företrädarna skulle uppmana landstingsföreträdarna att ompröva sitt beslut angående 
akuten i Norrköping. Frågan om prioriteringar i vårdutbudet försvann i den heta debatten om 
omstruktureringarna i länet. Samtidigt blossade en nationell debatt upp om just prioriteringar, 
och socialminister Lars Engqvist hävdade att prioriteringarna i landstinget i Östergötland 
stred mot hälso- och sjukvårdslagen. Detta uttalande drogs tillbaka sedan ministern fått tid på 
sig att sätta sig in i frågan. 
 
Reaktionen på ”stormen” och summan av besparingarna 
Frågan till de intervjuade blev hur det kändes att debatten om prioriteringar försvann till 
förmån för omstruktureringarna. V berättade att de står för det beslut som fattats, men att det 
var ett misstag att de tog för många beslut på en gång. Det blev för mycket för folk att förstå, 
och reaktionen upplevde V som konstig. MP berättade att ekonomin krävde snabba åtgärder, 
men att det kändes som att det gjordes i ”halvpanik”. MP upplevde det som märkligt att 
nyhetsrapporteringen på lokal och regional nivå handlade om strukturförändringarna, medan 
det på riksnivå uteslutande handlade om prioriteringarna. S menade att det var negativt att 
folk inte uppfattade prioriteringsbeslutet som en fördelning av resurser, utan satte det i 
samband med besparingarna. S sa även att prioriteringsbeslutet fick en helt annan 
uppmärksamhet nationellt än lokalt, då det för östgötarna bara var strukturförändringarna som 
var i fokus. C menade att de, som alla andra, var mest sura på omstruktureringarna och att de 
upplevde det som problematiskt att majoriteten drev igenom omstruktureringen i strid med 
medarbetarna. FP berättade att de vid gruppmöten och med kommunföreträdare försökt lyfta 
frågan om prioriteringar, men att det bara var strukturförändringarna som debatterades. FP sa 
att det kändes lite ”avigt” eftersom det vore mer intressant att diskutera prioriteringarna, men 
att oron bland partimedlemmar för omstruktureringarna gjorde att frågan drunknade. M 
berättade att det inte kändes så dramatiskt med prioriteringsbeslutet, eftersom de ansvariga 
inom professionen presenterat det som att det inte var något problem. Sedan, när det blev en 
sådan fokusering på omstruktureringarna, så kändes den debatten mer angelägen bland 
medlemmarna. M upplevde även att hela prioriteringsarbetet var väldigt ekonomifixerat och 
att de spontana kommentarer som kom, exempelvis från Vårdförbundet, istället kritiserade att 
politikerna borde ha omprioriterat mer i verksamheten.  
 
Den summa av besparingarna som utgjordes av prioriteringar, 37,6 miljoner, har flera av de 
intervjuade kommenterat.  Inom vänsterpartiet i länet blev reaktionen att det handlade om för 
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lite pengar, medan C uppgav att det, trots allt, inte ens handlade om 37,6 miljoner kronor. 
Istället var det så att flera av de åtgärder som satts upp på prioriteringslistan inte utfördes på 
grund av personalbrist och annat. Ms uppfattning var att det inte var rätt metod man använde 
sig av, och att det inte fungerade i praktiken. KD berättade att prioriteringsbeslutet fått allt för 
stora konsekvenser, och att det var onödigt att oroa så mycket för så lite.  
 
4.3 Politiska reaktioner 
 
De intervjuade benämns såsom tidigare enligt deras partibeteckningar. 
 
Ytterligare en fråga till de intervjuade berörde hur de respektive partigrupperna i länet och de 
centrala partiledningarna reagerade över beslutet om prioriteringar. Frågan var intressant med 
anledning av den nationellt massmediala uppmärksamhet beslutet fick, och med anledning av 
att beslutet inom vissa partier kunde anses vara kontroversiellt. I praktiken öppnar beslutet om 
prioriteringar för en större privat vårdmarknad, i och med att efterfrågan på det utbud som 
begränsas inom den offentligt finansierade vården fortfarande kvarstår, och kan leda till att 
människor väljer att själva finansiera behandlingen. I detta uppstår en problematik gällande 
människors egen förmåga att betala, vilka har råd och vilka har inte råd, och i förlängningen 
kan diskussionen föras om vad vi gemensamt ska finansiera i vårt välfärdssystem.  
 

• Reaktionen inom vänsterpartiet 
V berättade att det blev mycket diskussioner inom partigruppen i länet och att det ställdes 
många frågor som var svåra att svara på. Det hade också förekommit intern kritik i 
Östergötland om att landstingsföreträdarna var dåliga på att förmedla vad beslutet skulle 
innebära. Gruppen blev inbjuden att i partiets verkställande utskott informera och förklara vad 
de hade gjort. Vänsterns partigrupp i landstingsförbundet var närvarande, och V berättade att  

 
”de som håller på med landstingspolitik förstod vad vi hade gjort, men 
verkställande utskottet var inte lika positiva. De sa att vi hade gått för långt 
och att vi hade urholkat vår sjukvårdspolitik.”  

 
V berättade att det fanns en oro i partiet bland dom som inte sysslar med sjukvårdspolitik. 
Gällande frågan om beslutet öppnar för en större privat marknad inom sjukvårdssektorn sa V 
att det var naturligt med den konsekvensen. V menade att det är mer orättvist än att man bara 
har rätten till att stå i kö och att aldrig få åtgärden utförd, medan det är en realitet att vissa 
kommer att ha råd medan andra inte har det. 

 
V berättade att privata vårdgivare är en känslig fråga inom partiet, men att Vs egen inställning 
är att vi, i det nuvarande systemet, vet att det finns dom som inte får vård, och att det är bättre 
att säga det rent ut.   

 
V berättade vidare att vissa i gruppen ansåg att det skulle kännas bättre med skattehöjningar, 
och att debatten om prioriteringar kommer att vara renande för många partier. Inom Vs parti 
fanns det även en oro för att behöva ta den här debatten en gång till, när det nya 
prioriteringsbeslutet skulle tas i juni 2004.91 
 

• Reaktionen inom socialdemokratin 
S berättade att partigruppen i landstinget insåg vilket svårt arbete det var, och att det kändes 
som att alla närmade sig frågan med stor ödmjukhet. S hade en del synpunkter på hur 
informationen kring arbetet hade skötts, och att de ”läckor” som uppstått till lokalpressen 
under sommaren 2003 var av ondo. S berättade att partigruppen blev överraskade av att det 
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stod i tidningarna att akuten i Norrköping skulle stängas, och att de inte hade några svar till 
massmedia när journalisterna ringde. Partigruppen var inte informerad i det läget, utan det var 
professionen som utarbetade förslagen tillsammans med tjänstemännen. S menade att oron 
som då väcktes bland allmänheten var ett resultat av att tjänstemän ”läckte” information, och 
S ansåg att det var ett illojalt sätt att arbeta i en politikerstyrd organisation. S hade förståelse 
för att man försöker mobilisera krafter för att värna en verksamhet men att det inte var rätt sätt 
att hantera frågan. S tyckte även att det var oprofessionellt gjort från politiskt håll att lägga ut 
det ostrukturerade prioriteringsunderlaget på nätet. Inom partigruppen fanns det olika åsikter 
om detta, men S egen åsikt var att det inte var schysst mot tjänstemännen. 

 
S berättade även att det inte var landstingets ekonomi som var huvudorsaken till att 
prioriteringsprocessen sattes igång under hösten. Av intervjun med S framgår att det ”skarpa 
läge” som inträffade i landstingets ekonomi var den utlösande faktorn, men att det istället var 
ideologiska orsaker som var huvudorsak. S menade att det inte hade funnits någon egentlig 
politisk styrning på hur pengarna fördelades, och att det var viktigt att politikerna tog sitt 
ansvar. När välfärdssystemet urholkas är det speciellt viktigt att det finns politiska krafter som 
är beredda att prioritera för att värna de psykiskt sjuka, de äldre multisjuka och barnen.   

 
S menade att i det egoistiska samhälle vi lever i idag är det ännu viktigare, att både på ett 
politiskt och ideologiskt sätt, arbeta med prioriteringar. Att det handlar om att verkligen värna 
de svaga grupperna. S upplevde den modell som LIO arbetar med i prioriteringar som väldigt 
lyckad, och menade att den var nödvändig för att klara en del av välfärden i Östergötland. S 
berättade att det kändes bra att de hade gjort det här, även om det skulle innebära politiskt 
självmord. Även om det blir ett annat parti som styr nästa mandatperiod så är S nöjd, eftersom 
S tror att de har lagt grunden till någonting bra. 
 

”Men sen finns det människor inom alla partier som tycker att såna här 
beslut kan vi inte ta, för då klarar vi inte nästa val. För mig kan inte ett 
beslut grundas på att vi ska vinna nästa val. Jag är för mycket realist för 
det.” 

 
På frågan om den privata vårdmarknaden svarade S att det redan idag finns en sådan, och att 
det inte var något konstigt med det. Det tråkiga var istället om människor förlorade tilltron till 
den offentliga vården och försäkrade upp sig för sådant som landstinget skulle göra.92  
 

• Reaktionen inom miljöpartiet 
MP berättade att det kändes svårt att bedöma de listor som professionen utarbetat, eftersom de 
som politiker inte hade den medicinska kunskapen. MP berättade vidare att enskilda 
medlemmar kritiserat beslutet på partiets interna datanätverk, men från centralt håll fick 
beslutet inte någon större reaktion. Istället har det funnits ett intresse av att få veta mer om hur 
resurser kunde sparas genom prioriteringar, och vilken reaktion som kommit från 
professionen. MP ansåg också att det kändes konstigt att allmänheten inte tagit kontakt för att 
framföra kritik.  

 
”…men jag kan inte dra mig till minnes att några andra, förutom anhöriga, 
varit i kontakt. (…) Det har inte ens varit mycket debatt om 
strukturförändringar som skapade ännu mer debatt, jag har inte ens fått 
frågor om det.”  

 
MP menade att det upplevda ointresset kan bero på att MP är fritidspolitiker, och inte är så 
känd som heltidspolitikerna. I miljöpartiet finns en positiv syn på att det kommer in fler 
privata aktörer på sjukvårdsmarknaden, men att landstinget måste ha kontroll över dessa. 
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Partiet är oroliga för att den framtida vården ska vara en ”plånboksfråga”, och MP menade att 
det var viktigt att stävja en utveckling där privata försäkringar spelar en roll för vilken kvalitet 
man får i vården. MP menade att privata aktörer kan ge inspiration till de offentliga utövarna 
så att dessa kan ge ett bättre bemötande i verksamheten. 

 
MP upplevde även själva grundtanken i de öppna prioriteringarna som väldigt viktig. Den 
som har mest behov ska få gå före, men att alla ska ha rätten till en behandling förr eller 
senare. MP trodde även att allmänheten stödde idén. 

 
MP menade att det var ett dilemma att det var det dåliga ekonomiska läget i LIO som gjorde 
att man startade den första prioriteringsomgången. Med hänvisning till rättviseaspekten 
menade MP att politiska prioriteringar redan borde ha införts tidigare. För ett antal år sedan 
när ekonomin i landstinget var i ordning var det svårt att motivera nedskärningar, men MP 
ansåg att politikerna borde spara pengar under de goda åren, för att kunna satsa lite mer när 
det är dåliga tider. 

 
 ”Så fort det blir kärva tider så ska man spara, då känns det som att man 
fördjupar krisen.”93 

 
• Reaktionen inom moderaterna 

Som har nämnts tidigare blev det starka reaktioner inom partiet när den moderata företrädaren 
valde att ställa sig bakom beslutet om prioriteringar. M berättade att det inte fanns någon 
större förståelse från centralt håll, men att de överlät beslutet till M. Partiet gick inte aktivt 
emot partiföreträdarens beslut men de valde att gå ut med en helt annan linje. 

 
Även i den lokala partigruppen blev det starka reaktioner när beslutet väl var ett faktum. 
Innan dess hade den moderata företrädaren återrapporterat till partigruppen vad som var i 
görningen, men upplevt det som att gruppen inte hade så mycket att säga om prioriteringarna. 
De hade istället bara ”suttit och gapat”, eftersom det för partigruppen framstod som så 
orealistiskt att landstinget skulle genomföra en sådan åtgärd. M berättade även att 
partikollegor ute i landet undrat ”vad i helvete” de höll på med. 

 
När M berättade om prioriteringsbeslutet i intervjun verkade det som att M var mest kritisk 
till hur man använt prioriteringsverktyget. M menade att det saknades en teoretisk bas och att 
flera av dom inblandade i beslutet inte har en teoretisk bakgrundskunskap, att det kändes som 
att flera av de inblandade inte förstått var beslutet skulle landa när det väl omsattes till 
praktik. M påpekade att det finns tjänstemän i LIO som varit drivande i prioriteringsdebatten, 
och att dessa personer arbetat aktivt för att föra prioriteringarna från ett teoretiskt plan till det 
praktiska. Det har även varit så att landstingets ledning har haft en önskan om att vara först 
med någonting annorlunda och nytt, och att andra landstings filosofi ofta är att avvakta, att 
låta andra gå före. Den inställningen, menade M, fanns inte hos LIO. 

 
M berättade även att det funnits andra drivkrafter, än de rent ekonomiska, till att man startade 
prioriteringarna. Det hade funnits en vilja under lång tid att förändra organisationen i 
landstinget, men att politikerna inte lyckats med detta. M menade även att de 
rangordningslistor som professionen arbetat fram borde användas på annat sätt, att det var ett 
bra verktyg för de ute i verksamheten till att kunna bedöma och granska sitt arbete, men att 
det inte borde vara ett politiskt instrument. M beskrev de partipolitiska skillnader som finns 
mellan de styrande i landstinget och moderaterna, men att det kändes bättre för M att agera 
inom det nuvarande systemet, istället för att blunda för det som är här och nu. Ms kritik mot 
majoriteten i LIO handlade mest om att M ansåg att de misskött prioriteringsinstrumentet.94 
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• Reaktionen inom folkpartiet 
FP menade att grunden till de öppna prioriteringarna i LIO bygger på de klassiska liberala 
principerna; humanism, tolerans och människovärdesprinciper. Enligt FP så har folkpartiet 
haft väldig glädje av det medicinska programarbetet, och att kunskapen har ökat bland 
ledamöterna. Folkpartiet har ställt upp på besluten om prioriteringar och strukturförändringar 
eftersom de anser att det finns ett starkt behov av att förändra den svenska hälso- och 
sjukvården. Enligt FP råder det en snedfördelning mellan primär- och länssjukvård där större 
resurser borde satsas inom primärvården, och att huvudproblemet inom svensk hälso- och 
sjukvård är att vi har alldeles för många specialiserade läkare (ex kirurger/ortopeder) jämfört 
med allmänläkare.  
 
FP menade att orsaken till att den svenska sjukvården lider av dålig ekonomi är att 
statsmakterna inte skjutit till medel. Den svenska sjukvården har inte fått mera pengar 
relaterat till den övriga ekonomin, utan BNP-andelen av hälso- och sjukvård har legat stilla 
under 10 – 15 år medan den i andra länder har ökat dramatiskt. FP ansåg att det var beklagligt 
att frågan om statsmakternas funktionssätt inte diskuterades, utan att landstingen fick klä skott 
för mycket av den kritik som riktats mot statens dåliga hushållning med resurser.  

 
För folkpartiets del finns det inget problem med fler privata aktörer på vårdmarknaden, men 
de vill ha en generell välfärdspolitik på så sätt att hälso- och sjukvården ska vara 
skattefinansierad. Det ska vara lika rätt för alla på lika villkor. Men FP berättade att 
folkpartiets inställning är att man inte kan blunda för att det offentliga systemet inte har råd att 
utföra precis allting, utan att privata aktörer kan utföra det som inte är prioriterat i det 
skattefinansierade systemet. Från det centrala hållet inom folkpartiet hade FP inte hört så 
mycket, utan efterlyste istället en central linje i prioriteringsfrågan. FP ansåg att det var 
angeläget för folkpartiet att fundera mer över prioriteringarna, och trodde att den debatten var 
på gång inom partiet.95 
 

• Reaktionen inom centerpartiet 
För centerpartiets del var frågan om behovet av prioriteringar ingen stor fråga. Partigruppen 
hade varit helt införstådd med att efterfrågan och behoven skulle vara större, än de resurser 
som fanns att tillgå i ett framtidsperspektiv. Att riksdagen fattat beslutet om prioriteringar var 
också ett starkt skäl till att engagera sig i frågan. C hade varit delaktig i uppstarten av 
prioriteringsarbetet i LIO och deltog aktivt i de arbetsgrupper som funnits. Partigruppen 
menade att prioriteringsarbetet skulle handla, inte om att välja bort, utan om att lyfta fram och 
sätta före. Med detta menades att arbetet skulle fokuseras på att framhålla de grupper som var 
i allra störst behov av vård. C berättade att gruppen hade reagerat mot att diskussionen mest 
verkade handla om vad landstinget inte skulle göra i fortsättningen, istället för att fokuseras 
på vad man skulle göra. C ansåg att politikernas prioriteringsarbete behöver mer diskussion 
angående de principer de ska arbeta efter, och C ställde sig tveksam till hur mycket 
politikerna egentligen ska besluta om. 

 
Från medlemmarnas sida har debatten varit väldigt sansad, enligt C. Det har inte varit så 
mycket ifrågasättande, utan mer en öppen debatt. Medlemmarna har uttryckt att de tycker att 
det är bra att partiet diskuterar frågan. Gällande omstruktureringsbeslutet hade centerpartiet en 
annan uppfattning än det som majoriteten förespråkade, och i detta har C känt ett stöd från 
medlemmarna. På centralt håll har frågan om prioriteringar diskuterats, och det har varit 
blandade åsikter för och emot. C berättade att partimedlemmar ute i landet ofta har undrat vad 
det är som händer i Östergötland, och att C fortfarande möts av kommentarer som: ”Jaha, du 
är från Östergötland, aha…” På frågan om detta har lett till att det har startat en debatt inom 
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partiet sa C att det fanns en sådan. C upplevde det som att det fanns en nyfikenhet och en 
diskussionslust kring prioriteringsfrågan. 
 
Centerpartiet är inte negativt till att fler privata vårdgivare kommer in på marknaden, men 
anser att det är viktigt att det finns en kontrollapparat för dessa. I Östergötland har 
centerpartiet uttalat sig om att man inte är beredd att sälja ut några sjukhus eftersom man ser 
sjukhusen som strategiska produktionsresurser, men att man inte är främmande för att privata 
vårdgivare verkar inom dessa sjukhus. C sa sig vara helt övertygad om, vid en försäljning av 
sjukhusen, att det exempelvis inte skulle bedrivas någon akutsjukvård vid Motala lasarett 
eftersom det inte är en lönsam verksamhet. Och detta skulle politikerna inte kunna hindra om 
man sålde ut sjukhusen.  
 
C:s egen inställning är att hälsa kommer att vara en av de saker som människor i framtiden 
kommer att efterfråga, på alla plan, och menar att om man skulle förhindra privata 
entreprenörer i vårdsektorn skulle vi i Sverige inte vara delaktiga i en av dom mest växande 
branscherna i framtiden.96 
 

• Reaktionen inom kristdemokraterna 
Kristdemokraterna var det enda parti som röstade emot prioriteringar i LIO. De föreslog 
istället en skattehöjning på 20 öre, och KD menade att behovet av rationaliseringar inom 
vården funnits länge, men att majoriteten redan hösten 2002 uttalade sig om att de skulle 
ordna så att ekonomin och vården skulle gå ihop. När sedan det föreslagna sparförslaget på 
300 miljoner kronor kom i juni 2003 kände sig kristdemokraterna tvungna att föreslå 
skattehöjning, med avsikten att landstinget skulle få tid på sig att analysera 
förändringsförslagen. KD menade även att det var fel att föreslå så kraftiga besparingar, utan 
att personalen fick tid på sig att sätta sig in i situationen.   

 
Kristdemokraterna hörde sig även för vad medlemmarna tyckte, och fick det intrycket att man 
var beredd att betala mer för just vården. En annan viktig aspekt för kristdemokraterna att 
säga nej till prioriteringarna, var att de ansåg det vara fel av politiker att blanda sig i 
professionens bedömning av vad som ska prioriteras. KD sa att det var i mötet med patienten 
som professionen skulle göra bedömningen av vad som skulle göras eller inte göras. På frågan 
om hur kristdemokraterna i LIO ställde sig till Prioriteringsutredningens slutsatser, med Jerzy 
Einhorn (kd) i spetsen, och hur detta rimmade med att de här sa nej till prioriteringar, menade 
KD att Prioriteringsutredningen fokuserade på den enskilda individen, och att politikernas 
uppgift är att få ett så bra underlag som möjligt för att kunna göra beställningar inom vården. 
Från centralt håll har nog diskussionerna kommit mer i efterhand och, som KD uppfattat det, 
anser de att kristdemokraterna i LIO gjort rätt som ställt sig utanför. KD berättade även att 
kristdemokraterna inte har något emot privata entreprenörer inom vårdsektorn, men att 
behandlingarna som blir utförda av dessa ska ske på samma grundval som i den offentliga 
vården. Att det endast är de som hamnat på väntelista som ska kunna vända sig till privata 
utförare. KD menade att om det fanns resurser inom vården, eller hos privata utförare, för att 
utföra behandlingar på de som står i kö kunde detta göras mot en självkostnadsavgift.97 

 
4.4 Beslutets påverkan på välfärdsutbudet 
 
Alla de intervjuade fick även frågan om de kunde tänka sig att det arbetssätt som LIO har 
arbetat med prioriteringar kan överföras till andra delar inom välfärdssystemet (exempelvis 
skola eller rättsväsende), och hur de såg på landstingens framtid. Svaren blev mycket 
blandade, men genomgående var att ingen trodde att landstingen kommer att vara 
organiserade på exakt samma sätt som de är idag. Det var heller ingen som ville att staten 
                                                           
96 Intervju centerpartist 040513 
97 Intervju kristdemokrat 040510 



 29
skulle ta över vårdverksamheten. De intervjuade var övertygade om att Östergötland, i ett 
sådant scenario, inte skulle ha kvar tre sjukhus i regionen. Moderaten ansåg visserligen att 
debatten om vilken nivå som skulle ta hand om vården, vilken hörts nationellt efter LIOs 
beslut om prioriteringar, varit uppfriskande och nödvändig.  Folkpartisten menade att 
moderaterna, näringslivet och Timbro genom årens lopp lyckats få med sig opinionen i sin 
strävan att avskaffa den regionala nivån i Sverige. På så sätt har dessa bäddat för ett 
förstatligande av huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården, och FP anser att detta är 
olyckligt. 
 
Flera av de intervjuade ansåg att arbetssättet med att redovisa prioriteringar öppet borde 
kunna överföras till andra delar i välfärdssystemet, men att det skulle kunna stöta på problem 
rent juridiskt. Centerpartisten menade att det var ett problem för LIO att det bara fanns hälso- 
och sjukvård i uppdragsbeskrivningen. Om LIO istället var organiserat lite mer likt Västra 
Götaland, där det ingår exempelvis kollektivtrafik, skulle LIO kunna prioritera mellan olika 
verksamhetsområden, istället för endast inom ett område. C menade att det i ett ekonomiskt 
svårt läge vore bättre att föra över pengar från kollektivtrafik (eller andra områden) till 
vården.  
 
Vänsterpartisten menade att det vore ärligare mot befolkningen att politikerna på alla nivåer i 
samhället öppet redovisade de ställningstaganden de gör. V menade även att människor idag 
inte vet hur man påverkar de beslut som fattas, när exempelvis polisen nedprioriterar viss 
verksamhet – vart ska man vända sig? Ska man klaga hos kommunalrådet eller hos Göran 
Persson? 

 
Socialdemokraten (liksom flera av de övriga intervjuade) tog upp själva kärnfrågan i 
resonemanget – vad ska det offentliga egentligen syssla med? S menade att privata utförare 
idag tar över arbetsuppgifter från det offentliga utan att det föregås av ett politiskt 
ställningstagande, och nämnde som exempel att väktarbolag tar över polisiära arbetsuppgifter. 
Kristdemokraten ansåg att eftersom samhället är väldigt föränderligt bör processen med 
frågor kring prioriteringar i välfärdsutbudet ske uppifrån och ned, och att det är viktigt att 
rikspolitiker för debatten i och med att det handlar om en fråga om legitimitet för 
välfärdssamhället. Moderaten menade att det fanns ett systemfel i dagens välfärdssystem 
eftersom det totalt sett finns väldigt mycket resurser som inte utnyttjas alls, eller på fel sätt, 
och att frågetecknet var om man över huvud taget ska börja ta bort något innan man utnyttjat 
resurserna på bästa sätt. 
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5. Analys 
 
5.1 Prioriteringarna i LIO 
 
Bakgrunden till beslutet om de öppna prioriteringarna i LIO härrör sig initialt ur ett 
riksdagsbeslut. I riksdagsbeslutet uppställdes vissa principer som skulle ligga till grund för 
hur prioriteringar inom sjukvården skulle göras. De tre principerna var 
människovärdesprincipen, behovs-solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen, 
och dessa skulle följas i nu nämnd ordning. Politikerna i LIO var tidigt ute med att införa ett 
arbetssätt som i förlängningen skulle leda till politiska prioriteringar, eller horisontella 
prioriteringar, enligt LIOs modell. Flera politiker har i intervjuerna vittnat om hur populärt 
uppdragen inom de olika arbetsgrupperna har varit, och slutsatsen av initialarbetet är att det 
har funnits en konsensus om behovet av horisontella prioriteringar. Ingen av de intervjuade 
politikerna har opponerat sig mot tanken bakom beslutet. 
 
Men i slutänden har ändå oenighet uppstått. Flera politiker har uttalat sig om att beslutet om 
prioriteringar fattades alldeles för snabbt, och att beslutet om att ”sjösätta” 
prioriteringsinstrumentet inte borde ha tagits i samband med de stora strukturförändringarna. 
Den politiska majoriteten i LIO ansåg att prioriteringarna skulle ingå som en del av 
beslutspaketet, i syfte att minska underskottet i landstingets budget. Prioriteringsdelegationen, 
vilken tillsattes i samband med riksdagsbeslutet 1997, skrev i sitt slutbetänkande att det vid en 
bristsituation i landstingen var absolut nödvändigt att andra åtgärder utförs först innan 
prioriteringsinstrumentet används, eftersom prioriteringar innebär bortval eller att vård och 
behandlingar skjuts upp.98 I detta kan troligen kritik riktas mot LIO. För att medborgarna ska 
kunna känna förtroende för, och ställa upp bakom, de principer som ska ligga till grund för 
prioriteringarna hade processen med införandet av arbetssättet troligen fått en bättre start om 
beslutet inte hade fattats i samband med strukturförändringarna. Frankt sett, så är 
prioriteringsbeslutet så mycket viktigare för vår gemensamma välfärd än beslut om vilka 
läkare som ska utföra gipsningar av brutna ben, och vart dessa behandlingar ska utföras. 
Politiskt sett, så ”dödades” debatten om vilka vi ska prioritera inom sjukvården genom 
sammanblandningen av besluten. Detta kan synas mycket olyckligt med tanke på att en debatt 
om dessa frågor vore önskvärd i samhället.  
 
Det är även anmärkningsvärt att det också funnits en oenighet inom partierna huruvida det är 
rätt, eller orätt, av politikerna i LIO att införa en egen prioriteringslista. I så skilda partier som 
vänsterpartiet och moderaterna har de intervjuade politikerna vittnat om att de fått kritik från 
dels centralt håll, och dels från de egna partidistrikten. Flera av de intervjuade har berättat att 
partikollegor ute i landet varit både nyfikna och tveksamma. Reaktionen från de egna 
medlemmarna har istället varit sparsam, och i intervjuerna framkom det en förståelse för 
detta. Medlemmarna har haft fullt upp med att reagera mot strukturförändringarna, vilket 
inneburit att politikerna fått koncentrera sina resurser till att möta behovet av information runt 
detta istället. 
 
Är det möjligt att, ur ett rättviseteoretiskt perspektiv, hävda att förändringarna av utbudet av 
hälso- och sjukvård i Östergötland leder till en större rättvisa för patienterna?  
 
Michael Walzer beskriver hälso- och sjukvården som ett generellt system, men även 
partikulärt eftersom det är enskilda människor som blir patienter. Den svenska hälso- och 
sjukvården har alltid varit generell. Vi har kunnat vända oss till sjukvården, när helst och av 
alla anledningar, och fått vård och behandling utefter det behov vi haft. Även om flera 
politiker vittnat om det tidigare kösystemet, där patienter fått vänta hur länge som helst eller 
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aldrig fått den behandling de velat ha, så har ändå möjligheten funnits. Idag innebär 
prioriteringslistan de facto att vissa behandlingar inte längre utförs inom det offentligt 
finansierade sjukvårdssystemet.  
Flera nutida debattörer menar att den enskilda människan i större utsträckning än tidigare 
själva vill fatta beslut om vad för sorts vård man vill ha, eller vilket skyddsnät man behöver. 
Men är det verkligen med sanningen överensstämmande? Eller finns förklaringen till 
ointresset för prioriteringslistan i det ökade ”politikerförakt” som undersökningar på senare 
tid uppvisat? Kommunförbundet har under hösten 2004 redovisat en undersökning som pekar 
på ett lågt förtroende för kommunpolitiker, och i Norrköpings Tidningar uttalar Johanna 
Lampinen, projektledare vid Kommunförbundet, att kommunpolitikerna får stå till svars för 
vad landstingspolitikerna beslutar, eftersom många medborgare inte vet vilka som beslutar om 
vad.99 Medborgarnas svaga förtroende för politikerna kan i så fall ge upphov till en osäkerhet 
inför sin egen framtid, vilket i sin tur ger upphov till att medborgaren misstror varje beslut 
som förändrar status quo. Detta förhållande kan, i värsta fall, leda till en olycklig utveckling 
med politiker som inte vågar fatta kontroversiella beslut, och en valmanskår som röstar ”med 
fötterna”. 
 
Det statliga dilemmat 
Bo Rothstein beskriver den kollektivistiska grundsyn som under lång tid funnits i Sverige vad 
gäller organiseringen av välfärden. Genom politiska program har staten påtagit sig ett ansvar 
för medborgarnas väl och ve, och grundtryggheten, som varit omfattande, har varit generell i 
samhället. Enligt Rothstein så har den svenska välfärden präglats av den kommunitära 
principen – vilken hävdar statens skyldighet att upprätthålla vissa moraliska och etiska 
ställningstaganden. Som exempel på detta kan nämnas det statliga alkoholmonopolet och ett 
ytterlighetsfall – Socialstyrelsens kampanj om 6-8 skivor bröd om dagen. Ronald Dworkin 
menar att staten ska behandla alla medborgare med lika omtanke och respekt. Att behandla 
alla medborgare med lika respekt, hävdar Dworkin, innebär att staten inte får hindra 
människor att välja sina egna livsprojekt. Men han menar även att staten måste ta ett ansvar så 
att människans egna förutsättningar inte blir ett hinder för personens möjlighet att klara sig i 
samhället. Denna uppfattning poängteras än starkare av Amartya Sen som menar att 
människans funktionsförmåga är av största betydelse vid ett resonemang om rättvisa och 
moral. Den syn vi i Sverige stått för är, enligt flera av teoretikerna och debattörerna, under 
press och förändras i takt med att omvärlden ”tränger sig på”. Den allmänna meningen bland 
de intervjuade politikerna i LIO är att förändringar i ekonomi, teknik och medicin leder till 
behov av organisatoriska förändringar. Majoriteten av de intervjuade anser också att det vore 
olyckligt med en statlig inblandning i sjukvårdsområdet. Från landstingshåll är man idag 
beroende av statens ekonomiska medel, men vill inte att staten ska reglera innehållet i 
landstingens verksamhet. Detta leder till ännu ett dilemma för det kollektivistiska samhället, 
för om staten endast ska fungera som en fördelare av medel saknas möjligheten att fungera 
som en enande kraft i etiska och moraliska ställningstaganden. Det resonemanget leder oss 
tillbaka till frågan om rättvisa i hälso- och sjukvården. 
 
Med Dworkins ord – behandlar staten medborgarna med lika omtanke om sjukvården i 
Östergötland skiljer sig från sjukvården i Dalsland? Eller med Rawls ord – är det möjligt att 
som privatperson agera på ett rättvist och respektfullt sätt, om man som invånare i 
Östergötland upplever att staten behandlar sina medborgare olika beroende på var man bor i 
landet? Även om man kan argumentera för att principerna bakom prioriteringsbeslutet baserar 
sig på rättvisa och jämlikhet, så ligger problemet troligen i det selektiva införandet (och det 
selektiva utförandet). Som testpilot för ett nationellt projekt vore troligen LIOs beslut alldeles 
riktigt, men det finns inga statliga direktiv som säger att just fula, missprydande åderbråck 
inte ska opereras i framtiden i Sverige i det offentligt finansierade hälso- och 
sjukvårdssystemet. Och frågan är om medborgarna i Sverige är beredda att införa en selektiv 
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hälso- och sjukvård, där politiker och tjänstemän ska avgöra vilka som ska, eller inte ska, få 
vård? 
 
5.2 Vår gemensamma välfärd 
 
Påverkar beslutet om prioriteringar Sveriges välfärdssystem? Avsnitt två och tre i denna 
uppsats har haft till uppgift att redovisa den historiska utvecklingen av vårt välfärdssystem, 
och de värdegrunder det har sitt ursprung i. Att diskutera välfärd utan att diskutera moral och 
rättvisa ter sig ganska meningslöst, även om många kanske anser begreppen vara ”luddiga”. 
Åtminstone moral kan ses som ett begrepp som ändrar karaktär beroende på den tid vi lever i, 
och kanske just därför är det intressant att analysera prioriteringsbeslutets eventuella påverkan 
på vårt välfärdssystem. 
 
Krisen på 1990-talet förändrade inte bara de ekonomiska spelreglerna för Sveriges del, utan 
gav även utrymme för ett mer individualistiskt samhälle. De ekonomiska svårigheterna för 
medborgarna, i kombination med neddragningarna inom trygghetssystemen, innebar för 
många att de inte längre kunde förlita sig på att staten ”tog hand” om dem. Istället kände sig 
många tvungna att genom egna val, eller genom individuella försäkringslösningar, trygga sin 
ålderdom och sina sjuk- och arbetslöshetsperioder. Många talar om att ett egoistiskt samhälle 
breder ut sig där den enskilda personen ser om sitt eget hus och varken har tid, råd eller lust 
att engagera sig i aktiviteter som är inriktade på ”oegennytta”. 
 
I grund och botten kan man säga att beslutet om prioriteringar i LIO utmanar tanken om ett 
egoistiskt samhälle genom den värdegrund beslutet bygger på. Förutsättningarna för att de 
tidigare redovisade principerna ska uppfyllas är att de som de facto ska utföra 
prioriteringarna, vare sig det är professionen i sitt dagliga arbete eller politikerna när de fattar 
beslut om hur resurserna ska fördelas, verkar från ett perspektiv av ”oegennytta”. De ska 
uppfattas som fullständigt neutrala och rättvisa. I detta kan man hänvisa tillbaka till hur 
Rothstein beskriver hur normer skapas i samhället. Men vad som verkar ha glömts bort i 
resonemanget är hur det selektiva i prioriteringarna kommer att utföras. Ytterligare en nivå 
har lagts till i hälso- och sjukvården. Nu ska inte läkarna bara bedöma vilken sorts behandling 
patienten behöver, utan nu ska de även bedöma om de över huvud taget uppfyller kriterierna 
för att få vård. Och politikerna har till uppgift att prioritera mellan verksamheter så att inte 
bara överviktiga, rökande, hjärtsjuka medelålders män får den bästa vården, utan även de 
psykiskt sjuka. Allt detta utan att påverkas av hur opinionen verkar. 
 
Moraliska problem 
Det generella systemet kan sägas, i och med detta, vara i gungning. Jag har under intervjuerna 
ställt frågan om vad nästa steg blir, om kommunpolitiker kan börja prioritera i 
skolverksamheten så att vissa ämnen kanske utgår, eller om rättsväsendet kan börja prioritera 
bort vissa brott. Motståndet mot ett sådant framtidsperspektiv verkade ganska kompakt bland 
de intervjuade politikerna i LIO. Men flera politiker diskuterade vårt gemensamma åtagande, 
och hur vi vill att det ska organiseras. En del ansåg att debatten om detta var utomordentlig 
viktig, men verkade omedvetna om hur deras beslut kunde påverka den generella 
välfärdspolitikens förlopp. Rothstein menar att de politiker som utmanar det rådande 
välfärdssystemet, genom försök att frångå det generella och införa en selektivitet, möter ett 
dilemma och tvingas till ett moraliskt ställningstagande som strider mot principen om lika 
omtanke och respekt. I kölvattnet av ett selektivt program följer människors misstänksamhet 
mot de som kommer i åtnjutande av servicen. Och vill vi ha en diskussion i samhället 
angående om det verkligen är ”rätt” människor som får vård? Dworkin menar att de negativa 
konsekvenserna av en generell välfärdspolitik (att människor som inte borde gynnas av 
servicen ändå får tillgång till den) uppvägs av fördelarna genom principen om lika omtanke. 
Den fråga man som politiker möjligen bör fundera över i sammanhang såsom hos LIO, är 
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vilka signaler man ger till eftervärlden (även om detta ter sig pompöst). Rawls menar att det 
arv vi lämnar efter oss, när det gäller hur vi formerar våra institutioner, ska motsvara det ideal 
vi har försökt att uppnå, och att detta måste grundas på moraliska och politiska grunder. 
Genom detta blir hänsynen till effektivitet underordnad. 
 
5.3 Avslutande kommentarer 
 
Som avslutande betraktelse väljer jag att ta upp Rothsteins diskussion om hur sociala normer 
skapas i samhället. Han menar att det är de politiska institutionerna som formar hur vi som 
medborgare uppfattar vad som är etiskt och moraliskt rätt, och hur vi behandlar våra 
medmänniskor. Enligt min åsikt menar han med detta att vår historiska utveckling, och de 
normer som skapats av tidigare generationer politiker, spelar en roll för den nutida 
människans rättviseuppfattning. Därför har jag också valt att beskriva välfärdspolitikens 
historiska utveckling, för att ha en grund när rättvisa och moral diskuteras.  
 
Rothstein hävdar att det finns tre villkor som behöver uppfyllas för att medborgarna ska 
skänka stöd till den offentliga politiken. Bland annat så måste medborgarna känna att 
programmet är rättfärdigt, och jag har ovan försökt belysa de svårigheter som uppstår när det 
gäller politiska prioriteringar i vården och rättviseaspekten. Utöver det, säger Rothstein, så 
måste medborgarna ha uppfattningen att övriga medborgare också är solidariska. Om det 
införs en selektivitet i vården kan det ge upphov till att medborgarna börjar misstänka att det 
är ”fel” människor som får vård, vilket vore en mycket olycklig utveckling. För att vända den 
trend, som flera debattörer och även de intervjuade vittnar om, med egoism som utvecklat sig 
i samhället, krävs att politiska aktörer minimerar risken för misstänksamhet och avund. Det 
sista villkoret handlar, enligt Rothstein, om att medborgarna måste känna sig delaktiga och 
respektfullt behandlade. I fallet med prioriteringar i LIO är detta villkor knappast uppfyllt. 
Dels så fattades beslutet förhastat, enligt flera intervjuade. Beredningen borde ha fått mer tid 
på sig, och fler röster från allmänheten borde ha inhämtats. Och dels fattades beslutet i 
samband med beslutet om de kontroversiella omstruktureringarna. Detta kan ha lett till att ett 
viktigt beslut om politiska satsningar på svaga grupper i samhället underminerats, och ett 
”svart skynke” för ordet prioriteringar rests bland allmänheten. Som Walzer hävdar så är 
rättvisa inte ett på förhand givet fenomen, utan det skapas inom varje del av samhället. När 
det gäller rättvisa inom vården så har prioriteringsbeslutet i LIO förmodligen missat sitt mål, 
och kanske åstadkommit att medborgarna upplever en ännu större känsla av oro inför om de 
kommer att bli rättvist behandlade i vårdapparaten. 
 
Men, med facit i hand, kan konstateras att beslut som rör förändringar i välfärdsutbudet alltid 
kommer att upplevas som negativa, så länge som det inte är en utökning av det offentligas 
åtagande i dessa frågor. Under intervjuerna framkom att LIOs politiska- och 
tjänstemannaledning haft en önskan om att vara först i landet med nya och annorlunda 
åtgärder, och att det inte varit attraktivt för landstinget i Östergötland att avvakta resultat från 
andra landstings olika försök. Men, att vara först innebär inte med automatik att man även är 
bäst. 
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