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FÖRORD 
 
Rättvisa är viktigt för oss när vi ska bedöma hur den offentliga hälso- och 
sjukvården fungerar. Vad som någon uppfattar som rättvist respektive orättvist 
uppfattar dock andra helt annorlunda. Exakt vad som menas med rättvisa kan 
med andra ord vara något svårbestämt. Ett problem för hälso- och sjukvården är 
att de prioriteringar som uppfattas som orättvisa, rätt eller fel, kan ge 
legitimitetsproblem och på sikt urholka förtroendet för den offentliga vården.  
 
Med rädsla för att uppfattas som orättvisa i sitt beslutsfattande har såväl 
sjukvårdspolitiker som verksamhetsföreträdare generellt valt att göra 
prioriteringarna på ett dolt sätt. Denna strategi uppfattas fortfarande av många 
som den mest framgångsrika. Ett alternativt synsätt är att de prioriteringar och 
ransoneringar som trots allt sker med tiden har blivit mer uppenbara och att 
kravet på tydlighet ökar hos medborgarna. 
 
Behovet av kunskap om ”rättvisa procedurer” är därför växande. Ann-Charlotte 
Nedlund och Peter Garpenby redovisar i denna rapport en angelägen 
litteraturstudie över relevant forskning om procedurrättvisa. Den visar bland 
annat att procedurer är viktiga men att inte de är den enda lösningen på 
dilemman som kan uppstå vid fördelning av resurser. Resultatet av ett 
fördelningsbeslut har också betydelse, men de visar också att det inte finns 
någon standarduppsättning av procedurer som kan användas utan eftertanke utan 
det är nödvändigt att lära sig från olika erfarenheter om vad som kan vara goda 
procedurer i ett visst sammanhang. 
 
Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) är ett bra exempel på en aktör som har 
byggt upp mycket erfarenhet om betydelsen av en procedur för 
prioriteringsbeslut. Under de drygt fem år som LFN funnits har rutinen för 
handläggning av ärenden, användning av fakta, synpunkter, beslutsfattande och 
kommunikation av resultaten successivt utvecklats. God faktabasering, ett 
enhetligt arbetssätt, öppen dialog, tydlig presentation och motiveringar av 
besluten är framgångsfaktorer i praktiken. Det finns även goda exempel på 
procedurer i landsting och regioner i samband med prioriteringsbeslut t ex 
gällande hjälpmedel. Mycket återstår dock att utveckla för att bredda och 
fördjupa kunskapen om hur procedurer kan användas för att stärka uppfattningar 
om rättvisa. Jag hoppas att denna rapport ska stimulera myndigheter men 
framförallt sjukvårdhuvudmännen att genomföra flera försök inom 
prioriteringsområdet med fokus på proceduren.  
 
Linköping, mars 2008 
Per Carlsson, föreståndare PrioriteringsCentrum 
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SAMMANFATTNING 
 
Rättvisa förknippas ofta med något positivt och grundläggande vid sociala 
möten och vid transaktioner mellan människor. Vid fördelningen av nyttigheter i 
ett samhälle finns det olika sätt att lösa problem med rättvisa. Man kan använda 
sig av i förväg etablerade principer (exempelvis ”mest till störst behov”) eller 
försöka utveckla procedurer som uppfattas som rättvisa (exempelvis 
”förhandlingar och avtal”). 
 
Vid prioriteringar inom hälso- och sjukvård, som direkt eller indirekt kan 
påverka våra liv, intar rättvisa en central plats. Om prioriteringarna inte 
uppfattas som rättvisa kan legitimitetsproblem uppstå som kan leda till minskat 
förtroende från medborgarna och patienterna till hälso- och sjukvårdssystemet. 
Uppfattningar om rättvisa vid prioriteringar kan även vara angeläget inom hälso- 
och sjukvårdens organisation, eftersom prioriteringar kan resultera i 
kontroverser mellan politiker (med olika partitillhörighet), tjänstemän och 
vårdprofessioner (med olika expertområden). Det är därför angeläget att stärka 
uppfattningen om rättvisa vid prioriteringar, både för den externa (mot 
medborgarna) och för den interna (inom organisationen) legitimiteten. 
 
Under senare år har ”rättvisa” procedurer alltmer kommit att uppmärksammas 
som ett sätt att stärka legitimiteten vid prioriteringar. Vad som avses är 
utformningen av beslutsprocessen och betydelsen av denna för uppfattningen av 
ett fördelningsbeslut. Daniels och Sabins förslag till strategi för att stärka 
uppfattningen om rättvisa vid prioritering (”Accountability for reasonableness” 
eller på svenska ”Ansvarstagande för rimlighet”) har fått stor uppmärksamhet 
internationellt. Daniels och Sabins strategi bygger på kunskap från forskning om 
procedurrättvisa som sträcker sig mer än 30 år tillbaka i tiden. 
 
I denna rapport görs en inventering av kunskapsläget angående procedurrättvisa, 
från rent experimentell forskning till olika tillämpningar på samhällsnivån. 
Avsikten är att undersöka vilken kunskap som finns bakom Daniels och Sabins 
resonemang och förslag om rättvisa beslutsprocesser vid prioriteringar i hälso- 
och sjukvård. Syftet är att se om och hur kunskapen om procedurrättvisa kan 
tillämpas vid fördelning av hälso- och sjukvård och om det kan förbättra beslut 
om resursfördelning och prioritering så att dessa uppfattas som rättvisa.  
 
En större litteraturstudie som redovisas i rapporten visar att forskningen om 
procedurrättvisa lyfter fram sex dimensioner: röst och deltagande, neutralitet, 
samstämmighet, tillförlitlighet, omprövning/ändring samt transparens. Det finns 
ingen rangordning dem emellan utan dimensionerna kan ha olika betydelse i 
olika sammanhang och situationer.  
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Således finns det inget universellt ”procedurpaket” som passar för alla 
beslutssituationer. Procedurer är inte något absolut, där det går att ”bocka av” 
om ”rättvisan” är uppfylld eller inte. Istället handlar rättvisa procedurer om 
gradering, där en beslutsprocess kan uppfattas ha hög eller låg grad av rättvisa 
(med avseende på procedurer). 
 
Från forskningen går det ändå att dra slutsatsen att procedurrättvisa kan ha 
betydelse för uppfattningar om rättvisa i hälso- och sjukvården, både i det 
genomförande ledet (hälso- och sjukvården) och i det representativa (politiska) 
ledet. Men resultatet av ett fördelningsbeslut har också betydelse för 
uppfattningen om rättvisa. Dessa två former är olika aspekter av rättvisa och 
behöver inte nödvändigtvis utesluta varandra. Procedurrättvisa är en 
multidimensionell konstruktion på så sätt att patienters totala erfarenhet av 
hälso- och sjukvården kan innefatta olika uppfattningar.  
 
Avslutningsvis presenteras ett antal punkter om procedurrättvisa som vi 
bedömer har särskild relevans vid prioriteringar av hälso- och sjukvård: 
 

• Procedurer framstår som viktiga men är inte den enda lösningen på 
dilemman som kan uppstå vid fördelning av resurser. Resultatet av ett 
fördelningsbeslut har också betydelse för vår uppfattning om rättvisa. 
Dessa båda former ingår i människors bedömning av rättvisa och behöver 
inte nödvändigtvis utesluta varandra. Forskningen visar dock att det går 
att påverka uppfattningen om rättvisa genom goda procedurer. 

 
• Procedurer kan användas för att stärka både den interna (inom hälso- och 

sjukvårdens egen organisation) och den externa (inom samhället) 
legitimiteten. 

 
• Procedurer som utvecklas och tillämpas i hälso- och sjukvårdens 

”mellanled” kan spela en viktig roll för att stärka legitimiteten och 
uppfattningen om rättvisa, främst i den interna processen, d v s inom 
hälso- och sjukvårdens egen organisation. 

 
• Procedurer i såväl det representativa (politiska) ledet, som i det 

genomförande (vårdproducerande) ledet, behöver förbättras genom att 
bland annat bli mer systematiska och genomtänkta. 

 
• Procedurer i det representativa ledet kan ha en annan sammansättning än i 

det genomförande ledet, och tvärtom, men kan ändå behöva koordineras.  
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• Det finns ingen standarduppsättning av procedurer utan det är nödvändigt 
att lära sig från olika erfarenheter om vad som kan vara goda procedurer i 
ett visst sammanhang.   

 
Det finns starka skäl för att bredda och fördjupa kunskapen om hur procedurer 
kan användas för att stärka uppfattningar om rättvisa. Detta är i sin tur en 
förutsättning för att stärka legitimiteten för beslut om prioriteringar inom hälso- 
och sjukvården. 
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1. INLEDNING 
 
Det borde vara en självklarhet att uppfatta prioriteringar och beslut om 
gränsdragningar som nödvändiga inslag i en gemensamt finansierad hälso- och 
sjukvård. En kollektiv finansieringen komplicerar situationen med prioriteringar 
eftersom den innebär tillgänglighet till vård för alla oavsett betalningsförmåga 
eller social bakgrund (Blank och Burau 2004). Således har i princip hela 
befolkningen möjlighet att göra anspråk på vårdens begränsade resurser.1 I en 
vård som finansieras gemensamt används vanligen behov som den vägledande 
principen för fördelning. Tolkningen av behov är dock inte självklar i alla 
situationer. I vilken utsträckning ska stora behov sättas före små behov? Ska alla 
små behov tillgodoses, och då inom vilken tidsram? Ska alla slags behov vid 
upplevd ohälsa subventioneras med gemensamma medel i samma utsträckning i 
alla lägen? 
 
Den medicinska teknologiutvecklingen, som medför att allt fler tillstånd av 
ohälsa kan behandlas medicinskt, gör tillsammans med en ändrad 
befolkningsstruktur att både efterfrågan och förväntningar på hälso- och 
sjukvården ökar – samtidigt som de kollektivt finansierade resurserna förblir 
begränsade. Beslut om prioriteringar och gränsdragningar är ofrånkomliga, 
vilket kortfattat innebär att alla inte kan få all den vård de vill ha samtidigt men 
som många uppfattar att de har rätt till. Gemensam finansiering ställer därför 
särskilda krav på att fördelningen uppfattas som rättvis. Det behöver inte 
innebära att fördelningen av resurser ska vara lika mellan individer – det finns 
antagligen ett starkt stöd för uppfattningen att behov ska vara styrande vid 
fördelning av sjukvård. Lösningen har i Sverige, liksom i många andra länder, 
varit att luta sig mot det förtroende som sjukvårdens yrkesgrupper har 
upparbetat, där insynen i hur behovsprincipen och andra principer tolkas i 
praktiken varit begränsad från allmänhetens sida (PrioriteringsCentrum 2007).  
 
I en situation där vi går mot ökad öppenhet inom hälso- och sjukvårdens område 
(Levay och Waks 2006) kommer frågan om rättvisa i samband med 
resursfördelning att bli än mer påträngande. Även om behovsprincipen är väl 
etablerad, finns mycket som tyder på att befolkningen i alla avseenden aldrig 
kan bli fullständigt överens om hur denna ska tolkas i olika situationer. Den 
lösning på dilemmat som under senare år lyfts fram i anslutning till prioritering 
av vård handlar om att utveckla procedurer som har förutsättningar att uppfattas 
som rättvisa.  

                                           
1 Begränsade resurser behöver inte alltid vara pengar, utan kan lika gärna gälla tillgänglig personal eller rätt 
kompetens.  
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Numera finns en ganska stor kunskapsbas om just ”procedurrättvisa” och 
ambitionen med denna rapport är att belysa frågan om de förhoppningar som knyts  
till ”rättvisa procedurer” i samband med prioritering har stöd i aktuell forskning.  
 
 
1.1 Rättvisa i det generella systemet 
 
Vi tar idag närmast för givet att den svenska hälso- och sjukvården ska finnas 
tillgänglig för alla (vara universell), att den ska finansieras kollektivt och att det 
ska finnas någon form av öppen och demokratisk process för övergripande 
resursfördelning. Så har det dock inte alltid varit: det universella och generella 
systemet har utvecklats under en lång period.  
 
I Sverige visade offentliga myndigheter tidigt (1500-talet) intresse för att reglera 
hälso- och sjukvårdssektorn men något heltäckande ansvar för finansiering och 
tillhandahållande var det inte frågan om förrän långt fram i tiden (1900-talet). 
Det offentliga engagemanget i hälso- och sjukvård blev tydligare i och med 
etableringen av landstinget vid mitten av 1800-talet. Det var dock framför allt 
inom slutenvården som inslag av gemensam finansiering började växa fram. 
Inom slutenvården var den medicinska behandlingen vanligtvis 
skattefinansierad, men patienterna var tvungna att betala en mindre avgift för 
sängplatsen (legosängavgift) (Garpenby 1988; Freeman 2000; Blank och Burau 
2004). 
 
Öppen vård – vid och utanför sjukhusen – hade länge betydande inslag av privat 
finansiering, främst genom egenbetalning av patienter. Privata eller kollektiva 
försäkringslösningar har ingen stark tradition i Sverige sett över en längre tid. 
Under början av 1900-talet fick de frivilliga sjukkassorna statliga bidrag, men 
omfattningen var relativt liten då kassorna främst fanns i städerna och enbart 
hälften av Sveriges befolkning berördes. Öppenvården bedrevs, förutom av 
offentliganställda provinsialläkare och stadsläkare, av sjukhusläkarna inom 
privatdrivna praktiker, där läkarna själva bestämde taxan. Utanför storstäderna 
var förekomsten av privata läkare utan offentlig tjänst begränsad.  
 
Det är först efter det andra världskriget som hälso- och sjukvården i större 
omfattning har blivit gemensamt finansierad i Sverige. År 1955 genomfördes en 
större sjukförsäkringsreform som innebar att offentliga medel direkt 
subventionerade offentliga och privata läkarbesök. Genom reglerade 
patientavgifter på en låg nivå (den s k 7-kronorsreformen 1970) flyttades 
finansieringen handgripligen över till en ”tredje part” vilket var ett sätt att 
effektivisera tillhandahållandet av hälso- och sjukvård. Under perioden 1950 till 
1980 utvecklades den offentliga hälso- och sjukvården starkt i antal anställda 
och antal patientbesök.  
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Under denna period förekom inga direkta politiska beslutsproblem angående vad 
sjukvården skulle/inte skulle göra, utan vid beslut om utbyggnad och 
inriktning lutade sig politiker mot framför allt läkarkåren. Det var den 
medicinska professionen som i praktiken hade kontroll över resurser och gjorde 
bedömningar om gränsdragningar. Hur detta gick till var föga känt av 
allmänheten. Den politiska problematiken blev tydligare under senare delen av 
1980-talet, när frågor väcktes om var och hur man skulle dra gränsen för det 
offentliga åtagandet. Hur mycket skulle fortsättningsvis finansieras gemensamt, 
hur skulle centraliserat/decentraliserat beslutsfattande prägla resursfördelningen 
och hur stor frihet respektive kontroll skulle egentligen professionerna ha över 
beslutsfattandet i hälso- och sjukvården? (Garpenby 1988; Freeman 2000; Blank 
och Burau 2004). 
 
Principer för fördelning av resurser inom hälso- och sjukvården kom dock att på 
allvar diskuteras först genom tillsättandet av och rapporteringen från den statliga 
prioriteringsutredningen i början och mitten av 1990-talet. De tre etiska 
principer som utredningens lyfte fram kom 1997 att inarbetas i hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). Först då utsades att ”Den som har det största behovet av 
hälso- och sjukvården skall ges företräde till vården”. Det är dock tveksamt om 
riksdagen genom att slå fast etiska principer har löst några fördelningsproblem 
för de huvudsakliga aktörerna – landstingen.  
 
I anslutning till ställningstaganden om prioriteringar måste landstingen beakta 
frågor om vem som i praktiken kan anses vara erkänd av allmänheten som 
rättfärdig beslutsfattare (legitimitet) och vad som i allmänhetens ögon uppfattas 
som rättvisa i samband med svåra avvägningar i resursanvändningen.  
 
 
1.2 Legitimitet inför svåra beslut 
 
Om prioriteringar vid resursfördelning inte uppfattas som rättvisa kan olika 
legitimitetsproblem uppstå. Vi tänker i första hand på den externa legitimiteten 
mellan hälso- och sjukvårdssystemet och medborgarna men också på den 
interna legitimiteten, mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvårdssystemet. 
Med legitimitet menas att en beslutsfattare uppfattas besitta rätten att i vissa 
frågor ta beslut för den aktuella organisationen. Rätten att ta dessa beslut (eller 
utföra andra handlingar) kan förvärvas genom ett ”samtycke” från alla berörda 
om hur formen och innehållet i en maktrelation ska utformas.  
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Legitimitet förutsätter en viss enighet om vad beslutsfattaren ska besluta om, 
vem som ska besluta (vem som är beslutsfattaren) och hur man ska gå tillväga 
när det t ex finns olika uppfattningar om vad som är en korrekt fördelning 
(Hinnfors och Oskarson 1998)2. Rätten att utföra vissa handlingar och att ta 
beslut är emellertid inte absolut utan beslutsfattaren förvaltar ett förtroende. 
Detta innebär att beslutsfattaren har ett ansvar för sina beslut och handlingar.  
 
Brist på legitimitet kan ta sig uttryck i minskat förtroende. Legitimitets-
problematiken försvåras dock genom det komplexa beslutsförhållande som 
kännetecknar hälso- och sjukvården. Den splittrade, och ofta otydliga, 
ansvarsfördelningen mellan den representativa sidan (politikerna) och den 
genomförande sidan (professionerna) gör att det är svårt att veta var 
makten/inflytandet över beslut ligger och var ansvaret är placerat. De olika 
sidorna kan även betraktas som olika typer av institutioner vilket i sig innebär att 
de har olika legitimitetsgrunder (Rothstein 1994). Den representativa sidan 
förvärvar sin legitimitet genom den demokratiska valproceduren och den 
genomförande sidan förvärvar sin legitimitet genom sina kunskaper och 
förmågan att omsätta dessa i individrelaterade beslut. Salter (1999) menar att det 
t o m finns tre parter inom hälso- och sjukvården (staten, professionerna och 
medborgarna) vilket ytterligare komplicerar beslutsförhållandet. Generellt sett 
har den representativa sidan större problem med sin legitimitet i jämförelse med 
den genomförande som vanligtvis besitter ett stort förtroende från medborgarna. 
 
Gränsdragningen som avser vem som ska besluta om vad är således inte solklar 
utan flytande och kan förändras. Arbetet med produktionskontroll, d v s 
resultatuppföljning av vardaglig verksamhet inom sjukvården, som inleddes i 
början av 1960-talet och som utökades under 1970-talet, innebar förändringar i 
den professionella rollen och i den politiska rollen. Uppdelningen mellan 
respektive beslutsområden blev inte lika tydlig som tidigare, då ff a den 
medicinska professionen hade ett stort beslutsutrymme och politikerna begränsat 
sitt till strukturella frågor och till att förse professionen med lokaler och 
utrustning (Garpenby 1996). Politikerna är numera öppna för att kliva in och 
efterfråga beslutsunderlag som tidigare ansågs tillhöra den medicinska domänen, 
t ex vid införandet av ny teknologi. Idag kan en sådan fråga komma upp på den 
politiska dagordningen, vilket ofta är fallet om teknologin är kostnadskrävande. 
Ett exempel på en sådan fråga som tidigare hade exklusivt tillhört den 
medicinska professionens beslutsområde, men som nu har blivit en politisk 
fråga, är ställningstagande om HPV-vaccinering.  

                                           
2 En bred och generell definition av legitimitet är Suchmans (1995) där: ”Legitimitet är en generell uppfattning 
eller antagande om att en enhets handlingar är önskvärda, rätta eller rimliga inom något socialt konstruerat 
system av normer, värderingar, uppfattningar och begreppsdefinitioner.” [förf. översättning].  
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HPV-vaccin ingår i läkemedelsförmånen och den politiska frågan gäller därför 
om vaccinering av unga flickor mot livmoderhalscancer ska ingå i det allmänna 
vaccinationsprogrammet. Andra exempel på beslut som överförts till den 
politiska domänen gäller frågor relaterade till folkhälsa. Förändrade 
beslutområden och en mer splittrad ansvarsfördelning kan skapa 
legitimitetsproblem både internt inom organisationen och externt gentemot 
allmänheten som blir osäker på vem som är den rättmätiga beslutsfattaren. 
 
 
1.3 Rättvisa vid fördelning 
 
Frågan om hur man ska gå till väga för att beslut om fördelning av nyttigheter 
ska uppfattas som rättvisa ställs på sin spets när redan knappa resurser ska räcka 
till fler människor och fler åtgärder. Rättvisa är inte något enkelt, exakt och 
tydligt, men alla har på något sätt en bild av och en relation till rättvisa. Rättvisa 
förknippas av de flesta med något positivt och grundläggande i sociala möten, 
och begreppet har relevans i många sammanhang. Redan som barn har vi 
uppfattningar om att det är viktigt att känna sig rättvist behandlad inom familjen 
och att föräldrarna gör rättvisa bedömningar. När någon köper en bil är det 
viktigt att försäljningen uppfattas som rättvis, t ex att bilen tillfaller köparen 
eller att säljaren kan frånsäga sig ansvar för eventuella skador som uppkommer 
senare. Vid en bilförsäljning löser man detta genom att upprätta avtal som 
skapar en uppfattning av rättvisa.  
 
I samhället finns det olika sätt att lösa problem med rättvisa. Inom några 
områden har problem med rättvisa lösts genom privaträttsliga avtal, medan man 
inom andra områden av olika skäl inte tillämpar denna lösning. Hälso- och 
sjukvården är ett exempel på det senare vilket märks genom att hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) inte är en rättighetslag. Det finns dock en antydan om 
betydelsen av rättvisa även i HSL, där målet för hälso- och sjukvården anges i 
termer som ”vård på lika villkor” och att ”den som har det största behovet av 
hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården” (SFS 1982:763).  
 
Uppfattningen om rättvisa måste i hälso- och sjukvården skapas på annat sätt 
vilket är betydligt svårare. I hälso- och sjukvård kan bedömningar om rättvisa 
ske på individnivå, genom att individerna uppfattar att de har blivit lika 
behandlade i olika avseenden. Det finns dock inga avtal mellan individerna och 
hälso- och sjukvården som kan leda till rättsliga konsekvenser om den ena 
parten inte följer sina åtaganden. Däremot finns det på samhällsnivån idéer om 
likvärdig vård och de offentliga beslutsfattarna förväntas fördela de kollektiva 
nyttigheterna på ett så rättvist sätt som möjligt, men sådana förväntningar eller 
ett sådant åtagande är inte reglerade i avtal. 
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1.3.1 Olika utgångspunkter för att bedöma rättvisa 
Det är distributiv rättvisa som upptar vårt intresse i denna rapport och särskilt 
frågan om och hur man kan bedöma vad som är en rättvis fördelning av 
grundläggande resurser. Vid fördelning av resurser kan rättvisan dels bedömas 
genom resultatet, d v s genom att beslutets slutliga resultat uppfattas som 
rättvist, och dels genom proceduren, d v s när proceduren har ett egenvärde 
(intrinsikalt värde3) och ger en uppfattning om rättvisa oavsett vad den leder till 
eller vad det slutliga beslutet blir. Ett exempel på det senare är filosofen Robert 
Nozicks teori om rättvisa4 som huvudsakligen handlar om individens frihet från 
tvång, där statligt tvång eller reglering är rättfärdigad endast om det garanterar 
de individuella rättigheterna. Uppfattningen om rättvisa handlar i detta fall 
enbart om procedurer (t ex rent spel) och inte om ett rättvist resultat (t ex att 
resurserna ska fördelas lika) (Beauchamp och Childress 2001).  
 
I en uppfattning om rättvis fördelning av resurser kan det således ingå ytterligare 
två delar, eftersom det slutliga resultatet kan bedömas dels efter principer och 
dels efter de procedurer som tillämpas vid fördelningen. Resultat handlar i det 
fallet om att fördelningen följer vissa principer, t ex att resurserna fördelas lika 
(efter principen om jämlikhet), att de med störst behov får mest (efter principen 
om behov) eller att den behandling som är mest kostnadseffektiv prioriteras 
(efter principen om kostnadseffektivitet). I det andra fallet sker bedömningen 
genom att man istället väljer att titta på hur beslutsfattaren gjort för att komma 
fram till ett fördelningsbeslut, d v s att proceduren går till på ett sätt som kan 
uppfattas som rättvist. Procedurkriteriet kan innefatta aspekter som öppenhet 
kontra slutenhet, elit kontra allmänhet, d v s på vilket sätt procedurer ska 
utformas, vilka som ska vara med och vilken information som man ska använda 
sig av.  
 
Procedurer kan ha ett eget värde - individens uppfattning att proceduren ger viss 
grad av rättvisa oavsett vad resultatet blir – men kan förekomma som 
bedömningskriterier för själva resultatet – som en del i individens bedömning av 
resultatet. Båda dessa former brukar i litteraturen benämnas procedurrättvisa5. 
Däremot kan en liknande indelning som den ovan nämnda förekomma när man 
diskuterar om procedurrättvisa som egenvärde och som instrumentellt värde d v 
s när det är ett medel för någon sidoeffekt (i detta fall uppfattningar om rättvisa 
och legitimitet).  

                                           
3 Egenvärde eller intrinsikalt värde innebär att något har ett värde enbart till följd av sina egenskaper och 
oberoende av sina konsekvenser och yttre omständigheter. 
4 För en mer utförlig beskrivning, se Nozick (2004). 
5 I den litteratur som diskuterar om procedurrättvisa vid fördelning av resurser är det mest förekommande att 
benämna procedurrättvisa som en enhetlig form. Däremot kan en liknande indelning som den ovan förekomma 
genom att man diskuterar om procedurrättvisa som ett eget värde och som ett instrumentellt värde. 
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En uppfattning om rättvisa som enbart syftar på bedömningen av resultatet 
benämns som resultaträttvisa.6 I fortsättningen kommer vi att dela in distributiv 
rättvisa i två delar:  
 

 
• Resultaträttvisa: Uppfattningar om rättvisa som grundar sig på resultatet 

av ett fördelningsbeslut. 
• Procedurrättvisa: Uppfattningar om rättvisa som grundar sig på 

proceduren bakom ett fördelningsbeslut. 
 
Som tidigare nämnts behöver dessa två former inte utesluta varandra (eller 
någon annan form7) utan de är olika inslag i bedömningen av rättvisa och kan i 
verkligheten förekomma samtidigt.  
 
I den allmänna debatten är rättvisa ofta ett politiskt laddat begrepp och relaterar 
vanligtvis till ett resultat som någon påstår är rättvist eller inte rättvist. Under 
lång tid har tvister om rättvisa kretsat kring möjligheten att nå rättvisa genom 
generella distributiva teorier och efter sådana principer som teorierna framhåller. 
På senare tid har procedurer alltmer uppmärksammats inom hälso- och 
sjukvårdens område som ett möjligt sätt att hantera eventuella 
legitimitetsproblem vid prioriteringar. Det finns studier som visar att individer 
verkar bry sig lika mycket om - och ibland även mer om - hur beslutsprocessen 
ser ut jämfört med beslutets resultat (Tyler 2000; Fondacaro, Frogner och Moos 
2005; Blader och Tyler 2003). Det gäller speciellt när resurserna är begränsade 
och när resultatet är osäkert som så ofta är fallet med beslutsfattande inom 
hälso- och sjukvården där uppdraget är att behandla människor med olika 
åkommor och olika egenskaper (Fondarco, Frogner och Moos 2005).  
                                           
6 I den litteratur som diskuterar om procedurrättvisa vid fördelning av resurser är det emellertid mest vanligt att 
benämna den form av rättvisa som enbart tar resultatet i beaktande som distributiv rättvisa. 
7 Det finns även fler former av rättvisa vilka inte kommer att tas upp eller beröras i denna rapport, t ex. retributiv 
rättvisa, restorativ rättvisa. 

Distributiv rättvisa 

Resultaträttvisa Procedurrättvisa 
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1.3.2 Rättvisa beslut i hälso- och sjukvård 
När prioriteringar inom hälso- och sjukvård diskuteras nämns ofta, nationellt 
och internationellt, filosofen Norman Daniels och psykiatrikern James Sabins 
forskning. I en bok om prioriteringar och rättvisa gränsdragningar diskuterar de 
om hälso- och sjukvårdens resurser kan fördelas på ett rättvist sätt och 
presenterar slutligen fyra villkor som de anser ökar förutsättningen för en rättvis 
beslutsprocess, den s k ”accountability for reasonableness” eller översatt till 
svenska ”ansvarstagande för rimlighet”8 (Daniels och Sabin 2002). En rad andra 
forskare har studerat möjligheten att tillämpliga de fyra villkoren i olika 
prioriteringssammanhang inom hälso- och sjukvård. Bland dessa kan nämnas 
Chris Ham i Storbritannien, Douglas Martin i Kanada och Ole Frithjof Norheim 
i Norge. De har även, tillsammans med andra forskare, studerat om 
prioriteringar i fem länder uppfyller Daniels och Sabins villkor för rättvisa 
beslutsprocesser (Ham och Robert 2003). Även inom ramen för studier som 
genomförts vid PrioriteringsCentrum har dessa villkor använts (Bäckman, 
Andersson och Carlsson 2004; Garpenby 2003). Det första kapitlet i Daniels och 
Sabins bok har titeln ”Our lives in whose hands?” vilket på ett tydligt sätt visar 
både det rättvise- och legitimitetsproblem som prioriteringar innebär och även 
det ansvar och det förtroende som hälso- och sjukvården förväntas bära. Daniels 
och Sabin behandlar frågeställningar om hur beslut som rör våra liv går till och 
vem som bär ansvaret. Prioriteringsbeslut påverkar, direkt eller indirekt, våra liv 
vilket är en anledning till att beslutprocessen borde bli tydligare och mer 
tillgänglig. 
 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med denna rapport är att göra en inventering av forskningen om 
procedurrättvisa, både grundläggande experimentell forskning och olika 
tillämpningar. En avsikt är att undersöka vilken kunskap som ligger till grund 
för Daniels och Sabins resonemang och förslag om rättvisa beslutsprocesser vid 
prioriteringar i hälso- och sjukvård. Hur applicerbar är procedurrättvisa på 
hälso- och sjukvården, d v s på vilka nivåer eller i vilka beslutssituationer kan 
procedurrättvisa tänkas fungera vid prioriteringar inom hälso- och sjukvård? Är 
procedurrättvisa ett möjligt tillvägagångssätt för att beslut kring prioritering och 
resursfördelning, som direkt berör människors liv och hälsa, kan uppfattas som 
rättvisa? Kan rättvisa procedurer medföra att de bakomliggande aspekterna i 
frågan ”Our lives in whose hands?” får en lösning genom uppfattningar om 
rättvisa och legitimitet? 
 
 

                                           
8 Översättning av Peter Garpenby, se Garpenby (2003). 
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1.5 Studiens genomförande  
 
Denna studie baseras på en icke-systematisk litteraturgenomgång av forskning 
och kunskap om procedurrättvisa. Litteraturen består av enskilda studier och 
översikter av studier som redovisats och sammanställts. Studierna har omfattat 
både experimentell forskning inom det socialpsykologiska fältet och tillämpad 
forskning där olika samhällsområden har varit aktuella. I rapporten sker först en 
genomgång av den huvudsakliga teoretiska basen för procedurrättvisa som 
främst utgår från experimentell forskning på individnivån. Efter en redogörelse 
av vissa problem med procedurrättvisa förflyttar vi oss till samhällsnivån, där 
organisationer utvecklar procedurer som ska bedömas av individer. Därefter 
övergår vi till att behandla procedurrättvisa inom hälso- och sjukvården, och 
presenterar tre olika områden där procedurer kan vara av betydelse: det 
representativa ledet (det politiska), det genomförande ledet (hälso- och 
sjukvårdsledet) och ett ”mellanled”. 
 
 
1.6 Ett förtydligande om användningen av begrepp 
 
I denna rapport förkommer många begrepp i anslutning till forskningsområdet 
procedurrättvisa. Vi upplever att det ibland kan vara svårt att vara så konsekvent 
i begreppsanvändningen som vi skulle önska. Vi har försökt renodla och 
förenkla användningen av centrala begrepp i rapporten. Vi använder 
”procedurrättvisa” som ett samlingsbegrepp, dels för sådan bedömning av 
rättvisa som utgår från ”proceduren” (i kontrast till sådan bedömning som utgår 
från resultatet) och dels som ett samlingsbegrepp för forskningsområdet 
”procedurrättvisa”. När vi skriver ”rättvisa procedurer” avser vi en egenskap för 
procedurer; att dessa uppfattas som rättvisa av en bedömare (i mer eller mindre 
hög grad). En procedur kan inte vara objektivt rättvis (lika lite som ett resultat), 
utan det handlar hela tiden om bedömningar som görs av människor i ett visst 
sammanhang. Vi ber om överseende om vi i rapporten har brustit i stringens i 
användningen av begreppen.  
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2. KUNSKAPSGRUNDEN FÖR PROCEDURRÄTTVISA 
 
För att avgöra om rättvisa procedurer är ett möjligt tillvägagångssätt för att 
hantera legitimitetsproblem i ett svenskt sammanhang faller det sig naturligt att 
ta ett avstamp i det vi vet om procedurrättvisa. I detta kapitel redogör vi för hur 
den basala kunskapen om procedurrättvisa har vuxit fram, och i vilka 
sammanhang fenomenet främst har studerats och vi summerar de huvudsakliga 
inslagen i den rent teoretiska grunden. Men vi tar även upp några problem som 
kan relateras till användningen av rättvisa procedurer.  
 
 
2.1 Den huvudsakliga teoretiska basen 
 
De som utförde den första systematiska undersökningen med syfte att påvisa 
effekter av procedurer var psykologen John Thibaut och juristen Laurens 
Walker. Deras studie publicerad 1975 visade att ställda inför hypotetiska 
konflikter ansåg deltagarna att det var viktigt att de tvistande parterna hade en 
betydande kontroll över lösningen av konflikten. Genom att ge de tvistande 
parterna ett så stort handlingsutrymme som möjligt ökar sannolikheten för en 
lösning av konflikten.9 Studien visade på potentialen av ”voice” (eller röst och 
deltagande som termen fortsättningsvis kommer att benämnas på svenska) för att 
förstärka uppfattningen av rättvisa. Röst och deltagande handlar om individens 
möjlighet att delta i och påverka en beslutsprocess. I det fall individen har direkt 
kontakt med beslutsfattaren kan det handla om att föra fram sina åsikter och att 
delta i beslutsprocessen (MacCoun 2005).  
 
Tre år senare vidareutvecklade Thibaut och Walker sina observationer och 
kunde visa att deltagande i en beslutprocess rymmer två delar. För det första 
processkontroll som refererar till det inflytande de tvistande parterna har på 
presentationen av bevis och argument under processen. För det andra 
beslutskontroll som refererar till de tvistande parternas möjlighet att direkt 
påverka det slutgiltiga resultatet. I studien visades att möjligheten till röst och 
deltagande i beslutsprocesser var viktig då detta påverkade uppfattningarna om 
resultatet, både direkt genom beslutskontroll och indirekt genom 
processkontroll. Processkontroll visade sig ha större betydelse än beslutskontroll 
för att skapa en upplevelse av rättvisa och att få ett beslut som accepterades av 
de berörda parterna (Dolan et al 2003; MacCoun 2005; Fondacaro, Frogner, 
Moos 2005). 

                                           
9 I den första studien (1975) ombads amerikanska studenter att föreställa sig olika hypotetiska konflikter och 
olika mekanismer för att lösa dem; bland andra tvåpartsförmedling, trepartsutredning med en lösning av en 
neutral medlare, ett tredjeparts beslut baserat på en utredning och argument presenterade av förespråkare för 
varje sida. En stor majoritet tyckte att tvåpartsförmedlingen var det mest rättvisa tillvägagångssättet (MacCoun, 
2005). 
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Socialpsykologerna E. Allan Lind och Tom R. Tyler fortsatte i samma spår och 
vidgade synen på procedurer och kunde visa att intresset för dessa styrs av ett 
egenintresse. I deras ”gruppvärderingsmodell” (group value model) tänker man 
sig att de procedurer som kommer till användning avspeglar hur beslutsfattarna 
värderar individen/individerna. Om goda procedurer tillämpas, om en person får 
möjlighet att lämna sina synpunkter och blir bemött med värdighet kommer han 
eller hon också att känna sig som en värderad gruppmedlem. Detta även om 
beslutets resultat är ofördelaktigt för den aktuella individen. Om procedurerna 
hos en institution fungerar på lång sikt visar det också på institutionens 
tillförlitlighet/trovärdighet. En tillförlitlig institution ger inte enbart belöning på 
lång sikt, i form av beslut som är positiva för individen, utan bemöter också 
individen med respekt på kort sikt. På så sätt tillgodoses både gruppvärderingar 
och egenintresse (Dolan et al 2003).  
 
Psykologen Gerald Leventhals forskning har bidragit med kunskap om 
procedurrättvisa på en mer teoretisk och abstrakt nivå. Han menar att individens 
relation med en organisation ofta innebär att vara representerad. I de fall 
individen inte har direkt kontakt med beslutsfattarna inbegriper termen ”voice” 
förutom röst och deltagande även att vara representerad. Leventhal lyfter också 
fram samstämmighet (consistency) som en viktig del av procedurrättvisa. 
Beslutsprocessen bör vara samstämmig och sammanhängande mellan individer 
och över tid för att både främja individernas upplevelse av rättvisa och 
likvärdiga möjligheter (fair equality of opportunity) men detta bidrar också till 
att främja stabiliteten inom en organisation. Beslut bör också grundas på all den 
korrekta information som finns tillgänglig (accuracy), inte endast på fakta och 
evidens, utan även på argument och åsikter. Beslut bör även kunna ändras och 
korrigeras (correctability). En fördelningsprocess bör överensstämma med de 
”fundamentala moraliska och etiska värden” som medlemmarna har satt upp och 
formulerat i ett samhälle (ethicality) (Dolan et al 2003). Ett exempel på detta 
skulle kunna vara människors lika värde som finns med som överordnad princip 
(människovärdesprincipen) i den etiska plattform som den svenska riksdagen 
antagit som riktlinjer för prioriteringar. Det skulle innebära att en fördelning, för 
att uppfattas som rättvis, ska överensstämma med människovärdesprincipen.  
 
 
2.2 Procedurrättvisa i olika sammanhang 
 
Betydelsen av procedurrättvisa har studerats på olika sätt och i olika 
sammanhang. En stor del av den tidiga forskningen utgjordes av experimentella 
studier på individer med exempel hämtade från rättsväsendet och från 
arbetsorganisatoriska sammanhang, d v s sådana miljöer där individen har direkt 
kontakt med beslutsfattaren. Många studier har sina rötter i den amerikanska 
socialpsykologin där Tom R. Tyler länge har varit en framträdande profil.  
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Tyler står bakom ett flertal studier, bland annat om personers villighet att rösta 
för medlemmar i kongressen (Tyler 1994), erfarenheter av polis och 
rättsväsende (Tyler 1988) och individers erfarenheter från arbetsorganisatoriska 
sammanhang (Blader och Tyler 2003)10. De representerar experimentella studier 
där individer ställs inför hypotetiska problem och val, alternativt studier där 
individerna redovisar erfarenheter av direkt kontakt med beslutsfattarna. Tylers 
forskning visar att beslutsfattare och institutioner har större möjligheter att 
accepteras när de använder procedurer som uppfattas som rättvisa av 
allmänheten. På samma sätt finns även möjligheten att beslut och regler 
accepteras då beslutsfattare och institutioner använder procedurer som uppfattas 
som rättvisa.  
 
I en av Tylers tidiga studier (1988) undersöks direkta erfarenheter av polis och 
rättsväsende för att se om procedurer påverkar individernas samtycke vid beslut 
och deras uppfattningar av rättsväsendet. Tyler studerar också vad personerna 
uppfattar vara rättvisa procedurer. I undersökningen intervjuas 657 personer om 
erfarenheter av rättsväsendet. Denna studie visar, liksom Tylers tidigare studier, 
att procedurrättvisa spelar en avgörande roll för medborgarnas samtycke vid 
beslut och uppfattning om beslutsfattarna. De medborgare som berörs av ett 
beslut påverkas minst lika mycket, och ofta mer, av procedurrättvisan i 
beslutsprocessen än av beslutets resultat. Tyler påpekar dock att sambanden inte 
är helt säkra. Resultatet indikerar att bedömningen av procedurrättvisa är 
komplex och mångfacetterad materia.  
 
Medborgarna utgår inte från någon enkel endimensionell bedömning; 
värderingen beror bland annat på tidigare erfarenheter av polis och rättsväsende. 
Studien visar att det troligen inte finns någon universell procedurrättvisa som 
fungerar för alla typer av fördelningar och konfliktlösningar – det finns olika 
procedurer som lämpar sig för olika sammanhang. Studien visar också att 
medborgarnas kulturella bakgrunder är avgörande för bedömningen. Det är 
lättare att komma fram till en lösning om de kulturella värderingarna om rättvisa 
procedurer delas av alla berörda. Gemensamma värderingar gör även att beslut 
lättare accepteras eftersom alla parter troligen delar uppfattningen om hur 
beslutsfattaren bör agera (se vidare om svårigheter med procedurrättvisa i 
avsnittet 2.4.). 
 
Tyler har även studerat procedurrättvisa i andra former av institutioner såsom 
den amerikanska kongressen (Tyler 1994). I tre studier undersöks två olika 
aspekter av legitimitet. Den första gäller medborgarnas beteenden och 
intentioner.  

                                           
10 För fler studier gjorda av Tyler, se även Lind, Huo och Tyler (1994);Tyler, Lind och Huo (2000); Tyler 
(2001); Sunshine och Tyler (2003); Tyler och Blader (2003); Tyler (2006). 



 

 

13 

 

Där ingår medborgarnas villighet att acceptera ett beslut, deras villighet att följa 
lagar och regler samt deras villighet att handla i auktoritetens ställe, d v s det 
som kallas medborgaranda. Den andra legitimitetsaspekten gäller medborgarnas 
förtroende för beslutsfattarna.  
 
Medborgarnas förtroende kan vinnas dels om beslutsfattarna uppfattas som 
kompetenta och ärliga, dels om medborgarna tycker att beslutsfattarna är 
relevanta i det sammanhang där beslutet sker och att de har en lämplig och 
passande roll. Av resultatet framgår att legitimiteten hos beslutsfattaren stärks 
genom att rättvisa procedurer används. Och motsatt, om den amerikanska 
kongressen använder procedurer som inte uppfattas som rättvisa förlorar den i 
legitimitet bland medborgarna. Båda dessa aspekter påverkas vid rättvisa 
procedurer, d v s medborgarnas förtroende ökar men också deras känsla av 
ansvar för att följa regler. Studien visar också att individernas bakgrund i form 
av etnicitet, kön, inkomst och ideologi har liten, eller ingen, påverkan på synen 
på procedurrättvisa. Tyler drar därför slutsatsen att det finns en påfallande grad 
av samstämmighet om innehållet i rättvisa procedurer och vad som menas med 
procedurrättvisa. 
 
Socialpsykologen Allan Lind har gjort ett flertal studier om betydelsen av 
procedurrättvisa på gruppnivå. Han har tillsammans med olika medarbetare 
utvecklat och testat teorin om ”fairness heuristic”. Här tänker man sig att 
beslutets resultat indirekt har betydelse när procedurrättvisan värderas. Detta 
eftersom värderingen om resultatet finns med i den senare delen av 
beslutsprocessen och på så sätt är integrerad i värderingen av proceduren. I en 
studie gjord tillsammans med andra forskare (Lind et al. 1993) har olika rättsfall 
studerats både med individuella parter och kollektiva parter för att se om det är 
någon skillnad i värderingen av procedurrättvisa. Resultatet tyder på att 
procedurer har effekt i individuella och i kollektiva sammanhang, d v s både på 
individ- och gruppnivå.  
 
Statsvetaren Marcia Grimes har i sin avhandling vid Göteborgs universitet 
(2005) studerat procedurrättvisa i institutionella sammanhang. I en empirisk 
studie har hon följt sju kommuner och en beslutsfattande myndighet 
(Banverket). I den aktuella beslutsprocessen inför dragningen av en 
dubbelspårig järnväg har olika tillvägagångssätt använts vad gäller allmänhetens 
roll. Grimes har undersökt hur de lokala invånarna uppfattar de olika 
beslutsprocesserna och om inslag av procedurrättvisa har påverkat invånarnas 
samtycke och vilja att följa den beslutsfattande myndigheten och dess beslut. I 
undersökningen har två möjliga förutsättningar för procedurrättvisa studerats.  
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Den ena gäller offentligt rättfärdigande (public justification), d v s i vilken 
utsträckning som beslutsfattarna varit tillgängliga och tillhandahållit information 
om olika beslutsalternativ och därigenom lyckats erhålla offentligt stöd för olika 
val och beslut. Den andra avser effektivt inflytande (effective influence) d v s i 
vilken utsträckning invånarna har haft faktiska möjligheter att påverka 
beslutsprocessen.  
 
Grimes visar att en viktig faktor för att invånarna ska känna förtroende för den 
beslutsfattande myndigheten är offentligt rättfärdigande. Myndighetens 
tillvägagångssätt vid beslutsprocessen, d v s i vilken utsträckning denna varit 
synlig och tillgänglig (genom skriven information, arrangerade möten och 
genom kontaktuppgifter till ansvariga) visade sig bidra till offentligt 
rättfärdigande oavsett invånarnas samtycke i sakfrågan. Resultatet visar således 
tydligt att myndigheter kan öka förtroendet (politiskt kapital 11) genom att 
förvalta det ansvar de har vid en beslutsprocess. På så sätt är procedurer som 
uppfattas som rättvisa ett kraftfullt medel för att stärka, men också försvaga, 
förtroendet för politiska institutioner och de som ska verkställa politiska beslut, 
genom att förtroendet är en förutsättning för vilja till dialog och samarbete.  
 
Detta, menar Grimes, kan vara av intresse då resultatet visar att offentligt 
rättfärdigande är av avgörande betydelse för att stärka legitimiteten bland sådana 
medborgare som generellt sett har lågt förtroende för och/eller hyser misstro mot 
politiska institutioner. Speciellt som denna grupp av medborgare inte heller 
avvisar fördelaktig information eller intryck om en specifik institution de 
kommer i kontakt med. Vad gäller det effektiva inflytandet visar resultatet att 
invånarnas möjlighet att i större utsträckning påverka/ha inflytande vid en 
beslutsprocess inte förstärker deras egen uppfattning om självbestämmande och 
inte heller verkar bidra till ett större samtycke till beslutsfattande institutioner. 
Istället tycks effektivt inflytande kunna relateras till invånarnas förväntade nytta 
av beslutets utfall, d v s vilket egenintresse som är kopplat till beslutet. I det 
stora hela sammanfaller resultatet från Grimes studie med tidigare forskning, 
som mestadels utgår från situationer av direktkontakt mellan medborgare och 
beslutsfattare. Grimes analys visar att betydelsen av procedurrättvisa gäller även 
när medborgarna inte har direktkontakt med beslutsfattarna.  
 
 
2.3 Betydelsen av procedurer och resultat  
 
Efter att ha gjort en genomgång av den teoretiska basen och visat hur 
forskningen om procedurrättvisa har utvecklats är vårt nästa steg att sammanfatta 
några punkter i det aktuella kunskapsläget.  
                                           
11 Grimes använder här begreppet politiskt kapital där man tänker sig att politiska institutioner kan samla på sig 
ett kapital av ex. förtroende från medborgarna. 
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Juristen och socialpsykologen Robert J. MacCoun har i en litteraturstudie (2005) 
gjort en kritisk genomgång av kunskapsläget om procedurrättvisa. I studien tittar 
han närmare på sambandet mellan procedurrättvisa och ökad legitimitet samt 
sambandets riktning, d v s om procedurrättvisa är en avgörande faktor för att 
skapa legitimitet eller om legitimitet snarare är en orsak till än en konsekvens av 
uppfattningar om rättvisa.  
 
Litteraturöversikten visar att flera studier gjorda av Tyler uppvisar mönster av 
kausalitetssamband där rättvisa procedurer leder till ökad legitimitet men det 
finns andra forskare, såsom Gibson (198912), som motsäger Tylers tolkning om 
samband och menar att legitimitet är orsak till snarare än en konsekvens av 
uppfattningen om rättvisa (genom procedurer), d v s det måste finnas en 
legitimitetsbas som grund för uppfattningar om rättvisa. MacCouns genomgång 
visar att resultatet från flera omfattande studier tyder på ett samband mellan 
procedurrättvisa och legitimitet. MacCoun drar dock slutsatsen att sambanden 
kan gå i båda riktningar. 
 
I litteraturstudien visar MacCoun också att individernas förväntningar kan vara 
avgörande för deras uppfattning om rättvisa vid bedömningen av både 
procedurer och resultatet. Han refererar bl a till studier gjorda av Folger m fl 
(1984, 1986, 198313) som visar att misstro är en funktion av lågt stöd för utfallet 
kombinerat med ett förväntat bättre utfall. Individerna har även olika moraliska 
uppfattningar som de bär med sig i olika situationer, däribland uppfattningar om 
vad som kännetecknar rättvisa procedurer. För en del individer kan 
uppfattningarna stå i konflikt med det som allmänt anses vara rättvisa 
procedurer. Det är dock oklart hur förhållanden kring procedurrättvisa i 
samband med förväntningar och moraliska uppfattningar ser ut. Studierna visar 
att i en rättstvist är både vinnare och förlorare lyhörda för rättvisa procedurer. 
 
MacCoun lyfter fram två frågeställningar; har procedurrättvisa någon betydelse 
och i så fall vad har störst betydelse – procedur eller resultatet? Han menar att 
procedurrättvisa definitivt har betydelse, men att det inte finns något fullständigt 
eller generellt svar på vilken av de två rättvisetyperna, procedurrättvisa eller 
resultaträttvisa, som har störst betydelse. MacCoun menar att värderingar om 
procedurer och resultat har effekter på människors uppfattningar om 
beslutsfattare och organisationer. Han refererar till en studie gjord av Brockner 
och Wiesenfeld (199614) som visar att procedurrättvisa har starkare effekt när 
värderingarna av resultatets utfall är lågt, d v s om individen inte berörs av 
resultatets utfall värdesätts inslagen i proceduren högre.  

                                           
12 För fullständig referens se MacCoun 2005. 
13 För fullständig referenser  se MacCoun 2005. 
14 För fullständig referens se MacCoun 2005. 
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På motsatt sätt visar samma studie att individen värderar beslutets utfall mer när 
hon eller han uppfattar att proceduren inte har gått till på ett rättvist sätt.  
 
 
MacCoun kommenterar också van den Bos och Linds studie om Fairness 
Heuristic Theory (200215) som tar upp ett ”fundamental social dilemma”. 
Dilemmat innebär att i ett socialt liv är det nödvändigt att lämna ifrån sig 
kontrollen över framtida resultat till andra människor, vilket gör oss sårbara för 
deras handlingar. I teorin tänker man sig att information om proceduren och om 
resultatets utfall kan ersätta varandra. Därigenom reduceras osäkerheten om 
andra människors motiv och handlingar.  
 
Procedurrättvisa kan fungera som ett substitut när resultaten är tvetydiga eller 
okända, på samma sätt som resultaträttvisa kan fungera som ett substitut när 
framtida procedurer är okända. Lind och van den Bos har tillsammans med 
kollegor testat denna modell och resultatet visar att betydelsen av röst och 
deltagande är svagare när a) en auktoritets trovärdighet är känd som positiv eller 
negativ snarare än okänd: b) osäkerheten om beslutets framtida resultat inte är 
påtaglig, andra aktörers resultat är kända, och c) när information om resultatet 
finns tillgängligt innan information om procedur. Studien visar inte att 
procedurer är oviktiga utan snarare att människor ibland samlar information på 
andra sätt än att delta i och värdera beslutsprocessen. 
 
 
2.4 Några problem med procedurrättvisa 
 
Det finns vissa oklarheter och problem med procedurrättvisa som det är viktigt 
att synliggöra och vara medveten om. McCoun lyfter i sin litteraturstudie fram 
det faktum att procedurer kan innebära en risk för falsk trygghet. Beslutsfattarna 
kan använda sig av procedurer16 som ett sätt att samla medborgarna kring en 
fråga eller att avleda uppmärksamheten från orättvisa eller partiska resultat. 
McCoun refererar till en studie av Tyler och McGraw (198617) som visar hur 
medborgarna genom ”kulturell socialisering” kan bli mer fokuserade på 
möjligheten att få sin röst hörd än att faktiskt få kontroll över besluten. En annan 
studie som refereras är gjord av Lind, Tyler och kollegor (199018) där dessa 
menar att effekten av röst och deltagande inte är beroende av uppfattningen om 
kontroll.  

                                           
15 För fullständig referens se MacCoun 2005. 
16 Procedurer som ger intryck att vara ”rättvisa” t. ex. att bemöta medborgarna med värdighet, visa respekt och 
ge medborgarna möjlighet till röst och deltagande i beslutsprocessen. 
17 För fullständig referens se MacCoun 2005. 
18 För fullständig referens se MacCoun 2005. 
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Studien visar att även om röst och deltagande före ett beslut påverkar 
uppfattningen om rättvisa mer än samma möjlighet efter ett beslut, leder detta 
till en mer markerad uppfattning om rättvisa och kontroll, än att inte alls ha 
möjlighet till röst och deltagande. 
 
Lind och Tyler menar att bedömningen av och uppfattningen om rättvisa 
förbättras genom möjligheten till röst och deltagande även om det inte finns 
någon möjlighet att påverka beslutets utfall. Det kan leda till att individerna tror 
att beslutsprocessen var rättvis även om den enligt andra kriterier – möjliga att 
tillämpa - var orättvis. MacCoun anser därför att det är viktigt att flytta fokus 
från medborgarna till beslutsfattarna för att kritiskt se hur procedurerna är 
utvalda, hur de presenteras för medborgarna och i vilka sammanhang de nyttjas. 
MacCoun framhåller att den negativa sidan av procedurrättvisa måste lyftas 
fram och diskuteras. Annars finns det risk för att någon beslutsfattare kan välja 
”tomma” och symboliska procedurer för sitt främja sitt eget intresse.  
 
Ett exempel kan vara att föra dialog med medborgarna för att stärka förtroendet, 
men utan att ha något egentligt intresse att ta till sig de synpunkter som kommer 
fram. Procedurer kan på så sätt användas i manipulativt syfte av den som vill 
kontrollera och distribuera resurserna. 
 
I en studie av Tyler (2000) redovisas andra svårigheter med procedurrättvisa. 
Olikheter i medborgarnas kulturella bakgrund kan medföra att de inte relaterar 
till procedurrättvisa på samma sätt, d v s de uppfattar rättvisa olika i samma 
situationer. Detta är en effekt av skillnader i social konsensus, som avser hur den 
kulturella bakgrunden kan påverka betydelsen av procedurrättvisa. Den 
kulturella bakgrunden kan också ha betydelse för vilka kriterier som anses 
känneteckna rättvisa procedurer. Det finns studier som visar att i politiska 
beslutssituationer är ofta majoritets- och minoritetsgrupperna oeniga om vad 
som kännetecknar en rättvis procedur, t ex genom att majoritetsgruppen föredrar 
ett enkelt majoritetsbeslut medan minoritetsgruppen tycker att det är viktigt att 
arbeta in dess synpunkter i beslutsunderlaget. Tyler menar dock att trots 
skillnader i beslutssituationer inom sociala och ideologiska grupper är 
procedurrättvisa en bättre form än resultaträttvisa.  
 
Den andra svårigheten handlar om social kategorisering som innebär att 
medborgarna har visat sig vara mindre angelägna om rättvisa för individer som 
står utanför deras egen etniska eller sociala grupp. En strategi för att komma till 
rätta med detta kan vara att få individerna att se sig som en gemensam grupp 
istället för uppdelade på flera separata grupper. En tredje svårighet gäller 
identifiering som syftar på en situation där medborgarna är mer angelägna att 
anknyta till rättvisa när de identifierar sig med en grupp som är aktuell i en tvist.  



 

 

18 

 

I situationer där tvisten gäller grupper som man inte identifierar sig med kan 
rättvisa framstå som angeläget. I detta fall kan strategin vara att bygga upp 
individernas identifiering med samhället och dess institutioner. Skapandet av ett 
”vi” kan framstå som speciellt viktigt i ett multikulturellt samhälle. Ett exempel 
är USA, som bland de många immigranterna, medvetet har sökt skapa en 
identifiering knuten till det amerikanska medborgarskapet i t.ex. skolorna, där 
den amerikanska flaggan blivit en viktig symbol.19 
 

                                           
19 Vi tar inte ställning till om den amerikanska modellen för att skapa ”identifiering” med samhället är 
eftersträvansvärd. Vi lyfter fram detta exempel enbart för att illustrera den problematik som forskningen om 
procedurrättvisa pekar på, nämligen risken att medborgarna kan bli alltför splittrade om de identifierar sig enbart 
med den egna gruppen, vilket kan medföra svårigheter att enas om vilka procedurer som ska anses rättvisa. En 
sådan splittring kan möjligen undvikas genom ”identitetsbyggande” åtgärder.  
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3. PROCEDURRÄTTVISA PÅ SAMHÄLLSNIVÅN 
 
Den tidiga forskningen om procedurrättvisa bestod främst av experimentella 
studier på individnivån där exemplen var hämtade från rättsliga och 
arbetsorganisatoriska sammanhang. De flesta empiriska studier har samlat 
material från miljöer där individ och beslutsfattare har direkt kontakt med 
varandra. I de fallen handlar procedurrättvisa mycket om hur individerna har 
bemötts och hur deras intressen har behandlats i beslutsprocessen. Detta har 
visat sig ha betydelse för individens benägenhet för samtycke, att acceptera ett 
beslut och förtroendet för t ex det rättsliga eller det politiska systemet.  
 
På senare tid har forskningen mer kommit att handla om procedurrättvisa i ett 
större samhälleligt perspektiv. Ett exempel är den tidigare refererade studien av 
Grimes (se avsnitt 2.2). Det är dock i stor utsträckning oklart hur 
procedurrättvisa fungerar på samhällsnivån, som kan uppfattas som mer abstrakt 
och mer komplex än individnivån. Även om individer värdesätter rättvisa 
procedurer inom ett visst område, är det fullt möjligt att samma procedurer 
värdesätts mindre inom ett annat område. Beslutsprocesser på samhällsnivå 
innefattar olika gruppintressen och därmed flera aktörer, där det ofta inte finns 
någon direkt kontakt mellan individ och beslutsfattare. Procedurrättvisa i dessa 
sammanhang handlar därför mer om på vilket sätt olika aktörer ska inkluderas i 
beslutsprocessen och hur deras intressen ska bevakas. Liksom på individnivån 
kan procedurrättvisa på samhällsnivån ha betydelse för om ett beslut accepteras 
och/eller om förtroendet för beslutsfattaren och systemet stärks.  
 
I en större undersökning har Paul Dolan och medförfattare (2003) studerat hur 
procedurrättvisa fungerar på samhällsnivån, och särskilt för att hantera 
legitimitetsproblem vid prioriteringar inom brittisk hälso- och sjukvård. Den 
första delen av undersökningen är en litteraturstudie där författarna går igenom 
aktuell forskning inom olika samhällssektorer och genomgången visar att det 
framför allt handlar om sex dimensioner som återkommer i samband med 
uppfattningar om rättvisa procedurer. Forskningen har främst skett på individ- 
och gruppnivåer i juridiska (båda straffrättsliga och civilrättsliga) och 
arbetsorganisatoriska sammanhang samt hälso- och sjukvårdssammanhang. 
Genomgången visar dock att alla redovisade dimensioner kan vara aktuella i 
varje sammanhang. Utifrån dessa dimensioner har Dolan och medförfattare gjort 
ett antal empiriska undersökningar för att studera hur väl de tidigare resultaten 
kan appliceras i ett större samhälleligt sammanhang. En viktig fråga i 
undersökningen var att se om och varför procedurer är betydelsefulla, d v s om 
det är för att de främjar ett bättre resultat, om det är för att de bidrar till andra 
procedurer och/eller om procedurerna har ett egenvärde. 
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3.1 Utmärkande dimensioner för procedurrättvisa 
 
Av den genomgång som gjorts av Dolan och medförfattare (2003) framgår att 
det är följande dimensioner som på något sätt har visat sig påverka 
uppfattningen om rättvisa när fokus ligger på procedurer: 
 

a) Röst och deltagande (Voice) 
b) Neutralitet (Neutrality) 
c) Samstämmighet (Consistency) 
d) Tillförlitlighet (Accuracy) 
e) Omprövning/ändring (Reversibility) 
f) Transparens (Transparency) 
g) Andra procedurer 

 
Det är viktigt att ha i åtanke att dimensionerna inte är rangordnade i meningen 
att en dimension alltid har en större betydelse än någon annan. Det finns således 
ingen självklar rangordning utan de olika dimensionerna kan ha olika betydelse 
beroende på sammanhang och situation. Några dimensioner har redan berörts i 
Kapitel 2. 
 
Röst och deltagande (voice) avser individens möjligheter att i olika former och i 
olika sammanhang delta i ett beslut. Individen kan i många situationer vara 
beslutsfattare och göra egna ställningstaganden och bedömningar (ett direkt 
deltagande i beslut på individnivån). På samhällsnivån sker deltagande ofta 
genom att individen (tillsammans med andra) utser representanter. En annan 
form av deltagande på samhällsnivån kan vara att försöka påverka 
beslutsfattaren, t ex genom att framföra åsikter eller handgripligen protestera 
mot ett beslut.20 Röst- och deltagandedimensionen har visat sig betydelsefull 
eftersom det vanligtvis är viktigt för individer att ha möjlighet att påverka en 
beslutsprocess i de fall ett beslut har betydelse för individen. Denna dimension 
kan inkludera olika typer av procedurer; beslutskontroll (Thibaut och Walker) 
samt indirekt även dignitet och status, eftersom individen kan känna sig 
respekterad som gruppmedlem genom möjligheten att delta i beslutsprocessen 
(Lind och Tyler). Forskningen visar genomgående på betydelsen av röst och 
deltagande som en mycket viktig aspekt av procedurrättvisa. Men Dolan och 
medförfattare (2003) poängterar ändå att denna dimension inte alltid är 
tillräcklig för att garantera medborgarnas uppfattning om rättvisa procedurer. 
Exempel på dimensionen röst och deltagande är att som medborgare ha 
möjlighet att föra fram sina synpunkter eller att bli hörd direkt i mötet med 
vården eller via en landstingspolitiker.  

                                           
20 En protest kan ske genom namninsamlingar eller annat som indirekt berör beslutsfattare. I politiska 
sammanhang kan det ex. på lång sikt visa sig i minskat förtroende. 
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Röst och deltagande kan också vara aktuella inom hälso- och sjukvårdens 
organisation, t ex genom att möjliggöra för en sjuksköterska att delta i eller föra 
fram sina synpunkter vid en intern prioriteringsprocess på arbetsplatsen. 
 
Att beslutsfattarnas uppträdande kännetecknas av neutralitet (neutrality) är 
viktigt för bedömningen av beslutet och dess konsekvenser. Dimensionen 
inrymmer också ett egenvärde då den visar hur de berörda individerna uppfattas 
av beslutsfattaren, d v s om individen respekteras och bemöts med värdighet. I 
denna dimension kan även inkluderas trovärdighet/tillförlitlighet 
(trustworthiness) hämtad från Tylers forskning. Dolan och medförfattare menar 
att neutralitet är en rimlig aspekt att ta hänsyn till för en beslutsfattare på 
samhällsnivån, eftersom bristande trovärdighet hos en beslutsfattare kan få olika 
återverkningar, exempelvis krav på ansvarsutkrävande. Neutralitet kan t ex 
handla om att en patient med alkoholproblem blir bemött eller behandlas (icke-
medicinsk behandling) på samma sätt som en patient utan missbruksproblem. 
 
Beslutsprocessen bör även karaktäriseras av samstämmighet (consistency), d v s 
lika handläggning mellan berörda parter (vid likartade förutsättningar) och lika 
handläggning av lika fall över tid. Samstämmighet över tid är viktig eftersom de 
långsiktiga fördelarna av olika procedurer blir uppenbara för individerna om de 
uppfattar att samma ramverk gäller för hela den aktuella beslutsprocessen. Om 
ett beslut följer en speciell princip vid ett tillfälle bör således denna princip 
användas för liknande beslut i framtiden. Ett exempel på samstämmighet mellan 
berörda parter (då en beslutsprocess bör följa samma kriterier) kan vara när 
läkemedelsförmånsnämnden (LFN) behandlar frågan om vilka läkemedel som 
ska subventioneras med offentliga medel. Samstämmighet kan i detta fall handla 
om att alla barn i en viss ålder erbjuds möjlighet att vaccineras mot en viss form 
av ohälsa oavsett var i landet man bor och inget barn ska nekas denna möjlighet 
(om det inte finns starka medicinska skäl).21 
 
Varje beslutsprocess bör präglas av tillförlitlighet (accuracy), inte minst när det 
gäller hanteringen av information. Det kan gälla hur information ska bedömas 
och hur konflikter mellan olika informationskällor ska tydliggöras och hanteras. 
Dimensionen tillförlitlighet ihop med dimensionerna neutralitet och 
samstämmighet kan leda fram till att beslut grundas på en tydlighet och kritisk 
värdering. Denna dimension överlappar till viss del dimensionen röst och 
deltagande.  

                                           
21 I detta fall riskerar olika dimensioner av procedurrättvisa att hamna i konflikt med varandra. Enligt 
dimensionen neutralitet upplevs rättvisa om likartade fall handläggas lika, vilket skulle motivera att alla får lika 
över landet. Men vår representativa demokrati kan sägas utgå från dimensionen röst och deltagande, och den 
tillämpas i vårt land bl a genom ett kommunalt självstyre, som ger regionala och lokala beslutsfattare möjlighet 
att göra sina bedömningar. Frågan är när nationell ”neutralitet” ska tillämpas och när lokalt självbestämmande 
enligt ”röst och deltagande” ska avgöra. Ett aktuellt exempel är frågan om subvention av HPV-vaccinet mot 
livmoderhalscancer.  
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Vid införandet av en ny medicinsk metod kan informationens tillförlitlighet vara 
viktig för att säkerställa att metoden inte innebär en risk för patienten. I vissa fall 
kan det vara aktuellt att samla in information från flera källor; från vårdpersonal, 
forskare med olika expertkunskap (medicinare, etiker, hälsoekonomer, 
teknologer etc), politiker och medborgare. Ett exempel är sjukvårdsupplysning 
via Internet där man bör ha möjlighet att bedöma tillförlitligheten genom att se 
både vem som har skrivit informationen och i vissa fall även vem som har 
kontrollerat den. 
 
Det bör även finnas möjlighet till omprövning/ändring (reversibility) av beslut. 
Om en individ upplever sig ha blivit ofördelaktigt behandlad bör den ha rätt att 
överklaga, dock med vissa restriktioner. Om argumenten är övertygande kan det 
också vara rimligt att beslutet upphävs och återkallas, eller om beslutet inte kan 
återkallas, kan det vara rimligt med kompensation. Viktigt är att proceduren 
innefattar restriktioner för när ett överklagande kan ske och hur detta kan 
åberopas. Man kan notera att möjligheten att överklaga är potentiellt viktig både 
sett från individens eget intresse och som en indikation på hur beslutsfattaren 
värderar en grupp individer.22 Utifrån det första perspektivet – individens eget 
intresse – skulle ett undertryckande av möjligheten till överklagande kunna leda 
till en svagare uppfattning om rättvisa. I det andra perspektivet – hur gruppen 
värderas – skulle ett överklagande som inte gått igenom kunna tolkas som att 
gruppen inte är högt värderad av beslutsfattaren. Ur båda perspektiven skulle 
alltså en procedur för överklagande kunna motiveras. 
 
Möjlighet till omprövning kan t ex vara aktuell om landstinget har tagit ett 
politiskt beslut om att tillföra resurser för att utöka antalet operationer av 
katarakt (gråstarr). Om indikationerna för att bekosta en operation visar sig vara 
på en högre nivå än i övriga landet och om det finns goda skäl, t ex att nivån är 
för hög även i förhållande till kunskapsläget, kan beslutet behöva revideras. 
Omprövning kan också vara aktuellt för riktlinjer vid behandling av t ex 
hjärtsjukdom där rekommendationen vid ny kunskap ändras och/eller revideras. 
I detta fall handlar det om omprövning och revidering av en behandlingsstrategi. 
 
Beslutsprocessen bör även karaktäriseras av transparens (transparency) vilket 
innebär att grunderna för besluten ska vara öppna och offentliga. Detta förefaller 
naturligt på individnivån då en person är direkt involverad i en process, men i ett 
större sammanhang finns ingen garanti för öppenhet om grunderna och om 
beslutet. Dolan och medförfattare noterar att studier av transparens ofta har 
fokuserat på beslutets resultat istället för processen kring beslutet. De menar att 
den senare formen av transparens sannolikt är mer avgörande för individens 
tilltro till beslutsfattaren.  

                                           
22 Se vidare om ”gruppvärderingsmodellen”, avsnitt 2.1. 
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Transparens kopplat till resultat kan exempelvis handla om öppenhet kring 
behandlingsresultat i ett kvalitetsregister. Här kan det dock finnas problem med 
tillförlitligheten eftersom det kan vara svårt att bedöma om resultatet är 
rättvisande och hur det ska tolkas. En annan svårighet i anslutning till 
transparens utgör sekretesslagen, som anger att information om individer ska 
vara sekretessbelagd. Transparens kopplat till process kan t ex handla om vilka 
som ska få insyn i processen, om man ska få insyn tidigt eller sent i processen, 
och vilka aktörer som ska få insyn. Transparens kan också handla om hur 
begripligt ett underlag är, om det endast ska finnas tillgänglig på ett språk eller 
om det endast finns tillgängligt på utpräglat fackspråk.  
 
Dolan och medförfattare visar i litteraturöversikten (2003) att de proceduriella 
dimensionerna varierar i betydelse med sammanhanget. Det framgår bl a att Thibaut  
och Walker till stor del fokuserar på dimensionen röst och deltagande, eftersom de 
andra procedurdimensionerna finns naturligt inbyggda i det rättsliga systemet. 
Andra procedurer vid sidan av röst och deltagande kan vara mer viktiga utanför 
rättsliga sammanhang, speciellt när parterna i ett beslut inte har direkt kontakt 
med varandra. Dimensionen samstämmighet kan exempelvis vara viktigare i 
sammanhang där individerna inte har möjlighet till processkontroll, medan andra 
procedurer kan behövas för att garantera långsiktiga fördelar. Vid beslut som 
påverkar ett helt samhälle är det inte möjligt för medborgarna att ha ”varje-dag-
kontakt”. Därför kommer röst och deltagande vanligtvis till uttryck genom 
indirekt representation. Det innebär att det är viktigt att procedurerna för hur 
representanterna utses uppfattas som rättvisa. Representation kan ha ett 
egenvärde eftersom det signalerar till allmänheten att deras åsikter och deras 
synsätt anses värdefulla, vilket i förlängningen indikerar att beslutsfattarna tar 
hänsyn till medborgarnas åsikter. 
 
 
3.2 Betydelsen av procedurrättvisans olika dimensioner  
 
De dimensioner som Dolan och medförfattare redovisar i sin översikt (2003) 
härrör från framför allt studier gjorda på individnivån. Författarnas nästa steg 
var att se vilken relevans dessa dimensioner har på samhällsnivån, där den 
direkta kontakten mellan individ och beslutsfattare kan vara begränsad eller 
obefintlig.  
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De ville ta reda på betydelsen av rättvisa procedurer vid prioriteringar i brittisk 
hälso- och sjukvård genom både kvalitativt och kvantitativt material och 
fokuserade därvid på (a) attityder till procedurer vid prioriteringar, (b) 
proceduriella preferenser och beslutsfattare, (c) sammanhangets betydelse för 
bedömningen av procedurer (om procedurrättvisa påverkar legitimitet beroende 
på vilken slags beslutsfattande organ som är inblandat) samt (d) procedurrättvisa 
i relation till ett konkret beslutsorgan; den brittiska hälso- och 
sjukvårdsmyndigheten NICE23. De två första studierna (a) och (b) bygger på 8 
fokusgruppintervjuer som riktade sig till ett urval av befolkningen i två 
valdistrikt. Den andra studien (b) har även ett kvantitativt inslag där en 
enkätundersökning görs med samma urval som fokusgruppundersökningen samt 
ett urval studenter. I de två övriga studierna, (c) och (d), används kvantitativ 
metod genom enkätundersökningar där ett urval av befolkningen ingår. 
 
Dolan och medförfattare lyckas - genom de olika empiriska studierna - visa att 
procedurrättvisa har relevans inom hälso- och sjukvårdens område. Varje 
enskild dimension har betydelse men den individuella rangordningen dem 
emellan kan variera beroende på situation och sammanhang. I de fyra studierna 
varierar betydelsen av olika dimensioner: röst och deltagande i den första (a), 
tillförlitlighet, neutralitet och transparens i den andra (b), transparens i den tredje 
(c) och tillförlitlighet och samstämmighet i den fjärde (d). Den betydelse som 
tillmäts en viss dimension påverkas av förekomsten av andra dimensioner. 
Exempelvis förekom situationer där en dimension, t.ex. transparens, ansågs 
värdefull för att garantera närvaron av andra dimensioner av procedurrättvisa. 
Ett annat exempel var när dimensionen omprövning/ändring blev relevant därför 
att tillämpningen av andra procedurer (dimensioner) var undermålig. 
 
Enligt Dolan och medförfattare bör värdet av dimensionerna för procedurrättvisa 
beaktas både med avseende på det instrumentella värdet (vilken betydelse 
dimensionerna har för bedömningen av resultatet eller för att påverka 
uppfattningen av rättvisa), men även med avseende på egenvärdet eller värdet 
för att främja andra faktorer (så att individen ska uppfattas som respekterad i 
gruppen). Resultatet i den fjärde studien (d) indikerar att de proceduriella 
dimensionerna även kan ha ett egenvärde.24 
 
En del av syftet med de empiriska studierna var att se om det finns skillnader i 
uppfattning bland individer om procedurrättvisa i olika slags beslutssituationer. I 
den tredje studien (c) testas därför Tylers teori om att ett större inslag av rättvisa 
procedurer kan öka legitimiteten för beslutsfattare.  

                                           
23 NICE=National Institute for Health and Clinical Excellence. 
24 Att procedurer både har ett instrumentellt värde och ett egenvärde sammanfaller med resultatet från en brittisk 
studie där procedurer har värderats vid resursfördelning i hälso- och sjukvård. Se vidare Tsuchiya, Miguel, Edlin, 
Wailoo, Dolan (2005). 
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Resultatet tyder på att Tylers teori är väl optimistisk eftersom det finns andra 
aspekter relaterade till legitimitet. Procedurer behöver inte innebära att 
legitimiteten automatiskt stärks. För att ett ”paket” av procedurer ska kunna 
garantera legitimitet krävs även att paketet uppfattas som relevant av dem som 
berörs av olika slags beslut liksom av olika beslutsfattare. När olika 
beslutskontexter jämförts (rättsväsendet och hälso- och sjukvården) visar 
resultatet att inga ”procedurpaket” passar båda dessa miljöer. Intressant nog 
framgår att röst och deltagande – som ofta är den dimension som framhålls mest 
i samband med procedurrättvisa – inte tycks vara viktigast för beslutsfattande på 
samhällsnivån. Man kan därmed påstå att det instrumentella värdet (resultatet) 
också är viktigt, men inte den enda förklaringen till människors uppfattning om 
rättvisa. Mycket tyder på att de dimensioner som är mest framträdande i den 
översikt som Dolan och medförfattare presenterar, kan hänföras till två 
kategorier; dimensioner som har ett egenvärde eller instrumentellt värde 
(tillförlitlighet, röst och deltagande, samstämmighet, neutralitet) samt sådana 
som kan komplettera andra dimensioner (omprövning/ändring, transparens).  
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4. PROCEDURRÄTTVISA VID PRIORITERINGAR I HÄLSO-
OCH SJUKVÅRD 
 
Resultat från forskning visar att positiva effekter av rättvisa procedurer tycks 
kunna uppstå också på samhällsnivån och där ta sig uttryck i form av samtycke 
till beslut och ökat förtroende för beslutsfattare (indirekt även för andra 
beslutsfattare25). Med detta i bagaget går vi vidare för att klarlägga betydelsen av 
procedurrättvisa vid prioriteringar inom hälso- och sjukvård. I föregående 
kapitel redovisades en översikt som tyder på att procedurer kan vara viktiga i 
detta sammanhang (Dolan et al  2003). Den största uppmärksamheten 
för procedurer inom prioriteringsområdet har utan tvekan skapats av Norman 
Daniels och James Sabin. Deras bidrag har som grund empiriska observationer 
från hälso- och sjukvård som mynnar ut i ett normativt förslag om fyra villkor 
för en rättvis beslutsprocess vid prioriteringar. 
 
I artikeln "Limits to Health Care: Fair Procedures, Democratic Deliberation, and 
the Legitimacy Problem for Insures" (1997) och i boken ”Setting Limits Fairly” 
(2002) diskuterar Daniels och Sabin om hälso- och sjukvårdens resurser kan 
fördelas på ett rättvist sätt. I inledningen av artikeln tar de upp två aktuella 
problem som uppkommer vid beslut om gränsdragningar, dels 
legitimitetsproblemet och dels rättviseproblemet. Legitimitets- och 
rättviseproblemen är två distinkta och avgränsade, men relaterade, problem. De 
är distinkta och avgränsande genom att en beslutsfattare kan vara legitim men 
ändå ta beslut som uppfattas som orättvisa, samtidigt som problemen är 
relaterade eftersom en legitim beslutsfattare som frångår den rättvisa proceduren 
kan förlora sin legitimitet. Daniels och Sabin diskuterar under vilka 
förutsättningar en patient och en klinisk verksamhet kan acceptera ett beslut om 
gränsdragning mellan att få och inte få tillgång till vård (eller att ge vård), som 
rättvist och legitimt. 
 
Utgångspunkten för diskussionen är att beslut om prioritering och gränsdragning 
väcker moraliska frågor om hur resurser som betalas gemensamt ska fördelas.26 
De konstaterar att det för tillfället inte finns något som tyder på att konsensus 
kan skapas för att resultatet av en fördelning kan uppfattas som rättvist. 
Författarna menar att upprättandet av en demokratisk procedur är det enda 
acceptabla och möjliga sättet att hantera sådana moraliska frågor. Genom att 
exemplifiera med olika verkliga problem argumenterar de för användningen av 
rättvisa procedurer vid prioriteringar inom hälso- och sjukvård.  

                                           
25 Se vidare resonemang i Grimes (2005) s. 168ff. 
26 Den gemensamma finansieringen kan ske genom skatter eller försäkringar.  
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Daniels och Sabin utesluter inte att det kan finnas lösningar som grundar sig på 
principer, men att det hittills inte har varit möjligt att lösa svåra 
prioriteringsproblem enbart genom att hänvisa till principer. De menar därför att 
lösningar som uteslutande bygger på principer inte heller i framtiden kommer att 
leda till att beslut uppfattas som rättvisa, eftersom grunderna till problemen är 
moraliska i sin karaktär. 
 
 
4.1 Argument för procedurrättvisa 
 
En anledning till att uppmärksamma betydelsen av procedurrättvisa är den brist 
på förtroende som högst legitima aktörer kan ställas inför i samband med 
prioriteringar.27 Daniels och Sabin noterar den skillnad som kan finnas mellan 
brist på förtroende och brist på legitimitet.

28 Poängen är att ett förtroendeproblem 
i sig inte behöver innebära ett legitimitetsproblem och att det finns en viktig 
skillnad mellan vårdprodukter/tjänster och andra produkter/tjänster.29 
Utmärkande för hälso- och sjukvården är att den har ett socialt åtagande genom 
att – med begränsade resurser – möta människors behov av sjukvård. Detta 
åtagande följer av ett mer generellt åliggande att garantera människor likvärdiga 
möjligheter som medborgare (fair equality of opportunity).  
 
Hälso- och sjukvården bidrar till detta genom att människor med nedsatt hälsa 
ges möjlighet att kunna återgå till en så normal hälsa som möjligt och därmed 
fungera som fullvärdiga medborgare. Problemet är att hälso- och sjukvården inte 
kan tillgodose alla behov då resurserna är begränsade. Därför, menar Daniels 
och Sabin, är prioriteringsbeslut ett krav för att uppnå rättvisa och dessa 
prioriteringsbeslut anknyter också till viktiga aspekter inom distributiv rättvisa. 
Hälso- och sjukvårdens åtgärder måste fördelas (distribueras) på ett rättvist sätt 
för att en allmän uppfattning om rättvisa ska kunna skapas. Daniels och Sabin 
menar att det i nuläget inte finns något sätt att garantera ett sådant resultat och 
därför bör grunderna och besluten vara offentligt tillgängliga så att de som 
berörs har möjlighet att bedöma dem och eventuellt kräva att de omprövas. 
 
Ett annat argument för att beslutsgrunderna bör offentliggöras utgår från 
betydelsen av ansvarutkrävande. För att en rättvis fördelning av hälso- och 
sjukvårdens resurser ska vara möjligt krävs en tydlig delegering av ansvar.  

                                           
27 I den svenska miljön är landstingen utan tvekan legitima aktörer vars mandat lagts fast av riksdagen genom 
lagstiftning och dessutom är den beslutande församlingen i varje landsting direkt utsedd av befolkningen i 
demokratiska val.  
28 Daniels och Sabins exempel är visserligen hämtade från den amerikanska sjukvården men problematiken är 
mer generell och finns även i Sverige. 
29 Legitimitet innebär att någon uppfattas ha rätt att ta beslut på ett område, medan förtroende kan avse enskilda 
beslut. Det innebär att en individ kan motsätta sig ett enskilt beslut men fortfarande anse att beslutsfattaren har 
rätten att besluta inom området. Detta är inget ovanligt fenomen  i en demokrati.  
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Utan att specificera ett sådant ansvar och/eller att specificera åtagandet för 
ansvaret kan vi inte bedöma om de som givits ansvaret levt upp till 
förväntningarna. Det är därför viktigt att visa beslutsgrunderna för dem som 
påverkas av de fördelningsbeslut som sker i hälso- och sjukvården. 
 
Daniels och Sabin poängterar dock att offentligt beslutsfattande inte är helt 
problemfritt eftersom med offentligheten följer inblick i om någons behov 
favoriseras framför någon annans. Det finns de som påstår att beslutsfattande i 
offentlighet är olämpligt i prioriteringssammanhang,30 medan Daniels och Sabin 
menar att det också är olämpligt att inte offentliggöra besluten. De menar att 
icke-offentliggörande har testats och misslyckats samtidigt som detta 
undergräver grunden för rättvisa. De anser sig därmed ha stöd för uppfattningen 
att beslutsfattande i offentlighet är att föredra. 
 
Ett argument som Daniels och Sabin använder och som de ofta återkommer till 
är att prioriteringsbeslut är av moralisk art vilket motiverar rättvisa procedurer. 
Exempel på behov av rättvisa procedurer hittar de t ex vid beslut om införande 
av ny teknologi. Ofta sker i dessa sammanhang en icke-jämförande process, 
genom att varje ny teknologi hanteras för sig, och beslutsfattarna bedömer om 
den nya teknologin är minst lika bra som ett standardalternativ för samma 
åtgärd. Daniels och Sabin menar att i sammanhang där budgeten utgör en 
begränsande faktor, bör införandet av en ny behandling ske komparativt. Båda 
dessa beslutssätt inbegriper emellertid överväganden där moraliska 
motsättningar är ofrånkomliga. Det är viktigt att lösa sådana moraliska 
kontroverser. Daniels och Sabin menar att det rimliga tillvägagångssättet är att 
försöka utveckla procedurer som har förutsättningar att uppfattas som rättvisa.  
 
Dessa argument exemplifieras även i en diskussion kring osäkra behandlingar 
och ”sista chansen”- behandlingar.31 Här menar Daniels och Sabin att det är 
viktigt att utveckla och framhålla skälen till varför vissa patienter kan få en 
osäker behandling, där exempelvis evidensen är otillräcklig, medan andra 
patienter nekas samma typ av behandling. Starka moraliska frågor som 
oundvikligen uppstår vid ”sista chansen” - behandlingar bör räknas in som 
relevanta skäl och bör hanteras genom procedurer för att undvika missförstånd. 
 

                                           
30 Se Hunter (1995) och Hunter (1997). 
31 Med ”sista-chansen”- behandling (last chance therapy) menas en mycket osäker och icke-evidensbaserad 
behandling för en patient med livshotande sjukdom/skada. Behandlingen är sista chansen för patientens fortsatta 
överlevnad samtidigt som det är mycket osäkert vilken effekt behandlingen har. Daniels och Sabin ger exemplet 
avancerad bröstcancer, se vidare Daniels och Sabin (2002) s. 67ff. 
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4.2 De fyra villkoren för en rättvis prioriteringsprocess 
 
Med utgångspunkt i det resonemang som redovisas ovan har Daniels och Sabin 
kommit fram till fyra generella villkor (”Accountability for reasonableness” 
eller översatt ”ansvarstagande för rimlighet”) för att en beslutsprocess för 
prioritering ska kunna uppfattas som rättvis och legitim: 
 

1. Offentlighet och tillgänglighet 
2. Relevanta skäl 
3. Mekanismer för omprövning av beslut 
4. En frivillig eller offentlig reglering av beslutsprocessen 

 
Grunderna för beslutet ska vara offentligt tillgängliga och det räcker således inte 
att beslutet är offentligt. Genom att offentliggöra grunderna tänker sig Daniels 
och Sabin att varje beslut kan sättas in i ett sammanhang av beslutsfattande. På 
så sätt uppstår en kontinuitet genom att beslut som grundar sig på samma typ av 
skäl följer den linje som har blivit praxis (case law), men om ett nytt fall skiljer 
sig från de tidigare fallen (besluten), om det har skett en förändring av fallet 
eller om det beslut som har blivit praxis visar sig ha varit fel, kan det finnas skäl 
att frångå praxis. Då är det viktigt att ange skäl för det nya beslutet för att 
undvika att det fortlöpande sammanhanget bryts. Daniels och Sabin menar att 
det endast är genom att grunderna till besluten är öppna som det blir tydligt att 
fördelningen av resurser och prioriteringen återspeglar ett mönster av skäl och 
principer som kan uppfattas av alla som berörs av beslutet. 
 
Grunderna för beslutet bör vara relevanta i det aktuella sammanhanget, det vill 
säga där hälso- och sjukvården har ett åtagande att se till det allmänna bästa, att 
möta varierade hälsobehov och ta hänsyn till att resurserna är begränsade. Ett 
beslut är rimligt om de skäl, värden och principer som åberopas är accepterade 
som relevanta av de människor som vill inordna sig i ömsesidiga rättfärdiga 
samarbetsformer.32 För att beslutet ska uppfattas som rättvist måste de 
skäl/förklaringar som beslutsfattarna lämnar uppfattas som relevanta och riktiga 
av dem som berörs av besluten. Exempelvis kan kostnadseffektivitet ses som ett 
relevant och accepterat skäl till prioritering av behandling om en alternativ 
behandling är mindre kostnadseffektiv, vilket förutsätter att man är överens om 
den principen. 
 
Det ska finnas mekanismer för omprövning av ett beslut. Om besluten ändras 
eller inte, är inte det väsentliga, utan att missnöjda personer får möjlighet till 
omprövning av besluten. Därmed har denna mekanism en viktig effekt för att 
stärka legitimiteten och troligen även att nå fram till ett mer rättvist beslut.  
                                           
32 Daniels och Sabin skriver om ”fair-minded people”. De ömsesidigt rättfärdiga samarbetsformerna kan inte tas 
för givet utan måste utrönas, exempelvis genom den deliberativa komponenten, se avsnitt 4.2.1. 
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Det betyder inte att varje orsak till missnöje bör leda till omprövning av ett 
beslut men att goda argument som möjligen kan ändra det tidigare beslutet 
övervägs som en del i hela beslutsprocessen. Mekanismen innebär inte att 
deltagande ska ske direkt i beslutsfattande organ utan att detta ska spela en mer 
övergripande roll, även externt för att garantera ett bredare ansvarsutkrävande av 
dem som berörs av prioriteringsbeslutet. 
 
Slutligen ska det finnas en frivillig eller offentlig reglering av beslutsprocesser 
så att villkor 1-3 kan uppfyllas. Daniels och Sabin framhåller att den 
kommunikation (deliberation) som följer av dessa fyra villkor inte ersätter någon 
allmän demokratisk process utan istället underlättar en sådan. 
 
Daniels och Sabin menar att hälso- och sjukvården kan komma runt legitimitets- 
och rättviseproblemet genom att visa att prioriteringsbeslut baseras på dessa 
villkor. Därigenom kommer misstroendet gentemot hälso- och sjukvården att 
minska och därmed kan man börja lösa moraliska konflikter genom procedurer. 
Daniels och Sabin menar dock att detta är spekulationer – ingen evidens finns – 
men deras argumentation stryks av att den nuvarande strategin inte fungerar 
tillfredsställande för någon, vare sig för beslutsfattarna i hälso- och sjukvården 
eller för allmänheten. Således lägger de fram en ny strategi som bygger på 
procedurrättvisa. 
 
4.2.1 Den deliberativa komponenten 
I sin diskussion om demokratiska procedurer och om majoritetsprincipen i 
anslutning till prioriteringar omnämner Daniels och Sabin rättvisa procedurer 
och relevanta skäl som en kommunicerande (deliberativ33) och reflekterande 
komponent. Kärnfrågan är vad som ger majoritetsprincipen legitimitet att lösa 
moraliska konflikter i offentligt beslutfattande. Ett möjligt svar utgår från 
begreppet om aggregerad demokrati34 där majoritetsprincipen uppfattas som 
rättvis och får legitimitet då den räknar varje persons intressen lika i 
röstningsförfarandet. Majoritetsprincipen kan dock även innebära att ett 
majoritetsbeslut följs trots att det kan finnas bakomliggande fundamentala 
moraliska meningsskiljaktigheter eftersom alla ingående individer räknas lika 
oavsett vad frågan än må vara. Beslutets utfall kan exempelvis vara 
diskriminerande mot etniska minoriteter eller mot de med funktionsnedsättning 
eftersom majoritetsprincipen genom aggregering inte tar hänsyn till detta.  
 

                                           
33 Rothsteins förklaring av deliberation är att: ”man är beredd att inte från början låsa sig vid vissa ståndpunkter 
utan man, i ljuset av sakliga argument och evidens, är beredd att överväga sina positioner.” Se vidare Rothstein 
(2003), s. 292. 
34 Här refererar Daniels och Sabin till Joshua Cohens begrepp om aggregerad demokrati och hans diskussion 
kring detta i ”Deliberative Democracy” (unpublished 1996). För fullständig referens se Daniels och Sabin 
(1997). 
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Det problem som Daniels och Sabin lyfter fram handlar om att majoriteten kan 
ha fel moraliskt sett. Poängen är att sammanslagning av uppfattningar 
(aggregering) inte fungerar som ett villkor för en legitim demokratisk procedur 
eftersom den inte tar hänsyn till de skäl och förklaringar som beslutet grundar 
sig på. Istället bör skälen uppfattas som rimliga och acceptabla av samtliga 
parter. Om en persons hälsa, frihet eller andra fundamentala värden riskeras kan 
inte personen förväntas acceptera dessa skäl. Enligt Daniels och Sabin fungerar 
inte majoritetsprincipen på ett idealt sätt för att lösa moraliska dispyter. Vissa 
problem kan inte lösas genom gängse demokratiska procedurer. Därigenom 
motiveras i högre utsträckning rättvisa procedurer och deliberation. 
 
Daniels och Sabin fortsätter sin problematisering genom att diskutera ett 
scenario där endast skäl och förklaringar som alla kan erkänna som relevanta tas 
i beaktande i beslutsprocessen, men där konsensus om resultat inte kan uppnås. 
De menar att den praktiska lösningen i ett sådant fall trots allt är att använda 
majoritetsprincipen. Men den deliberativa komponenten, där relevanta skäl lyfts 
fram, garanterar åtminstone att de uppfattningar som majoriteten vilar på är 
sådana skäl som minoriteten kan erkänna som rimliga och relevanta. Detta 
reducerar risken för att majoritetens alternativ grundar sig på oskäliga anspråk. 
Detta i kontrast till det aggregerade tillvägagångssättet där minoriteten måste 
acceptera ett utfall bara för att fler föredrar ett annat alternativ oavsett vilka skäl 
som ligger bakom.  
 
Daniels och Sabin diskuterar även majoritetsprincipen i samband med de 
kommissioner som har arbetat fram prioriteringsprinciper.35 Arbetsformen i 
sådana kommissioner innebär ofta att en minoritet får ett stort inflytande som 
innebär en motvikt till majoritetens värderingar. Daniels och Sabin är därmed 
inte motståndare till principer utan menar snarare att procedurrättvisa bör ingå 
som en komponent när principer utarbetas. Principer är betydelsefulla på högre 
beslutsnivå men på lägre nivå är inslag av rättvisa procedurer viktigare. Ett 
beslut som följer majoritetsprincipen och som grundar sig på relevanta skäl bör 
accepteras och uppfattas som ett rättvist beslut av minoriteten. Daniels och 
Sabin förordar därigenom principer som ska vara empiriskt förankrade hos 
rättvisetänkande personer (case law) framför rent teoretiska principer. Genom 
den deliberativa komponenten och det tredje villkoret kring omprövning kan 
beslut grundade i empiriska praktiska principer anpassas till vad som är rimligt 
och relevant. 
 

                                           
35 Såsom exempelvis den svenska prioriteringsutredningen, ”Vårdens svåra val”, SOU 1995:5. 
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5. PROCEDURRÄTTVISA I OLIKA LED I HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRD 
 
Forskning visar att procedurer som uppfattas som rättvisa kan ha effekt på 
samhällsnivån, genom ett accepterande av beslut som inte nödvändigtvis gynnar 
det egna intresset. Rättvisa procedurer ger även ökat förtroende för den 
beslutsfattande organisationen, liksom inneboende egenvärden som följer med i 
procedurerna. Vi har även sett att det finns flera goda skäl att använda 
procedurrättvisa vid, ofta svåra och komplicerande, beslut kring prioritering, 
gränsdragning och resursfördelning i hälso- och sjukvård. Nästa steg blir att se 
om det finns något empiriskt stöd för att det skulle vara möjligt att tillämpa 
procedurrättvisa i hälso- och sjukvård, och i så fall på vilket sätt. Man kan 
betrakta hälso- och sjukvårdens organisation i ett demokratiskt system som två 
led: dels det representativa ledet och dels det genomförande ledet. Det 
representativa ledet får vanligtvis sin legitimitet genom en demokratisk process 
där vi väljer politiker för att tillvarata våra intressen och den avser systemets 
inflödessida.36  
 
Genomförandeledet, d v s den del som är ansvarig för att åtgärder och beslut 
implementeras, får sin legitimitet genom att medborgarna tolererar 
interventionen, accepterar besluten och samarbetar i det som är bestämt 
(Rothstein 1994). Det genomförande ledet, ansvarigt för tillhandahållande av 
service (vård), har en egen legitimitetsbas som har sin grund i olika 
professioners expertkunskap.37 
 
I den offentliga hälso- och sjukvården kan de vårdproducerande delarna 
uppfattas som utflödessida för politiska beslut och är därför med i den offentliga 
demokratiska kedjan. I den svenska hälso- och sjukvården finns även 
beslutsfattande grupper mellan de två leden, ett slags mellanled. Mellanledet ger 
i regel rekommendationer i ett beslut, vilket innebär att det har indirekt påverkan 
i beslutsprocessen. Mellanledet kan utgöras av t ex medicinska expertråd som tar 
fram förslag till rekommendationer gällande läkemedel. I detta avsnitt kommer 
vi att gå igenom forskningen kring procedurrättvisa kopplat till det 
genomförande ledet (hälso- och sjukvårdsledet), det representativa ledet och 
mellanledet. Det finns inte så många studier om vilken effekt procedurer har i 
det genomförande hälso- och sjukvårdsledet.  

                                           
36 Andra delar i det representativa ledet kan vara politiska partier, politiska rörelser, intresseorganisationer, 
lobbygrupper, medborgarjury, medborgardialog, medborgarinformation etc. Vissa studier av det representativa 
ledet är gjorda i länder där hälso- och sjukvårdssystemet har finansiärer som inte har ett demokratiskt mandat 
(t.ex. USA). Representanter för försäkringsgivare (hälsoplaner) är inte valda i demokratisk mening, utan är 
snarast valda på en marknad. Försäkringsgivaren är dock en tredje-part, en organisation som förvaltar 
gemensamma resurser, precis som de svenska landstingen, där representanterna dock är demokratsiskt valda.  
37 Fortsättningsvis benämner vi det genomförande ledet i detta sammanhang för hälso- och sjukvårdsledet.  
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Däremot finns det flera studier som belyser betydelsen av procedurrättvisa i det 
representativa ledet, vilket faller sig naturligt då den legitimitetsgrundade basen 
är just demokratiska procedurer.  
 
 
5.1 Procedurrättvisa i hälso- och sjukvårdsledet 
 
I en amerikansk studie av Fondacaro, Frogner och Moos (2005) kartlades 
patienters uppfattningar om rättvisa, dels i samband med kontakter med sjukhus 
och professioner och dels vid kontakter med representanter för hälsoplanerna38. 
Studien visar att patienternas interaktion med sjukvården (providers) inte har 
mycket gemensamt med den interaktion som sker med representanter för 
hälsoplanerna, vilket innebär att de två sidorna kan rymma olika aspekter av den 
totala erfarenheten av hälso- och sjukvården.39 Det tyder på att patienter kan ha 
en negativ bild och ett lågt förtroende för den s k tredje parten inom hälso- och 
sjukvården (i det aktuella fallet representanterna för hälsoplanerna) och 
samtidigt ha en positiv uppfattning om det genomförande eller 
vårdproducerande ledet.  
 
Resultatet visar att procedurrättvisa kan vara en multidimensionell konstruktion. 
Det visar också att de kriterier som patienter använder sig av för att värdera 
procedurrättvisa i hälso- och sjukvården, både i hälso- och sjukvårdsledet (det 
genomförande ledet) och i det representativa ledet, är liknande de kriterier som 
används när medborgare bedömer inslag av procedurrättvisa i rättsliga 
sammanhang. Det vill säga sådana kriterier som värdighet, tillit, neutralitet, 
icke-diskriminerande bemötande och möjligheten att göra sin röst hörd. Faktorer 
med anknytning till procedurrättvisa visade sig vara starkare kopplade till 
patientens positiva uppfattning i genomförandeledet jämfört med det 
representativa ledet. Enligt författarna följer detta mönster tidigare studier som 
visar att patienter generellt sett har en närmare relation till hälso- och 
sjukvårdsledet än till andra led, och att uppfattningar om procedurrättvisa är 
mindre framträdande i mer opersonliga sammanhang.40  
 
Tillit var den dimension som patienterna värderade högst i interaktionen med 
hälso- och sjukvårdsledet och det representativa ledet. Slutligen visar studien att 
faktorer i anslutning till procedurrättvisa är starkare knutna till patientens 

                                           
38 Det finns olika typer av konkurrerande hälsoplaner i USA: HMO (Health Maintenance Organizations), PPO 
(Preferred Provider Organizations), FFS (Fee For Service) där patientavgifterna och patientens valfrihet av 
utförare varierar.  
39 Analogin är inte riktigt korrekt då hälsoplanerna i USA inte är demokratiskt organiserade på samma sätt som 
landstingen men det går ändå att dra vissa slutsatser. 
40 Författarna hänvisar till  Mechanic (1997) och Safran (2003) . För fullständig referens se Fondacaro, Frogner 
och Moos (2005). 
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positiva uppfattning än faktorer relaterade till resultaträttvisa, i både det 
genomförande och det representativa ledet.  
 
Detta resultat överensstämmer med resultaten från tidigare studier som visar att 
människor ofta bryr sig lika mycket - eller mer - om rättvisa i anslutning till hur 
de har blivit bemötta vid ett beslutsfattande än till beslutets resultat.41 Samtidigt 
som man inte kan utesluta att beslutets resultat har betydelse. 
 
Det finns även andra studier som visar att procedurrättvisa har betydelse i det 
genomförande ledet. Av MacCouns litteraturgenomgång (2005) framgår att 
rättsliga åtgärder mot hälso- och sjukvården i USA inte enbart beror på den 
ursprungliga felbehandlingen, utan även aktualiseras på grund av dåligt 
bemötande och bristande kommunikation. De patienter som vidtog rättsliga 
åtgärder ville bli bemötta med större respekt, få en bedömning av skadan som de 
lidit och även försäkra sig om att deras erfarenheter hade blivit en lärdom för de 
ansvariga. 
 
I en kanadensisk studie av Martin, Giacomini och Singer (2002) har betydelsen 
av procedurrättvisa i hälso- och sjukvårdssammanhang studerats närmare. I 
studien har beslutsfattare med ansvar för införandet av nya medicinska metoder 
fått beskriva inslag av rättvisa procedurer i sin process. Deras beskrivning har 
sedan jämförts med Daniels och Sabins fyra villkor för en rättvis beslutsprocess 
(se avsnitt 4.2). Utifrån denna jämförelse vill författarna se om de fyra villkoren 
(Accountability for reasonableness) är genomförbara i verkliga 
prioriteringssammanhang. Studien visar att villkoren för procedurrättvisa är 
både begripliga och rimliga för beslutsfattarna. Beslutsfattarna framhöll 
specifikt vikten av fler perspektiv för att en beslutsprocess ska uppfattas så 
rättvis som möjligt. Eftersom studien gjordes i Kanada visar den att 
procedurrättvisa kan vara möjlig att tillämpa också inom offentlig hälso- och 
sjukvård.42 
 
 
5.2 Procedurrättvisa i det representativa ledet 
 
I en brittisk studie har försök att öka medborgarnas deltagande i 
beslutsprocessen inom hälso- och sjukvården undersökts. Rowe och Sheperd 
(2002) beskriver i en historisk tillbakablick det tidigare dominerande 
förhållandet inom hälso- och sjukvården som innebar att professioner agerade 
som förmyndare för brukarna.  

                                           
41 Författarna hänvisar till Lind och Tyler (1988). För fullständig referens se Fondacaro, Frogner och Moos 
(2005). 
42 För fler studier gjorda i Kanadea , se även Walton, Martin , Peter et. al  (2007); Gibson, Martin, Singer (2005); 
Madden, Martin, Downey et al. (2005); Martin, Hollenberg, MacRae et al. (2003). 
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Detta förhållande försvagades i och med att brukarna fick större tillgång till 
medicinsk information och därigenom förändrades den allmänna attityden till 
myndigheter och experter. Det nya förhållandet karaktäriseras av en annorlunda 
relation mellan patient och profession.  
 
Den medicinska dominansen har även blivit politiskt utmanad genom den ökade 
acceptansen för att inkludera medborgarnas synpunkter vid beslutsprocesser 
inom hälso- och sjukvården. Studien visar att det styrsystem (New Public 
Management) som nu dominerar vid planering och tillhandahållande av hälso- 
och sjukvård i Storbritannien har inneburit att försöken att öka medborgarnas 
deltagande i beslutsprocessen har begränsats. Medborgarnas synpunkter används 
endast som rådgivande och ett sätt att öka organisationens lärande, medan den 
beslutsfattande makten behålls av hälso- och sjukvårdens beställare och 
professioner. Maktförhållandet är fortfarande tungt viktat till förmån för 
professionerna. Samtidigt finns också en motvilja hos medborgarna att spela en 
större roll vid kollektivt beslutsfattande eftersom ansvaret för besluten ökar.43 
Rowe och Shepard menar att om beställardominansen fortsätter kommer 
fördelarna med ett ökat medborgerligt deltagande att finnas kvar endast i form av 
ett löfte snarare än något som faktiskt går att observera. Det Rowe och Shepard 
visar på är en dålig procedur hos den tredje parten inom hälso- och sjukvården, 
eftersom man inte tillämpar dimensionen röst och deltagande. Proceduren blir då 
ett spel för gallerierna eftersom den beslutande makten finns kvar hos 
beställarna och professionerna. Studien visar att andra proceduriella dimensioner 
också behövs, såsom neutralitet, trovärdighet och tillförlitlighet. 
 
Ett sätt att öka medborgarnas deltagande i beslutsprocessen kan vara att använda 
en s k medborgarjury. I en brittisk studie har Shirley McIver (1998) utvärderat 
förekomsten av medborgarjury i hälso- och sjukvårdsmiljö. Studien har tre 
frågeställningar. För det första att se i vilken utsträckning en medborgarjury gör 
det möjligt för de lokala medborgarna att delta i diskussionen om vården och 
påverka hälso- och sjukvårdens inriktning. För det andra att värdera eventuella 
för- och nackdelar med en medborgarjury. För det tredje att värdera effekten av 
en medborgarjury i jämförelse med andra metoder för att öka medborgarnas 
deltagande. Resultatet från McIvers studie visar att en medborgarjury är ett bra 
sätt att öka möjligheten för de lokala medborgarna att delta i beslutsprocessen 
för hälso- och sjukvården. En medborgarjury kan också användas för att öka 
förståelsen för komplexiteten i de beslut som fattas inom hälso- och sjukvården.  
 

                                           
43 I enlighet med Arnsteins maktstege. I denna har Arnstein typologiserat åtta steg av medborgerligt deltagande; 
från icke-deltagande och nästintill obefintlig makt till fullständig medborgerlig kontroll och medborgarmakt. Det 
Arnstein illustrerar är att deltagande och inflytande hänger starkt samman med makt och ansvar.  Se Arnstein S. 
R (1969) . För en kort summering av Arnsteins stege, se P. Bishop, G. Davis (2002). 
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En annan fördel är att de som arbetar inom hälso- och sjukvården även får en 
ökad förståelse för hur komplexa frågor lämpligen ska presenteras för 
allmänheten. Nackdelen är att en medborgarjury kräver mycket planering där 
bara ett fåtal medborgare har möjlighet att delta. Det ringa antalet medborgare 
som kan delta innebär att det finns stor risk för snedfördelning i gruppen och att 
det som juryn rekommenderar inte blir detsamma som majoritetens åsikt.  
 
I jämförelse med andra metoder för medborgerligt deltagande finns vissa styrkor 
med en medborgarjury. Exemplet visar att rollfördelningen är tydlig och 
väldefinierad. Det finns inbyggda mekanismer i jurysystemet som innebär att 
rekommendationerna dels reflekteras av beslutsfattarna och dels förväntas 
implementeras av arbetsgrupper. I det brittiska exemplet hade även 
medborgarjuryns rekommendationer fått publicitet vilket innebar en spridning 
genom lokala media och intressegrupper. En medborgarjury innehåller 
proceduriella inslag av röst och deltagande, respekt och neutralitet. En svårighet 
är att få människor att delta i en medborgarjury. I förlängningen innebär det låga 
deltagandet att juryformen både kan uppfattas som icke-neutral och partisk då 
inte alla medborgare har möjlighet att göra sin röst hörd och delta i 
beslutsprocessen. När man använder en medborgarjury är det därför viktigt att 
ha denna begränsning i åtanke eftersom juryformen annars kan ge ett negativt 
proceduriellt intryck.  
 
En studie gjord av Awad, Abelson, Flood (2004) visar att medborgare i Kanada 
vill ha rollen som rådgivande på system- och programnivå i anslutning till hälso- 
och sjukvård men att de inte vill bära ansvaret för det slutliga beslutet. 
Författarna lyfter fram frågan om hur medborgarnas röster ska vävas in i 
beslutsprocessen, då varken medborgare eller beslutsfattare vill ha fullt 
medborgerligt deltagande (direktdemokrati). Frågan är alltså hur man ska svara 
upp till de ökade kraven på redovisning av ansvar vid beslutsfattande och på 
öppenhet (transparens) inom hälso- och sjukvården. Enligt författarna har 
medborgarna rätt att bli försäkrade om att deras resurser fördelas på ett sätt som 
representerar deras intressen, till skillnad från privata och politiska intressen. 
Det samma gäller behovet av öppenhet både vad gäller principer och evidens 
som används i diskussionen kring den offentligt finansierade vården. 
 
 
5.3 Procedurrättvisa i mellanledet 
 
Betydelsen av procedurrättvisa i hälso- och sjukvårdens ”mellanled” har rönt 
liten uppmärksamhet men användningen av ”mellanled” är inget nytt fenomen 
utan finns i olika former i Sverige och i andra länder. Tim Tenbensel från Nya 
Zeeland diskuterar i en artikel (2002) om procedurrättvisa i ”mellanled”, särskilt 
i anslutning till medborgerligt deltagande.  
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Utgångspunkten är övertygelsen om att medborgerligt deltagande i någon form 
är nödvändigt inom hälso- och sjukvården och att det finns flera skäl till detta. 
Ett skäl är att öppna prioriteringar även leder till ökad uppmärksamhet då fler 
har möjlighet till insyn. Det är lättare att få allmänhetens stöd för 
prioriteringsbeslut om medborgarna är involverade i beslutsprocessen. En annan 
anledning är att prioriteringar inom hälso- och sjukvården inte enbart kan 
baseras på ”tekniska” underlag, t ex kostnadseffektivitetsanalyser.  
 
Då prioriteringsbeslut ofta kännetecknas av värdefrågor finns ett behov av att 
involvera allmänheten. Tenbensel menar att den stora frågan kring 
medborgerligt deltagande vid prioriteringar inte är hur informationen kring 
allmänhetens värderingar ska samlas in utan hur denna information ska 
användas och vem som ska använda den. Enligt Tenbensel har tidigare forskning 
främst fokuserat på hur man praktiskt skapar medborgerligt deltagande i 
inledningsfasen. Istället framhåller han att det viktigaste för att kunna uppnå 
”den bästa praktiken” är att utgå från befintliga institutioner. Tenbensel vill lyfta 
fram institutioner som redan finns inom hälso- och sjukvården, såsom Oregon 
Health Services Commission (USA), National Health Committee (Nya Zeeland) 
och Local health authorities (Storbritannien), vilka har spelat framträdande roller 
som medlande ”mellanled” i beslutsprocesser.  
 
Dock finner man väldigt lite om dessa typer av institutioner i litteraturen kring 
prioriteringar och en tänkbar anledning till detta är, enligt Tenbensel, att en stor 
del av rättfärdigandet av medborgerligt deltagande grundar sig i ett ideal att 
”informationen om allmänhetens värderingar bör tala för sig själv”. Ett vanligt 
argument är att medborgarna så långt som möjligt bör tala för sig själva - det ska 
inte behövas någon tolkning eller ”medlande” av aktörer eftersom det kan 
inneböra att den verkliga och sanna informationen från allmänheten feltolkas, 
försvagas eller ignoreras. Här tänker man sig att institutioner som fungerar som 
”mellanled” genomför tolkningar av allmänhetens röst. Tenbensel menar att 
dessa medlande och tolkande institutioner istället är nödvändiga för att uppnå en 
prioriteringsprocess som strävar efter hanterbarhet och legitimitet. Därför 
behövs ett större erkännande av den funktion som dessa mellanled har och mer 
uppmärksamhet behövs för att stärka deras kapacitet för att göra rimliga och 
riktiga tolkningar av medborgarnas åsikter.  
 
Tenbensel visar med exempel från USA och Storbritannien att mekanismer 
såsom kostnadsnyttoanalyser och medborgarpaneler inte kan överföra 
medborgarnas synsätt, värderingar och prioriteringar direkt till explicita 
prioriteringsbeslut. Ett tillvägagångssätt som innebär att man använder 
information om allmänhetens värderingar direkt utan att tolka och behandla 
denna försvårar väl genomtänkta sällningstaganden.  
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Tenbensel konstaterar också att vid användning av medborgerligt inflytande vid 
prioriteringsbeslut kan den övervägande majoriteten av försök föras tillbaka på 
idealen om s k ”transparent rationalitet”, d v s öppenhet och förnuft, och ett 
minimum av influens från beslutsfattare. Exempel från USA, Nya Zeeland och 
Storbritannien visar att medborgarinflytandet i samtliga fall inte innebar att 
allmänheten talade ”för sig själv” utan istället krävdes att all information 
genomgick aktiv tolkning i någon instans.  
 
Tenbensel menar att medlande institutioner som Oregon NSC, Nya Zeeland 
NHC och de brittiska lokala hälsomyndigheterna är de mest viktiga inslagen i 
det institutionella landskapet gällande prioriteringar och att de har en central roll 
i prioriteringsprocessen. 
 
Antagligen skulle förespråkare för en demokrati med medborgerligt deltagande 
känna en stark reservation inför dessa ”medlande” institutioner eftersom de 
nästan alltid domineras av experter. Deltagarna i olika kommittéer är utvalda 
och får sin legitimitet på grund av expertis och erfarenhet i den specifika 
sektorn, t ex hälso- och sjukvårdssektorn. En gemensam nämnare för alla dessa 
”medlande” tillvägagångssätt är att de vilar på ett medborgerligt förtroende för 
den erfarenhet och kunskap som finns inom de aktuella institutionerna. 
Tenbensel menar att förtroende för institutioner tenderar att underskattas som en 
möjlig källa till legitimitet.  
 
För att stärka legitimiteten för prioriteringsbeslut måste man stödja utvecklingen 
och vidmakthållandet av förtroende, snarare än att underminera detta genom ett 
ifrågasättande av en expertfunktion utifrån ett direktdemokratiskt ideal. 
Tenbensel ställer frågan hur dessa institutioner har kunnat generera förtroende 
och menar att ett nyckelvillkor för förtroende för processen är att allmänheten 
och intressenter (stakeholders) accepterar innehållet som produceras. Därigenom 
vilar allmänhetens bedömning och förtroende för prioriteringsprocessen på hur 
de accepterar själva innehållet i ett beslut kring något som de identifierar sig 
med. Tenbensel menar att resultatet har viss betydelse för hur allmänheten 
accepterar en procedur vid beslutsfattande och dess produkt i form av ett beslut. 
Om allmänheten stödjer resultatet är det mindre risk att proceduren ifrågasätts: 
men om resultatet är problematiskt kommer proceduren att blir utsatt för 
granskning. 
 
Tenbensel skriver att legitimiteten för ”mellanled” kan vara skör men framhåller 
att den är oändligt mycket bättre än legitimiteten för en procedur som saknar 
inslag av mellanled. Ett tillvägagångssätt där allmänheten får möjlighet att direkt 
framföra sin åsikt uppfattas ofta som mer legitimt i jämförelse med ett där 
mellanled ingår.  
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Vid konkretisering i form av en speciell metod (såsom medborgarjury eller 
kostnadsnyttoanalys) framförs ofta kritik om bristande representativitet (vem ska 
representera vilka), auktoritet (vilka ska vara beslutsfattare) och definitionen av 
allmänheten (vilka medborgare som faktiskt deltar i beslutsprocessen). Denna 
kritik är av samma slag som brukar användas mot metoder som innefattar 
mellanled. Tenbensel framhåller således betydelsen av förtroende som en grund 
för legitimiteten bland sådana institutioner som tolkar information och menar att 
det kan vara värt att vidare studera hur ett sådant förtroende kan genereras.  
 
Han menar också att denna i och för sig sköra grund för legitimitet troligen 
innebär att ett antal svåra prioriteringsbeslut sker och där mellanledet har 
behandlat allmänhetens synpunkter har det uttryckligen gjorts för att rättfärdiga 
ett tillskott av resurser snarare än ett borttagande. Oavsett om man ser detta 
tillvägagångssätt som önskvärt menar Tenbensel att en sådan process är att 
föredra och är mer realistisk än ett tillvägagångssätt som baseras på 
förväntningar om att allmänheten kommer att ”tala för sig själv” och att vara 
kapabel att ta svåra och tydliga beslut. Tenbensel menar att det är mer ärligt att 
förespråka ett tillvägagångssätt som begränsar allmänhetens direkta inblandning 
än att hoppas på en metod där allmänheten alltmer involveras och själv 
producerar tydliga prioriteringsbeslut. 44 
 

                                           
44 Det finns andra studier som visar på det som Tenbensel tar upp, dvs. att allmänheten inte är beredd att gå in i 
prioriteringsbeslut, ex. Lomas J.(1997); Harrison S., Mort M. (1998); Abelson J, Eyles J. (2002);Coast J. (2002). 
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6. PROCEDURRÄTTVISA I SVENSKA SAMMANHANG 
 
Flera studier visar att procedurrättvisa har betydelse inom hälso- och sjukvård 
och att det finns möjligheter att tillämpa procedurrättvisa i de olika hälso- och 
sjukvårdsleden. I det som tidigare redovisats i rapporten är dock studierna 
främst hämtade från anglosaxiska miljöer. Nästa steg blir att se vilka 
erfarenheter som kan hämtas från svenska studier. Även i den svenska miljön 
hittar vi fler studier från det representativa ledet än från hälso- och 
sjukvårdsledet. 
 
 
6.1 Procedurrättvisa i hälso- och sjukvårdsledet 
 
I en studie gjord av Peter Garpenby (2006) undersöktes möjligheten att tillämpa 
procedurrättvisa vid tre fall av prioritering. Studien visar att procedurer är viktigt 
på olika sätt i flera led (t ex politiska och professionella) både internt inom hela 
hälso- och sjukvården och externt gentemot brukarna och medborgarna. 
Tillämpningen av procedurerna skiljer sig åt i både grad och omfattning i de 
olika fallen där procedurerna kan vara mer eller minde utvecklade. Ofta 
kännetecknas emellertid procedurerna av ad hoc-lösningar där man har kommit 
fram till icke helt genomtänkta och tillfälliga procedurer. Dessa saknar också 
systematik och samstämmighet över hela organisationen (landstinget). Det är 
också vanligt att procedurerna är utvecklade långt ned i organisationen vilket 
innebär att de inte är förankrade uppåt. Det finns således ingen koordinering 
mellan politik och professionen; d v s det representativa ledet och det 
genomförande ledet. Eftersom procedurer är knutna till olika institutioner menar 
Garpenby att det kan vara motiverat att stärka befintliga institutioners, och även 
nya institutioners, kapacitet att upprätthålla nödvändiga procedurer. 
Procedurerna bör kanske inte vara likadana inom alla områden, däremot bör 
procedurerna koordineras så att det finns en medvetenhet om vilka procedurer 
som finns, och varför de finns.  
 
 
6.2 Procedurrättvisa i det representativa ledet  
 
Procedurrättvisa i det representativa ledet har studerats i olika sammanhang och 
på olika nivåer. Statsvetaren Ylva Norén Bretzer har i en avhandling (2005) vid 
Göteborgs universitet studerat vilka faktorer som påverkar graden av politiskt 
förtroende hos svenska medborgare. Hon prövar två olika teorier. Den första 
benämner hon ”kulturteori” eftersom den utgår från att det politiska förtroendet 
uppstår hos individen genom socialisering, t ex genom att individen deltar i 
olika typer av föreningsaktiviteter.  
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Teorin säger att socialisering och tillit till andra människor i det civila samhället 
leder till ökat ”socialt kapital” bland individerna, vilket i sin tur stärker det 
politiska förtroendet (politiskt kapital).45 I den andra teorin (den representeras av 
Tylers teori om procedurrättvisa) skapas det politiska förtroendet hos 
individerna ”uppifrån”, som en följd av olika institutioners prestationer med 
anknytning till rättvisa procedurer. Norén kommer i sin studie fram till att den 
senare teorin bättre kan förklara vilka som hyser politiskt förtroende. De som 
uppfattar procedurer som rättvisa har ett högre förtroende för rättsväsendets 
aktörer och har också ett betydligt högre politiskt förtroende. Kulturteorins 
huvudsakliga tes, att socialt kapital skapas genom tillit till andra människor i det 
civila samhället, bekräftas endast på mikronivån, d v s på individnivån. 
 
Statsvetaren Bo Rothstein (2003) visar ett sätt att komma runt problemet med 
minskat förtroende där alla parter blir förlorare (s k sociala fällor). Han menar 
att förtroende kan etableras uppifrån, genom att tillit till effektiva institutioner 
uppstår, som i sin tur skapar ömsesidigt förtroendet mellan medborgare. 
Rothstein framhåller att teorin om kollektiva minnen – om institutionerna 
historiskt sett har uppfattats som tillförlitliga eller inte – kan förklara förtroendet 
(och tjäna som den förenande länken i teorin om socialt kapital och 
spelteoretiska förklaringar kring samverkan). Det kollektiva minnet är inte 
enbart kulturellt eller historiskt givet, utan kan också konstrueras, exempelvis 
genom politisk makt och politiska resurser.  
 
Rothstein diskuterar även möjligheten att förtroendet för politiker inte är eller 
bör vara fullständigt. Han menar att om aktörerna i ett spel eller i en 
beslutssituation alltid är säkra på att de är i ett överläge ligger det i deras intresse 
att inte följa principerna om opartiskhet och universalism. Istället försöker de 
ändra spelreglerna så att den egna parten alltid gynnas. Men om aktörerna inte är 
helt säkra på sin position kan det vara bättre för dem att välja opartiska och 
universella institutioner. Rothstein diskuterar egenintressets betydelse (”det 
upplysta egenintresset”) där det antingen kan vara motiverat för aktörerna att 
sträva efter att forma regler som gynnar dem själva eller att avstå från detta om 
de inser att det finns en viss osäkerhet om framtiden.46 Om osäkerhet råder och 
om aktören har liten eller obefintlig information kan opartiska institutioner 
bildas. Dock krävs det enligt Rothstein även socialt kapital: aktören måste ha 
någon slags förtroende för motpartens agerande och uppfatta att de övriga 
inblandade kommer till förhandlingarna med ”uppriktiga intentioner”.  
 
Rothstein menar att i situationer där aktörerna offentligt måste motivera sina 
ställningstaganden kan universella och opartiska institutioner också etableras.  

                                           
45 Teorin om socialt kapital finns att läsa om i ”Den fungerande demokratin” av Robert Putnam (2003). 
46 Det sistnämnda valet kallar Rothstein ”den andra strategiska spelordningens logik”. 
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Han stödjer tanken på öppenhet och öppen debatt eftersom det moraliskt blir 
svårt att rättfärdiga en politik som enbart gynnar den egna parten. Samtidigt 
menar han att det alltid finns risk för att aktörerna förespråkar en opartisk och 
universell institution utåt men ändå arbetar för sitt egenintresse. 
 
Studier av medborgerligt deltagande har även gjorts i svenska hälso- och 
sjukvårdssammanhang. Mari Broqvist (2003) har beskrivit erfarenheterna av 
medborgardialoger inom Landstinget i Östergötland. Hon har främst fokuserat 
på hur en medborgardialog om prioriteringar kan gå till i praktiken och vad som 
kan gynna eller missgynna en utveckling av medborgardialog kring 
prioriteringar inom svensk politik. Resultatet visar att deltagarna uppfattar 
medborgardialog som ett bra sätt att diskutera prioriteringar med politiker. De 
dimensioner som framhölls som viktiga för dialogens kvalitet var ”lyssnandet” 
och tillgången till information. Formen med medborgardialog upplevdes även 
som ett bra sätt att diskutera värderingar, ge förslag till lösningar vid resursbrist, 
öka det medborgerliga deltagandet och därigenom öka legitimiteten för 
prioriteringar som en styrprocess.  
 
 
6.3 Procedurrättvisa i mellanledet 
 
Betydelsen av procedurrättvisa i ett mellanled har studerats i svenska 
sammanhang av Peter Garpenby. I en studie från 2004 undersöker han 
betydelsen av medicinska expertgrupper vid prioriteringar av läkemedel. De 
medicinska expertgrupperna har en funktion som mellanled då de lämnar 
rekommendationer till ansvariga beslutsfattare (oftast läkemedelskommittéer), 
men expertgrupperna är inte formellt ansvariga för de slutliga 
prioriteringsbesluten. Garpenby har i studien anknutit till Daniels och Sabins 
villkor för rättvisa beslutsprocesser (se denna rapport avsnitt 4.2) för att se 
förutsättningarna att tillämpa dessa i Sverige. I studien beskriver två medicinska 
expertgrupper sin process och lyfter fram moment som de uppfattar som viktiga 
för att stärka förtroendet för besluten och därmed för gruppen.  
 
Studien visar att grupperna gör prioriteringar efter bestämda kriterier. Det är 
viktigt för dem att följa och hitta procedurer som kan uppfattas som rimliga och 
lämpliga. Att skälen ska vara rimliga och relevanta är också viktigt, där en 
central utgångspunkt är bevisad medicinsk nytta. Öppenhetskriteriet är inte helt 
enkelt att följa då de medicinska expertgrupperna vill hålla vissa delar av 
processen så sluten som möjligt. I de studerade exemplen är skälet för 
slutenheten att begränsa insynen från läkemedelsföretag. Dock saknas 
möjligheter att föra fram invändningar eller att ompröva rekommendationer. Å 
andra sidan menar Garpenby att ansvaret för att hantera omprövningar troligen 
inte åligger expertgrupperna utan snarare läkemedelskommittéerna.  
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Studien visar att det är av stor betydelse att kriterierna och beslutsgrunderna är 
motiverade och tydliga för att processen ska uppfattas som rättvis. Det är också 
viktigt att den interna legitimiteten mellan de medicinska expertgrupperna och 
läkemedelskommittéerna säkras vilket i förlängningen är en förutsättning för 
förtroendet från de kliniskt verksamma.  
 
I en annan svensk studie har Anders Anell och Sandra Jansson (2005) granskat 
arbetet inom Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) och förutsättningarna att 
använda öppna och legitima beslutsprocesser vad gäller subventionering av 
läkemedel. LFN kan i detta sammanhang uppfattas som ett ”mellanled” i hälso- 
och sjukvårdssystemet. Författarna kom fram till att LFN:s beslut om subvention 
av läkemedel i hög grad uppfyller Daniels och Sabins kriterier för öppna, 
rättvisa och legitima beslutsprocesser (”ansvarighet för rimlighet”). Samtidigt 
framhåller de att det finns behov av att förbättra informationen utåt till 
förskrivare och patienter. Arbetet med öppenhet, främst insyn och deltagande, 
är enligt författarna i praktiken begränsat då LFN omfattas av 
sekretesslagstiftning. Däremot finns möjlighet att mer uttryckligen visa på de 
motiveringar och konsekvenser som har tagits i beaktande vid beslutsprocessen. 
Anell och Jansson framhåller vikten av att fortsätta arbetet med att förbättra 
beslutsprocessen med avseende på legitimitet och öppenhet. 
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7. DISKUSSION 
 
Efter att ha gjort en genomgång av diverse studier om procedurrättvisa kan vi 
konstatera att det finns ett värde i denna kunskap, som kan användas vid 
utformningen av en prioriteringsprocess i hälso- och sjukvård. Det finns flera 
skäl att anknyta till procedurrättvisa vid svåra och komplicerade beslut kring 
prioritering, gränsdragning och resursfördelning i hälso- och sjukvård. Vi har 
visat att procedurrättvisa inte bara är betydelsefull på individnivån, när 
medborgare har direkt kontakt med beslutsfattare, utan även på samhällsnivån, i 
situationer där medborgare inte har direktkontakt med beslutsfattare. De effekter 
som kan uppstå innefattar accepterande av beslut som inte nödvändigtvis 
sammanfaller med egenintresset och en känsla av att känna sig värderad (då 
vissa proceduriella dimensioner har ett egenvärde) vilket kan vara viktigt för de 
berörda personerna eller aktörerna. 
 
Tillämpningen av procedurer kan även leda till ett ökat förtroende för den 
beslutsfattande organisationen, vilket i sin tur kan ge spridningseffekter så att 
beslutsfattare eller myndigheter kan få del av det politiska förtroende och det 
politiska kapital som andra institutioner har samlat på sig. Vi finner dock i 
materialet en osäkerhet om procedurer som uppfattas som rättvisa verkligen 
leder till ökad legitimitet eller om det inte istället är så att befintlig legitimitet 
påverkar uppfattningen om procedurrättvisa. Möjligheten finns att sambanden 
kan gå i båda riktningar. Men det finns ingen garanti för att försök att utveckla 
rättvisa procedurer innebär att legitimiteten automatiskt stärks. Exempelvis kan 
det förhålla sig så att det genomförande ledet (t ex de vårdproducerande delarna 
av hälso- och sjukvårdssystemet) har god legitimitet trots slarviga och icke-
systematiska procedurer. Det kan vara svårt att ta reda på om det genomförande 
ledet verkligen har ett högt förtroende därför att resurserna uppfattas vara bra 
fördelade eller om det beror på att det i grunden finns en stor tilltro till den 
medicinska expertkunskapen. Å andra sidan finns alltid en naturlig skepsis till 
det representativa ledet, i och med att det finns vinnare (majoritet) och förlorare 
(minoritet), vilket innebär att grundförtroendet varierar, trots förekomsten av 
goda procedurer.  
 
Procedurrättvisa framstår som situationsberoende, genom att olika procedurer 
lämpar sig för olika sammanhang. Troligen finns inte några universella kriterier 
för procedurrättvisa som passar för alla typer av fördelningssituationer. De 
proceduriella dimensionernas (t ex öppenhet och neutralitet) betydelse och 
rangordningen dem emellan, kan variera beroende på situation och 
sammanhang. Ett exempel kan vara inom förlossningsvården där identiska 
procedurer kan medföra problem, då olika erfarenheter och varierande etnisk 
och kulturell bakgrund, kan innebära att vissa procedurer i bemötandet blir mer 
lämpliga än andra.  
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Den betydelse som kan knytas till beslutets procedur respektive resultat är också 
situationsbundet. Information om procedurer och resultat kan substituera 
varandra. Det betyder att individerna kan värdera rättvisa procedurer högt i 
situationer där resultatets utfall värderas lågt, d v s när individen inte berörs 
starkt av beslutet eller om beslutets resultat är osäkert. Omvänt kan individen 
lägga större vikt vid beslutets utfall när de uppfattar att inslagen av 
procedurrättvisa är svaga, d v s att beslutsprocessen inte anses ha gått till på ett 
rättvist sätt. Forskningen visar dock att människor ofta bryr sig lika mycket - och 
ibland mer - om procedurer vid ett beslutsfattande, jämfört med beslutets 
resultat. Vi måste emellertid poängtera att både procedurer och resultatet har 
betydelse för uppfattningen av rättvisa.  

 
Litteraturgenomgången visar även på studier där resultaten går emot varandra. 
Tyler har i olika sammanhang tittat närmare på vilken roll medborgarnas 
kulturella bakgrund har för bedömningen av procedurrättvisa. I en studie visar 
han att bedömningen påverkas av den kulturella bakgrunden, när de kulturella 
värderingarna delas av samtliga berörda och när det finns en gemensam 
uppfattning om hur beslutsfattaren bör agera. En annan studie av Tyler visar 
dock att etnicitet, kön, inkomst och ideologi har liten, eller ingen, påverkan på 
uppfattningen av procedurer. Det skulle i så fall tyda på att det i samhället finns 
en samstämmighet om innehåll och mening med procedurrättvisa, d v s att det 
finns en gemensam bild av vad som kännetecknar procedurrättvisa. I en tredje 
studie hävdar Tyler att procedurrättvisa är en ”bättre” form av rättvisa än 
resultaträttvisa, trots skillnader inom etniska, sociala och ideologiska grupper. 
Uppfattningen om rättvisa procedurer kan även påverkas negativt av social 
kategorisering (indelningen i grupper i ett samhälle), där medborgarna blir mer 
angelägna om rättvisa när det gäller individer inom den egna etniska, sociala och 
ideologiska gruppen eller inom den grupp som de identifierar sig med. Tilliten 
till den egna gruppen kan stärkas genom utformningen av en beslutsprocess 
samtidigt som den generella tilliten – till hela samhället – kan försvagas eller 
lämnas opåverkad. Det är en utmaning i ett generellt system (som hälso- och 
sjukvård) att kunna visa hur olika behov tillgodoses, samtidigt som det gäller att 
motverka tendenser att medborgare och patienter tolkar beslut endast utifrån 
snäva intressen och inte för hela systemets fortlevnad. 
 
Det kan även finnas en risk att beslutsfattare ger sken av att rättvisa procedurer 
upprätthålls, men där ”tomma” symboliska handlingar används för att vilseleda 
och manipulera individerna, för att tillgodose beslutsfattarnas egna symboliska 
behov, t ex att visa sig förtroendeingivande, eller att procedurer används för att 
gynna beslutsfattarnas egna interna intressen. Det kan leda till en falsk trygghet 
hos medborgarna. Det är därför viktigt att kritiskt granska hur procedurerna är 
utvalda och hur de framställs för medborgarna när de tillämpas.  
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Detta gäller särskilt sådana procedurer som anknyter till ”röst och deltagande”. 
Denna dimension av procedurrättvisa kan inrymma så mycket: möjligheten att 
framföra åsikter (skriva insändare i media och medborgarförslag), delta i dialog 
med andra medborgare eller förtroendevalda (deliberativa inslag), medverka 
genom egen kunskap som underlag för beslut (fokusgrupper bland patienter), 
och slutligen att ingå som en del i själva beslutsfattandet. I alla dessa exempel 
bör man ta hänsyn till ”gruppvärderingsmodellen”, d v s hur beslutsfattaren ska 
kunna få deltagarna att känna sig värderade och respekterade.  
 
Den kunskapsmassa om procedurrättvisa som finns är omfattande och även om 
det finns viss osäkerhet i tolkningen av en del resultat, anser vi att det finns 
starka skäl att försöka använda den för att utveckla procedurer som kan stärka 
uppfattningar om rättvisa och legitimitet vid beslut om prioriteringar. Det är 
således inte helt förvånande att de fyra villkor för en rättvis prioriteringsprocess 
som Daniels och Sabins har utarbetat har fått stor genomslagskraft. Beslut som 
avser prioriteringar är ofta beslut som upplevs som besvärliga och som är av 
moralisk art varför det är tacksamt att ha tillgång till fyra relativt tydliga villkor 
som grund för att utforma ett arbetssätt. De fyra villkoren bör dock inte 
användas som en checklista där procedurer som tillämpas bockas av och där 
vissa får plus- och andra får minustecken i en lista. Det är antagligen inte heller 
Daniels och Sabins avsikt.  
 
De uppräknade villkoren kan väga olika tungt i olika situationer och vara mer 
eller mindre viktiga beroende på vilken effekt som eftersträvas, exempelvis 
stärkandet av den interna eller den externa legitimiteten. Det kan också vara så 
att en kombination av procedurer passar en viss situation men inte alls en annan 
situation. Dessutom finns det uppenbara svårigheter att tolka de olika villkoren 
och omsätta dem i praktisk handling och det är nästintill omöjligt att 
praktiskt kunna se om villkoren för en rättvis procedur är helt uppfyllda. På 
liknande sätt är det svårt att tänka sig hur resonemanget om ”rättvisetänkande” 
personer ska överföras i praktisk handling, t ex hur man ska kunna veta vad 
”rättvisetänkande” personer egentligen tänker. Det är lätt att hamna i ett 
dilemma vid tolkningen av hur och när ett villkor faktiskt är uppfyllt. De fyra 
villkoren bör istället användas som riktlinjer för vad som ska karaktärisera en 
prioriteringsprocess med förutsättningar att uppfattas som rättvis, där de olika 
villkoren graderas beroende på bl a sammanhang och form för beslutsprocessen. 
 
Daniels och Sabin nämner inte vilka situationer och nivåer som de fyra generella 
villkoren bäst lämpar sig för, mer än att ärenden inte bör omprövas på 
gräsrotsnivå varje gång en individ är missnöjd.  
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De argumenterar genomgående för att beslut som avser prioriteringar bör ske 
genom procedurer med ”deliberativa” komponenter eftersom generella principer 
(som exempelvis människovärdesprincipen) och substantiella principer (som 
handlar mer om en konkret nivå och ett bestämt utfall) hittills inte har kunnat 
lösa de moraliska meningsskiljaktigheter som lätt uppstår vid prioriteringar. 
Detta kan uppfattas som att de motsätter sig den svenska 
Prioriteringsutredningens etiska plattform med dess generella principer. Daniels 
och Sabin framhåller dock samtidigt att de inte ser någon motsättning i att 
generella principer förekommer. I diskussionen kring majoritetsprincipen menar 
de att denna kan används för att praktiskt genomföra ett beslut så länge skälen är 
rimliga och relevanta för samtliga inblandade, så att minoriteten också kan 
uppfatta beslutet som rättvist. Således motsätter sig Daniels och Sabin inte 
Prioriteringsutredningens principer så länge de fyra generella villkoren har 
följts. Vår tolkning av Daniels och Sabin är att de anser att principer kan vara 
lämpliga på nationell nivå och till viss del på landstingsnivån men att procedurer 
bör föregå principerna för att exempelvis garantera minoritetens uppfattning om 
rättvisa. 
 
Det är också viktigt att vara medveten om de oklarheter och svårigheter som 
finns, samt vara medveten om att effekten av procedurer är beroende av 
situation och sammanhang. Det finns ingen enkel universallösning i form av 
”procedurpaket” som fungerar i alla situationer och sammanhang och som kan 
användas som checklista för att värdera rättvisa i en beslutsprocess. Istället bör 
Daniels och Sabins fyra villkor, eller de övriga dimensioner för procedurrättvisa 
som tagits upp i rapporten, användas som riktlinjer för vad som bör karaktärisera 
en rättvis prioriteringsprocess. Dimensionerna bör graderas beroende på 
sammanhang och form för beslutsprocess. Procedurrättvisa ska inte uppfattas 
som något absolut, där det entydigt går att fastställa om denna föreligger eller 
inte. Istället bör procedurrättvisa uppfattas som något som kan graderas, där det 
kan finnas en hög grad eller en låg grad av rättvisa i anslutning till procedurer. 
Bruk av procedurrättvisa kan vara en av flera metoder för att öka uppfattningen 
om rättvisa och legitimitet vid beslut om prioriteringar. 
 
Forskningen visar att procedurrättvisa har betydelse för uppfattningen om 
rättvisa i hälso- och sjukvård, både i det genomförande (vårdproducerande) ledet 
och i det led som representerar finansiären (en politisk institution eller en 
försäkringsgivare). Procedurrättvisa är en multidimensionell konstruktion på så 
sätt att medborgarnas totala erfarenhet av hälso- och sjukvården kan innefatta 
olika bedömningar. De kan t ex ha en negativ bild av det representativa ledet 
(inklusive tjänstemännen) och samtidigt en positiv bild av det genomförande 
(vårdproducerande) ledet.   
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Procedurrättvisa i hälso- och sjukvårdens ”mellanled” har rönt liten 
uppmärksamhet men är i sig inget nytt fenomen då det finns representerat i olika 
former i Sverige (t ex medicinska expertgrupper, läkemedelskommittéer, LFN) 
och i andra länder (t ex NICE i Storbritannien). Förekomsten av ”mellanled” i 
hälso- och sjukvårdens organisation kan spela en viktig roll för att stärka 
legitimiteten och uppfattningen av rättvisa. Mellanleden har ofta förutsättningar 
att utveckla och följa procedurer som har stor betydelse för uppfattning om 
rättvisa och för att stärka främst den interna legitimiteten. Mellanleden har ofta 
kapacitet att behandla olika typer av information, t ex medicinsk kunskap, etiska 
ståndpunkter eller medborgarnas synpunkter, så att denna information kan 
användas i beslutsprocessen och i dialogen mellan det representativa ledet och 
det genomförande ledet. Det är också viktigt att arbetet med att förbättra 
beslutsprocesserna inom de olika mellanleden fortsätter, t ex ökad insyn och 
öppenhet, och att kriterierna och beslutsgrunderna är motiverade. 
 
För att procedurrättvisa ska få genomslagskraft i hälso- och sjukvården är det 
även viktigt att koordineringen mellan aktörer förbättras så att rollfördelningen i 
beslutsfattandet blir tydlig. Däremot finnas en fara om det uppkommer en 
alldeles för skarp gränsdragning mellan det representativa ledet och hälso- och 
sjukvårdsledet (det vårdproducerande ledet) eller att mellanled uppfattar de olika 
leden som slutna fält. Goda procedurer bör istället utformas i en dialog mellan 
de olika aktörerna. Genom utbyte av erfarenheter kan man lära sig av varandra 
om vilka procedurer som kan vara goda och lämpliga i ett visst sammanhang. 
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8. SLUTSATSER 
 
Inventeringen av aktuell forskning visar att det inte finns ett enkelt svar på 
frågan om vilka procedurer som gör att beslut om prioritering och 
resursfördelning – som direkt eller indirekt – berör människors liv och hälsa, 
uppfattas som rättvisa. Det finns inte heller ett enkelt svar på frågan om 
legitimiteten för hälso- och sjukvården som organisation eller för enskilda 
fördelningsbeslut kan stärkas genom rättvisa procedurer. Det enkla svaret skulle 
i så fall vara att det beror på situation och sammanhang. Inventeringen visar 
dock att resultaten från drygt 30 års forskning om procedurrättvisa har relevans 
också i hälso- och sjukvårdssammanhang och att hälso- och sjukvården kan dra 
nytta av denna kunskap för att stärka uppfattningarna av rättvisa och legitimitet 
vid prioriteringar. Styrkan i den strategi som Daniels och Sabin formulerat (de 
fyra villkoren i ”accountability for reasonableness”) är att den lyft fram 
betydelsen av procedurrättvisa i samband med svåra beslut, som har moraliska 
förtecken. Villkoren i denna strategi behöver dock diskuteras vidare och 
anpassas till olika beslutssituationer. Det kan snarast motverka syftet om man 
”slår sig för bröstet” och hävdar att ”öppenhetskriteriet” är väl tillgodosett när 
ett beslut har offentliggjorts. Det är inte säkert att det i just denna situation är 
viktigt med ”öppenhet” i den aktuella formen. En helt annan form av procedur 
hade kanske varit lämpligare.  
 
Avslutningsvis presenteras ett antal punkter om procedurrättvisa som vi 
bedömer har särskild relevans vid prioriteringar av hälso- och sjukvård: 
 

• Procedurer framstår som viktiga men är inte den enda lösningen på 
dilemman som kan uppstå vid fördelning av resurser. Resultatet av ett 
fördelningsbeslut har också betydelse för vår uppfattning om rättvisa. 
Dessa båda former ingår i människors bedömning av rättvisa och behöver 
inte nödvändigtvis utesluta varandra. Forskningen visar dock att det går 
att påverka uppfattningen om rättvisa genom goda procedurer. 

 
• Procedurer kan användas för att stärka både den interna (inom hälso- och 

sjukvårdens egen organisation) och den externa (inom samhället) 
legitimiteten. 

 
• Procedurer som utvecklas och tillämpas i hälso- och sjukvårdens 

”mellanled” kan spela en viktig roll för att stärka legitimiteten och 
uppfattningen om rättvisa, främst i den interna processen, d v s inom 
hälso- och sjukvårdens egen organisation. 
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• Procedurer i såväl det representativa (politiska) ledet, som i det 
genomförande (vårdproducerande) ledet, behöver förbättras genom att 
bland annat bli mer systematiska och genomtänkta. 

 
• Procedurer i det representativa ledet kan ha en annan sammansättning än i 

det genomförande ledet, och tvärtom, men kan ändå behöva koordineras.  
 

• Det finns ingen standarduppsättning av procedurer utan det är nödvändigt 
att lära sig från olika erfarenheter om vad som kan vara goda procedurer i 
ett visst sammanhang.  

 
Denna inventering av kunskapen bakom Daniels och Sabins strategi för en 
rättvis beslutsprocess, ”ansvarighet för rimlighet”, har inte bara resulterat i en 
sammanställning av vad vi i nuläget vet om procedurrättvisa, utan har även 
skapat en insikt om att det finns flera frågor som behöver studeras vidare. Det 
finns inte särskilt många studier om betydelsen av procedurrättvisa i svenska 
sammanhang eller i hälso- och sjukvårdssammanhang. De studier som har gjorts 
visar att procedurrättvisa har relevans även här men vi behöver studera detta 
vidare. På vilket sätt kan ”mellanleden” öka uppfattningen om rättvisa vid 
prioriteringar? Kan ”mellanleden” med sina tillhörande procedurer fylla en 
uppgift för att stärka legitimiteten, både den interna och externa, vid 
prioriteringsbeslut? Hur kan beslutsprocessen i så fall se ut? Vilka procedurer 
bör inkluderas? Finns det andra dimensioner än de som har redovisats i denna 
rapport som är viktiga? Hur uppfattar människor rättvisa i olika sammanhang? 
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