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English summary 

Solidarity  is  a  central  value  in Swedish  healthcare. Not  only  are  healthcare  costs 
financed  by  taxpayers  proportional  to  their  income  (solidarity‐based  funding), 
solidarity  is also one of the basic ethical principles for priority setting  in healthcare 
(the  so  called  need‐  and  solidarity  principle).  Despite  its  significance,  the  term 
'solidarity'  has  been  given  different,  sometimes  contradictory meanings,  in  both 
academic  and  political  contexts.  In  a  political  context  such  contradictions  can  be 
handled since political standpoints always try to embrace a big variety of meanings 
within  a  certain  terminology.  In  the  context  of  healthcare,  though,  semantic 
ambiguities will severely hamper efficient decision‐making.  

Against  this  background  this  report  aims  at  examining  potential  semantic 
ambiguities/contradictions with respect to the meaning of 'solidarity' as it is used in 
Swedish public debates on healthcare funding and prioritization between 1990 and 
2010.  We  investigated  relevant  public  reports  and  policy  documents  on 
prioritization as well as articles  in medical  journals and major daily newspapers  in 
which  the meaning of  'solidarity' had a key  role. The selected data were analyzed 
with a method based on the systems‐theoretical epistemology by sociologist Niklas 
Luhmann. 

The  study  shows  that  'solidarity'  as  a  value  in Swedish healthcare  appears  in 
two  separate,  at  best  loosely  coupled  debates. One mainly  takes  place  in mass 
media and is a political debate on whether the healthcare system should be opened 
to  private  investors  and  insurances.  Here,  solidarity  is  discussed  as  a means  of 
healthcare  funding.  The  other  debate  takes  place  in  professional  forums  and 
discusses formulations of guidelines for priority setting. Here, solidarity is discussed 
as an integral part of an ethical platform for priority principles. 

Our  study  of  the  debate  in  media  reveals  that  there  are  surprisingly  few 
differences  in the meaning of  'solidarity'. There  is a vast consensus that those who 
are  better  off  should  stand  up  for  the weak, which  resembles  a  Christian  liberal 
understanding of solidarity. The positions differ in the reference of solidarity: who is 
the  legitimate  recipient/address of solidarity? We  found  that  these  references can 
be  interpreted with help of the guiding distinction agency/(in)equality.  If society  is 
mainly  understood  as  a  stratified  society,  the  agency  of  patients  is  seen  as  a 
potential  reason  for  inequality  and  a  threat  for  equality. By  contrast,  if  society  is 
mainly  seen  as  an  assembly  of  individual  agents,  too much  significance  given  to 
equal  health  outcomes  is  interpreted  as  a  limitation  of  people's  scope. Whether 
agency  appears  as  a  threat  or  blessing  depends  on  two mutually  exclusive  value 
systems that are guided by their own views on the distinction agency/(in)equality. 

We argue that the difference between the two most important positions in the 
other debate,  i.e.  the prioritization debate, also  can be described  in  terms of  the 
distinction  agency/(in)equality.  The  positions  are  clearly  expressed  in  two major 
reports:  the  Swedish Government Official  report Health Care's  difficult  choices  as 
provided  by  the  Priorities  Commission  and  the  report  by  The  Swedish  National 
Centre  for  Priority  Setting  Resolving  Health  Care's  difficult  choices.  Both  reports 
conclude a proposal of guidelines for priorities.  In the same way as  in the funding‐
debate, the term 'solidarity' in the priorities‐debate is used in the meaning that the 
better  off  should  help  the  weak.  Again,  the  difference  is  to  be  found  in  the 
references of solidarity, that  is, the definition of the  'weak': Who can  justifiably be 
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considered  as weak?  The  Priorities  Commission  defines  weakness  by  low  socio‐
economic status.  In the report by the Swedish National Centre for Priority Setting 
the  weak  are  rather  identified  by  lack  of  sufficient  agency  (such  as  children, 
dementia‐patients, unconscious patients or mentally ill).  

In  accordance  with  the  guiding  difference  agency/(in)equality  we  can 
distinguish  an  agency‐based  solidarity  (the  weak  as  non‐agents)  underlying  the 
report by the Swedish National Centre for Priority Setting and an  inequality‐based 
solidarity  (the weak  are  the marginalized)  underlying  the  report  by  the Priorities 
Commission.  These  different  references  of  'solidarity'  have  considerable 
consequences on which role the solidarity principle can play in an ethical platform. 
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I. INTRODUKTION 

Solidaritet  är  ett  centralt  värde  inom  den  svenska  sjukvården  och  utgör  en  av 

hörnstenarna inte bara i sjukvårdssystemets utan även i den svenska välfärdsstatens 

självbeskrivning. Med avseende på sjukvårdens finansiering genom skatter  innebär 

solidaritetsbegreppet  att  skattebetalarna bidrar  till  sjukvårdens  kostnader  relativt 

till  sin  betalningsförmåga medan  samtliga  –  oberoende  av  inkomst  –  får  samma 

möjligheter till vård.  

Solidaritet  som  ett  värde  utgör  dessutom  en  av  de  grundläggande  etiska 

principer som de allmänna riktlinjerna för prioriteringar inom hälso‐ och sjukvården 

baseras  på. Enligt Prioriteringsutredningen  (SOU  1995:5)  ska  solidaritet  inte bara 

innebära  lika möjligheter  till  vård,  utan också  en  strävan  efter  att utfallet av den 

vården  som  erbjuds  patienterna  skall  bli  så  lika  som möjligt.  En  sådan  strävan 

medför  att  solidaritet  också  ska  innebära  att  särskilt  beakta  behoven  hos  de 

svagaste grupperna. Det är av detta skäl som solidaritetstanken  förankrades  i den 

etiska  plattformen,2 nämligen  i  den  så  kallade  behovs‐  och  solidaritetsprincipen, 

enligt vilken  resurserna  i  första hand  fördelas  till de områden där behoven är som 

störst och, som en följd av det, där behovet att utjämna utfallet är som störst (SOU 

1995:5 s.118).  

Trots denna enighet om  solidaritetens  relevans  står det ofta  inte klart vad 

begreppet  egentligen  avser.  I  en  genomgång  av  den  samhällsvetenskapliga 

litteraturen om solidaritet (Baldwin 1990, Liedman 2000, Houtepen & Meulen 2000, 

Bergmark  2000,  Meulen  2001,  Stjernö  2004)  kan  man  utläsa  att 

solidaritetsbegreppet har använts under olika tider och  i olika kontexter med olika 

innebörder.  Både  i  forsknings‐  och  i  politiska  sammanhang  har  begreppet  getts 

antingen  en  deskriptiv  eller  en  normativ  innebörd,  eller  en  blandning  av  dessa 

innebörder. Vad gäller fenomenet solidaritet finns det de som hävdar att det vilar på 

strukturella  förhållanden  (t.ex.  den  sociala  arbetsdelningen,  jämför  Durkheim's 

klassiska  arbeten  i  ämnet)  och  de  som  hävdar  att  det  har  sitt  säte  i  individers 

känslovärld (man pratar om en medfödd solidaritetskänsla, Liedman 2000, s.86).  

																																																													
2 Den "etiska plattformen" som Riksdagen antog 1997 syftar till att specificera vilka etiska principer 
ska styra resursfördelningen inom sjukvården.  
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Begreppet  solidaritet  används  både  som  ett  politiskt  verktyg,  t.ex.  för  att 

öka  sammanhållningen  i  den  egna  gruppen  eller  för  att  överskrida 

klassdifferentieringen, och som ett verktyg för individer och ideella organisationer i 

välgörenhetssyfte.  Liedman  föreslår  att  solidaritetsbegreppen  kan  sorteras  i  två 

huvudgrupper: ett partikularistiskt  solidaritetsbegrepp  riktad mot medlemmarna  i 

samma grupp och ett universalistiskt solidaritetsbegrepp riktad mot alla i egenskap 

av att vara människor (se Liedman 2000 s. 85ff). Den första gruppen kallar Liedman 

också "likhetssolidaritet" eftersom den betonar likheten mellan medlemmarna; den 

andra ger han namnet "kontrastsolidaritet" då den markerar kontrasten mellan de 

(rika) som handlar solidariskt och de  (fattiga) som är  föremålet  för den solidariska 

handlingen.  Klassificeringen  är  till  viss  utsträckning  ekvivalent med  distinktionen 

mellan  det  socialistiska  och  det  kristna  solidaritetsbegreppet  som  Houtepen  & 

Meulen  (2000) diskuterar  i samband med efterkrigstidens politiska ansträngningar 

att  bygga  upp  en  solidarisk  socialpolitik  i  västvärlden.  Dessa  har  utmynnat  i  en 

socialdemokratisk  och  en  kristdemokratisk  välfärdspolitik. Den  kristdemokratiska 

tolkningen har sina rötter i de kristna idéerna om välgörenhet, altruism och sympati 

och  dessa  ställer  den  enskilde  individen  i  fokus.  Det  socialdemokratiska 

solidaritetsbegreppet  däremot  har  sina  rötter  i  arbetarrörelsens  kamp  mot 

kapitalistiska  företagare  för bättre  villkor  för arbetarklassen. Solidaritet  fokuserar 

då på kollektiv/gruppnivå och ses som ett reciprokt förhållande mellan grupp‐ (eller 

klass)medlemmarna  som  drivs  av  gemensamma  intressen  och  som  hjälper  och 

ställer upp för varandra (Houtepen & Meulen, s.330). 

I dagens välfärdsstatliga politik är det ofta inte klart vilken begreppstradition 

man stödjer sig på  (det  finns till och med blandningar).   Det kan  lätt  leda till olika 

tolkningar om vad den solidariska handlingen egentligen avser, hur välfärdsstatlig 

policy ska utformas och vilka krav som kan ställas på dem som blir föremål för den 

solidariska  handlingen,  likaväl  som  på  dem  som  ska  genomföra  den. 

Konsekvenserna för sjukvårdssystemet och dess självbeskrivning som solidariskt är 

uppenbara: Om prioriteringsregler byggs på potentiellt motstridiga  innebörder av 

solidaritetsbegreppet  kan  det  utgöra  en  problemfaktor  för  framgångsrika  och 

effektiva  prioriteringar,  istället  för  att  underlätta  dessa.  Den  oomtvistade 

bedömningen  som  olika  utvärderingar  kommit  fram  till,  nämligen  att 
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prioriteringsriktlinjerna är svårttolkade och svåra att använda (Socialstyrelsen 2007, 

s.7,  21)  kan  ha  sina  rötter,  åtminstone  till  viss  del,  förmodar  vi,  i  just  sådana 

semantiska otydligheter.3 Mot den bakgrunden  tycker vi att det är nödvändigt att 

genomföra  en  studie  som  hittills  inte  har  gjorts,  nämligen  att  undersöka  om  och 

huruvida  det  finns  semantiska  skillnader/oförenligheter  i  solidaritetsbegreppets 

innebörder  som  den  används  i  den  offentliga  debatten  om  det  svenska 

sjukvårdssystemet under de senaste 20 åren,  i synnerhet  i debatten om utformningen 

av prioriteringsriktlinjerna. 

Vår  utgångspunkt  är  att  solidaritetsbegreppets  innebörd  (t.ex.  socialistisk 

versus  kristen  tolkning)  och  den  solidariska  handlingens  referens  (kamrat, 

medmänniska  i  nöd/fattig  individ)  inte  behöver  sammanfalla.  Kopplingen mellan 

innebörd  och  referens  är  lös.  Vi  har  undersökt  användningen  av 

solidaritetsbegreppet  i  debatten  om  sjukvårdsfinansiering  och  prioriteringar  i 

Sverige mellan  1990  och  2010. Vi  kommer  att  visa  att  det  finns  förvånansvärt  få 

skillnader  i  solidaritetsbegreppets  innebörd  i  debatten. Det  är  inte  den  socialistiska 

solidariteten med  gruppen  i  fokus  utan  den  kristna  liberalt  individualistiska  och 

allomfattande solidaritetsuppfattningen som utgör utgångspunkten, och den stöds 

mer  eller  mindre  av  samtliga  parter  i  debatten.  Det  som  däremot  gör  att 

debattörerna  hamnar  i  två motstridiga  positioner  är  inställningen  till  aktörskap. 

Med andra ord, positionerna vad gäller mot vem man ska visa solidaritet utmejslas av 

en abstrakt  inställning till huruvida människor ska ses som aktörer. Därmed – det är 

en av våra slutsatser – ligger skillnaden inte i solidaritetsbegreppets innebörd utan i 

den  solidariska  handlingens  referens.  Det  existerar  knappast  någon 

meningsskiljaktighet  i  vad  det  innebär  att  vara  solidarisk  utan  skillnaderna  finns 

med  avseende  på  vem  som  bör  omfattas  av  solidaritet  och  vad  som  bör  vara 

objektet  för  den  solidariska  handlingen.  Detta  förhållande  utgör  också  nyckeln, 

menar  vi,  till  förståelsen  av  diskussionen  för  och  emot  en  ansvarsprincip  som  en 

byggsten för prioriteringar.  

																																																													
3 Sådana  otydligheter  kan  naturligtvis  uppfylla  det  politiska  syftet  att  tona  ned  skillnader mellan 
ideologiska grupper och därmed få större stöd för förslag. Det kan till och med tänkas att med hjälp 
av semantiska otydligheter kan man utvidga handlingsutrymmet som beslutsfattare. Men i termer av 
prioriteringsregler anser vi att de utgör problem, eftersom beslutsfattare behöver klara riktlinjer.  
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Vi  kommer  därför  i  den  analys  som  följer  att  visa  att  debatten  om  den 

svenska  sjukvårdsfinansieringen  handlar  i  grund  och  botten  om  att 

kontrollera/tillåta  aktörskap.  Det  handlar  om  hur  stort  spelrum  lämnas  till 

människors  aktörskap,  dvs.,  i  vilken  utsträckning  individer  ska  uppfattas  som 

ansvariga  för  samhället  och  i  vilken  utsträckning  samhället  ska  uppfattas  som 

ansvarigt för att tillmötesgå människors behov.  

 

II. METOD 

1. Epistemologiska premisser 

I detta avsnitt avser vi att i all korthet presentera metoden och de epistemologiska 

grunderna  i  den  metod  som  vi  använder  oss  av  i  analysen  av  det  empiriska 

materialet.  Analysmetoden  bygger  på  en  observationskonstruktivistisk 

epistemologi  såsom den  har  utarbetats  av  den  tyske  sociologen Niklas  Luhmann 

(Andersen 1999; Luhmann 1988, 1990; Rasmussen 2002). Vi kan i denna rapport inte 

redovisa utförligt den Luhmannska  teorin. Men vi avser att  redogöra hur vi på ett 

metodologiskt  kontrollerat  sätt  har  frambringat  resultaten  dvs.,  vilka  de 

epistemologiska  premisserna  för  våra  observationer  är.  Detta  för  att  kunna 

möjliggöra för läsaren att just sätta sig i hur vi har kunnat dra de slutsatser vi dragit 

eftersom  vad  vi  observerar  och  förstår  är  lika  viktig  som  hur  vi  observerar  eller 

snarare hur vi observerar predisponerar vad vi observerar.  

Utgångspunkten  för  alla  beskrivningar,  och  i  synnerhet med  avseende  på 

den  metod  som  vi  använder  oss  av,  är  distinktioner.  Det  är  enligt 

observationskonstruktivismen en  falsk  föreställning att verkligheten blir  tillgänglig 

genom direkt observation. Allt som skrivits är skriven av någon som har använt sig 

av  specifika  distinktioner,  ibland  explicita,  ibland  implicita.  Det  som  gäller  som 

metodregeln  nummer  ett  är  således  att  upptäcka  och  specificera  distinktionerna 

som  använts  för  att  beskriva  fenomenet  på  ett  visst  sätt.  Komplexiteten  blir 

avsevärt  högre  när  det  handlar  om  distinktioner  som  avser  tolkningar  av  olika 

fenomen. Det är nämligen en sak att specificera de distinktioner som används vid en 

viss  litteratursökning  i  en  databas  (eftersom  det  handlar  om  att  specificera 
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forskarens val av nyckelord för att göra sökning) och något helt annat när man söker 

de  distinktioner  som  har  använts  av  en  debattör  för  att  i  sina  politiska  program 

beskriva en specifik syn på den svenska sjukvårdsorganisationen. Mellan första och 

andra typen av observation finns en viktig kvalitativ skillnad. Den första refererar till 

bestämda,  egenvalda  distinktioner,  t.ex.  valen  av  sökord  eller  källor.  När 

prioriteringsriktlinjerna  däremot  beskrivs  i  ett  politiskt  program  presenterar  inte 

programförfattaren de distinktioner som han/hon har använt sig av. Det kan till och 

med  vara  så  att  programförfattaren  inte  ser  att  det  är  på  grund  av  hans/hennes 

specifika  val  av  distinktioner  som  prioriteringsriktlinjerna  får  en  viss  beskrivning 

eftersom när denne  fokuserar på sin beskrivning kan han/hon  inte samtidigt se de 

distinktioner med vars hjälp han/hon observerar.  Just detta är dock vad  forskaren 

måste upptäcka eftersom forskaren inriktar sin observation just på att specificera de 

distinktioner  som  ligger  till  grund  för  beskrivningen  av  objektet  eller  händelsen  i 

fråga. För att ge ett annat exempel, en läkare som nedprioriterar en viss patient före 

en  annan  använder  sig möjligen  av distinktionen botbar/icke‐botbar. Men  vi  som 

observerar  läkarens  motivering,  kan  konstatera  att  den  inte  reflekterar  att 

distinktionen  kostsam/mindre  kostsam  eller  livshotande/icke‐livshotande  kan  ha 

varit  styrande  i  beslutet.  Genom  att  fokusera  på  kontingensen  i  läkarens 

observation  och  medföljande  beslut  ser  vi  någonting  som  han/hon  inte  ser  i 

ögonblicket av hans/hennes observation.   

  Enligt matematikern George Spencer‐Brown  (1994) består varje distinktion 

av  en markerad  och  en  omarkerad  sida  samt  av  ett  värde med  vars  hjälp  den 

markerade sidan skiljs från den omarkerade och som samtidigt håller distinktionen 

samman.  Det  är  bägge  sidorna  i  den  enhet  som  en  distinktion  utgör  som  ger 

distinktionen dess specifika  innebörd. Den ena sidan  i en distinktion är avgörande 

för  den  innebörd  som  den  andra  sidan  får.  I  exemplet  med  distinktionen 

botbar/icke‐botbar  kan  distinktionens  ena  sida  utgöras  av  botbarhet,  livshotande 

tillstånd och kostnadseffektivitet som är möjliga alternativ. Det samma kan sägas 

om  solidaritetens  olika  innebörder.  Dessa  fastställs  således  genom  differensen 

mellan  solidaritet  och  någonting  annat.  Sidorna  i  en  distinktion  refererar  till 

varandra  och  båda  sidor  är  därför  oundgängliga  för  att  förstå  den  specifika 

innebörden  i var och en av dem. Om den ena sidan  i distinktionen byts ut med en 
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annan  förändras  innebörden  i hela distinktionen. Om begreppet  solidaritet  ställs  i 

motsats  till egoism  får det betydelsen välgörenhet; om  solidaritet behandlas  som 

motbegrepp  till atomisering, blir betydelsen  sammanhållning. Vi kommer att visa 

detta mera detaljerat senare i analysen.  

Att  lägga  fokus på distinktioner  innebär  att  ställa  frågor  av  följande  typ:  I 

samband  med  vilka  distinktioner  observeras  solidaritet?  Med  vilken  innebörd  i 

solidaritetsbegreppet  stabiliseras  och  tillmötesgås/avvisas  förväntningen  om  att 

få/ge  sjukvård? En  innebörd har  tilldelats ett objekt, ett  förhållande, ett  fenomen 

som  selekterats med  hjälp  av  en  distinktion  som  dragits  av  en  observatör.  Både 

selektionen och tillskrivningen av innebörden till objektet, förhållandet, fenomenet 

eller  händelsen  har  skett  med  hjälp  av  en  specifik  distinktion.  Just  därför  ska 

innebörden  till  objektet/händelsen  ses  som  en  tillskrivning  utifrån  en  viss 

observatörsposition och den distinktionen denne  använder  sig  av. Eftersom,  som 

nämndes ovan, distinktioner dras upp av  specifika observatörer  refererar alltid en 

distinktion  tillbaka  till en observatör:  "Allt  som är  sagt, är  sagt av en observatör" 

skriver neurobiologerna och medgrundarna av konstruktivismen Maturana & Varela 

(1980).  Genom  att  specificera  distinktionen  specificeras  på  samma  gång 

observatören och det/den  som är observationens objekt och objektet  sätts –  tack 

vare  distinktionen  –  in  i  ett  sammanhang,  i  en  specifik  meningskontext.  I  den 

process som  fenomen  (t.ex. solidaritet) och händelser  (t.ex. solidariska handlingar) 

organiseras på,  så konstruerar även observatören  sin egen position och  identitet. 

Denna  observatör  kan  t.ex.  ha  en  viss  politisk  position  som  innefattar  en 

uppsättning distinktioner och genom att bruka dessa skiljer han sig  från en annan 

observatör. Beskrivningen av objekt/fenomen/händelser är relativ till observatörens 

egen självbeskrivning t.ex. arbetarrörelsens definition av solidaritetsbegreppet och 

beskrivningen av den solidariska handlingen utsäger något om arbetarrörelsen.4  

Det som framhållits ovan om våra epistemologiska premisser får inte tolkas 

som att vi hävdar att en forskare kan konstruera vilken fantasiprodukt som helst och 

																																																													
4  Detta  gäller  förstås  även  för  forskaren  själv:  även  en  observatör  som  observerar  andras 
observationer  (dvs. en observatör  som observerar  andra observatörers distinktioner) gör det med 
hjälp av säregna distinktioner. Det som distinktionen möjliggör att observera samt vad som döljs för 
observatören – dennes blinda fläck – kan observeras av ännu en annan observatör, osv. Till grund för 
den systemteoretiska ansatsen ligger alltså en distinktionens metodologi (von Foerster 1984).  
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presentera den som kunskap.  Idén att "anything goes" godtas  inte  i den operativa 

konstruktivismen  som  den  Luhmannska  systemteorin  ansluter  sig  till.  Förvisso 

predisponerar och begränsar en distinktion vad vi kan observera när vi observerar – 

distinktioner gör observatörer uppmärksamma på somligt och indifferenta på annat 

– men distinktionerna avgör  inte vad  som dyker upp  innanför det perspektiv  som 

observatören använder när den observerar det som finns i världen. Det som avgörs 

är  om  detta  som  dyker  upp  noteras  och  vilken  innebörd  som  det  tillskrivs. 

Konstruktionen  av  ett  forskningsobjekt  är  således  inte  något  som  kan  fastställas 

utan att konsultera empirin (la Cour 2002).  

 

 

2. Tillvägagångssätt – att analysera texterna 
Textanalysen utfördes genom att följa en selektionsprocess om fyra steg. Samtliga 

steg är en process  som  inrymmer både  selektion och  tolkning. Texterna  i urvalet 

lästes med  syftet  att  urskilja  ledande  distinktioner  som  skulle  kunna  komma  att 

användas  vid  tolkningen  av  texterna  i  efterföljande  steg  samt  skulle  kunna 

möjliggöra för oss att hantera den informationen som extraheras från texterna. Den 

systemteoretiska ansatsen innebär att tydliggöra de egna och andras underliggande 

distinktioner  och  på  så  vis  specificera  hur  bestämda  beskrivningar  av  fenomen 

konstrueras.  

Det första steget i selektionsprocessen innebar att alla texter i urvalet lästes 

mycket noggrant och genom det bedömdes huruvida begreppet solidaritet hade en 

bärande  roll  i  kontexten.  I  det  andra  steget  i  selektionen  uteslöts  texter  där 

begreppet  ingick som en bakgrundsinformation, texter där författaren refererar till 

t.ex.  "behovs‐  och  solidaritetsprincipen"  men  utöver  detta  inte  diskuterar 

solidaritetsbegreppet.  De  texter  som  blev  kvar  efter  andra  steget  är  de  som 

innehåller  passager  där  begreppet  solidaritet  är  betydelsefullt.  Dessa  textavsnitt 

analyserades  i  det  tredje  steget mera  detaljerat med  avseende  på  explicita  eller 

implicita  distinktioner  som  används  i  samband  med  solidaritetsbegreppet  och  i 

samband med  referenser  till  solidariska  handlingar.  I  det  fjärde  steget,  slutligen, 

jämfördes olika  texter med avseende på  skillnader och  likheter  i de beskrivningar 
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som genererats. I och med detta steg kom vi fram till en ledande distinktion som gör 

att texterna i debatterna faller på plats.  

 

 

3. Selektion av det empiriska underlaget  

För  att  undersöka  eventuella motstridiga  användningar  av  solidaritetsbegreppets 

innebörd eller vilka grupper den solidariska handlingen ska omfatta genomförde vi 

en  granskning  av  relevanta  offentliga  utredningar  och  olika  policydokument  om 

prioriteringar  (rapporter  från  socialstyrelsen  och  Prioriteringscentrum),  samtliga 

artiklar om prioriteringar  i Läkartidningen samt relevanta artiklar  i dagstidningarna 

från  storstadspressen  mellan  1990‐2010.  Genom  insamling  av  detta  empiriska 

underlag  siktade  vi på  att  få  en  så  långt  som möjligt  fullständig bild  av  vad  som 

anförts i den under två decennier pågående diskussionen om vertikala prioriteringar 

inom sjukvården.5   

Vi  sökte  efter  artiklar  i  storstadspressen  för  perioden  mellan  1990‐2010 

genom sökmotorn Retriever.  I kategorin storstadspress  ingår bland annat  följande 

tidningar:  Dagens  Nyheter,  Svenska  Dagbladet,  Sydsvenska  dagbladet,  Dagens 

Industri,  Göteborgsposten,  Aftonbladet,  Expressen,  Uppsala  Nya  Tidning. 

Relevansen  i  vårt datamaterial  identifierades med  hjälp  av  flera  olika  sökord  och 

sökordskombinationer.  För  dagstidningar  ser  resultatet  som  följer:  sjukvård OCH 

individ OCH  ansvar  631  träffar,  solidaritet OCH  sjukvård  578  träffar,  livsstil OCH 

ansvar  1492  träffar,  solidar* OCH häls* OCH  prioriter*  235  träffar,  solidar* OCH 

sjukvård  OCH  prioriter*  156  träffar.  (I  detta  finns  det  nödvändigtvis  en  del 

överlappningar  som har eliminerats  i nästföljande  reduktioner.) Efter  reduktionen 

har det resulterat i 277 artiklar. För Läkartidningen ser resultatet som följer: solidar* 

401  träffar,  ansvar  215  träffar,  livsstil  OCH  ansvar  116  träffar.  Det  resulterade  i 

sammanlagt  208  artiklar  efter  reduktion.  Efter  att  vi  gått  igenom  57  rapporter 

																																																													
5 Vertikala och horisontella prioriteringar är termer som avser att beskriva prioriteringarnas referens. 
Horisontella prioriteringar syftar till val mellan patientgrupper, verksamhetsområden, vårdcentraler 
eller kliniker. Praktiskt  taget  syftar horisontella prioriteringar  till de beslut  som  fattas av politiker. 
Vertikala prioriteringar däremot syftar till de beslut för att välja mellan individer eller patientgrupper 
som fattas av läkare i en klinik.  
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publicerats  av  Prioriteringscentrum  av  vilka  vi  betraktade  19  rapporter  som 

relevanta har  vi  valt 40  sidor  för närmare granskning och  analys. Efter  att  vi gått 

igenom 19 propositioner och SOU blev det 11 som vi betraktade som relevanta för 

analys och därefter kvarstod 43 sidor för den mera djupgående analysen. 

 

 

III. ANALYS  

Vår undersökning har visat att solidaritet som värde – som ett oomtvistat värde kan 

man  tillägga –  i den svenska sjukvården  förekommer huvudsakligen  i  två separata 

debatter.  De  har  bara  en  lös  koppling  till  varandra.  Den  ena  debatten  förs  i 

massmedia  och  är  en  politisk  debatt  om  sjukvårdsorganisationens  framtid.  Den 

utspelar  sig  mestadels  i  dagspressen  men  till  viss  utsträckning  även  i 

Läkartidningen. På det hela taget handlar den debatten om sjukvårdssystemet ska 

öppnas för privata vård‐ och försäkringsbolag och vilken påverkan detta kan tänkas 

ha  på  den  allmänna  skattebaserade  finansieringen  av  sjukvården.  I  detta 

sammanhang träder innebörden fram av solidaritet som en finansieringsprincip.  

Den andra debatten handlar om utformningen av prioriteringsprinciper. Den 

försiggår bara  till  viss del  i  storstadspressen och  i  Läkartidningen,  och  till  största 

delen  i offentliga utredningar och  i  rapporter publicerade av Prioriteringscentrum. 

Därmed  blir  den  debatten  mera  professionsinriktad  och  inte  politiskt  präglad. 

Denna debatt vänder sig inte till allmänheten. Solidaritet diskuteras i denna debatt 

framför allt som en av flera prioriteringsprinciper.  

Det går  att urskilja också  en  tredje debatt  i  vårt urval  av  texter. Det  finns 

nämligen även en massmediedebatt om prioriteringar men  i denna diskuteras  inte 

solidaritetsbegreppet  och  dess  innebörd.  Ordet  solidaritet  används  endast  i 

samband  med  "behovs‐solidaritetsprincipen"  som  ibland  endast  nämns,  ibland 

refereras till men inte diskuteras och är därför inte relevant för vårt syfte.  

Var och en av dessa debatter har alltså en  sak gemensamt med en annan 

som  de  inte  delar  med  den  tredje  (se  diagram  1).  Ellipserna  visar  vad  som  är 

gemensamt mellan dem.  
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1. Sjukvårdsorganisations‐ och sjukvårdsfinansieringsdebatten    
När det stod klart att deldebatterna är åtskilda, bestämde vi oss för att börja med 

debatten om sjukvårdens finansiering och organisation eftersom den befinner sig på 

en  högre  abstraktionsnivå.  Vi  förväntade  oss  att  olika  innebörder  av 

solidaritetsbegreppet samt olika referenser till vilka som omfattas  i den solidariska 

handlingen skulle  finnas  i massmediedebatten om sjukvårdens  finansiering. Syftet 

var att genom närläsning noggrant analysera debatten och finna de grundläggande 

distinktionerna.  

  Låt oss börja med några citat hämtade från inlägg i Dagens Nyheter:6   
 
 
 
1 
Det finaste vi har ‐ eller i varje fall har haft ‐ i vår befolkning: solidariteten med de svaga och med 
dem som har de största behoven.  
 

Grunewald, Karl. Dagens Nyheter. 1999‐03‐11 Debatt. "Handikappstöd dras in". 

2 
Ett solidariskt samhälle har särskilt ansvar för oss när vi är svaga.  
 

																																																													
6 För att inte tynga texterna med allt för långa citat har vi valt att citera enbart korta stycken, ibland 
bara någon mening. An utrymmesskäl kan vi bara ta med ett fåtal kortare citat. Vi vill dock betona 
att de valda ställen uttrycker en viktig aspekt i det som författaren vill framhålla.  

Rapporter	om	Prioriteringar	
(SOU,	Prioriteringscentrum)	 Massmediedebatten	om	

sjukvårdsfinancieringen	

Massmediedebatten	
om	prioriteringar	

Diskuterar
	prioriteringar	

Diskuterar	solidaritet

Debatten	förs	enbart	i	
massmedia	

	

Diagram	1:	Deldebatter	om	solidaritet



	 16

Einhorn, Jerzy. Dagens Nyheter. 1995‐04‐03. "Behoven måste styra vården. Alla måste villkorslöst 
tillförsäkras".  

 
3 
Skatt efter bärkraft är ett fint exempel på solidaritet samhällsmedlemmar emellan. [...] Hans [Jesus; 
författarna]  förkunnelse gick  ut på  att  vi  skall dela med oss, bära  varandras bördor. Rättvisa och 
solidaritet, att alla människor räknas, är om något centrala  inslag  i kristen etik.  [...] Solidaritet och 
rättvisa  kräver  en  stark,  gemensamt  finansierad  offentlig  sektor  för  att  klara  välfärden  och 
sysselsättningen.	
 

Ekholm, Berndt & Hansson, Bertil. Dagens Nyheter. 1994‐04‐13. "S och fp bör samverka". 

 

 

I de första två avser den solidariska handlingen explicit "de svaga", de som har störst 

behov. Den tredje är mer allmän  i sitt meddelande när den räknar "alla" med, men 

även här är det samma  logik som  i de två  föregående, dock med en mera  implicit 

hänvisning  till  "skatt  efter  bärkraft".  För  att  använda  oss  av  samma  bild  som 

artikelförfattarna i citat 3, är det de som har större bärkraft som ska bära mera. Det 

innebär alltså att det är de starka och de som har mindre sjukvårdsbehov som ska 

visa solidariteten genom att ställa upp för de behövande. Om solidarisk finansiering 

innebär att alla betalar enligt sin förmåga betyder det  i sin konsekvens att somliga 

betalar mer än andra, och – som en konsekvens – somliga får mer hjälp av systemet 

än  de  bidrar  till.  Detta  resonemang  följer  mera  den  kristna  än  den  klassiskt 

socialdemokratiska  solidaritetsuppfattningen och kan hittas  i en  rad av olika citat 

även senare i rapporten.  

Artikelförfattarna  förhåller  sig  utan  förbehåll  positivt  gentemot  värdet 

solidaritet.  Det  är mycket  representativt  för  hela  den  aktuella  svenska  politiska 

miljön. Solidaritet används som ett värde som  ingen har  råd att  ifrågasätta, vilket 

även kommer att framgå längre fram. 

 
 
4  
Det är det som är Sveriges styrka: välfärden fördelas jämt över landets regioner som har hög tillväxt 
bidrar till regioner som har problem. Det är därför de regionala skillnaderna i vårt land är så små. Vi 
har  inte  som  Italien en  rik och en  fattig del. Det kallas  solidaritet, ett begrepp  som de borgerliga 
artikelförfattarna inte ens tycks kunna stava till.  
 

Jakobsson, Leif. Sydsvenskan. 2006‐06‐26. "Aktuella frågor ‘Borgerliga stolligheter’". 

 
 

5  
Alliansregeringen  har  ett  högt  tempo  i  sjukvårdsfrågor.  Mycket  görs  för  att  bland  annat  höja 
kvaliteten,  sätta  patienten  i  fokus  och  finna  nya  sätt  att  utvärdera  den  vård  som  finns. 
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Utgångspunkterna är att sjukvården ska vara solidariskt finansierad via skatten, ges efter behov och 
vara tillgänglig för alla som behöver den. 

  
Reinfeldt, Filippa & Schlingmann, Per. Dagens Nyheter. 2007‐12‐02. "Vi moderater har haft fel fokus i 

vårdpolitiken". 
 
 

6  
Vi  moderater  är  ense  med  socialdemokraterna  på  en  punkt:  sjukvården  ska  vara  solidariskt 
finansierad via skatten och vara tillgänglig för alla. Däremot har vi helt olika uppfattningar kring hur 
orden ska bli verklighet.  
 

Schlingmann, Per. Göteborgs‐Posten. 2008‐07‐17. "Väljarna står bakom vår sjukvårdspolitik". 

 
 
7  
Striden har aldrig gällt den solidariska finansieringen, via skattsedeln, utan om landstingen ska kunna 
köpa tjänster från privata vårdföretag. 
 

Ledare. Dagens Nyheter. 2005‐04‐11. "Varning för vårdsocialism" 

 
 
8  
Men det viktigaste i ett jämlikt och ett solidariskt samhälle bör inte vara vem som producerar vården, 
utan att vi alla har samma tillgång och betalar den tillsammans. Marknaden är en dålig herre, men en 
ganska god tjänare.  
 

Sterner, Niklas. Kvällsposten. 2009‐09‐13. "Sluta motarbeta privatvården". 

 

 

Alla  dessa  ställningstaganden  bekänner  sig  klart  till  solidaritet  som  ett  positivt 

värde. Liksom ovan definieras den  i termer av omfördelning,  jämlikhet och behov. 

Intressant  är  här  att  vi  ser  positionsskillnader  som  inte  direkt  härrör  från 

solidaritetsbegreppets innebörd utan utifrån vem som säger det. Det är de politiska 

positionerna  mellan  en  vänsterposition  en  borgerlig  position  som  strukturerar 

debatten.  Så  förnekar  t.ex.  excerpt  4  att  värdet  solidaritet  överhuvudtaget  finns 

inom  den  borgerliga  ideologin. De  borgerliga  betraktar  däremot  erkännandet  av 

solidaritet  som  något  gemensamhet  för  bägge  positionerna,  men  att  det  finns 

oförenligheter i synen på hur solidaritet ska omsättas i praktiken. Skillnaden ligger i 

inställningen mot marknaden. Detta framträder tydligt i följande sex citat.  

 

 

9   
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Försäkringspremier istället för skatt innebär att man lämnar idén om den solidariska finansieringen. I 
praktiken  innebär det att höginkomsttagarna  får billigare vård medan de ekonomiskt mest utsatta 
får betala mer om man blir sjuk.  
 

Engqvist, Lars. Aftonbladet. 1999‐05‐22. "Vård för rika – eller för alla?" 

 
10  
Vänsterpartiet  försvarar  den  offentligt  organiserade  hälso‐  och  sjukvården  utifrån  vår  syn  på 
solidaritet. Privata vinstintressen är oförenliga med allas rätt till god vård och omsorg. 
 

Åström, Carina. Expressen. 1999‐04‐11."Bra med makt åt anställda". 

 

11   
Vill man att vården ska fördelas efter behov måste den vara såväl demokratisk styrd som solidariskt 
finansierad. Ju mer vinstintressen, ju fler privata aktiebolag och ju mer blandfinansiering man öppnar 
upp  för  inom  vården,  desto  närmare  kommer  vi  en  marknadsfördelning  av  vården.  En  sådan 
utveckling är  jag  som  socialdemokrat emot. Moderaterna verkar  försöka hitta en  lösning där man 
både  vill  låta  marknadskrafterna  ta  över  vården  och  samtidigt  påstå  att  man  stödjer  den 
socialdemokratiska modellen med solidarisk finansiering och demokratisk styrning.  
 

Lennerwald, Ingrid. Kvällsposten. 2006‐12‐19. “Alliansen satsar utan pengar". 

 
12   
Sänkta ersättningsnivåer skulle dessutom leda till att behovet av privata lösningar ökar kraftigt. Det 
innebär en privatisering av vad  som  i dag är en central del av den generella välfärden, något  som 
moderaterna  i  sitt  nuvarande  partiprogram  öppnar  för  på  sikt.  Det  skulle  innebära  dyra  privata 
försäkringar och en djupt orättvis fördelning av riskerna mellan olika grupper och över livet ‐ i stället 
för de solidariskt finansierade sociala försäkringar som i dag omfördelar mer rättvist. Det skulle alla 
som inte är höginkomsttagare förlora på. 
 

Andnor, Berit. Göteborgs‐Posten. 2005‐08‐25. "Det stora slaget kommer att stå om välfärden". 

 
 
13   
Logiken är enkel. Med ett privatiserat sjukhus får försäkrade invånare en gräddfil i vården. Patientens 
behov  sätts  inte  längre  först.  I  stället är möjligheten att  tjäna pengar på patienten det viktigaste. 
Patienten är  inte  längre någon som behöver vård utan en vara på en marknad som ger  inkomster. 
Moderaterna vill mörka detta med socialdemokratiska värdeord som solidarisk finansiering och vård 
efter  behov.  Men  verkligheten  är  en  annan  vilket  märks  när  moderaterna  lägger  förslag  i 
kommunerna att anställda ska ges privata vårdförsäkringar. Så sätts patientens behov åt sidan. 
 

Andren Karlsson, Britt‐Marie. Göteborgs‐Posten. 2010‐04‐27. "Patientens behov går före läkarnas".  
 

 
14  
Den  tiondel  av befolkningen  som har högst  inkomster  är  vinnare på den  förda politiken. De  som 
tjänar bäst har fått sju av tio skattekronor. Nu tänker den moderatstyrda regeringen gynna samma 
grupp genom att bryta sönder den allmänna och solidariskt  finansierade sjukvården. Principen om 
lika rätt till vård efter behov överges. Några få som har råd tillåts köpa sig förbi i kön, även i offentligt 
finansierad verksamhet. Också barn kommer att delas upp i de som har föräldrar som kan betala och 
de som inte har råd. Vårdpengar förs samtidigt över till välbärgade kommuner. 
 

Sahlin, Mona & Johansson, Ylva. Svenska Dagbladet. 2008‐01‐16. "Reinfeldts politik klyver vården". 



	 19

Alla  dessa  citat  härstammar  från  en  vänsterposition  och  ger  uttryck  för  en 

benägenhet att göra en tydlig gränsdragning mot den borgerliga positionen. Enligt 

den  förra  positionen  hör  lönsamhetstänkande  inte  hemma  i  svensk  sjukvård. 

Solidaritet  framställs  i  citatet  som  ett  vänstervärde,  dels  med  innebörden  att 

plånboken inte får avgöra vilken vård som patienten ska få, dels med innebörden att 

ingen ska  få ta en större del av begränsade resurser genom att  tillhöra ett särskilt 

skikt  i samhället  ("inga gräddfiler  i vården"). Därmed blir solidaritet ett värde som 

måste  försvaras  mot  marknadskrafterna,  dvs.  mot  privata  vinstintressen. 

Vänsterpositionen  menar  att  trots  de  borgerligas  påståenden  om  motsatsen 

(explicit i citat 11), främjar marknadens förespråkare inte solidaritet utan de överger 

den  solidariska  sjukvårdsfinansieringen,  till  förmån  för  privata  vinstintressen  och 

höginkomsttagares  intressen.  Marknaden,  hävdas  det,  ställs  över  de  enskilda 

människornas  behov,  det  gäller  särskilt  dem  som  inte  har  råd  att  köpa 

tilläggsförsäkringar. Marknaden möjliggör  att  rika  kan  köpa  sig  förbi  köerna, och 

därmed  försämras  läget  för  de mindre  bemedlade  ännu mera.  Solidaritet,  enligt 

vänsterpositionen, står alltså i direkt motsats till marknadstänkande.  

  Excerpten 15‐17 ger uttryck för en motsatt uppfattning:  

 

 
15  
Ty Hägglund ser inget egenvärde i att med en slags missriktad solidaritet ge lika dålig vård till alla för 
att köerna ska vara demokratiskt lika långa. 
 

Bengtsson, Jan‐Olof. Expressen. 2007‐02‐04. Ledare 

 
16  
Det ideologiska mantrat för vår sjukvård från socialdemokratiskt håll är att vården ska vara lika, den 
ska vara offentlig och ingen ska behöva lida mer ‐ men inte heller mindre ‐ än andra. Detta resulterar 
i en både absurd och skruvad solidaritetstolkning. Privata aktörer som ser behovet och som vill satsa, 
får finna sig i att stämplas som något som katten stämplat in. Nu senast handlar det om det privata 
barnsjukhuset Martina  i  Stockholm  vars  verksamhet  ska  finansieras  av  en  privat  försäkring  som 
föräldrarna tecknar. Årspremien väntas bli ungefär 3 000 kronor för omedelbar behandling. Och köps 
antagligen  av  frustrerade  föräldrar  som  redan  stiftat  bekantskap  med  de  offentliga 
akutmottagningarna.  Hela  affärsidén  med  Martina  barnsjukhus  är  naturligtvis  att  det  finns 
presumtiva kunder som vill ha effektivitet i stället för väntan. Men att köpa sig en plats till trygghet 
och hälsa är enligt den svenska mallen egoistiskt och  illojalt. För svensk sjukvård ‐ ska  i motsats till 
hur  det  fungerar  utomlands  ‐  vara  lika  dålig  för  alla.  Bristerna  ska  solidariskt  delas.  Den  förra 
socialdemokratiska  sjukvårdsministern  Ylva  Johansson  har  redan  ondgjort  sig  över  tilltaget med 
Martina barnsjukhus eftersom hon ser det som ett hot mot den offentligt finansierade vården som 
inte har tillräckligt med resurser. 
 

Bengtsson, Jan‐Olof. Expressen. 2007‐10‐28. "Djur och människor".  
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17 
Vänsterkartellen måste sluta upp med att bekämpa alternativen i vården. Under falsk förespegling av 
att man vill skydda medborgarna från så kallade gräddfiler förbjuds privata entreprenörer med vinst 
att  bedriva  sjukvård  på  landstingens  uppdrag.  Men  alltfler  inser  att  förändring  och  förnyelse 
kombinerat med en fortsatt solidarisk finansiering måste till för att sjukvården ska få möjlighet att 
utvecklas och klara sitt åtagande. En viktig del i detta är att öppna för nytänkande och mångfald. För 
att kunna förbättra vården och ge alla vård i tid är det nödvändigt att ta tillvara alla goda krafter. Den 
svenska sjukvården borde kunna prestera betydligt bättre resultat men för detta är konkurrens och 
mångfald nödvändigt. Alla människor är olika och har varierande vårdbehov. 
 

Larsson, Maria m.fl. Aftonbladet. 2005‐11‐14. "Bluffen med vård‐ garantin Alliansen: Patienterna 
måste själva bestämma var de vill få sin vård". 

 

 

Enligt dessa  tre excerpter utgör vänsterpositionens  förståelse av vad solidaritet är 

en  problemfaktor  i  sig.  Det  är  just  förhindrandet  av  marknadskrafter  och 

utestängningen av privata aktörer som är en orsak till långa vårdköer, överbelastad 

sjukvårdpersonal och bristande kvalitet  i vården. Det  framställs som att solidaritet 

enligt  vänsterpositionen  – definierat  i  termer  av  jämlikhet  – blir  ett  självändamål 

som överordnas ökad kvalitet i vården om den främst tjänar ett fåtal. I citat 17 görs 

en  omtolkning  av  solidaritet  som  i  sin  konsekvens  innebär  att  öppna  vården  för 

privata aktörer; solidaritet i enlighet med marknaden.  

  I  de  citat  som  följer  nedan  blir  det  analytiska  konceptet  som  vi  kallar 

"aktörskap"  (agency)  relevant,  vilket  berör  frågan  om  huruvida  individen 

behandlas/betraktas som aktör.  

 
 
18 
Valmöjlighet  för  både  patienter  och  vårdbeställare  ökar  sannolikheten  för  att  det  blir  bättre  och 
billigare.  Den  skattefinansierade  vården  behöver  inte  urholkas  så  länge  som  kvalitet  och 
tillgänglighet är hög. Ju fler privata aktörer, desto större möjlighet att vårdtagaren blir nöjd med sin 
skattefinansierade vård. 
 

Svensson, Roger, Bern, Lars & Lind, Bengt Dagens Industri 2009‐01‐17 sid 3. "Nya rön om 
strålbehandling fordrar ny syn på privat vård"  

 

Citat 18 uttrycker en positiv inställning till individernas förmåga att styra – specifikt 

att vara beställare i sjukvårdsorganisationen – dvs. som aktörer med valmöjligheter. 

Både  valfrihet  i  vården  och  privata  aktörer  som  erbjuder  sjukvård  är  numera  en 

förutsättning för en solidarisk finansiering. Citat 19‐20 ger inte uttryck för en sådan 

positiv  inställning,  utan  snarare  ett motvilligt  instämmande  i  att människor  kan 

agera, men det ses det snarare som fara än en möjlighet.  
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19 
På  sikt  hotas  den  solidariska  finansieringen  av  vården.  En medelklass  som  satsar  sina  pengar  på 
privata  försäkringar  kommer  sannolikt  inte  att  vara  särskilt  villig  att  betala  skatt  till  vården  och 
omsorgen.  Så  urholkas  skattefinansieringen  och  till  slut  får  vi  en  amerikansk  utveckling  med 
offentligt  finansierade  sjukhus  med  dålig  vård  för  underklassen  och  bra  privat  vård  med  stora 
resurser för eliten. 

 
Ledare. Aftonbladet. 2001‐02‐22. "Gräddfil till sjukhuset? Nej tack! Äntligen kritiserar folkpartiet 

moderaternas systemskifte".  
 
 
20 
Den välbeställda medelklassen söker privata försäkringslösningar och betalar sig före  i vårdköerna. 
Så håller solidariteten på att luckras upp och klasskillnaderna riskerar att öka. Exemplen Stockholm 
och Västra Götaland visar hur angeläget det är med en ideologisk debatt om välfärdsstatens framtid. 
Mångfald är bra, men marknadsmässig enfald är en katastrof. 
 

Ledare. Aftonbladet. 2000‐05‐16. "Släpp inte in månglarna i sjukvården. Haveriet i Götaland visar 
sprickan mellan systemskifteshöger och välfärdsvänster inom borgerligheten". 

 

 

I bägge citaten betraktas medelklassmedlemmar som aktörer med valmöjligheter. 

De väljer att använda privata försäkringar, "gräddfiler", och privat vård vilket i sin tur 

sägs  komma  att  urholka  solidariteten  och  öka  ojämlikheten  ("amerikansk 

utveckling"). Aktörskap blir på detta vis ett hot mot solidariteten  i praktiken hotar 

en  solidariskt  finansierat  sjukvård. Aktörskap  får  därmed  en  innebörd  som  står  i 

kontrast till solidaritet, nämligen egoism.  

 
21 
 [I den  socialdemokratiska  ideologin]  ingår,  att marknadsekonomin befordrar egoism och girighet 
medan det offentligas omsorg förstärker känslor av solidaritet och samhörighet.  
 

Albinsson Bruhner, Göran. Svenska Dagbladet. 1995‐07‐07. "Egoism tränger alltid ut altruism". 
 
22  
Som du kanske förstår värjer jag mig mot tanken att politik skulle vara någon slags balansräkning där 
var och en enbart skulle se till kortsiktig egennytta. Solidaritet är bättre än egoism. 
 

Ohly, Lars. Dagens Industri. 2006‐08‐03.  

 

Att  betrakta  människor  som  handlar  rationellt  nyttomaximerande  som  egoister 

innebär också en stark värdering. Solidaritet är bra, egoism är dålig. Detta synsätt 

står i kontrast till en aktörskapsvänlig hållning som framgår i citaten 23‐26. 
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23 
Vänsterblocket  vill  förbjuda  privata  vårdalternativ  därför  att  de  antas  hota  solidariteten  i  hela 
systemet. Konsekvenserna är  likadana som  i alla socialistiska system; köer, brist på kreativitet och 
rovdrift på personal – samt gräddfiler för de rika som med privata sjukvårdsförsäkringar alltid ordnar 
för  sig. De borgerliga  vill ha en  solidariskt  finansierad  sjukvård  så  att  ingen behöver  köpa privata 
försäkringar, samt frihet för privata företag att starta och driva sjukhus, vilket man vet minskar köer, 
öppnar  för  nya  lösningar  och  höjer  lönerna  hos  de  anställda.  Vänstern  är  systembevarande.  De 
borgerliga har idéer om hur jobbet kan göras bättre.  
 

Ledare. Expressen. 2002‐09‐14. "En bättre regering".  

  
 
24 
Därför vill moderaterna stärka patienten genom att våra solidariskt gemensamt finansierade resurser 
följer den enskilde oavsett var denne söker vård. 
 

Widegren, Cecilia & Sjösten, Ulf. Göteborgs Tidningen. 2007‐03‐02. "Viktigast är bättre vård".  

 
25 
Socialdemokrater  uttrycker  oro  för  att  den  solidariskt  skattefinansierade  vården  kommer  att 
ifrågasättas. Den  oron  är  berättigad  i  den meningen  att  den  ensidiga  skattefinansieringen måste 
diskuteras. Ett ökat medborgaransvar är ofrånkomligt inom vissa delar av vården.  
 
Folcker, Annika. Dagens Nyheter. 2006‐08‐16. "Socialdemokratin måste ompröva sin välfärdspolitik S 

anklagar m för att vilja sälja alla sjukhus". 
 

 
26 
Jag vill hävda att i ett solidariskt samhälle ska individen ha ansvar för att göra vad han eller hon kan 
för att hålla sig frisk. Det går inte längre att hävda att detta bara är att moralisera när kostnaderna för 
ohälsa hotar hela samhällsekonomin.  
 

Alpsten, Ulf. Svenska Dagbladet. 2004‐06‐14. "Beskatta dåliga livsstilar".  

 

 

I  dessa  citat  förknippas  aktörskap  inte  med  egoism  utan  med  mer  positivt 

konnoterade uttryck som frihet för företag och patienter. Det negativt konnoterade 

motbegreppet  är  socialism  som  begränsar  eller  inte  ens  tillåter  privat 

företagsamhet. Dessutom tillkommer i citaten 25 och 26 även en ytterligare aspekt 

av  aktörskap,  nämligen  ansvar.  Man  kan  bara  hållas  ansvarig  om  man 

överhuvudtaget har möjlighet att välja bland minst två olika handlingsalternativ (vi 

återkommer på den punkten mera utförligt  i nästa kapitel). Värt att beakta  i detta 

sammanhang är att aktörskap enligt det synsätt som presenteras i citaten 25 och 26 

inte står  i motsats till utan snarare  i enlighet med solidaritet. Man kan till och med 

argumentera att aktörskap  framstår som en  förutsättning  för solidaritet. Den som 

är oaktsam med sin livsstil visar sig vara osolidariskt mot andra. 
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  Den egentliga skiljelinjen mellan positionerna hittar man inte i innebörden av 

solidaritetsbegreppet  utan  skiljelinjen  går  mellan  solidaritetsbegreppets  referens. 

Denna  referens  kan  förstås  endast  i  och  genom  relationen  till  aktörskap  och 

(o)jämlikhet. Citaten 27‐31 ska illustrera detta (våra markeringar).  

 

27 
Verklig solidaritet uppnås inte genom att dela ut bidrag till alla, och samtidigt ta ut höga skatter av 
alla. Solidaritet  värd  namnet  förutsätter  tvärtom  stor  frihet och  låga  skatter,  så  att  tillväxten blir 
tillräckligt  hög  och  så  att  politiken  kan  inriktas  på  att  ge  ett  fullgott  stöd  till  de människor  som 
verkligen behöver det. 
 

Lundgren, Bo. Göteborgs‐Posten. 2002‐07‐27. "Verklig solidaritet kräver lägre skatter" 

  
 
28 
Något  som  i  sin  tur  leder  till  ännu  lägre  vilja  att betala  för  en  solidariskt  finansierad  sjukvård  via 
skattsedeln. Har vi givit oss ut på ett sluttande plan, där ökande klyftor och sämre sammanhållning 
bäddar för ett mer ojämlikt system, som i sin tur ger ännu mer ökande klyftor? Vart leder det oss? 
 

Hultén, Eva‐Lotta. Göteborgs‐Posten. 2009‐05‐05. "Jämlikhet gynnar alla ‐ även de rika". 

 
 
 
29 
Vi  menar  att  sjukvården  ska  vara  gemensamt  och  solidariskt  finansierad  och  underställd 
medborgarnas kontroll. Tillgången  till vård  får  inte bli en klassfråga där pengar  till exempelvis en 
privat försäkring blir avgörande.  
 

Nylund, Ingela. Svenska Dagbladet. 2005‐07‐23 “Ett systemskifte på väg I landstinget". 

 
 
30 
Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera en välfärdsmodell som gör skillnad på folk och folk. Alla 
människor har  lika  rätt  till den bästa  vården. Endast hälsotillståndet  som  ska avgöra när och hur 
någon  får  sjukhusvård  ‐  inte  plånbokens  tjocklek  eller  vilka  försäkringar  vårdtagaren  har. 
Lönsamhetstänkande hör inte hemma i svensk sjukvård. 
[...] 
Vi socialdemokrater vet av erfarenhet att resurser till välfärden är en förutsättning för trygghet och 
solidaritet,  och  anser  därför  att  pengar  till  vården  är  viktigare  än  skattesänkningar  för  redan 
välbeställda. Vi motsätter oss också den nya politiken som styr över skattepengar till privata vinster i 
stället för till kortare köer och bättre vård.  
 

Johansson, Ylva. Dagens Nyheter. 2006‐12‐19. "Fredrik Reinfeldt bryter löfte om sjukvården" 

 
 
31 
Vänstern  vill  som  alternativ  till  privatiserad  vård  satsa  rejält  på  och  utveckla  den  offentliga 
sjukvården. Vi måste ge sjukvården ordentligt med resurser nu när de ekonomiska förutsättningarna 
finns  och  utveckla  vården  så  att  patienter  och  personal  får  ett  större  inflytande.  Ett  solidariskt 
finansierat försäkringssystem minskar skillnaderna mellan människor.  
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Olsson, Rolf. Göteborgs‐Posten. 2001‐01‐23. "Underminera inte allas rätt till sjukvård"  

 

 

I  citat  27  framgår  hur  den  borgerliga  positionen  ser  solidaritet  som  beroende  av 

aktörskap.  Frihet  är  ett  mål  i  sig  enligt  detta  tankesätt  (jfr.  Milton  Friedmans 

tankegång  i  "Free  to  choose"  som  kopplar  ihop  de  fria marknadskrafterna med 

personligt val och empowerment). Även om aktörskap  tillerkänns ett visst värde  i 

citat  28  utgör  det  däremot  snarare  ett  hot  mot    och  som  en  orsak  till  ökade 

klasskillnader.  Det  finns  alltså  en  tydlig  underordning  av  ojämlikhetsfrågan  till 

frihetsfrågan.  Denna  hållning  blir  ännu mera  uppenbar  i  citaten  29‐31  som  alla 

betonar  jämlikhet  och minskandet  av  klasskillnader  som  ett  överordnat mål  för 

välfärden  (och  därmed  även  för  sjukvården).  I  detta  avseende  blir  innebörden  av 

solidaritet liktydig med jämlikhet i resultat.  

  Sammanfattningsvis  framgår  att  massmediedebatten  om  den  svenska 

sjukvården  präglas  av  en  blandning  av  enighet  och  oenighet.  Ingen  förnekar 

solidaritet. Alla parter  vill bibehålla den  solidariska  finansieringen, och alla menar 

samma  sak  med  denna  term,  nämligen  att  människorna  bidrar  till 

sjukvårdsfinansieringen  enligt  deras  egen  betalningsförmåga.  Enighet  finns  i  att 

solidaritet innebär att de starka ställer upp för de svaga. Givetvis finns det skillnader 

mellan vänsterpositionen och den borgerliga positionen vad gäller hur systemet ska 

bevaras. Men dessa skillnader är inte i fokus för denna studie. Det avgörande är hur 

solidaritetsbegreppet  används  i  sammanhanget,  för  att  inte  säga  hur  det 

instrumentaliseras.  

Vi  vill påstå att den  centrala  skillnaden  ligger  i  inställningen  till aktörskap: 

Ska aktörskap ses som ett självändamål och därmed en förutsättning för solidaritet 

mellan människor  i egenskap av aktörer? Eller ska aktörskap ses som ett hot mot 

solidaritet mellan människor  i  olika  sociala  grupperingar  och med  olika  attribut 

(såsom klass, genus, etnicitet, ålder, funktionshinder)? Om aktörskap framstår som 

ett  hot  eller  inte  härrör  från  två  olika  värderingar  och  betoning  av  en  och  den 

samma distinktionen aktörskap/ojämlikhet. Det handlar  inte om en motsättning. Vi 

har  nämligen  noterat  att  bägge  positionerna  tar  den  andres  argument  på  allvar. 

Debattörerna  förnekar  inte  att  det  ligger  någonting  i  den  andres  argument. Den 
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borgerliga positionen erkänner att det finns sociala skillnader och ekonomiskt svaga 

och behövande  som  inte helt kan hållas ansvariga  för  sitt öde. Vänsterpositionen 

medger  att människor  i  allmänhet  och  företagare  i  synnerhet  är  aktörer.  Vi  har 

kommit  fram  till  att  i  debatten  inte  handlar  om  en  relation  av  ömsesidigt 

uteslutande  motsatser,  utan  att  aktörskap  och  ojämlikhet  snarare  står  i  ett 

förhållande av över‐ och underordning, och relationen är diametralt olika beroende 

på  position  i  den  politiska  skalan mellan marknadsliberalism  och  en  reglering  av 

marknaden och marknadens konsekvenser.   

  Vänsterpositionens  tolkning  av  aktörskap  innebär  att  den  är  underordnad 

socio‐ekonomisk  ojämlikhet  eftersom  handlingsutrymme  skiljer  sig  beroende  på 

socio‐ekonomisk  ställning  i  samhället.  Medelklassen  sägs  ha  större 

handlingsutrymme  än  arbetarklassen  som  saknar  eller  har  ett mycket  begränsat 

handlingsutrymme. Utifrån det perspektivet framstår en överordning av aktörskap 

som liktydigt med att ge stöd åt en privilegierad medelklass, dvs. att förespråka en 

policy  som  bidrar  till  att  öka  klassklyftorna.  Enligt  den  borgerliga  positionens 

världssyn  uppfattas  aktörskap  som  överordnad  socio‐ekonomisk  ställning. 

Eventuella  sociala  klyftor  är  betingade  av  aktörskap.  Klyftorna  finns  –  och 

accepteras som en nödvändighet  i samhället – men det viktigaste är att systemet 

garanterar jämlikhet i förutsättningarna, och inte att bedriva en sjukvårdspolitik för 

att utjämna sociala klyftor. Detta kan uttryckas som i schema A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 26

 Schema A  

 

Ojämlikhet/aktörskap    Aktörskap/ojämlikhet 

Stratifierat samhälle, 

marginaliserade/privilegierade 

 

 
Samhället  består  av 

självständiga, 

beslutskapabla individer 

 

 

 

Solidaritet              Egoism 

Självbestämmande         socialism 

                     

 

 

 

Schemat  ovan  illustrerar  de  respektive  värderingstyngdpunkter  i  distinktionen 

aktörskap/ojämlikhet. Om den politiska analysen tar som utgångspunkt att vi lever i 

ett  stratifierat  samhälle  betonas  ojämlikhet  i  distinktionen  aktörskap/ojämlikhet 

och det politiska målet blir följdenligt att utjämna sociala skillnader eller åtminstone 

att bromsa upp en utveckling som  leder  till ökade skillnader mellan privilegierade 

och  marginaliserade.  Vägen  till  att  uppnå  målet  går  via  en  centralt  styrd 

organisation som står som en garant för solidaritet (ingen individ kan påverka). Just 

därför  framstår  att  utjämna  sociala  skillnader  som  klassiskt  positivt  konnoterat 

vänstervärde.  Däremot  framställs  aktörskap  som  något  som  kan  skapa  problem 

t.ex. i form av företagarnas privata vinstintressen eller i hur över‐ och medelklassen 

köper sig förbi vårdköer. Aktörskap får på detta vis en moraliskt negativ koppling till 

"egoism".  

  I den borgerliga positionen är utgångspunkten  istället en positiv  inställning 

till  aktörskap  och  denna  står  över  ojämlikhetsfrågan.  Eftersom  värdet  solidaritet 

inte  kan  förnekas  även  av  en marknadsliberal måste  företeelsen  som  den  avser 

benämnas med den (för några) negativt laddade termen "socialism" eller benämnas 
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som  paternalism  och  därmed  skapa  ett  avståndstagande. Det  neutrala  uttrycket 

aktörskap  associeras  som  ett  positivt  värde,  nära  "självbestämmande".  Eftersom 

självbestämmande  är  en  företeelse  som  ingen  kan  avvisa  måste  den  av 

vänsterpositionen benämnas med den negativt laddade termen "egoism".  

  Värdena egoism och självbestämmande är förenade i den meningen att båda 

signalerar  individens  autonomi  och  aktörskap,  det  förstnämnda med  negativ  och 

det  sistnämnda  med  positiv  konnotation.  Värdena  solidaritet  och  socialism  är 

förenade i den meningen att båda signalerar en begränsning av individens autonomi 

och aktörskap. Det är dessa kopplingar vi avser att uttrycka med pilarna  i schemat 

ovan. 

 

 

2. Prioriteringsdebatten  
Vi har studerat prioriteringsdebatten utifrån distinktionen "aktörskap/ojämlikhet". I 

framställningen  fokuserar  vi  på  de  mest  grundläggande  dokumenten  för  hela 

prioriteringsdebatten  dvs.  Prioriteringsutredningen med  sina  rapporter  från  1993 

och 1995  (Vårdens svåra val) och Prioriteringscentrums rapport  från 2007  (Vårdens 

alltför svåra val). Men innan vi går in på den analysen måste följande förtydliganden 

göras: För det  första, att sjukvårdsfinansieringsdebatten och prioriteringsdebatten 

endast  är  löst  kopplade.  Även  om  det  finns  vissa  strukturella  och  semantiska 

likheter  är  arenan,  innehållet  och  talesmännen  (mestadels)  inte  desamma.  I 

finansieringsdebatten handlar det om en massmedialt tillspetsad, politiskt präglad 

argumentation mellan en vänster‐ och en borgerlig position där var och en följer och 

vill  driva  sina  politiska  program.  I  prioriteringsdebatten  däremot  handlar  det  om 

sakligt  framlagda  argument  som  vare  sig  väcker  medial  uppmärksamhet  eller 

bygger  på  enkla  vi‐de  schemata.  För  det  andra,  när  vi  talar  om 

Prioriteringscentrums  position  till  skillnad  från  Prioriteringsutredningens  så 

refererar vi till Prioriteringscentrums rapport men inte Prioriteringscentrum som en 

kollektiv  aktör.  Prioriteringscentrum  har  en  bred,  öppen,  rik  och  polyfon 

publikationsserie som inte kan reduceras till någon enskild politisk position. Vi vill på 

inget sätt påstå eller antyda att den ena eller den andra parten har sin motsvarighet 

i en politisk position. 
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Vi  menar  att  den  lösa  kopplingen  mellan  debatterna  speglas  i  att 

distinktionen  aktörskap/ojämlikhet,  strukturerar  även  skillnaden  mellan  de  två 

viktigaste positionerna  i den svenska prioriteringsdebatten. Beroende på vad man 

fokuserar på, aktörskap eller ojämlikhet, får solidaritetsbegreppet olika innebörder: 

aktörskapsgrundad  solidaritet  eller  ojämlikhetsgrundad  solidaritet. Argumentet  ska 

utvecklas i det här avsnittet. 

 

1. Människovärdesprincipen 

Om  man  börjar  med  den  högst  rankade  principen  i  den  etiska  plattformen, 

nämligen  människovärdesprincipen,  såsom  den  beskrivs  i  SOU‐utredningens 

Vården svåra val från 1993 framgår följande:  

 

32 
Enligt människovärdesprincipen har alltså den enskilda människan ett unikt värde och alla människor 
samma värde. Människovärdet är inte knutet till människors personliga egenskaper eller funktioner i 
samhället, såsom begåvning, social ställning, inkomst, hälsotillstånd, etc. utan till själva existensen.  
 

(SOU 1993:93, s.95)  
 

 

I kraft av att vara människa har man, enligt denna beskrivning, tillskrivet sig samma 

värde  som  alla  andra.  På  den  här  grundläggande  nivån  är  alla  människor  lika. 

Människovärde  är  liktydigt  med  fundamental  jämlikhet.  I  kontrast  till 

Prioriteringscentrums  tolkning  av  principen  finns  det  inte  någon  referens  till 

aktörskap  i  Vårdens  svåra  val,  varken  i  excerptet  eller  i  resten  av  stycket  där 

människovärdesprincipen beskrivs.  

I  Prioriteringscentrums  rapport  omformuleras  däremot 

människovärdesprincipen i flera avseenden. En av dessa framgår i följande citat:  

 

33 
Alla  människor  har  ett  egenvärde  och  de  har  samma  egenvärde.  Däremot  är  det  trivialt  att 
människor  är  mer  eller  mindre  värdefulla  för  samhället,  på  arbetsmarknaden  eller  för  andra 
människor. Några människor har nyckelpositioner  i  samhället och är därmed mera värdefulla  i 
dessa avseenden. Skillnader i inkomst kan vara ett utslag av att människor anses olika värdefulla på 
arbetsmarknaden. För föräldrar är de egna barnen mer värdefulla än andras barn. Människovärdet är 
dock kopplat endast till egenskapen att vara människa och eftersom vi är människor till samma grad 
har ingen människa ett högre människovärde än någon annan.  

 
(Prioriteringscentrum 2007 s.107; markeringar i fetstil är våra egna)  
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I detta citat framgår att människovärdeprincipen relativiseras. I Vårdens alltför svåra 

val anses den också gälla för alla människor genom själva existensen som människa, 

dock  markeras  en  skillnad  i  den  allmänna  människo‐  och  samhällssynen  och 

hållningen  till  jämlikhet  som  politisk  självändamål.  Man  håller  med  om 

människovärdesprincipen  men  man  gör  en  markering  att  det  är  nästan  en 

självklarhet  att  påstå  att  vissa människor  är mer  värdefulla  i  vissa  avseenden  än 

andra.  På  en  principiell  nivå  har människor  samma  värde men  i  samhället,  som 

samhällsmedelemmar, har de olika värde.7 Detta kan utläsas genom hela rapporten 

och det kommer att framgå i flera excerpter som presenteras längre fram.  

  Medan  den  här  tolkningsskillnaden  är  förhållandevis  dold  blir  den  andra 

skillnaden mycket mera iögonfallande. 

 

34 
Här förespråkas också ett generellt förhållningssätt mellan människor. Respekt för människovärdet 
innebär  att  vi bör  respektera människors  värdighet. Vi bör  visa  respekt  för människors  integritet. 
Detta i sin tur innebär bl a att vi i utgångsläget bör betrakta människor som kapabla agenter som 
kan ta ansvar för sina handlingar. Det handlar här om att visa respekt genom att inta en viss attityd. 
Vi bör undvika att t ex betrakta människor som viljelösa offer. Ett vanligt sätt att  inte respektera 
människors  integritet  är  att  "viktimisera"  dem  –  att  t  ex  förklara  deras  situation  endast  utifrån 
externa orsaker.  

(Prioriteringscentrum 2007 s.108, våra markeringar) 

 
 

Här görs en mycket tydlig koppling mellan människovärdesprincipen och aktörskap. 

Det är del av att vara människa att behandlas som "beslutskapabel agent", som en 

varelse med möjlighet att välja, som någon som tänker och handlar på basis av sig 

själv. Det  vore  till  och med  respektlöst  att  inte  betrakta människor  som  aktörer 

eftersom det skulle göra de "viljelösa offer", och omvänt är det ett tecken på respekt 

att hålla människor ansvariga för sina handlingar. Ansvar och respekt blir på detta 

vis två sidor av samma sak, nämligen att vara människa med människovärde. 

 

2. Ansvarsprincipen och självförvållade sjukdomar 

Att  koppla människovärdesprincipen med  aktörskap blir  en öppning mot  ett nytt 

																																																													
7 I det som sägs vara trivialt – att människor har olika värde  i samhället – ryms egentligen hela den 
politiska konflikten i prioriteringsdebatten. 
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innehåll och nödvändig förutsättning för att kunna lansera principen om eget ansvar 

för  sin  hälsa,  vilken  utgör  en  av  de  viktigaste  skillnaderna  mellan  den  etiska 

plattformen i sin kända version och Prioriteringscentrums reformförslag.  

 

35 
Ansvar för sin hälsa innebär skyldighet att bevara eller förbättra sin hälsa. Skyldigheten kan fullgöras 
genom att förebygga ohälsa. Det kan handla om att t ex välja en sund livsstil eller undvika onödiga 
hälsorisker. Skyldigheten kan också beröra skyddsåtgärder av olika slag, som att vaccinera sig och 
använda skyddsutrustning inom t ex arbetarskydd eller i trafiken. Skyldigheten att förbättra sin hälsa 
kan beröra sådant som att följa sjukvårdspersonalens  instruktioner eller själv ombesörja nödvändig 
vård. Detta är tydligast för individer med allvarliga smittsamma sjukdomar.  

 
(Prioriteringscentrum 2007 s. 135‐6) 

 

 

Ansvarsprincipen blir möjlig att försvara endast om man utgår från att människor  i 

första  hand  är  aktörer  och  i  andra  hand  är  resultatet  av  socio‐ekonomiska 

skiktstrukturer. Aktörskapet  uttrycks  i  skyldigheten  att  bevara  och  förbättra  den 

egna  hälsan  och  det  blir  ännu  mer  accentuerat  genom  att  betrakta  hälsa  som 

resultatet  av  ett  val  av  sund  livsstil  och  undvikande  av  onödiga  hälsorisker,  att 

vaccinera sig, att följa sjukvårdspersonalens instruktioner, m.m. Man kan notera att 

i  ovanstående  citat  kopplas  ansvarstagande  för  den  egna  hälsan  även  ihop med 

allvarliga smittsamma sjukdomar,  inte som en  fråga om ansvarstagande  för andra 

människors hälsa (att inte föra smittan vidare).  

  Genom att koppla ansvarsprincipen till människovärdeprincipen, och i sin tur 

definiera  människovärdet  via  aktörskap  legitimeras  ansvarsprincipen.  Det  blir 

explicit i de följande två excerpter.  

 

36 
Ansvarsprincipen  innebär att vi bör  respektera människor genom att  tillskriva dem ansvar  för  sina 
handlingar och ansvar för konsekvenserna av sina handlingar utifrån individuella förutsättningar. /…/ 
Respekt  för  individens värdighet kräver både  respekt  för  individens  rätt att bestämma över sitt  liv 
(enligt autonomiprincipen) och tillskrivande av ansvar utifrån individuella förutsättningar.  
 

(Prioriteringscentrum  2007 s.131‐2) 

 
37 
Ansvarsprincipen kan sägas följa av människovärdesprincipen. Den främsta anledningen till detta är 
att människovärdesprincipen  inbegriper  en  viss människosyn.  Vi  anser  att  alla människor  är  lika 
mycket värda men också att alla (vuxna, beslutskapabla)  individer har förmågan att välja själva hur 
de ska utforma sina liv och att de är ansvariga för det de gör. Utifrån denna människosyn följer alltså 
ett visst ansvar. För att  illustrera hur människovärdesprincipen  implicerar ett visst  förhållningssätt 
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gentemot andra människor kan man tänka sig ett samhälle som utgick från att dess medborgare inte 
hade förmågan att välja själva och att deras (dåliga) val alltid ursäktades för att de inte förstod bättre 
eller för att man antog att de inte hade förmågan att fatta bättre beslut. Ett sådant sätt att se på sina 
medmänniskor  stämmer knappast överens med en människovärdesprincip. Om vi  själva anser oss 
kapabla att överväga och fatta de beslut vi anser vara bäst för oss borde vi också se andra människor 
som individer med likvärdig förmåga. Detta utesluter dock inte att det kan finnas undantag, som till 
exempel vid någon typ av drogberoende.  

(Furberg 2007, s.25)  

 

I  båda  citaten  kopplas  människovärdet  till  aktörskap,  dvs.  människor  ses  som 

beslutskapabla individer med förmågan att välja. Det är just förmågan att välja som 

konstituerar  dem  till  aktörer  och  som  därför  kan  utkrävas  ansvar  av.  Att  se 

människor  som  inkapabla att  välja och därför  inte kan hållas ansvariga är, menar 

Furberg, oförenlig med människovärdeprincipen. Synen på oss själva som kapabla 

att välja och därför ansvariga implicerar en liknande syn på våra medmänniskor.  

  Eftersom människor  kan  hållas  ansvariga  både  för  sina  handlingar  och  för 

konsekvenserna av sina handlingar – en människosyn, hävdas det, som utgår  från 

respekt för människans värdighet – kan människors beslut och handlingar användas 

som kriterier i syftet att prioritera.  

 
38 
Principen om egenansvar för sin hälsa innebär vid resursfördelning att behov som uppstått på grund 
av bristande ansvar kan ges en  lägre rangordning  i  förhållande till andra behov när resurserna  inte 
räcker. Tillämpning av denna princip kräver dock att flera villkor är uppfyllda vilket vi bedömer sällan 
är fallet.  

(Prioriteringscentrum  2007 s.IV) 

 

 

Det  innebär  att  patienter  kan  nedprioriteras  om de  har  valt  en  ohälsosam  livsstil 

som kan anses vara kopplad  till deras sjukdom, eller som  i varje  fall har betydelse 

vad gäller  försämring  av deras hälsotillstånd och  sätter på  spel möjligheterna  att 

tillgodogöra  sig medicinsk behandling. En patient  som pga. en  sjukdom  som kan 

tillskrivas  val  av  livsstil  kan med  andra  ord  ges  beskedet  att  en  operation  eller 

behandling uteblir med all respekt för dennes autonomi, dvs. hans/hennes val om en 

ohälsosam livsstil. Men patienten få ta konsekvenserna av det (ansvarsprincipen).  

  Skillnaden  i synen på aktörskap mellan Vårdens alltför svåra val och Vårdens 

svåra val blir ännu mer uppenbar när vi tittar på ett exempel från Vårdens svåra val 

som avvisar ansvarsprincipens grunder. Av särskilt intresse är motiveringen:  
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39 
För folkhälsan skadliga beteenden, såsom tobaksrökning, alkohol‐ och narkotikamissbruk och dåliga 
matvanor förvärvas i regel tidigt under livet och har en komplex bakgrund där samband kan påvisas 
med  lägre  utbildning  och  social  status. Nedprioritering  av  sjukdomar  som  kan  ha  samband med 
sådana  livsstilar  strider  mot  människovärdes‐  men  också  mot  behovs‐solidaritetsprincipen  och 
riskerar att öka klassklyftorna i samhället. 

 (SOU 1995:5 del 2 s.26) 

 

Enligt synsättet i Vårdens svåra val kan människor inte tillskrivas ansvar eftersom de 

vare  sig väljer den  socio‐ekonomiska och kulturella miljön  som de  föds  in  i. Varje 

tillskrivning av kausalitet för dåliga vanor blir således godtycklig och framför allt blir 

den  orättvis  eftersom  personer  från  lägre  socio‐ekonomiska  grupper  i  mindre 

utsträckning har haft kunskap och medel  för att kunna göra  lyckosamma hälsoval 

för sig själva och sina barn (dvs. idrott och träning, mat av god kvalitet generellt och 

även under graviditeten, bra bostäder, ofarliga arbeten). De kan enligt detta synsätt 

snarare betraktas  som drabbade än  som aktörer. Det  finns här ett oöverbryggligt 

gap  i  förhållande  till  förslaget  om  en  ansvarsprincip.  I  den  jämlikhetsfokuserade 

uppfattningen  (beakta  skillnaden mot ovan)  strider  livsstil  som prioriteringsgrund 

mot människovärdet och leder till ökad ojämlikhet. 

  Om vi alltså ställer dem mot varandra, Vårdens svåra val och den den etiska 

plattformen å ena sidan och Vårdens alltför svåra val å andra sidan, blir det tydligt 

att  för  den  förra  är  aktörskap  mindre  väsentligt  och  underordnat 

jämlikhetsaspekten, medan i den senare är förhållandet det motsatta.  

 

 

3. Behovs‐solidaritetsprincipen 

Analysen  av  principerna  om  människovärde  och  ansvar  för  livsstilsrelaterade 

sjukdomar som vi företog ovan var nödvändig för att kartlägga hur förslagen till den 

etiska plattformen har präglats av synen på aktörskap. Eftersom huvudfokus  i vår 

rapport  ligger  på  solidaritetsbegreppets  innebörd  och  referens  kan  vi  nu  rikta 

blicken  mot  solidaritet  som  kriterium  för  prioriteringar.  Vi  börjar  med  ett  par 

excerpt från Vårdens svåra val: 

 

40 
Innebörden av behovs‐ eller solidaritetsprincipen är att, om prioriteringar måste ske bland effektiva 
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åtgärder, ge mera av vårdens resurser åt de mest behövande, de med de svåraste sjukdomarna och 
den sämsta livskvaliteten.  

(SOU 1995:5 del II s.117f) 

 
Två saker är  iögonfallande här. Det första är att behov tolkas  inte bara medicinskt, 

dvs.  sjukdomsrelaterat,  utan  relateras  även  med  livskvaliteten.  Det  andra  är 

formuleringen  behovs‐  eller  solidaritetsprincipen.    Vid  senare  tillfällen  kallas  den 

"behovs‐solidaritetsprincip"  och  "behovs‐  och  solidaritetsprincip"  vilket markerar 

snarare  att det  är  två  saker  som bör höra  samman, men  samtidigt  kan man  inte 

undgå att tänka att det är en hybrid. Men det lilla ordet "eller" innebär att behov och 

solidaritet  endast  är  två  olika  beteckningar  för  samma  företeelse,  och  denna 

företeelse  kan  synas  i  nästföljande  excerpter:  att utjämna  sociala  skillnader både 

vad gäller tillgång och utfallet av vården. 

 
41 
Enligt hälso‐ och sjukvårdslagens portalparagraf är målet för hälso‐ och sjukvården en god hälsa och 
vård  på  lika  villkor  för  hela  befolkningen.  Detta  är  ett  uttryck  för  solidaritet.  Även  om  total 
geografisk och annan rättvisa aldrig kan uppnås markerar lagen en strävan att utjämna skillnaderna 
i  tillgänglighet.  Solidaritet  innebär  inte  bara  lika möjligheter  till  vård  utan  också  en  strävan  att 
utfallet  av  vården  skall  bli  så  lika  som möjligt,  dvs.  att  alla  skall  nå  bästa möjliga  hälsa  och 
livskvalitet.  I  praktiken  är  dock  människors  utgångsläge  rörande  behov  och  förutsättningar  att 
tillgodogöra sig vården alltför olika för att en fullständig utjämning skall vara möjlig.  

(SOU 1995:5 del II s.118, våra markeringar) 
 

 
42 
Den  tolkning av  rättvisa som  innebär att alla skall ha  lika mycket av vårdresurserna skulle  leda  till 
ojämlikhet. Anledningen är att människors villkor är olika, sjukdomar drabbar olika och sjukdomars 
behandlingsbarhet är olika. Lika fördelning skulle därför kunna förstärka ojämlikheten. Fördelning 
efter behov kan däremot utjämna skillnaderna.  

(SOU 1995:5 del II s.118 våra markeringar)  
 

 

I  båda  excerpten  blir  det  klart  varför  man  talar  om  behovs‐  eller 

solidaritetsprincipen. Man måste  enligt  den  förståelsen  vara  solidarisk med  dem 

som har sämre utgångsläge (om det nu vore i medicinska termer, i tillgänglighet till 

hälsofrämjande inriktningar och verksamheter, eller allmän livskvalitet). Men det är 

inte allt. Förslaget går betydligt  längre än så. Våra markeringar  i ovanstående citat 

visar att kopplingen av behov med solidaritet är ett syfte för att uppnå ändamålet 

att utjämna sociala klyftor och därmed att främja jämlikhet i resultat.  

  Som blir synbart i excerpt 42 gäller det att prioritera knappa sjukvårdsresurser 

i  syfte  att  utjämna  socio‐ekonomiska  ojämlikheter.  En  likformig  fördelning  av 
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vårdresurserna  skulle  leda  till  ökad  ojämlikhet,  och  då måste  istället  de  som  har 

sämre utgångsläge kompenseras. De som har det sämre totalt sett bör prioriteras i 

förhållande  till dem  som  i  sin  sociala position  redan befinner  sig  i en privilegierad 

livssituation. Målet om utjämningen i resultat  låter oskyldigare än den är. Om man 

tar det bokstavligt  innebär den nämligen  i  sin  konsekvens  att  social position och 

inkomst är avgörande  för den plats  i kön som man  får, bara  i omvänd ordning än 

gräddfildebatten i förra kapitlet. 

  Efter att ha kartlagt i Vårdens svåra val den mer än tydliga uppfattningen av 

prioriteringsproblematiken  som  fråga om  socio‐ekonomiska  skiktningar  kan  vi nu 

analysera reformförslaget för behovs‐solidaritetsprincipen som lades fram i Vårdens 

alltför  svåra val. Där  förespråkas  ett  särskiljande  av behovs‐solidaritetsprincipen  i 

två  skilda principer. Som  redan  framgått  vad gäller människovärdesprincipen och 

ansvarsprincipen  spelar  ojämlikhetsfrågor,  även  om  de  är  separerade  i  skilda 

principer,  en  underordnad  roll.  Vi  finner  i  beskrivningen  av  den  särskilda 

behovsprincipen  inte  en  enda  referens  till  social  position/klass,  ojämlikhet, 

utjämning  av  skillnader  som  ett  explicit  eller  implicit  syfte. Om man  undersöker 

beskrivningen  av  den  nya  solidaritetsprincipen  kan  endast  två  referenser  till 

(o)jämlikhet  och  socio‐ekonomiska  skillnader med  avseende  på  hälsa  och  deras 

utjämning hittas:  

 

43 
 [Solidaritetsprincipen] föreskriver lika möjligheter till vård samt att ojämlikheter i förutsättningar för 
att leva ett gott liv bör utjämnas i så stor utsträckning som möjligt. 

 (Prioriteringscentrum 2007 s.126) 

 

44  
Vi förslår en utformning av solidaritetsprincipen så att den föreskriver:  

 lika möjligheter till vård 

 att ojämlikheter i förutsättningar för att leva ett gott liv bör utjämnas i så stor utsträckning som 
möjligt 

 (Prioriteringscentrum 2007 s.127) 

 

Till  skillnad  från  jämlikhetsuppfattningen  (jämlikhet  i  resultat)  i Vårdens  svåra val 

handlar det om en annan jämlikhetssemantik, nämligen jämlikhet i förutsättningar. 

Prioriteringar syftar alltså inte till att utjämna sociala skillnaderna. Det framgår även 

i nedanstående citat, ett  stycke  som har  likheter med argumentationen  i Vårdens 
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svåra val. Om vi börjar med Vårdens svåra val och därefter på vändningen i Vårdens 

alltför svåra val blir detta tydligt: 

 

45 
Solidaritet innebär också att särskilt beakta behoven hos de svagaste t.ex. de som inte är medvetna 
om sitt människovärde, har mindre möjlighet än andra att göra sina röster hörda eller utnyttja sina 
rättigheter. Hit  hör  bl.a.  barn,  åldersdementa, medvetslösa,  förvirrade,  gravt  psykiskt  störda  och 
andra som av olika skäl kan ha svårt att kommunicera med sin omgivning. De har samma rätt som 
andra att få vård och att få sin integritet respekterad.  

(SOU 1995:5 del II s.118) 

 
46 
Solidaritet innebär också att behoven hos de svagaste särskilt ska beaktas. Det handlar här om att t 
ex barn, människor med demenssjukdomar, medvetslösa, förvirrade eller gravt psykiskt sjuka ska få 
sina  behov  bedömda. De  har mindre möjligheter  än  andra  att  framföra  sina  behov. Att  behoven 
särskilt  ska  beaktas  betyder  däremot  inte  att  de  automatiskt  ska  rangordnas  högt. Det  betyder 
endast att kraven på att fånga behov hos dem som inte kan uttrycka dem rangordnas högt. När de 
väl bedömts får de rangordnas efter vårdbehovets svårighetsgrad och kostnadseffektivitet. Principen 
föreskriver också att bedömningen av behov ges en hög rangordning hos alla människor oavsett grad 
av autonomi.  

(Prioriteringscentrum 2007 s.126) 
 
 

Båda  citaten uttrycker  att  solidaritet gäller  främst  för de  ytterst  svaga och dessa 

definieras  på  nästan  samma  sätt.  I  sin  essens  skiljer  sig  dock  hållningarna.  I 

Prioriteringscentrums  rapport  är  nämligen  inte  behoven  hos  de  svaga  som  ska 

rangordnas  högt  utan  att  kraven  på  att  fånga  deras  behov  ska  rangordnas  högt. 

Vårdbehovet  och  kostnadseffektivitet  bedöms  i  särskild  ordning.  Genom  att 

argumentera för en solidaritet betingad av andra faktorer blir solidaritetsprincipen 

egentligen neutraliserad  som prioriteringsprincip, det är  inte  längre  en obetingad 

solidaritet  mot  de  svaga  (fysiskt,  psykiskt,  socio‐ekonomiskt)  såsom  den 

förespråkas i Vårdens svåra val.  

  Den centrala skillnaden mellan rapporterna är även synlig i definitionen av de 

"svaga". I Vårdens alltför svåra val är det endast de som saknar eget aktörskap, dvs. 

alla  de  som  enligt  deras  tolkning  av människovärdesprincipen  inte  kan  uppfattas 

som  beslutskapabla  agenter  (barn,  dementa,  medvetslösa,  psykiskt  sjuka).  Den 

svage  definieras  inte  genom  sin  socio‐ekonomisk  ställning  utan  genom  sin  brist  på 

autonomi.  

  De kapabla agenterna förutsätts att sköta sin hälsa vilket kan utläsas i följande 

citat: 
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47 
Solidariteten kan också komma till uttryck genom av människor avstår från att ta onödiga risker med 
sin hälsa eller att de själva utför en del av vården och på så sätt lämnar utrymme för dem som bättre 
behöver vårdinsatserna (vi har här en koppling till ansvarsprincipen). 

 (Prioriteringscentrum 2007 s.127) 
 

 

Solidaritet  innebär att var och en tar sitt  individuella ansvar för sin egen hälsa och 

därmed även  för sjukvårdens begränsade  resurser. Eftersom knapphet är central  i 

definitionen av solidaritet kan man säga att perspektivet är hälsoekonomiskt. Detta 

synsätt är kompatibelt med den borgerliga positionen i sjukvårdsdebatten, inte bara 

på grund av att den bygger på aktörskap. Enligt den borgerliga positionen är ansvar 

inte bara  att undvika onödiga hälsorisker utan  kan  även  innebära  att  köpa privat 

vård  och  kan  anses  vara  en  solidarisk  handling  eftersom  det  sparar  en  del  av  de 

gemensamma  resurserna  åt de behövande. Att på detta  sätt  ta  sitt  ansvar  anses 

vara en solidarisk handling. Men i Vårdens alltför svåra val implicerar inte solidaritet 

val av privat vård utan enbart försiktighet med offentliga resurser: 

 

48 
Principen om egenansvar har dels sin grund i människovärdesprincipen och dels i idén om solidaritet 
mellan människor. Den  förra  innebär,  som  vi  tidigare  nämnt,  att  vi  bör  betrakta människor  som 
ansvariga  för  sina  handlingar  och  konsekvensen  av  sina  handlingar  –  bl  a  sin  hälsa.  Idén  om 
solidaritet  innebär  ett  krav  på  allmän  försiktighet med  offentliga  resurser.  Den  som  slösar med 
gemensamma  medel  utsätter  andra  för  svårigheter  när  resurserna  inte  räcker  till.  Krav  på 
försiktighet med offentliga resurser gäller i alla sammanhang.  

(Prioriteringscentrum 2007 s.136) 

 

Endast  om  man  tar  aktörskap  som  utgångspunkt  blir  det  meningsfullt  att 

överhuvudtaget  tänka ansvarstagande  för  sin  egen hälsa  som  en akt av  solidaritet. 

Genom att sköta sin hälsa sparar man resurser som kan användas för andras behov. 

Till sin  logiska konsekvens blir det att endast de som  inte kan ses ansvariga för sin 

sjukdom  (de  som  är  drabbade  av  passiv  rökning  eller  arbetsmiljö  eller  med 

genetiska  predispositioner,  följaktligen  de  som  betraktas  som  icke‐aktörer med 

avseende  på  sin  respektive  sjukdom)  kan  förtjäna  samhällets  solidaritet. Härmed 

blir  det  tydligt  hur  solidaritetsuppfattningen  i  Vårdens  alltför  svåra  val  är  helt 

genomsyrad av  idén om aktörskap; det är det prisma genom vilket man ser frågan 

om prioriteringar.   
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4. Analys av solidaritetens roll i den etiska plattformen och Prioriteringscentrums 

reformförslag 

Den etiska plattformen  som den  föreslogs  i Vårdens  svåra val och  som  riksdagen 

1997  tog  belut  om  vilar  på  människovärdesprincipen,  behovs‐  och 

solidaritetsprincipen  samt  kostnadseffektivitetsprincipen.  Principerna  står  i  en 

hierarkisk  ordning  där  människovärdet  är  obetingat  överordnat.  Den  är 

allomfattande  i den meningen att  ingen person exkluderas, tvärtom den signalerar 

en total inklusion. Prioritering i termer av rangordning (och i vissa fall exklusion) ska 

ske med hjälp av de andra principerna. Behovs‐ och solidaritetsprincipen kommer 

på andra plats, men eftersom medicinska behov är kopplade till solidaritetsidén och 

målet  är  att  utjämna  sociala  klyftor,  värderas  de  sämre  ställdas  behov  högre  än 

behoven hos människor från mera privilegierade sociala grupper (detta resonemang 

följer med nödvändighet om man tar prioriteringsmålet "utjämning" på allvar). Om 

man  beaktar  att människovärdeprincipen  endast  inkluderar men  inte  exkluderar, 

och  om  behov  inte  är  definierade  i medicinska  termer  utan  i  relation  till  andra 

människor och därmed kopplat till solidaritet, skulle det logiskt sett innebära att de 

socialt  svaga  ska  prioriteras  före  de  socialt  starka.  Och  detta  innebär  i  sin 

konsekvens att målet  i Vårdens svåra val uppfylls, dvs. sociala klyftor ska minskas  i 

hälsoområdet.  Att  prioritera  några  (icke‐svaga)  pga.  andra  kriterier  (såsom 

medicinsk angelägenhet och kostnadseffektivitet) motverkar utjämningspolitikens 

mål.  Man  kan  därmed  lite  tillspetsat  också  formulera  det  så  att  behov  –  som 

prioriteringskriterium –  tas  som  'gisslan' av  solidaritetstanken. Kanske är detta en 

anledning  varför  Vårdens  alltför  svåra  val  föreslog  splittring  mellan  behov  och 

solidaritet.  Den  enda  ekonomiska  principen  i  plattformen  – 

kostnadseffektivitetsprincipen  –  kommer  på  tredje  position.  Att  ta  med 

kostnadseffektivitet som en etisk princip ger intrycket av att man betraktar det som 

ett viktigt mål att prioritera  för att  spara knappa  resurser, och att  inte  slösa med 

dyra,  kanske  ineffektiva,  behandlingsmetoder. Men  genom  att  placera  principen 

endast  på  tredje  plats  i  en  klar  hierarkisk  underordning  till  behovs‐

solidaritetsprincipen når man en  faktisk neutralisering av kostnadseffektivitet som 

prioriteringskriterium –  såvida den  inte är  i enlighet med  solidariteten. Solidaritet 

blir därför central  i den etiska plattformen. Funktionen  som  solidaritetsbegreppet 



	 38

har  i den etiska plattformen är att  säkerställa och  legitimera målet  "att utjämna” 

den socio‐ekonomiska ojämlikheten.  

  I  Vårdens  alltför  svåra  val  konstateras  att  den  etiska  plattformen  inte  har 

uppnått sitt syfte, vilket – enligt Prioriteringscentrum – är att ge vägledning om hur 

prioriteringar  ska  genomföras  för  att  kunna  hushålla  med  sjukvårdens  knappa 

resurser.  Därmed  blir  referensproblemet  för  den  reviderade  plattformen  som 

föreslås  i  Vårdens  alltför  svåra  val  just  att  finna  en  lösning  på  att  hushålla med 

sjukvårdens knappa resurser. Förslaget på en reviderad plattform går ut på att den 

hierarkiska  ordningen  mellan  principerna  bör  överges  och  med  undantag  för 

människovärdeprincipen som även fortsättningsvis bör ges högsta prioritet – som vi 

menar  inte är en rangordningsprincip utan egentligen en  inklusionsprincip – ska de 

övriga principerna inte ställas i en hierarkisk ordning. Principerna ska vara s.k. prima 

facie‐principer. Exempelvis ska kostnadseffektivitet väga  lika tungt som medicinskt 

behov. Vid eventuell konflikt mellan t.ex. medicinskt behov och kostnadseffektivitet 

föreslås  det  att  beslutsfattaren  ska  balansera  principerna  i  enlighet  med  det 

individuella  fallet. Det  allra mest  kontroversiella  i  de  förslag  som  Vårdens  alltför 

svåra val  lade fram är förespråkandet av en "ansvarsprincip" enligt vilken personer 

som väljer en ohälsosam  livsstil eller genom vissa aktiviteter tar onödiga risker ska 

kunna nedprioriteras (Prioriteringscentrum 2007: 136‐7). Som vi visat ovan betraktar 

kritikerna  ansvarsprincipen  som  inkompatibel  med  deras  tolkning  av 

människovärdesprincip.  

  Vid  sidan  av  alla  dessa  ändringar  finner  vi  att  den  nya  roll  som  tilldelas 

solidaritetsprincipen  i  förslaget om en  reformerad etisk plattform  i Vårdens alltför 

svåra val har de  tyngsta konsekvenser  för att kunna genomföra prioriteringar. Att 

splittra behovs‐ och  solidaritetsprincipen  i  två  skilda principer  verkar  till  synes ge 

solidariteten en prominent roll; att få den att vara en princip som står på egna ben. 

Men  rollen har därmed, menar vi,  i kontrast  till den  roll  som den  fått  i den etiska 

plattformen,  reducerats.  Vi  har  framhållit  att  i  den  etiska  plattformen  är 

solidariteten måttstock och gatekeeper för vilka behov ska prioriteras upp och vilka 

ned.  Splittringen  av  behovs‐solidaritetsprincipen  ombesörjer  därmed  en 

emancipation av behovsprincipen. Genom att dessutom avskaffa hierarkin mellan 

principerna  blir  solidaritet  inte  längre  viktigare  än  kostnadseffektivitet  och 
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ansvarsprincipen. Fokuseringen på aktörskap  leder  till en nedtoning av  solidaritet 

som  prioriteringskriterium  eftersom  de  svaga  inte  definieras  genom  socio‐

ekonomisk ställning utan genom grad av beslutsförmåga (dvs. aktörskap). De som 

har stort utrymme till aktörskap förväntas vara solidariska genom att ta eget ansvar 

och  välja  livsstil  som  inte  belastar  offentliga  finanser  (dvs.  solidaritet  som  en 

kostnadsbesparande faktor). Även dem som systemet är solidariskt med, dvs. dem 

som  solidaritetsprincipen  tillämpas  på,  är  definierade  i  aktörstermer  –  nämligen 

som icke‐aktörer.    

Vi kan i denna analys urskilja två saker. Den första är att solidaritetsbegreppet i 

sig  definieras  principiellt  på  samma  sätt:  de  starka  ställer  upp  för  och  hjälper  de 

svaga. Därmed ligger innebörden närmare den kristdemokratiska tolkningen än den 

socialistiska  (som  säger  att  alla  ställer upp  för och hjälper  alla). Den  andra  är  att 

solidaritetstolkningen i Vårdens svåra val å ena sidan och Vårdens alltför svåra val å 

andra  sidan  skiljer  sig  i  referensen:  Solidaritet  med  vem?  I  enlighet  med  vår 

huvuddistinktion  aktörskap/ojämlikhet  kan  vi  urskilja  två  solidaritetsprinciper,  en 

aktörskapsgrundad solidaritet (de svaga är icke‐aktörer) i Vårdens alltför svåra val och 

en  ojämlikhetsgrundad  solidaritet  (de  svaga  är  de  underprivilegierade  i  socio‐

ekonomiskt avseende) i Vårdens svåra val. 

 

IV. DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 

Denna  rapport  redogör  för  analysen  av  debatter  i  massmedia  och  offentliga 

utredningar. Vi fann efter omfattande genomgång av texter att vi kunde urskilja en 

debatt som handlade om sjukvårdens organisation och finansiering vilken präglades 

av  framför  allt  en  diskussion  utifrån  politiska  positioner  samt  en  debatt  om 

solidaritetens  roll  i  prioriteringsarbetet.  Denna  har  fört  i  huvudsak  mellan 

experterna  i  de  olika  prioriteringsutredningarna. Den  ena  debatten  vände  sig  till 

allmänheten medan den andra debatten är professionellt präglad.  

Distinktionen  aktörskap/ojämlikhet  är  relativt  abstrakt  och  de  involverade 

debattörerna  är  inte  nödvändigtvis  medvetna  om  den.  Som  vi  argumenterade 

handlar  det  inte  om  en  ömsesidigt  uteslutande  antingen/eller  distinktion  utan 
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snarare  om  ett  rangordningsförhållande. Med  andra  ord,  de  som  utgår  från  och 

försvarar  antagandet  om  människan  som  aktör  förnekar  inte  existensen  av 

klasstrukturer  och  ojämlikhet. Men  trots  allt  ses  aktörskap  som  grundpelare  för 

samhällsuppfattningen/världsbilden  och  som  den  som  bestämmer  vad  som  är 

möjlighet  vad gäller hur dagens problem  i den  svenska  sjukvården  ska  lösas. Det 

politiska  förslaget  om  att  tillåta  privat  företagsamhet,  privata  försäkringar,  och 

främja patientens valfrihet kan förstås bara om man beaktar att det är människan 

som  aktör  som  utgör  utgångspunkten. Omvänt  förnekar  inte  de  som  utgår  från 

antagandet att socio‐ekonomisk ställning bestämmer människans chanser i livet att 

människor har vilja, handlingsutrymme och självbestämmande. Men trots allt ses de 

socio‐ekonomiska skillnaderna mer avgörande och detta öppnar  för  fundamentalt 

andra  politiska  lösningar  (en  politiskt  styrd  hälso‐  och  sjukvård  som  ser  till  att 

utjämna  konsekvenserna  av  socio‐ekonomiska  skillnader med  avseende på hälsa, 

förbud för privata sjukhus och privata försäkringar, m.m.).  

Distinktionen som vi nådde  fram  till genom analysen av sjukvårdsdebatten 

möjliggjorde för oss att undersöka och kartlägga logiken i prioriteringsdebattens två 

positioner såsom de representeras i rapporterna Vårdens svåra val, å ena sidan, och 

Vårdens alltför svåra val, å andra sidan. Även här kunde vi se att positionerna skiljs 

med  avseende  på  förhållningssättet  gentemot  ojämlikhet  i  samhället  eller 

människans  aktörskap. Det  har  en  tydlig  konsekvens  på  den  roll  som  solidaritet 

tilldelas i respektive förslag angående att bibehålla eller att omformulera den etiska 

plattformen.  I den nu gällande etiska plattformen  från 1997  innehar  solidaritet en 

prominent  plats  vilket  har  att  göra  med  det  delvis  öppna  och  delvis  dolda 

prioriteringsmålet  att  utjämna  den  socio‐ekonomiska  ojämlikheten  bland 

befolkningen  med  avseende  på  hälsa.  Däremot  intar  solidaritet  i  förslaget  att 

reformera den etiska plattformen en mindre roll. Det, menar vi, är konsekvensen av 

att fokuseringen är mycket skarp på  individen som aktör. Aktörskap utgör nyckeln 

till ett effektivt prioriteringsarbete.  

  Ett något förvånansvärt resultat är att alla positioner använder sig av samma 

solidaritetsbegrepp, nämligen det kristna som innebär att den starke ska ställa upp 

(och avstå från) för den svage. Skillnader finns dock i begreppets referens, dvs. vem 

är  den  svage?  Detta  benämnde  vi  som  skillnaden  mellan  aktörskapsgrundad 
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solidaritet  (Vårdens  alltför  svåra  val)  och  ojämlikhetsgrundad  solidaritet  (Vårdens 

svåra val).  

Avslutningsvis vill vi framhålla att det finns en begränsning i den här studien. 

Vi hade nämligen inte möjlighet att mera systematiskt undersöka tidsdimensionen, 

dvs.  huruvida  skillnader  i  solidaritetsbegreppens  referens  mellan  de  olika 

positionerna också härrör  från en  förändrad  tidsanda. Detta har å ena  sidan med 

den  relativt  korta  perioden  (ca.  20  år)  och  å  andra  sidan  med  urvalet  av 

textmaterialet  att  göra  (som  fokuserade  på  hälsa  medan  det  uteslöt  andra 

välfärdsstatliga områden).  

Vi  kan  inte  presentera  utförliga  forskningsresultat  om  detta  men  vi  kan 

formulera  några  empiriskt  grundade  hypoteser  om  semantiska  förändringar  som 

kan ha skett i ett större sammanhang som kan utgöra grund för ny, mera detaljerad 

forskning.  Fram  till  1990‐talet  var  tron  på  framsteg  och  ständiga  förbättringar  i 

välfärden  fortfarande  relativt  orubbad.  Denna  optimism  åtföljdes  av  kritik  mot 

social  ojämlikhet  på  en  rad  områden,  såsom  ojämlikhet  i  inkomst,  i 

arbetsförhållanden  och  inte  minst  med  avseende  på  hälsan.  Tron  på  ständiga 

framsteg och nya reformer genomsyrade många rapporter från folkhälsoinstitutet, 

men  även  avhandlingar  och  forskningsrapporter.  En  vanligt  förekommande 

uppfattning,  i  linje med  det man  fann,  var  att  vissa  grupper  levde  –  utan  egen 

förskyllan – under sociala förhållanden som skapade och ökade ojämlikhet. Det var 

statens  uppgift  att motverka  dessa  förhållanden  och  kompensera  de  drabbade. 

Sedan dess verkar det ha skett en förskjutning. Den gamla diskursen om individens 

rättigheter i samhället har fått konkurrens av diskursen om individens ansvar för sig 

själv och för samhället. Karaktäristiskt för den nya diskursen, som utgör en närmast 

helomvändning  från  förra,  går  ut  på  att  påverka medborgarna med  avseende  på 

deras egen  insats  vad gäller att  förbättra  livskvalitet och hälsa. Det  finns  idag en 

uppsjö  av  folkhälsoprogram,  information  om  hälsosam  livsstil,  hälsosamma 

arbetsplatser och om  individens  större ansvar  för  sin hälsa. Slutsatsen – mer eller 

mindre öppet framfört – är att  individerna bör ta sitt ansvar för att sjukvården ska 

kunna klara sina åtaganden.  

 

Vår analys kan schematiskt sammanfattas enligt följande:  
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Tabell 1: Solidaritet som prioriteringskriterium 

Position  Vårdens svåra val (SOU)  Vårdens alltför svåra val 

(Prioriteringscentrum) 

Utgångspunkt  Samhällets ojämlikhetsstruktur 

bestämmer levnadsvillkor 

Människan är aktör som 

bestämmer själv sina villkor 

Solidaritetsbegreppets 

innebörd 

Den kristna tolkningen – de starka 

ställer upp för de svaga 

Den kristna tolkningen – de 

starka ställer upp för de svaga 

Solidaritetsbegreppets 

referens  

Ojämlikhetsgrundad solidaritet 

(svaghet definieras i termer av 

socio‐ekonomiskt status/ 

samhällsposition) 

Aktörskapsgrundad solidaritet 

(svaghet definieras i termer av 

bristande handlingsförmåga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



	 43

V. REFERENSER 

1. Litteratur 
Andersen,  N.Å.  2003.  Borgerens  kontraktligørelse.  Köpenhamn:  Hans  Reitzels 

Forlag. 
Baldwin, P. 1990. The Politics of Social Solidarity: Class Bases of the European Welfare 

State, 1875‐1975. Cambridge, Cambridge University Press.  
Bergmark, Å. 2000.  “Solidarity  in Swedish Welfare – Standing  the Test of Time?" 

Health Care Analysis. 8:395‐411.  
Broqvist, M. & Garpenby, P. 2007:6. Rättvisan finns I betraktarens öga – Röster från 

medborgare om rättvisa i vården. Linköping, PrioriteringsCentrum.  
La Cour, A. 2002. Frivillighedens pris – En undersøgelse af Niklas Luhmanns teori om 

sociale  systemer og dens anvendelse på området  for  frivilligt  socialt arbejde. 
København, Sociologisk Institut, Københavns Universitet. 

Durkheim, E. (1964 [1893]) The Division of Labour in Society. New York/London: The 
Free Press/Collier Macmillan. 

Furberg, E. 2007. Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en 
ansvarsprincip inom hälso‐ och sjukvården. Linköping, PrioriteringsCentrum.  

Houtepen,  R.  &  Meulen,  R.T.  2000.  “New  Types  of  Solidarity  in  the  European 
Welfare State" Health Care Analysis. 8:329‐340.  

Houtepen,  R. & Meulen,  R.T.  2000.  “The  Expectation(s)  of  Solidarity: Matters  of 
justice, Responsibility and  Identity  in the Reconstruction of the Health care 
System" Health Care Analysis. 8:355‐376. 

Liedman, S‐E. 2000. Att se själv i andra. Om solidaritet. Stockholm, Albert Bonniers 
Förlag. 

Luhmann, N. 1988. Erkenntnis als Konstruktion. Bern, Benteli. 
Luhmann, N. 1990. Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt/Main: Suhrkamp. 
Maturana, R. H. & Varela, J. F. 1980. Autopoiesis and Cognition. The Realisation of the 

Living. Dordrecht, D. Reidel Publishing Company.  
Meulen,  RHI  ter & W.  Arts,  R. Muffels  (eds.)  2001.  Solidarity  and Health  Care  in 

Europe. Dordrecht, kluwer Academic Publishers. 
Prioriteringscentrum.  2007.  Vårdens  alltför  svåra  val?  Kartläggning  av 

prioriteringsarbete  och  analys  av  riksdagens  principer  och  riktlinjer  för 
prioriteringar I hälso‐ och sjukvården. Linköping, Prioriteringscentrum.  

Rasmussen, J. 2002. “Textual interpretation and complexity – radical hermeneutics" 
Paper presented at The American Educational Research Conference. April 1‐
5, 2002 New Orleans, USA. 

Sahlin,  N.‐E.  2008.  “Kritik  mot  PrioriteringsCentrums  förslag  till  ny 
prioriteringsplattform:  Från  allas  lika  värde  till  hälsoekonomisk  kalkyl" 
Läkartidningen. Nr.37, 2008, vol.105, s.2565‐6. 

Socialstyrelsen  2007.  Prioriteringar  i  hälso‐  och  sjukvården.  Socialstyrelsens  analys 
och  slutsatser  utifrån  rapporten  "Vårdens  alltför  svåra  val?" 
www.socialstyrelsen.se  

SOU 1993:93. Vårdens svåra val. Rapport  från utredningen om prioriteringar  inom 
hälso‐ och sjukvården. Socialdepartementet.  

SOU  1995:5.  Vårdens  svåra  val.  Slutbetänkande  av  Prioriteringsutredningen. 
Socialdepartementet. Del I & II.  



	 44

Spencer‐Brown, G. 1994. Laws of Form. Cognizer Co. BookMasters Ohio. 
Stjernø, S. 2004. Solidarity in Europe. The History of an Idea. Cambridge, Cambridge 

University Press. 
von Foerster, H. 1984. Observing systems. With an introduction of Francisco J. Varela 

2ed. Seaside, Calif. Intersystems Publications. 
 
 
 
 

2. Källmaterial för analysen som presenteras i rapporten 

Albinsson Bruhner, Göran. Svenska Dagbladet. 1995‐07‐07. "Egoism tränger alltid ut 
altruism". 

Alpsten, Ulf. Svenska Dagbladet. 2004‐06‐14. "Beskatta dåliga livsstilar".  
Andnor, Berit. Göteborgs‐Posten. 2005‐08‐25. "Det stora slaget kommer att stå om 

välfärden". 
Andren Karlsson, Britt‐Marie. Göteborgs‐Posten. 2010‐04‐27. "Patientens behov går 

före läkarnas".  
Bengtsson, Jan‐Olof. Expressen. 2007‐02‐04.  
Bengtsson, Jan‐Olof. Expressen. 2007‐10‐28. "Djur och människor".  
Duell, Lennart. Göteborgs Tidningen. 2010‐07‐11. "Konkurrens ger bättre vård".  
Einhorn,  Jerzy.  Dagens  Nyheter.  1995‐04‐03.  “Behoven måste  styra  vården.  Alla 

måste villkorslöst tillförsäkras".  
Ekholm,  Berndt  &  Hansson,  Bertil.  Dagens  Nyheter.  1994‐04‐13.  “S  och  fp  bör 

samverka". 
Engqvist, Lars. Aftonbladet. 1999‐05‐22. “Vård för rika – eller för alla?" 
Folcker, Annika. Dagens Nyheter.  2006‐08‐16.  "Socialdemokratin måste  ompröva 

sin välfärdspolitik S anklagar m för att vilja sälja alla sjukhus". 
Grunewald, Karl. Dagens Nyheter. 1999‐03‐11 Debatt. "Handikappstöd dras in". 
Hultén, Eva‐Lotta. Göteborgs‐Posten. 2009‐05‐05. "Jämlikhet gynnar alla  ‐ även de 

rika". 
Jakobsson,  Leif.  Sydsvenskan.  2006‐06‐26.  “Aktuella  frågor  ‘Borgerliga 

stolligheter’". 
Johansson,  Ylva.  Dagens Nyheter.  2006‐12‐19.  "Fredrik  Reinfeldt  bryter  löfte  om 

sjukvården". 
Larsson, Maria m.fl. Aftonbladet. 2005‐11‐14. "Bluffen med vård‐ garantin Alliansen: 

Patienterna måste själva bestämma var de vill få sin vård". 
Ledare. Aftonbladet. 2000‐05‐16.  "Släpp  inte  in månglarna  i sjukvården. Haveriet  i 

Götaland visar sprickan mellan systemskifteshöger och välfärdsvänster inom 
borgerligheten". 

Ledare.  Aftonbladet.  2001‐02‐22.  "Gräddfil  till  sjukhuset?  Nej  tack!  Äntligen 
kritiserar folkpartiet moderaternas systemskifte".  

Ledare. Dagens Nyheter. 2005‐04‐11. “Varning för vårdsocialism". 
Ledare. Expressen. 2002‐09‐14. "En bättre regering".  
Lennerwald, Ingrid. Kvällsposten. 2006‐12‐19. “Alliansen satsar utan pengar". 
Lundgren,  Bo.  Göteborgs‐Posten.  2002‐07‐27.  "Verklig  solidaritet  kräver  lägre 

skatter". 



	 45

Nylund,  Ingela.  Svenska  Dagbladet.  2005‐07‐23  “Ett  systemskifte  på  väg  I 
landstinget". 

Ohly, Lars. ”Heta stolen: Lars Ohly svarar di.se:s  läsare” Dagens  Industri. 2006‐08‐
03.  

Olsson,  Rolf.  Göteborgs‐Posten.  2001‐01‐23.  "Underminera  inte  allas  rätt  till 
sjukvård".  

Reinfeldt, Filippa & Schlingmann, Per. Dagens Nyheter. 2007‐12‐02.  "Vi moderater 
har haft fel fokus i vårdpolitiken". 

Sahlin, Mona & Johansson, Ylva. Svenska Dagbladet. 2008‐01‐16. "Reinfeldts politik 
klyver vården". 

Schlingmann,  Per.  Göteborgs‐Posten.  2008‐07‐17.  "Väljarna  står  bakom  vår 
sjukvårdspolitik". 

Sterner, Niklas. Kvällsposten. 2009‐09‐13. "Sluta motarbeta privatvården". 
Svensson, Roger, Bern, Lars & Lind, Bengt Dagens  Industri 2009‐01‐17 sid 3.  "Nya 

rön om strålbehandling fordrar ny syn på privat vård" 
Widegren,  Cecilia  &  Sjösten,  Ulf.  Göteborgs  Tidningen.  2007‐03‐02.  "Viktigast  är 

bättre vård".  
Åström, Carina. Expressen. 1999‐04‐11."Bra med makt åt anställda". 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


