
Läkartidningen  ❙ Nr 35  ❙ 2003  ❙ Volym 100 2735

A
lla har väl hört historien om
den barmhärtige samariten,
Lukas 10:30 ff. En man be-
gav sig från Jerusalem till Je-

riko men råkade ut för rövare som
misshandlade honom. En rad personer
kom förbi och såg
den misshandlade
mannen som låg
halvdöd. Men ing-
en brydde sig om
honom. Tills en
samarit kom. Han
tog hand om den
drabbade.

Det finns en
svensk variant. En
man blir rånad och
misshandlad. Ing-
en bryr sig om ho-
nom. Men så kom-
mer två svenska
psykologer. De ser den sönderslagne
mannen, och säger:

– Gud vad hemskt! Den som gjort
detta, honom måste vi hjälpa!

Är det fult att tjäna pengar på att göra nå-
got gott, som att ta hand om sjuka män-
niskor? Detta har diskuterats mycket i
idéhistorien. En rad tänkare har argu-
menterat för att vinstsyftet i sig är mo-
raliskt skumt. 

Det är fult att tjäna pengar på att vår-
da sjuka människor.

Detta är grundtanken i regeringens
sjukvårdspolitik. Efter många år av de-
batt tillåter staten vård i privat regi –
men, med en viktig restriktion: privata
sjukhus får inte drivas i vinstsyfte. Denna
nya lag stoppar givetvis privatiseringar.
Inget företag startar sjukhus om det inte
finns någon möjlighet att tjäna pengar.

Den givna analogin är bostadssek-
torn. Bostadsbyggandet har i drygt fem-
tio år dominerats av de allmännyttiga

företagen. De ägs helt av kommunerna.
Och de får inte drivas i vinstsyfte. (En
ny lag inskärper detta.) Vinst kan få fö-
rekomma, men då enbart som helt oav-
siktlig bieffekt.

Allmännyttan bygger på samma
grundtanke
som landstin-
gens vårdmo-
nopol: det är
oetiskt att tjäna
pengar på
människors
behov, av
bostad, vård,
etc. Antag att
principen om
förbud mot
vinstsyfte
tillämpats på
hela kedjan
bakom

bostadsbyggandet. Då skulle ingen få
producera byggmaterial i vinstsyfte, in-
gen skulle få tjäna pengar på att driva
byggföretag, inget företag skulle få pro-
ducera lastbilar och lyftkranar med
vinst.

Inga sparare och företag investerar
pengar i något som enligt lag inte ger
någon avkastning. 

Alltså: Förbudet mot vinstsyfte eli-
minerar alla privata investeringar. Före-
tag som har förbud att gå med vinst –
men tillstånd att gå med förlust – kan
bara drivas av stat och kommun.

Antag att statsmakten i ett tillfälligt an-
fall av logiskt tänkande försöker agera
konsekvent. Då ska principen om för-
bud mot vinstsyfte inom sjukvården
tillämpas generellt. Följden blir att ing-
en inom vården får arbeta i syfte att tjä-
na pengar. Alltså måste alla – läkare,
sjuksköterskor, vårdbiträden, socialmi-
nistrar – arbeta ideellt. Den enda ersätt-
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ning de får uppbära är traktamente plus
arbetskläder.

Jag utgår från att socialminister Lars
Engqvist har satt sig in i detta pro-
blem. Om det nu finns något som han
lyckats sätta sig in i.

Gud vet; jag vet inte.

Vinst är enligt Marx en förbannelse. Men
det finns andra förklaringar. I en ratio-
nell värld – antag en sådan; ansträng er
fantasi – ska resurserna användas ratio-
nellt. Antag att de resurser som sätts in
i ett projekt används så att värdet av
processen är större än de insatta resur-
serna. Då har projektet skapat något.
Och allt det vi lever av, sedan vi lämna-
de jägar- och samlarkulturen, är resultat
av skapande.

Ett annat namn på detta skapande är
vinst. Vinst innebär att vi utvinner nå-
got av de använda resurserna.

Ger en vinstförbjuden verksamhet
bättre resultat än en vinsttillåten?
Enklast är att testa båda varianterna ex-
perimentellt.

Alla som läst lite vetenskapsteori har
väl lärt sig att samhällsvetenskaper inte
är experimentella; alltså kan ekonomis-
ka och sociologiska teorier aldrig testas
i samma stil som fysiska och kemiska. 

Men det stämmer inte. Även ekono-
miska experiment är möjliga.

I det här fallet skulle jag föreslå att
ideellt, dvs oavlönat, arbete inom
sjukvården införs i Småland. Varken
sjukhusen eller personalen får gå med
vinst. I Skåne blir det fritt fram: sjukhu-
sen får drivas med vinst, och persona-
len får marknadslön, baserad på ackord.

Efter tio år kan vi med något index
jämföra vårdkvaliteten på småländska
och skånska sjukhus. Ett givet kriterium
är frekvensen av överlevande patienter.

Enligt den svenska statsdoktrinen är det
fult att tjäna pengar på viktiga uppgif-
ter, som att bygga bostäder och ta hand
om sjuka. Där är vinstintresset oaccep-
tabelt. Däremot tolererar statsdoktrinen
vinst på mindre väsentliga verksamhe-
ter, som att tillverka bilar och kläder.
Och att spela på kasino. Det statliga
spelbolaget har uppfört ett antal kasi-
non, i syfte att lura av medborgarna än
mera pengar.

Nu är utsikten till vinst en drivkraft
för mänsklig energi och uppfinnings-
förmåga. En jämförelse mellan effek-
terna av Guds och Mammons avkast-
ning visar att Mammon genererar mest
av investeringar och arbete.

Om statens syfte är att göra något
gott – som att ge folk bostad och vård –
borde det skapande vinstintresset kopp-
las till sådana verksamheter. Kasinon
borde bedrivas utan vinstsyfte, som all-

männyttiga bolag. Sjukvård och
bostadsbyggande borde styras av vinst-
intresse. Detta av två skäl: 

Först: Det bör vara en vacker hand-
ling att tjäna pengar på något som gör
människor gott.

Sedan: Eftersom vinstintresset är ef-
fektivt bör det kopplas till de verksam-
heter som är viktigast för att människor
ska må bra.

Socialministern har mycket att tänka
på, om han nu har anlag för sådan verk-
samhet.

Det är inte bara socialministern som för-
dömer vinstsyfte. Idéhistorien har en
skiftande diskussion om vinst, och om
priser.

Den katolska kyrkans dominerande
teolog, Thomas ab Aquino (1225–
1274) skriver mycket om »det rätta pri-
set« på varor och tjänster. Han förklarar
att försök att göra vinst är förbannat av
himlen. Andra motiv för arbete är ac-
ceptabla – men inte strävan efter vinst.
Det tycker Gud inte om. Och helvetet
väntar på den som investerar i det syf-
tet.

Vidare: det är syndigt att sträva efter
materiellt välstånd. Gud ogillar sådant.
I detta ligger en fördömelse av alla som
jobbar extra och tar övertid för att få
råd att lägga om golvet i gillesstugan,
eller spara ihop till semesterresan.

Vad får en tjänst kosta?
Thomas skriver mycket om »det rät-

ta priset«, dvs det som han (och Gud)
har bestämt. I Thomas’ värld råder en
ständig prisreglering, en som vi i Sveri-
ge har i vården och i hyresboendet.
Skillnaden är endast att i Thomas’ värld
styr Gud, i den svenska världen styr re-
geringen. Frågan är hur stor denna
skillnad är.

Thomas menar att priset ska sättas
efter arbetets rätta värde, inte efter
marknadens efterfrågan. Därmed ute-
sluter Thomas all tanke på konkurrens.

Lars Engqvist skulle, om han vetat
något om Tho-
mas, nog ha
nickat instämmande.

Nils-Eric Sandberg
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