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Etiska prioriteringsprinciper för länsstyrelsens krishantering 

 
1. Bakgrund 

Länsstyrelsen ska i enlighet med förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd 

beredskap efter beslut av regeringen prioritera och inrikta statliga och internationella resurser 

som ställs till förfogande. För kunna genomföra en sådan prioritering och inriktning behöver 

länsstyrelsen inledningsvis arbeta med en kunskapsuppbyggnad för att kunna belysa de etiska 

aspekterna av en sådan prioritering. Föreliggande kunskapsunderlag är ett första steg i detta 

arbete. 

 

Länsstyrelsens prioriteringsansvar 

Statliga myndigheters, inklusive länsstyrelsens, ansvar vid kriser beskrivs på följande sätt i 

förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap: 

 

9 § Varje myndighet ska i syfte att stärka sin egen och samhällets krisberedskap 

årligen analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom 

myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan 

till verksamhet inom området. Vid denna analys ska myndigheten särskilt beakta 

1. situationer som uppstår hastigt, oväntat och utan förvarning, eller en situation 

där det finns ett hot eller en risk att ett sådant läge kan komma att uppstå,  

2. situationer som kräver brådskande beslut och samverkan med andra aktörer,  

3. att de mest nödvändiga funktionerna kan upprätthållas i samhällsviktig 

verksamhet, och  

4. förmågan att hantera mycket allvarliga situationer inom myndighetens 

ansvarsområde (Förordning 2006:942).  

 

Mer specifikt har länsstyrelsen ett geografiskt områdesansvar vid kriser: 
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7 § Länsstyrelsen skall inom sitt geografiska område i fråga om sådana 

situationer som avses i 9 § vara en sammanhållande funktion mellan lokala 

aktörer, som exempelvis kommuner, landsting och näringsliv, och den nationella 

nivån, samt verka för att: 

- regionala risk- och sårbarhetsanalyser sammanställs,  

- nödvändig samverkan inom länet och med närliggande län sker kontinuerligt,  

- under en kris samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och 

myndigheter,  

- informationen till allmänheten och företrädare för massmedia under sådana 

förhållanden samordnas, och  

- efter beslut av regeringen prioritera och inrikta statliga och internationella 

resurser som ställs till förfogande. (Förordning 2006:942) 

 

Vi ser i den sista punkten att det ingår i länsstyrelsens geografiska områdesansvar att 

prioritera resurser – nationella såväl som internationella – som ställs till förfogande vid kriser.  

I prioriteringsfrågor har länsstyrelsen att beakta dels vissa innehållsliga 

prioriteringsprinciper, dels vissa processorienterade prioriteringsprinciper. Till de förra hör 

regeringens mål för Sveriges säkerhet, nämligen att värna: 

 

- befolkningens liv och hälsa, 

- samhällets funktionalitet, samt 

- förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter (Regeringens skr. 2009/10:124). 

 

Vid sidan av dessa innehållsliga mål har länsstyrelsen i prioriteringsfrågor att ta hänsyn till de 

tre processorienterade principer som bildar basen för samhällets krishantering. Den första 

principen är ansvarsprincipen, som innebär att de som har ansvar för en verksamhet under 

normala förhållanden också har motsvarande verksamhetsansvar vid en kris. Den andra är 

närhetsprincipen dvs att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast 

berörda och ansvariga. Slutligen har vi likhetsprincipen. Den innebär att en verksamhets 

lokalisering och organisation så långt det är möjligt ska vara densamma under normala 

förhållanden som vid en kris (Krisinformation 2012). Det underifrånperspektiv som kommer 

till uttryck i dessa principer medför att prioriteringar vid kriser i möjligaste mån ska göras så 
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lokalt som möjligt dvs på kommunnivå och landstingsnivå. Länsstyrelsens samordningsansvar 

blir härvid att informera kommunerna och landstingen om vad som är rimliga prioriteringar 

utifrån dess övergripande perspektiv. Vid mer omfattande störningar/kriser kan det dock bli 

nödvändigt att länsstyrelsen utifrån sitt geografiska områdesansvar beslutar om prioriteringar. 

 

Typer av kriser/störningar  

De kriser länsstyrelsen kan ha ansvar för och i vilka den kan ställas inför prioriteringsproblem 

är mångfacetterade. Här är några exempel: stort elbortfall, avbrott i vattenförsörjningen, 

brister i bränsleförsörjningen, kärnteknisk olycka, stort avbrott i elektronisk kommunikation, 

kemikalieutsläpp, oljeutsläpp, storbrand, epizooti, hot och våld, pandemi, avbrott i 

samhällsviktiga transporter, IT-relaterad störning, störningar i samhällets finansiella system 

samt översvämningar. Det är också värt att notera att klimatförändringarna förväntas bidra till 

en alltmer ökande förekomst av extrema väderhändelser med de allvarliga följder dessa kan 

få. 

I den här rapporten ligger fokus på prioriteringsproblem i samband med tre typer 

av kriser, nämligen pandemi, elbortfall och störningar i vattenförsörjningen. Jag kommer även 

att som jämförelse ta upp prioriteringsfrågor inom hälso- och sjukvården (se vidare nedan). 

 

Typer av prioriteringar 

Vi såg ovan att det ingår i länsstyrelsens geografiska områdesansvar att prioritera resurser 

som ställs till förfogande vid kriser. En rimlig tolkning av förordningen (2006:942) är att här 

åsyftas nya extraordinära resurser (förstärkningsresurser) ”som ställs till förfogande” i den 

uppkomna krissituationen. Självklart har länsstyrelsen prioriteringsansvar även vad gäller de 

ordinära resurser som länsstyrelsen redan har till sitt förfogande. Det är också rimligt, givet 

länsstyrelsens allmänna geografiska områdesansvar, att anta att prioriteringsansvaret 

dessutom gäller situationer där det är minskade samhälleliga resurser – och inte länsstyrelsens 

egna resurser – som ska prioriteras som t ex vid elbortfall. 

Mot denna bakgrund är de prioriteringsproblem som länsstyrelsen kan ställas 

inför av åtminstone fem typer:  

(1) Hur bör länsstyrelsen prioritera vid fördelning av förstärkningsresurser i termer av 

antiviraler eller vaccin i samband med pandemi? 

(2) Hur bör länsstyrelsen prioritera när minskad tillgång på resurser ska kompenseras med 

förstärkningsresurser t ex nödvatten? 

(3) Hur bör länsstyrelsen prioritera användare vid minskad tillgång på resurser t ex elbortfall?  
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(4) Hur bör länsstyrelsen prioritera när den ska fördela sina resurser vid kärnteknisk olycka? 

(5) Hur bör länsstyrelsen prioritera vid skydd eller sanering av naturtillgångar, t ex 

kuststräckor som riskerar att drabbas eller har drabbats av oljeutsläpp? Vilken kuststräcka ska 

prioriteras? 

Vart och ett av dessa prioriteringsproblem har sina särdrag. Gemensamt är dock 

att de på olika sätt och i olika grad berör mål som regeringen satt upp för vår säkerhet såsom 

befolkningens liv och hälsa och samhällets funktionalitet (se ovan). De berör också på olika 

sätt och i olika grad andra värden såsom ekonomiska värden, miljövärden samt sociala och 

kulturella värden. 

Vid sidan av dessa innehållsliga prioriteringsproblem finns ytterligare ett 

prioriteringsproblem som har med själva prioriteringsprocessen att göra, nämligen vilka parter 

som ska prioritera vid kriser som de ovan nämnda. Som påpekats ovan medför 

underifrånperspektivet att prioriteringar vid kriser så långt möjligt ska göras på kommunnivå 

och landstingsnivå. Länsstyrelsens samordningsansvar är att informera kommunerna och 

landstingen om vad som är rimliga prioriteringar utifrån dess systemperspektiv. Frågan är 

dock hur detta ska gå till och under vilka omständigheter länsstyrelsen själv har att fatta 

prioriteringsbeslut.  

I föreliggande rapport kommer de processorienterade prioriteringsproblemen av 

utrymmesskäl att behandlas endast kortfattat. Fokus ligger primärt på innehållsliga 

prioriteringsproblem. 

 

2. Två typer av prioriteringsprinciper 

Mot bakgrund av de två typerna av prioriteringsproblem kan man skilja mellan två typer av 

prioriteringsstrategier. Den ena typen fokuserar på innehållsliga principer, den andra på själva 

prioriteringsprocessen. Innehållsliga principer reglerar vad som bör prioriteras framför vad. 

Processorienterade (eller procedurella) principer reglerar hur själva beslutsprocessen bör se ut 

vid prioriteringar. Dessa strategier kan uppfattas som varandra kompletterande i den 

meningen att innehållsliga principer finns med i prioriteringsproceduren. 

 

(1) Innehållsliga prioriteringsprinciper 

Innehållsliga prioriteringsprinciper kan vara av många olika typer. Låt mig ge några exempel 

från prioriteringsdiskussionen rörande hälso- och sjukvården, det etikområde där 

prioriteringsfrågor kanske diskuterats allra mest. 
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 En princip fokuserar på behov i termer av sjukdomars allvarlighetsgrad. Denna 

princip ger prioritet åt de sjukaste patienterna (Socialdepartementet 1995). Nyttoprincipen, å 

andra sidan, ger inte någon prioritet åt de sjukaste patienterna. Målet är i stället att maximera 

den totala nyttan av sjukvårdsinsatserna oberoende av vem som får del av dessa nyttigheter. 

Den rangordnar alla insatser på basis av deras relativa kostnadseffektivitet t ex mätt i termer 

av kvalitetsjusterade levnadsår, QALYs (Walker et al. 2007). Den s k livscykelprincipen tar 

hela livsspannet i beaktande. Detta kan innebära att yngre patienter ges prioritet över äldre 

(Callahan 1994; Williams 1997). Meritprincipen betonar patientens eget ansvar och ger lägre 

prioritet åt patienter vars beteende leder till dålig hälsa (har föreslagits i viss mediaretorik, 

men kritiserats av bl a Williams et al. 2012). 

 För analysen av länsstyrelsens prioriteringsansvar förefaller det särskilt relevant 

att skilja mellan tre olika innehållsliga prioriteringsprinciper (se vidare nedan): 

(1) Prioritering bör göras utifrån de individuella behoven. 

(2) Prioritering bör göras utifrån de individuella behoven och samhällets behov. 

(3) Prioritering bör göras utifrån samhällets behov. 

Med ”individuella behov” avses enskilda individers behov. Med ”samhällets behov” åsyftas 

de behov samhället har t ex att befolkningen i stort är vid god hälsa och att samhällsviktiga 

verksamheter fungerar väl. Notera att jag väljer att formulera detta i termer av ”samhällets 

behov” i stället för ”samhällsnyttan”. Skälet för detta är att termen ”samhället behov” är 

öppnare för olika tolkningar än ”samhällsnyttan”. Medan den senare termen för tankarna till 

en utilitaristisk tolkning (största möjliga nytta åt största möjliga antal), så gör den förra inte 

nödvändigtvis detta, utan kan även ges t ex en kommunitär tolkning (det allmänna bästa i 

termer av de för ett specifikt samhälle grundläggande värderingarna, vilka inte behöver vara 

strikt nyttoinriktade). 

Ett problem som uppkommer om man omfattar fler än en innehållslig 

prioriteringsprincip eller en princip som omfattar fler än en delprincip är hur principerna 

(delprinciperna) ska rangordnas i förhållande till varandra. Detta problem föreligger 

exempelvis i alternativ (2) där de individuella behoven kan behöva rangordnas i förhållande 

till samhällets behov. Fyra rangordningsalternativ föreligger: 

(1) Lexikalisk rangordning: en i förväg fastlagd rangordning mellan principerna 

(delprinciperna), så att en princip alltid kommer först, en annan som nummer två osv. 

(2) Kontextuell rangordning: rangordningen kan variera från ett sammanhang (fall) till ett 

annat (fall). Ibland kommer en princip (delprincip) först, ibland en annan. 

Till detta kommer en blandad metod: 
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(3) Blandad rangordning: en princip kommer alltid först, de övriga rangordnas kontextuellt. 

Vi har också som ytterligare en möjlighet: 

(4) Ingen rangordning: samtliga principer är lika viktiga. 

 

(2) Processorienterade prioriteringsprinciper 

De allmänt erkända svårigheterna att nå enighet om prioriteringar har medfört ett ökat intresse 

för processorienterade principer i kontrast till innehållsliga prioriteringsprinciper (Ham and 

Coulter 2000; Gibson et al. 2004; Sabik and Lie 2008; Williams et al. 2012). Vi ser detta 

också vad gäller hälso- och sjukvårdsprioriteringar i de nordiska länderna inklusive Sverige 

(Hoffman 2012; Holm 2000). 

 Det kanske mest kända exemplet på en processorienterad strategi är 

”Accountability for Reasonableness” (A4R), som föreslagits av Daniels och Sabin (2008 

(2002)). De hävdar att ”in the absence of a broadly accepted consensus on principles for fair 

distribution, the problem of fair allocation becomes one of procedural justice” (Daniels och 

Sabin, 2008, s. 4; se också Hasman & Holm, 2005).  

Daniels and Sabin föreslår fyra villkor:	  

(1) Offentlighet: prioriteringsbeslut bör vara öppna, transparenta och tillgängliga för 

allmänheten.	  	  

(2) Relevans: de skäl (inklusive innehållsliga principer) som framförs måste anses vara 

relevanta av människor som ”are disposed to finding mutually justifiable terms of co-

operation” (Daniels och Sabin, 2008, sid. 45).  

(3) Revision: det bör finnas mekanismer för ändring av besluten.	  	  

(4) Tillsyn (ett reglerande villkor): det bör finnas mekanismer för att garantera att de övriga 

tre villkoren är uppfyllda (Daniels och Sabin, 2008).   

För syftet med den här rapporten bör noteras att processorienterade 

prioriteringsprinciper kan vara särskilt viktiga när det gäller att bedöma vilka 

samhällsfunktioner som är viktigare än andra, eftersom sådana bedömningar kan vara 

kontroversiella. De är också viktiga särskilt när det gäller att avgöra vem som ska besluta om 

prioriteringar. 

 

3. Analys av några för länsstyrelsen relevanta prioriteringsriktlinjer rörande hälsa, 

pandemi, el och vatten 

Med hjälp av de analytiska verktyg som tagits fram i föregående avsnitt kan vi nu undersöka 

de olika synsätt rörande prioriteringar som förekommer i diskussionen av de för länsstyrelsen 
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relevanta prioriteringsriktlinjerna för pandemi, elbortfall och störningar i vattenförsörjningen.  

Innan jag tar upp dessa riktlinjer låt oss först titta på riktlinjerna för 

prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Ett skäl är att de i centrala avseenden skiljer sig 

från riktlinjerna vid pandemi, elbortfall och störningar i vattenförsörjningen. Det är av 

särskild vikt att belysa dessa skillnader. Ett annat skäl är att hälso- och sjukvården berörs vid 

många olika typer av kriser som länsstyrelsen har att hantera.  

 

Prioriteringar i hälso- och sjukvården 

Den etiska plattformen för prioriteringar inom hälso- och sjukvården består av tre 

innehållsliga principer: människovärdet, behov och solidaritet, och kostnadseffektivitet 

(Socialdepartementet, 1995; Socialstyrelsen, 2007). Principen att prioritet bör ges åt patienter 

med de största behoven är lagstadgad (Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 (1997:142)): 

 

2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen. 

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och 

sjukvård skall ges företräde till vården. 

 

Principen om människovärdet utgör basen för all prioritering och innebär att alla människor 

har lika värde (Prioriteringscentrum, 2007).	  Principen kan emellertid tolkas på olika sätt. En 

tolkning fokuserar på rättigheter: var och en har samma rättigheter till det som är nödvändigt 

för att leva ett gott liv (Prioriteringscentrum, 2007). En annan tolkning fokuserar på att vi bör 

undvika diskriminering: vi bör inte diskriminera på grund av personliga egenskaper som 

etnisk tillhörighet, kön eller kronologisk ålder (Socialstyrelsen, 2007). En tredje tolkning är 

att människovärdet implicerar en rätt till självbestämmande.	  

Principen om behov och solidaritet innebär att prioritet bör ges åt de individer 

som har de största behoven dvs de sjukaste patienterna. Allvarliga hälsobehov väger tyngre än 

mindre allvarliga behov (Prioriteringscentrum, 2007). Med utgångspunkt från detta gör de 

svenska riktlinjerna en indelning i prioriteringsgrupper:  

(I) livshotande akuta sjukdomar, svåra kroniska sjukdomar och palliativ vård i livets 

slutskede,  

(II) prevention och habilitering/rehabilitering,  
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(III) mindre svåra akuta sjukdomar,  

(IV) gränsfall, och  

(v) vård av andra skäl än sjukdom (Socialdepartementet, 1995).  

På senare tid har denna lexikala indelning på basis av olika typer av ohälsa ifrågasatts av 

Socialstyrelsen. Man hävdar att vi bör prioritera patienter med de allvarligaste behoven, 

oavsett typ av ohälsa.	  Skälet är att behovet av vård kan variera avsevärt bland patienter med 

samma typ av ohälsa och även för samma patient över tid (Socialstyrelsen, 2007).	  

Man bör notera att fokus i prioriteringsriktlinjerna ligger på individens behov, 

inte på samhällets behov, och att det gäller det aktuella hjälpbehovet, inte eventuella framtida 

behov. Behovs- och solidaritetsprincipen kan m a o komma i konflikt med en princip om 

samhällsnytta (nyttoprincipen), eftersom en dylik princip dels genom att den inte prioriterar 

de sjukaste patienterna utan söker maximera den totala nyttan av hälso- och 

sjukvårdstjänsterna, dels genom att den inte enbart fokuserar på det aktuella behovet utan tar 

med framtida behov i bedömningen i termer av kvalitetsjusterade levnadsår, QALYs (se t ex 

Walker et al, 2007).	  

Principen om kostnadseffektivitet innebär att vi i valet mellan olika insatser för 

ohälsa bör eftersträva en rimlig relation mellan kostnader och effekt (Socialdepartementet 

1995).	  En dyrare insats kan väljas om den har proportionellt bättre effekt än billigare 

alternativ.	  En billigare insats kan väljas om effekterna av dyrare behandling inte står i 

proportion till effekterna av det billigare alternativet (Prioriteringscentrum, 2007). Principen 

tillåter inte i denna tolkning jämförelser mellan olika typer av vårdbehov. Kostnadseffektivitet 

gäller endast i valet mellan olika insatser för en redan prioriterad person.	  Denna uppfattning 

om kostnadseffektivitet har nyligen ifrågasatts av Socialstyrelsen, som öppnar upp för att man 

bör ta hänsyn till kostnadseffektivitet inte bara när man jämför insatser för samma typ av 

ohälsa, utan också när man jämför insatser för olika typer av ohälsa (Socialstyrelsen, 2007). 

Man förkastar emellertid en tolkning som innebär att	  man bör ta hänsyn till 

kostnadseffektivitet i termer av kvalitetsjusterade levnadsår, QALYs (Socialstyrelsen, 2007).	  

Enligt prioriteringsriktlinjerna har de tre principerna olika vikt.	  Rangordningen 

är lexikal med människovärdet högst upp och kostnadseffektivitet i botten 

(Socialdepartementet, 1995).	  Teoretiskt finns det också andra alternativ.	  En är kontextuell 

rangordning enligt vilken ordningen mellan principerna kan skilja sig från en kontext till en 

annan.	  Ibland skulle t o m individens människovärde, tolkad i termer av en rätt till 

självbestämmande, kunna uppvägas med hänsyn till samhällets behov t ex genom karantän 

och reserestriktioner i samband med pandemier.	  En annan möjlighet är en blandad 
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rangordning, t ex en blandning där människovärdet alltid (lexikalt) står högst medan behovs- 

och solidaritetsprincipen och principen om kostnadseffektivitet rangordnas kontextuellt.	  Ett 

sådant blandat synsätt föreslås i en rapport från Prioriteringscentrum (2007).	  I ett svar på 

rapporten gav Socialstyrelsen indikationer på en positiv inställning till en utveckling av de 

svenska riktlinjerna i denna riktning (Socialstyrelsen, 2007).	  

Sammanfattningsvis kan man säga att riktlinjerna för prioritering inom hälso- 

och sjukvården är i enlighet med det första alternativet som nämns ovan, nämligen: 

 

(1) Prioritering bör göras utifrån de individuella behoven. 

 

Riktlinjerna tar uttryckligen avstånd från följande två möjliga principer: 

(2) Prioritering bör göras utifrån de individuella behoven och samhällets behov. 

(3) Prioritering bör göras utifrån samhällets behov. 

Alternativ (2) förekommer i riktlinjerna vad gäller pandemi (se nedan). Alternativ (3) utgör 

grunden för den värdering av nya medicinska teknologier i termer av samhällsnytta (QALYs) 

som görs av National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) i Storbritannien 

(Walker et al., 2007). 

 Om vi så går över till de processorienterade strategierna så görs en distinktion 

mellan prioritering på politisk/administrativ nivå och på klinisk nivå. Prioriteringsgrupperna 

är desamma i båda fallen med undantag för att det vad gäller prioritering på klinisk nivå har 

gjorts en åtskillnad mellan åtgärderna i den högsta prioritetsgruppen på så sätt att snabbt 

omhändertagande av livshotande akuta tillstånd (IA) av praktiska skäl tidsmässigt går före 

behandling av kroniska sjukdomar och palliativ vård i livets slutskede (IB) 

(Socialdepartementet 1995). Mer specifika nationella riktlinjer tas successivt fram som 

vägledning rörande vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och 

omsorg bör satsa resurser på (Socialstyrelsen 2012). 

 

Prioriteringar vid pandemi 

Inom den vanliga hälso- och sjukvården ligger alltså fokus på den enskilde individen och 

dennes behov. Pandemier väcker frågan om individens behov kontra befolkningens behov. I 

Socialstyrelsens skrift ”Nationell plan för pandemisk influensa” ges riktlinjer för hur 

prioriteringar ska göras vid pandemier (Socialstyrelsen 2009). Dessa prioriteringsriktlinjer är 

dock ej lagreglerade. Visserligen ger smittskyddslagen (2004:168) smittskyddsläkare och 

andra berörda myndigheter möjlighet att under vissa omständigheter att prioritera 
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smittskyddshänsyn framför de hänsyn som i vanliga fall gäller inom hälso- och sjukvården, 

men ingenting sägs om målen för prioriteringar vid pandemier eller indelning i 

prioriteringsgrupper vid pandemier.  

I smittskyddsverksamheten tar man inte bara hänsyn till individens behov utan 

även till hur man skyddar befolkningen i stort mot smitta. Smittskyddslagen (2004:168) ger 

smittskyddsläkare och andra berörda myndigheter möjlighet att under vissa omständigheter att 

prioritera smittskyddshänsyn framför de hänsyn som i vanliga fall gäller inom hälso- och 

sjukvården. I den nationella planen för pandemisk influensa hänvisas även till WHO:s 

riktlinjer för etiska hänsyn i samband med pandemiplanering där det betonas att man under en 

pandemi kan göra avsteg från de etiska principer som vanligen tillämpas (WHO 2007).  

 Den nationella planens mål för prioriteringar vid användning av antivirala 

läkemedel som folkhälsoåtgärd (profylax) vid en influensaepidemi är sammanfattningsvis 

följande: 

1. skydda dem med störst risk för allvarliga komplikationer eller att dö, 

2. upprätthålla en god hälso- och sjukvård, övrig samhällsviktig verksamhet och effektiv 

bekämpning av pandemin, 

3. minimera smittans utbredning, 

4. skydda de grupper som löper störst risk att smittas, samt 

5. förhindra spridning av influensan till allmänna medicinska riskgrupper (Socialstyrelsen 

2009). 

Det betonas att ”två av de övergripande målen dominerar prioriteringar vid användning av 

antivirala läkemedel: att behandla dem som löper stor risk att bli svårt sjuka och att i 

förebyggande syfte ge antivirala läkemedel för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet (de 

två översta ovan)”. Termen ”dominerar” antyder att man tänker sig att dessa två mål bör 

prioriteras högst, även om detta kanske inte gäller alltid (se nedan). Det bör noteras att när det 

gäller behandling av redan sjuka följs den prioriteringsordning som normalt tillämpas inom 

hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen 2009). 

Målen för prioriteringar vid vaccination är desamma som vid användning av 

antiviraler som profylax: 

1. minimera smittans utbredning, 

2. skydda dem med störst risk för allvarliga komplikationer eller att dö, 

3. upprätthålla en god hälso- och sjukvård, övrig samhällsviktig verksamhet och effektiv 

bekämpning av pandemin, 

4. skydda de grupper som löper störst risk att smittas, samt 
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5. förhindra spridning av influensan till allmänna medicinska riskgrupper (Socialstyrelsen 

2009). 

Det bör dock noteras en skillnad i ordning. Här kommer minimering av smittans utbredning 

först, inte som nummer 3. Det förefaller dock inte föreligga någon prioritetsordning mellan 

målen som när det gäller antiviraler som profylax. 

Den nationella planen betonar att utöver dessa mål behöver mer konkreta 

prioriteringsordningar fastställas kontinuerligt. Revision ska ske beroende på pandemins 

karaktär och utveckling, tillgången på vaccin och övrig hotbilder (Socialstyrelsen 2009; se 

vidare nedan om processorienterade principer). 

I den nationella planen görs också en indelning i prioriteringsgrupper vad gäller 

antiviraler som profylax och vaccin: 

- personer som löper högre risk för ett allvarligt sjukdomsförlopp, 

- personer som löper stor risk att smittas och sprida smittan vidare t ex familjemedlemmar, 

förskolebarn och skolbarn, särskilda yrkesgrupper med stor rörlighet och många 

personkontakter, 

- personer av betydelse för samhällsviktig verksamhet t ex sjukvårdspersonal som kommer i 

nära kontakt med influensasjuka, övrig sjukvårdspersonal och personal inom äldreomsorg, 

individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, personal 

inom övrig samhällsviktig verksamhet (Socialstyrelsen 2009). 

Det betonas dock att det i samband med pandemier ”inte” är lämpligt att besluta 

om att vissa prioriteringar ”alltid” ska vara viktigare än andra (s k ”nivågruppering”), vilket 

man annars gör inom sjukvården. Detta måste i stället omprövas kontinuerligt med hänsyn till 

pandemins specifika karaktär och sätt att utvecklas (Socialstyrelsen 2009). Man verkar alltså 

här förespråka en kontextuell rangordning, till skillnad från den lexikala rangordning som 

annars gäller inom hälso- och sjukvården (se ovan). Vad gäller användningen av antiviraler 

innebär detta att påståendet att ”två av de övergripande målen dominerar prioriteringar vid 

användning av antivirala läkemedel: att behandla dem som löper stor risk att bli svårt sjuka 

och att i förebyggande syfte ge antivirala läkemedel för att upprätthålla samhällsviktig 

verksamhet” bör tolkas som att dessa mål vanligen, men inte alltid bör prioriteras. 

Sammanfattningsvis förfaller den nationella planen för pandemisk influensa 

ligga i linje med den andra alternativa prioriteringsprincipen ovan, nämligen: 

 

(2) Prioritering bör göras utifrån de individuella behoven och samhällets behov. 
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Man betonar individens behov t ex i termer av att ”skydda dem med störst risk” (att jämföra 

med att prioritera dem med störst behov inom den vanliga sjukvården), men även samhällets 

behov i termer av att upprätthålla en god hälso- och sjukvård och övrig ”samhällsviktig 

verksamhet” samt i termer av att en av prioriteringsgrupperna utgörs av personer av betydelse 

för ”samhällsviktig verksamhet” t ex sjukvårdspersonal som kommer i nära kontakt med 

influensasjuka, övrig sjukvårdspersonal och personal inom äldreomsorg, individ- och 

familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, personal inom övrig 

”samhällsviktig verksamhet”. 

 Det bör noteras att ovanstående prioriteringsmål och prioriteringsgrupper inte 

har stöd i smittskyddslagen eller i någon annan lag. Dessutom står de delvis i strid med den 

lag som gäller inom hälso- och sjukvården, nämligen hälso- och sjukvårdslagen, vilken enbart 

fokuserar på individens behov. Å andra sidan ligger de i linje med regeringens mål för vår 

säkerhet dvs befolkningens liv och hälsa och samhällets funktionalitet. Rättsläget förefaller 

alltså otillfredsställande. I avvaktan på en klarare och mer konsistent lagreglering föreligger 

ett behov av vidareutveckling och tydliggörande av de etiska riktlinjer som finns och som 

kommer till uttryck i den nationella planen för pandemisk influensa. 

Vad gäller processorienterade strategier hänvisar den nationella planen till, som 

betonar att det är viktigt att myndigheterna är öppna med vilka prioriteringar som görs, varför 

de görs och vilken kunskap de bygger på. Prioriteringarna ska också vara möjliga att revidera. 

På så sätt kan prioriteringarna förändras på ett bra sätt och få legitimitet (WHO 2007). Som 

redan nämnts hävdar den nationella planen också att mer konkreta prioriteringsordningar 

behöver fastställas kontinuerligt och att revision ska ske beroende på pandemins karaktär och 

utveckling, tillgången på vaccin och övriga hotbilder (Socialstyrelsen 2009). 

 

Prioriteringar vid elbortfall 

Vi kommer så till frågan om prioriteringar vid elbrist. Denna fråga har utretts under lång tid 

inom ramen för Styrel-projektet (Statens energimyndighet 2007; Statens energimyndighet 

2012; Länsstyrelsen i Stockholms län 2012) och nyligen kom en förordning (2011:931) om 

planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare. Det är alltså lagreglerat att man på 

övergripande nivå ska prioritera i termer av ”prioritetsklasser”. Förordningen delar in de 

samhällsviktiga elanvändarna i följande prioritetsklasser (5 §): 

1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och  

hälsa.  

2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets  
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funktionalitet.  

3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa.  

4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets  

funktionalitet.  

5. Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden.  

6. Elanvändare som har stor betydelse för miljön.  

7. Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden.  

8. Övriga elanvändare.  

Man bör notera att förordningen anknyter till de två första av de mål regeringen 

satt upp för Sveriges säkerhet och som nämndes i inledningen, nämligen befolkningens liv 

och hälsa samt samhällets funktionalitet. Till detta har man lagt ett tidsperspektiv där man 

skiljer på kort sikt i termer av timmar och på längre sikt i termer av dagar.  

Man bör också notera att förordningen gör en lexikalisk rangordning av 

prioritetsklasserna och därmed av elanvändare relaterade till regeringens mål för säkerheten. 

Först kommer elanvändare som har stor betydelse för liv och hälsa, sedan elanvändare som 

har stor betydelse för samhällets funktionalitet. Först därefter kommer i prioritetsordning 

elanvändare som representerar stora ekonomiska värden, elanvändare som har stor betydelse 

för miljön och elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden. Sist 

nämns ”övriga elanvändare”. Här ingår t ex detaljhandel och simhallar (Länsstyrelsen i 

Stockholms län 2012). 

Det kan vara svårt att avgöra om en elledning till t ex ett vattentorn ska 

rangordnas högre än en elledning till en vårdcentral. Av detta skäl har man infört ett 

poängsystem där poängen för de samhällsviktiga objekten adderas för varje enskild 

prioriterad elledning. En elanvändare i kategori 1 får 7 poäng, en elanvändare i kategori 2 får 

6 poäng osv. Kategorin ”Övriga elanvändare” får 0 poäng (Länsstyrelsen i Stockholms län 

2012). Man skulle kunna karaktärisera detta poängsystem som ett komplement till den 

lexikaliska rangordningen, vilket möjliggör kontextuell avpassning. Det bör dock noteras att 

poängsystemet inte är lagstadgat. 

För att sammanfatta kan man säga att förordningen om planering för prioritering 

av samhällsviktiga elanvändare är i enlighet med det tredje alternativet som nämns ovan, 

nämligen: 

 

(3) Prioritering bör göras utifrån samhällets behov. 

 



	   14	  

Fokus ligger inte på individuella behov utan på behoven hos samhällsviktiga användare. Man 

talar visserligen om användare som har stor betydelse för liv och hälsa, men det gäller inte 

enskilda användare utan verksamheter som t ex sjukhus som på ett samhälleligt plan har 

betydelse för liv och hälsa. Prioriteringarna gäller enbart ”samhällsviktiga” användare. Detta 

betyder att samhällets behov står i centrum. Samhällets behov uppfattas (i fallande 

prioritetsordning) i termer av bevarande av verksamheter med stor betydelse för liv och hälsa, 

samhällets funktionalitet, ekonomiska värden, miljövärden samt sociala och kulturella värden. 

Genom att samhällets behov – och enbart samhällets behov – står i centrum 

skiljer sig den grundläggande prioriteringsprincipen både från den som gäller för hälso- och 

sjukvården (alternativ 1: enbart de individuella behoven) och den som gäller vid pandemi 

(alternativ 2: både de individuella behoven och samhällets behov). Prioriteringar vid elbrist 

skiljer sig även från de båda andra områdena vad gäller rangordningen. Medan hälso- och 

sjukvården har lexikalisk rangordning av sina principer och den nationella planen för 

pandemisk influensa har en kontextuell rangordning har riktlinjerna för prioritering av 

samhällsviktiga elanvändare en lagreglerad lexikalisk rangordning kombinerad med ett icke 

lagreglerat poängsystem som möjliggör kontextuell avpassning. 

Vad gäller processorienterade prioriteringsprinciper kan man notera att listor på 

basis av prioritetsklasser underlättar för beslutsfattare på lokal och regional nivå. Risken 

minskas för utdragna diskussioner som gör att arbetet tar onödigt lång tid. Å andra sidan finns 

en risk att dylika listor blir alltför styrande. Man måste alltid kunna göra lokala avvägningar 

(Statens energimyndighet 2007). Elnätsföretagen bör, i samverkan med kommunen, ha ett 

avgörande inflytande över indelningen i prioritetsklasser i enskilda nät. Länsstyrelsen bör 

dock samordna indelningen så att den blir konsistent inom länet. Däremot behöver den inte 

vara helt likformig (Statens energimyndighet 2007). Mot bakgrund av överväganden som 

dessa såg den nationella planeringsprocessen inom Styrel-projektet ut på följande sätt: 

 

1. Centrala myndigheter initierar och inriktar planeringen samt lämnar underlag 

för arbetet till länsstyrelserna.  

2. Länsstyrelsen initierar, leder och samordnar arbetet i länet.  

3. Kommunerna klarlägger vilka typer av verksamheter och vilka 

enskilda elanvändare de vill prioritera.  

4. Kommunerna och elnätsföretagen klarlägger praktiska 

prioriteringsmöjligheter.  

5. Kommunerna tar fram och lämnar ett planeringsunderlag till länsstyrelsen.  



	   15	  

6. Länsstyrelsen sammanställer och lämnar efter samverkan ett länsövergripande 

beslutsunderlag till Svenska Kraftnät och elnätsföretagen.  

7. Elnätsföretagen genomför detaljplanering och meddelar länsstyrelsen och 

Svenska Kraftnät när den är klar.  

8. Svenska Kraftnät beslutar om effektuering av frånkoppling vid elbrist med 

beslutsunderlaget som utgångspunkt (Statens energimyndighet 2012). 

 

Tanken är att denna planeringsprocess ska upprepas vart fjärde år på initiativ av Statens 

energimyndighet. 

 

Prioriteringar vid vattenbrist 

Det finns en rad allmänna bestämmelser rörande vattentillgång och vattenkvalitet 

(Livsmedelsverket 2009). I så måtto är vattenförsörjningen lagreglerad, men det är inte 

lagreglerat hur man ska prioritera vid störningar i vattenförsörjningen. Däremot är kommunen 

skyldig att i förväg se till att vattenleveranser är klarlagda via avtal eller andra 

överenskommelser (se nedan). 

Tjänligt vatten är avgörande för liv och hälsa, vilket ju är ett av regeringens mål 

för vår säkerhet. Individens grundläggande dricksvattenbehov är 3-5 liter per dag. Om det 

inträffar en störning i vattenförsörjningen, så bör det alltså kunna levereras 3-5 liter vatten per 

person inom det första dygnet (MSB 2011). Detta kan kräva transport av nödvatten (normalt 

med tankvagnar) till de brukare som drabbats. Det finns dock ”abonnenter med särskilda 

behov” vad gäller tillgång till vatten av viss kvalitet och kvantitet samt nödvattenbehov. 

Dessa abonnenter betecknas som ”sårbara” och ”prioriterade” (VAS-rådet 2010; 

Livsmedelsverket 2007). Till dessa hör sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden, dagis och 

skolor, men också livsmedelsproducenter såsom mejerier, bryggerier och slakterier samt 

storkök, eftersom det inte går att hantera livsmedel utan tillgång till rent vatten. Vidare är 

vissa industrier beroende av kylvatten för sin verksamhet. Till detta kommer vattenbehov 

inom djurhållningen. Vid brandbekämpning går det åt stora vattenmängder. På exempelvis 

varuhus och hotell finns sprinklersystem. Det finns också individuella abonnenter med 

särskilda behov, t ex hemdialyspatienter som är oerhört känsliga för avbrott i vattentillförseln 

(MSB 2011). 

 Sammanfattningsvis är riktlinjerna för prioritering vid vattenbrist i linje med 

det andra alternativet ovan: 
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(2) Prioritering bör göras utifrån de individuella behoven och samhällets behov. 

 

De individuella behoven av vatten tas på allvar. Varje individs dagsbehov om 3-5 liter ska 

mötas, men vid sidan av detta tas även samhällets behov i beaktande. Härvid är det dock 

verksamhetens känslighet för vattenbrist snarare än hur samhällsviktig verksamheten är som 

är det avgörande. Man bör även notera att enskilda individer med särskilda behov såsom 

hemdialyspatienter också inkluderas i den prioriterade gruppen. Det föreligger ingen 

rangordning mellan individens grundbehov och de prioriterade abonnenternas behov. Båda är 

viktiga. Det är oklart om det förekommer någon rangordning mellan olika prioriterade 

abonnenter. 

Här föreligger alltså ett par viktiga skillnader jämfört med prioriteringar vid 

elbrist. För det första tas individens behov på allvar, vilket inte är fallet vad gäller elbrist där 

betydelsen för samhällets funktionalitet står i centrum. För det andra ligger fokus på 

känsligheten för brist snarare än på verksamhetens betydelse för samhällets funktionalitet. 

”Samhällets behov” tolkas alltså annorlunda i detta fall. Detta är fullt begripligt då de flesta 

verksamheter av betydelse för samhällets funktionalitet kan fortgå vid vattenbrist utan extra 

tilldelning av vatten så länge individerna inom dessa verksamheter får sitt grundläggande 

vattenbehov tillfredsställt.  

Vad gäller processorienterade prioriteringsstrategier är två åtgärder av särskild 

vikt. För det första måste kommunen ha en plan för nödvattenförsörjningen där man tar 

hänsyn till både prioriterade och övriga abonnenter. För det andra måste kommunen ha en 

lista över prioriterade abonnenter som hålls uppdaterad. Alla aspekter på leverans och 

mottagning måste vara klarlagda i förväg t ex via avtal eller andra överenskommelser (Isgård 

& Olsson 2003). I samband med mer omfattande störningar/kriser kan det bli nödvändigt att 

länsstyrelsen utifrån sitt geografiska områdesansvar samordnar och prioriterar 

vattenförsörjningen inklusive nödvatten (Riksrevisionen 2008; Livsmedelsverket 2009). 

 

4. Diskussion 

De innehållsliga prioriteringsprinciperna 

Vi såg inledningsvis att regeringens mål för Sveriges säkerhet är att värna befolkningens liv 

och hälsa, samhällets funktionalitet, samt förmågan att upprätthålla våra grundläggande 

värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Man kan uppfatta 

dessa mål som målprinciper för länsstyrelsens prioriteringsarbete. 

Vi har också sett att människovärdesprincipen utgör grunden för prioriteringar 
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inom hälso- och sjukvården (Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 (1997:142))). Denna 

princip är även grundläggande i Regeringsformen (SFS 2011:109): 

 

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde.  

 

Det förefaller rimligt att betrakta människovärdesprincipen som en grundprincip också för 

länsstyrelsens prioriteringsarbete. 

Mot bakgrund av detta har vi nu två viktiga komponenter i en etisk plattform för 

prioriteringar.  

Den första komponenten är att grundprincipen för prioriteringar är 

människovärdesprincipen: visa respekt för alla människors lika värde. Denna princip är en 

grundprincip för prioriteringar i den meningen att den utgör utgångspunkten för alla 

prioriteringar som länsstyrelsen har att göra vid kriser och störningar i samhället. 

Människovärdet är ett grundvärde som måste respekteras vid alla prioriteringar. Prioriteringar 

får inte kränka människovärdet. 

 Den andra komponenten i den etiska plattformen är tre målprinciper: principen 

att värna befolkningens liv och hälsa, principen att värna samhällets funktionalitet samt 

principen att värna förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Dessa principer är målprinciper i den 

meningen att de formulerar mål som länsstyrelsen ska söka uppfylla vid kriser och störningar 

i samhället. Dessa målprinciper kan relateras till grundprincipen i så måtto att grundprincipen 

ger oss grunden, dvs starka skäl, för målprinciperna. Om alla människor har lika värde, så bör 

vi värna människors liv och hälsa, samt se till att samhället de lever i fungerar väl och i 

enlighet med grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 

rättigheter. 

Frågan är emellertid vilka medel som ska användas för att uppnå dessa mål och 

hur prioriteringar ska göras rörande dessa medel. Vi har sett ovan att de prioriteringsriktlinjer 

som har utvecklats inom olika prioriteringsområden skiljer sig åt från ett område till ett annat. 

Dessa skillnader mellan olika områden vad gäller prioriteringsriktlinjer hänger samman med 

skillnader rörande de problem som beslutsfattarna har att ta ställning till. I analysen av 

prioriteringsriktlinjerna har jag fokuserat på tre alternativa sätt att relatera prioritering till 

individuella behov och samhällets behov: 

(1) Prioritering bör göras utifrån de individuella behoven. 

(2) Prioritering bör göras utifrån de individuella behoven och samhällets behov. 
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(3) Prioritering bör göras utifrån samhällets behov. 

Med hjälp av dessa analytiska verktyg kan skillnaderna i problem mellan olika områden 

klargöras på följande sätt. 

Inom den vanliga hälso- och sjukvården ligger fokus på individers behov av 

sjukvård. Problemet är: vem bör i första hand få del av de begränsade sjukvårdsresurserna? 

Enligt gällande riktlinjer ska prioriteringar styras av en rättviseprincip som fokuserar på de 

individuella behoven (prioritet bör ges åt de individer som har de största behoven). Denna 

rättviseprincip kan i sin tur baseras på människovärdesprincipen (alla människor har lika 

värde). Givet denna rättviseprincip blir t ex frågan huruvida individen arbetar inom en 

samhällsviktig verksamhet irrelevant. 

Vid en pandemi är situationen annorlunda, åtminstone i början då ett vaccin 

ännu inte tagits fram. Man kan då använda antiviraler som profylax. Problemet är: vem bör i 

första hand få del av den begränsade mängd antiviraler som finns att tillgå? Härvid ges 

prioritet åt individer med störst risk för allvarliga komplikationer eller att dö, men också åt 

individer med uppgift att upprätthålla en god hälso- och sjukvård, övrig samhällsviktig 

verksamhet och effektiv bekämpning av pandemin. Detta betyder att fokus ligger dels på 

individuella behov, dels på samhällets behov. Till samhällets behov hör att i förebyggande 

syfte ”rädda” bl a vad man skulle kunna kalla ”livräddare”, men också ”beskyddare av den 

allmänna ordningen” (t ex polis och kriminalvårdspersonal). Tilläggas bör att vid användning 

av antiviraler vid behandling av redan sjuka så gäller samma riktlinjer som vid vanlig hälso- 

och sjukvård dvs det är enbart individens behov som är avgörande, inte huruvida individen 

arbetar inom en samhällsviktig verksamhet. 

Utgångspunkten i en situation med elbortfall är att inte alla individer 

nödvändigtvis behöver el inom den relativt korta tidsperiod det är fråga om. Däremot är vissa 

samhällsviktiga verksamheter helt beroende av el för att kunna fortgå. Beslutsfattarna står 

därför inför problemet: vilka elberoende samhällsviktiga verksamheter bör i första hand få 

tillgång till el så att de kan fortgå? Fokus ligger här enbart på samhällets behov 

(”samhällsviktiga elanvändare”), inte på individuella behov (dvs enskilda individers behov). 

Vid vattenbrist är situationen annorlunda. Utgångspunkten är här att varje 

enskild individ har ett grundläggande behov av vatten för att överleva och detta behov måste 

tillfredsställas. Dessutom finns det vissa verksamheter i samhället som är i särskilt behov av 

vatten för att över huvud taget kunna fortgå. Andra verksamheter däremot, även sådana som 

kanske är viktigare ur samhällets synpunkt, är som sådana inte alls beroende av vatten utan 

kan fortgå givet att de individer som är kopplade till verksamheten får sitt grundläggande 
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vattenbehov tillfredsställt. Problemet blir i detta sammanhang: utöver att tillfredsställa alla 

individers grundläggande behov av vatten, vilka samhälleliga verksamheter med särskilt 

behov av vatten bör i första hand få tillgång till vatten för att kunna fortgå? Man fokuserar här 

både på individuella behov och på samhällets behov, men i det senare fallet ligger fokus på 

sårbarheten (känsligheten för vattenbrist) snarare än på hur viktig verksamheten är ur 

samhällets synpunkt (betydelsen för samhällets funktionalitet). 

Givet dessa skillnader i problem inom olika områden förefaller det rimligt med 

områdesspecifika prioriteringsprinciper. Vi kan nu mot bakgrund av detta formulera en tredje 

komponent i en etisk plattform för prioriteringar i termer av ett antal områdesspecifika 

prioriteringsprinciper. Dessa principer rör prioriteringar av medlen att uppfylla de mål som 

formuleras i målprinciperna vid olika typer av kriser: 

 

• Inom hälso- och sjukvården bör prioritering göras utifrån de individuella behoven.  

Denna områdesspecifika princip avser medlen att leva upp till målprincipen att värna 

befolkningens liv och hälsa specificerad i termer av individuella behov, men inte i termer av 

samhällets behov, samt indirekt även medlen att leva upp till målprincipen att värna 

samhällets funktionalitet och målprincipen att värna förmågan att upprätthålla grundläggande 

värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. 

 

• Vid pandemi bör prioritering göras utifrån de individuella behoven och samhällets 

behov.  

Denna områdesspecifika prioriteringsprincip avser medlen att leva upp till målprincipen att 

värna befolkningens liv och hälsa specificerad i termer av individuella behov och samhällets 

behov, till målprincipen att värna samhällets funktionalitet specificerad i termer av samhällets 

behov samt till målprincipen att värna förmågan att upprätthålla grundläggande värden som 

demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. 

  

• Vid elbortfall bör prioritering göras utifrån samhällets behov.  

Denna områdesspecifika prioriteringsprincip avser medlen att leva upp till målprincipen att 

värna befolkningens liv och hälsa specificerad i termer av samhällets behov, till målprincipen 

att värna samhällets funktionalitet specificerad i termer av samhällets behov samt till 

målprincipen att värna förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. 
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• Vid vattenbrist bör prioritering göras utifrån de individuella behoven och samhällets 

behov.  

Denna områdesspecifika prioriteringsprincip avser medlen att leva upp till målprincipen att 

värna befolkningens liv och hälsa specificerad i termer av individuella behov och samhällets 

behov, till målprincipen att värna samhällets funktionalitet specificerad i termer av samhällets 

behov, vilket i sin tur specificeras i termer av sårbarhet, inte i termer av hur viktig 

verksamheten är ur samhällets synvinkel, samt till målprincipen att värna förmågan att 

upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 

rättigheter. 

Det bör noteras att jag relaterar dessa områdesspecifika principer inte enbart till 

målprincipen att värna befolkningens liv och hälsa och målprincipen att värna samhällets 

funktionalitet, utan även till målprincipen att värna förmågan att upprätthålla grundläggande 

värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Vid prioriteringar bör 

man när det gäller att värna samhällets funktionalitet inte enbart se till att samhället fungerar 

väl i snäv organisatorisk-teknisk-ekonomisk mening utan även i värdemässig mening dvs att 

det fungerar i enlighet med grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och 

mänskliga fri- och rättigheter. Vi har sett att förordningen om planering för prioritering av 

samhällsviktiga elanvändare (2011:931) relaterar till två av målprinciperna, nämligen 

målprincipen att värna befolkningens liv och hälsa och målprincipen att värna samhällets 

funktionalitet. Däremot görs ingen explicit koppling till målprincipen att värna förmågan att 

upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 

rättigheter. Jag menar att man bör explicit relatera även till denna målprincip genom att 

prioritera samhällsviktiga verksamheter som har till uppgift att värna förmågan att 

upprätthålla dessa värden t ex rättsväsende och kriminalvård. Dessa verksamheter nämns 

visserligen av Länsstyrelsen i Stockholms län bland exemplen när det gäller samhällets 

funktionalitet (2012), men de har alltså snarare att göra med värnandet av vår demokratiska 

rättsstat än med värnandet av funktionalitet i snäv mening. Även i en diktatur där man inte 

omfattar dessa värden skulle man kunna ha samhällets funktionalitet som ett mål vid 

krishantering. 

 Jag kommer nu till frågan om rangordning av prioriteringsprinciperna. Jag vill 

här inte föreslå någon rangordning av de tre komponenterna då de har olika funktion. En 

komponent gäller utgångspunkten för prioriteringar (grundprincipen), en målen för 

prioriteringar (målprinciperna) och en prioriteringar rörande medlen att uppfylla målen inom 

olika områden (de områdesspecifika prioriteringsprinciperna). Däremot är frågan om 
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rangordning viktig inom ramen för respektive områdesspecifik prioriteringsprincip. 

Vi såg ovan att fyra alternativ föreligger: 

(1) lexikalisk rangordning, 

(2) kontextuell rangordning, 

(3) blandad rangordning, samt 

(4) ingen rangordning. 

Enligt riktlinjerna för vanlig hälso- och sjukvård är rangordningen mellan 

prioriteringsprinciperna lexikal med människovärdesprincipen högst upp, därefter behovs- 

och solidaritetsprincipen och sist kostnadseffektivitetsprincipen (Socialdepartementet, 1995). 

I debatten finns en tendens att gå mot en blandad rangordning där människovärdet alltid 

(lexikalt) är överordnat, medan behovs- och solidaritetsprincipen och 

kostnadseffektivitetsprincipen rangordnas kontextuellt. Som nämnts ovan har detta nyligen 

föreslagits i en rapport från Prioriteringscentrum (2007) och	  i ett svar ställde sig 

Socialstyrelsen försiktigt positiv till en sådan utveckling (Socialstyrelsen, 2007). Jag ställer 

mig också bakom en sådan utveckling. Inom ramen för behovs- och solidaritetsprincipen 

finns i riktlinjerna en lexikal rangordning mellan olika prioritetsgrupper med patienterna med 

de största behoven högst upp. Som också nämnts ovan har även denna lexikala rangordning 

på basis av olika typer av ohälsa på senare tid ifrågasatts av Socialstyrelsen, som hävdar att vi 

bör prioritera patienter med de allvarligaste behoven, oavsett typ av ohälsa, eftersom behovet 

av vård kan variera avsevärt mellan patienter med samma typ av ohälsa och även för samma 

patient över tid (Socialstyrelsen, 2007). Vi ser också detta förändrade synsätt som rimligt.	  

I den nationella planen för pandemisk influensa betonas att det ”inte” är lämpligt 

att besluta om att vissa prioriteringar ”alltid” ska vara viktigare än andra. Detta måste snarare 

omprövas kontinuerligt utifrån pandemins förlopp (Socialstyrelsen 2009). Man förespråkar 

alltså en kontextuell rangordning. Å andra sidan säger man också att vad gäller prioriteringar 

rörande användningen av antiviraler som profylax så ”dominerar” två av de övergripande 

målen, nämligen att behandla dem som löper stor risk att bli sjuka och att i förebyggande 

syfte ge sådana läkemedel för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet (Socialstyrelsen 

2009). Detta tolkas rimligen som att dessa mål vanligen, men inte alltid bör prioriteras. Jag 

stöder detta synsätt. Man bör också notera att värnandet av mänskliga fri- och rättigheter, som 

ingår i en av målprinciperna, under vissa omständigheter rimligen kan nedprioriteras. För att 

hindra pandemins spridning kan det bli nödvändigt med karantän och reserestriktioner, vilket 

inskränker rättigheten att fritt röra sig inom landets gränser. Jag accepterar detta undantag från 

målprincipen om att värna de mänskliga fri- och rättigheterna. Ett sådant undantag måste 
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rimligen vara möjligt under extraordinära omständigheter för samhällets bästa.  

Prioriteringar vid elbortfall skiljer sig från prioriteringar inom de båda ovan 

nämnda områdena. Medan hälso- och sjukvården har en lexikalisk rangordning av sina 

principer och av patienterna i olika prioritetsgrupper beroende på behov och den nationella 

planen för pandemisk influensa har en kontextuell rangordning har riktlinjerna för prioritering 

av samhällsviktiga elanvändare en lagreglerad lexikalisk rangordning. Denna rangordning 

kombineras med ett icke lagreglerat poängsystem som möjliggör kontextuell avpassning. Jag 

ser denna rangordning och detta poängsystem som rimliga. 

Vad gäller prioriteringar vid vattenbrist föreligger ingen rangordning mellan 

individens grundbehov och de prioriterade (särskilt sårbara) abonnenternas behov. Jag stöder 

detta synsätt. Båda behoven är lika viktiga. 

 

De processorienterade prioriteringsprinciperna 

Vi såg i inledningen att en viktig processorienterad prioriteringsstrategi är ”Accountability for 

Reasonableness” (A4R), som föreslagits av Daniels och Sabin (2008 (2002)). De lyfter fram 

fyra villkor som bör uppfyllas av en rättvis prioriteringsprocedur: 

(1) Offentlighet 

(2) Relevans 

(3) Revision 

(4) Tillsyn 

I vår kortfattade analys av några procedurella aspekter av de fyra områden för prioritering 

som står i fokus för denna rapport har dessa villkor då och då dykt upp, dock ej på ett 

systematiskt sätt. Låt oss se på några exempel. 

Offentlighetsvillkoret innebär att prioriteringsbeslut bör vara öppna, 

transparenta och tillgängliga för allmänheten.	  Sådan	  öppenhet är viktig för allmänhetens 

förtroende för beslutsfattarna. I den nationella planen för pandemisk influensa hänvisas till 

WHO:s riktlinjer för etiska hänsyn i samband med pandemiplanering. Här betonas just att det 

är viktigt att myndigheterna är öppna med vilka prioriteringar som görs, varför de görs och 

vilken kunskap de bygger på (WHO 2007).	  

Det förefaller särskilt viktigt med öppenhet när det gäller indelningen i olika 

prioriteringsgrupper och vad som räknas som samhällsviktig verksamhet. Ett sätt att hantera 

detta är att i förväg göra upp listor som är offentligt tillgängliga. Ett exempel på detta har vi 

inom hälso- och sjukvården. Här har man gjort listor på prioriteringsgrupper både vad gäller 

politisk/administrativ nivå och klinisk nivå (Socialdepartementet 1995). Mer specifika 
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nationella riktlinjer tas successivt fram som vägledning rörande vilka behandlingar och 

metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på och dessa är öppet 

tillgängliga (Socialstyrelsen 2012). Vad gäller prioriteringar vid en pandemi så finns 

prioriteringsgrupper öppet redovisade i den nationella planen för pandemisk influensa 

(Socialstyrelsen 2009). Vi har även en sådan i förväg framtagen och öppet tillgänglig lista vad 

gäller prioriteringar vid elbortfall (Förordning 2011:931). När det gäller prioriteringar vid 

vattenbrist så ska kommunerna ha listor över prioriterade abonnenter (VA-forsk rapp 2003). 

I vissa fall kan det emellertid uppstå problem vad gäller offentlighet. Det jag 

hittills har talat om är allmänna prioriteringslistor. De specifika listor som blir resultatet av en 

prioriteringsprocess kan emellertid komma att omfattas av sekretess. Ett exempel gäller 

planering för prioritering vid elbortfall där de detaljerade prioriteringsbesluten utgör en 

sammanställning av vilka samhällsviktiga elanvändare som kommunerna anser ska 

prioriteras. Här finns uppgifter om samhällsviktiga verksamheter (anläggningar) som ur 

totalförsvarets perspektiv bör omfattas av sekretess. Rent generellt bör emellertid största 

möjliga öppenhet eftersträvas i planeringsprocessen då omfattande sekretess försvårar 

samverkan mellan olika parter. De involverade parterna bör därför, i möjligaste mån, hålla 

allmänna delar öppna och enbart sekretessbelägga känslig anläggningsspecifik information 

(Statens energimyndighet 2007). 

 Ytterligare en aspekt av offentlighetsvillkoret rör vem som ska besluta om vad. 

Detta måste vara tydliggjort i förväg och beslutsprocessen måste vara transparent. Vi har sett 

att underifrånperspektivet medför att prioriteringar vid kriser så långt möjligt ska göras på 

lokal nivå dvs på kommunnivå och landstingsnivå. Länsstyrelsens samordningsansvar innebär 

ett ansvar att informera kommunerna och landstingen om vad som är rimliga prioriteringar 

utifrån dess övergripande perspektiv. Frågan under vilka omständigheter länsstyrelsen själv 

har att fatta prioriteringsbeslut måste klargöras på planeringsstadiet, inte i det akuta läget. Ett 

bra exempel på en tydlig ansvarsfördelning såg vi ovan när det gäller prioriteringar av 

samhällsviktiga elanvändare. Den nationella planeringsprocessen inom Styrel-projektet 

omfattade åtta steg med olika parter involverade och med tydlig anvisning om vad som 

åligger olika parter. Denna process är tänkt att upprepas vart fjärde år på initiativ av 

Energimyndigheten (Statens energimyndighet 2012).  

Relevansvillkoret innebär att de skäl som framförs och de innehållsliga 

prioriteringsprinciper som föreslås måste kunna anses vara relevanta av samtliga involverade 

parter. En förutsättning är dock att alla medverkande har en inställning som innebär att man 

försöker hitta sätt att samverka som kan uppfattas som rättvisa. När det gäller länsstyrelsens 



	   24	  

prioriteringsarbete bör detta inte vara något större problem. Det krävs dock lyhördhet när 

länsstyrelsen i linje med sitt samordningsansvar ska ta in synpunkter från olika parter. Det 

krävs också ett tydligt rättvisetänkande när länsstyrelsen ska väga samhällsintresset mot olika 

särintressen. 

Revisionsvillkoret innebär att det bör finnas mekanismer för ändring av 

besluten.	  Prioriteringarna ska vara möjliga att revidera. Ett exempel på en betoning av detta i 

vårt material såg vi vad gäller prioriteringar vid en pandemi. I den nationella planen för 

pandemisk influensa hävdas att konkreta prioriteringsordningar behöver fastställas 

kontinuerligt och att revision ska kunna ske beroende på t ex pandemins karaktär och 

utveckling (Socialstyrelsen 2009). Man hänvisar till WHO:s riktlinjer för etiska hänsyn i 

samband med pandemiplanering som betonar att om prioriteringar kan ändras och detta görs 

på ett bra sätt, så kan de vinna i legitimitet (WHO 2007).	  

Tillsynsvillkoret innebär att det ska finnas mekanismer för att garantera att de 

övriga tre villkoren är uppfyllda. Av särskild betydelse är här att berörda parter t ex företag 

vet vart man kan vända sig om man känner sig orättvist behandlad i ett prioriteringsärende 

exempelvis vid elbortfall. Ett korrekt ansvarsutkrävande förutsätter att olika parters roller i 

prioriteringsprocessen är klargjord i förväg. 

 Jag finner de fyra villkoren rimliga och föreslår att de betraktas som 

processorienterade principer för länsstyrelsens prioriteringsarbete. 

 

5. Rekommendationer: en etisk plattform för prioriteringar 

Den etiska plattform för länsstyrelsens prioriteringsarbete som här föreslås kan nu 

sammanfattas. Den består av två delar: innehållsliga principer och processorienterade 

principer. 

 

Innehållsliga prioriteringsprinciper  

Den del av den etiska plattformen som omfattar innehållsliga principer har tre komponenter: 

en grundprincip, tre målprinciper och ett antal områdesspecifika principer. Det finns ingen 

inbördes rangordning mellan dessa komponenter då de har olika funktion. Inom ramen för 

respektive områdesprincip förekommer varierande typer av rangordning (se ovan). 

 

Grundprincip (utgångspunkt för all prioritering):  

• Principen om respekt för människovärdet (alla människors lika värde) 
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Målprinciper:  

• Principen att värna befolkningens liv och hälsa  

• Principen att värna samhällets funktionalitet 

• Principen att värna förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 

 

Områdesspecifika prioriteringsprinciper (rörande medlen att leva upp till målprinciperna):  

• Inom hälso- och sjukvården bör prioritering göras utifrån de individuella behoven 

(störst behov), men ej utifrån samhällets behov 

• Vid pandemi bör prioritering göras utifrån de individuella behoven (störst risk för 

allvarliga komplikationer) och samhällets behov (livräddare och den allmänna 

ordningen)  

• Vid elbortfall bör prioritering göras utifrån samhällets behov (verksamhetens 

betydelse för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, stora ekonomiska 

värden, miljövärden, sociala och kulturella värden), men ej utifrån de individuella 

behoven  

• Vid vattenbrist bör prioritering göras utifrån de individuella behoven (3-5 liter/dag) 

och samhällets behov (i termer av känslighet för vattenbrist, inte i termer av hur 

viktiga verksamheterna är för samhället) 

 

Processorienterade prioriteringsprinciper  

Den del av den etiska plattformen som gäller prioriteringsprocessen omfattar fyra 

prioriteringsprinciper: 

• Principen om offentlighet (största möjliga öppenhet)	  

• Principen om relevans (vad gäller argument och innehållsliga prioriteringsprinciper) 

• Principen om revision (prioriteringsbeslut bör vara möjliga att revidera)	  	  

• Principen om tillsyn (för att garantera att de tre första villkoren är uppfyllda) 

 

6. Fortsatt utredning 

Den här rapporten är relativt kortfattad och analysen och argumentationen skulle behöva 

byggas ut på flera punkter. Här är några förslag på frågor för fortsatt utredning: 

- en närmare undersökning av olika aspekter av områdesspecifika prioriteringsprinciper 
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- en undersökning av fler områden, eftersom områdesspecifika prioriteringsprinciper 

förefaller nödvändiga 

- en analys av olika scenarier, eftersom områdesspecifika prioriteringsprinciper förefaller 

nödvändiga 

- en utförligare argumentation för prioriteringsprinciperna 

- en djupare och mer systematisk analys av processorienterade prioriteringsstrategier 

- en undersökning av om något behöver förändras i länsstyrelsens prioriteringsprocedurer 

- en jämförande studie av utländska prioriteringsstrategier. 
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