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SOS Samhälle 7–9
Ny upplaga av SOS kommer nu till våren 2019. 

PROVLEKTIONER: 
Det här är ett kapitel med fakta och uppgifter ur den nya upplagan av SOS  
Samhälle 7–9.  I kapitlet får eleverna fördjupa sina kunskaper om, och resonera 
kring begreppet ”rättvisa” samt undersöka olika ”rättviseprinciper”. 

Så här arbetar du med provlektion 1 – Vad är rättvisa?

1. Kopiera upp sidorna 418–422 till klassen.

2. Börja lektionen med att låta eleverna lista fritt vad de tänker på när de hör 
begreppet ”rättvisa”. Om du vill få igång diskussionen kan du visa den första 
sidan i kapitlet och läsa ingressen högt för eleverna. Utgå från bilden och låt 
eleverna resonera vidare. Eller använd någon av följande länkar:

• Besök 264 familjer i 50 länder med hjälp av Gapminder.
Dollar street

• Rädda barnen – Vem föds du till i Livets lotteri?
Livets lotteri

• Svenska FN-förbundet Världskoll – Har du koll på läget i världen?
Quiz från Världskoll

https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix
http://www.livetslotteri.raddabarnen.se/?gclid=EAIaIQobChMIg9e9o-eh4AIVis13Ch0XDAOcEAAYASAAEgIKx_D_BwE
http://varldskoll.se/quiz
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3. Låt eleverna läsa Vad är rättvisa? sidorna 418–421 och besvara frågorna på 
 texten. Låt gärna eleverna samarbeta två och två.

4. De som blir klara, kan läsa fördjupningstexten på sidan 422 och besvara 
 frågorna där.

5. Diskutera elevernas svar i smågrupper eller i helklass.

Till elever i behov av en anpassad text, kopiera Sammanfattningen 
s. 428–429.

Så här arbetar du med provlektion 2 – Olika rättviseprinciper

1. Kopiera upp sidorna 423–430 med till klassen.

2. Låt eleverna läsa Olika rättviseprinciper s. 423–427 och fundera över frågorna 
på texten.

3. Diskutera frågorna på sidan 427 gemensamt i helklass.

4. Avsluta med att låta eleverna tillämpa sina kunskaper. Låt eleverna lösa  
uppgifterna på s. 430–431.

5. Dela in klassen i mindre grupper och låt de diskutera sina svar med varandra.

Till elever i behov av en anpassad text, kopiera Sammanfattningen 
s. 428–429.
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20. Ett rättvist samhälle?
Många barn i Sverige får under sin uppväxt det mesta de behöver, 
inte bara sådant som kläder och semesterresor utan även upp-
skattning och kärlek. Men det finns också barn som växer upp i 
familjer där det nästan alltid saknas pengar eller där föräldrar har 
fullt upp med sig själva.

Var vi föds och vem vi blir tycks vara som ett stort lotteri.  
Är det verkligen rättvist?

SA
M

HÄ
LL

SR
ES

UR
SE

R 
OC

H 
FÖ

RD
EL

NI
NG



Utdrag ur SOS Samhälle 7–9 (47-12633-0) © Ulla M Andersson, Uriel Hedengren och Liber AB Får kopieras 4 

418 Ett rättvist samhälle

Vad är rättvisa?
Tänk så ofta man hör någon kompis slänga ur sig ”det är inte rätt-
vist”, eller politiker som säger att ”vi måste få bort orättvisorna i 
samhället”.

Det är vanligt att ordet rättvisa används när man känner sig orättvist be
handlad, alltså egentligen ordets motsats. Det kan vara någon som anser 
att lönen är för låg, eller en elev som tycker att hen har fått för dåligt betyg 
i engelska och kräver ett rättvist betyg.

Vad rättvisa exakt betyder är inte så lätt att säga med några få ord. Det 
finns inte ens någon beskrivning – definition – som alla är överens om. 
Ändå vet vi ungefär vad det innebär, och de flesta känner väldigt tydligt 
om de behandlas orättvist.

Hur skulle du vilja förklara vad som menas med rättvisa?

Varje människa är unik
En viktig orsak till att vi överhuvudtaget talar om rättvisa är att det finns 
skillnader mellan människor. Inte bara när det gäller utseende, utan även 
i vilka förutsättningar vi har. En del har det svårt i skolan, där några be
höver särskilt stöd kanske på grund av en funktionsnedsättning. Andra 
har långtråkigt därför att utmaningarna är för få, eller för att ämnet inte 
intresserar dem.

Oavsett i vilket land du bor eller vilka politiker som har makten kom
mer det alltid att vara så. Det beror på att varje människa är unik, ingen 
är en kopia av någon annan. Du lever på det sätt som passar dig, precis 
som andra gör sina val.

Men det betyder inte att du på förhand är dömd att vara eller leva på 
ett speciellt sätt. Bara för att man växer upp i en familj med stora problem 
är det inget som hindrar att man själv kan göra något bra av sitt liv och 
som vuxen ge sina egna barn en trygg uppväxt.

rättvisa
diskriminering

socialt arv
social rättvisa
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Diskriminering – en typ av orättvisa
Att människor är olika är inget konstigt. Problem blir det först när skill
nader mellan till exempel män och kvinnor eller unga och gamla uppstår 
för att kvinnor och gamla medvetet behandlas sämre än män och yngre.

Trots att Sverige är ett bra land att leva i finns det ändå orättvisor. En 
kvinna tjänar i genomsnitt mindre än en man, även om hon har samma 
utbildning och erfarenhet. Fler män utses till chefer, och kvinnor tar i 
de flesta fall större ansvar för barn och hem även om de arbetar utanför 
hemmet lika mycket som sina män.

Det händer även att människor med en funktionsnedsättning blir 
orättvist behandlade därför att särskilda anpassningar saknas för att var
dagen ska fungera på ett bra sätt.

En annan orättvisa är att personer som kommer från andra länder, 
främst utanför Europa, har svårt att få ett arbete som stämmer överens 
med den utbildning och de kunskaper man har. Skillnader visar sig också 
genom var man bor. I vissa förorter till de större städerna kan mer än   
80 procent av invånarna vara från något annat land. Det är områden där 
många är arbetslösa och beroende av ekonomisk hjälp från kommunen 
för att klara sig.

För att beskriva de hinder – och därmed orättvisor – som försvårar 
för bland annat personer som kommer från andra länder att utnyttja sin 
kapacitet, talar man om diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) 
är en statlig myndighet. DO arbetar mot 
diskriminering på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder.

Diskriminering
Med diskriminering menas 
att en person eller grupp 
behandlas sämre på grund 
av till exempel kön, religion, 
hudfärg, funktionshinder 
eller vilket land de kommer 
ifrån.

Den som råkar ha en 
funktionsnedsättning, 
vara kvinna och inflyttad i 
Sverige från ett lands om 
ligger utanför Europa kan 
vara diskriminerad utifrån 
flera aspekter.

Ekonomisk orättvisa
Pengar spelar en stor roll i våra liv. De behövs för att vi ska få mat, kläder, 
tak över huvudet och allt annat som är nödvändigt. Men pengar behövs 
också för att vi ska kunna göra roliga och spännande saker, som att resa 
till andra länder eller skaffa mopedkörkort. Samtidigt är det givetvis så att 
många viktiga saker i livet inte kan köpas för pengar.

”Vann jag bara en miljon på Triss skulle allt bli annorlunda”. Så är det 
nog många som säger. Längtan efter att få mer pengar finns hos de flesta. 
Det beror säkert till viss del på alla dyrbara bilar, kläder, smycken och 
annan lyx som man ser i tidningar, på film och tv – det är nästan som om 
rikedom är detsamma som lycka.

Därför kan det också kännas orättvist att en del har så fruktansvärt 
mycket pengar, medan andra knappt har några alls. Så är det i USA, 
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 Sverige och i andra europeiska länder. Men de största skillnaderna finns 
ändå om vi jämför livet här hemma med hur många fattiga har det i 
Asien, Sydamerika och Afrika. 

Olika livsvillkor i samma land
Skillnader i inkomst gör att det finns stora skillnader i hur människor 
lever. Det gäller även i Sverige, som är ett av världens rikaste länder.

En del har rymliga bostäder, ett par bilar och ett trevligt fritidshus. 
Familjen kan åka på flera semesterresor varje år och det finns gott om 
pengar för restaurangbesök, nya kläder och annat som gör livet trevligt 
och intressant.

Andra lever i nedgångna bostadsområden där många saknar arbete 
och även i övrigt har svårt att komma in i det vanliga samhället. Pengarna 
räcker knappt till det allra nödvändigaste, vilket betyder att man ofta är 
beroende av bidrag för att klara sin försörjning.

Frågan är om det verkligen är rättvist att människor har så pass olika 
livsvillkor i samma land? En del menar att om alla har samma rätt till 
utbildning och arbete är det inte orättvist om det uppstår ekonomiska 
skillnader. Sådana skillnader beror på att människor är olika och värde
sätter olika saker i livet. Andra menar att samhället borde göra mer för att 
motverka ekonomiska klyftor.
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Tror du att lycka hänger ihop 
med hur mycket pengar man 
har?



Utdrag ur SOS Samhälle 7–9 (47-12633-0) © Ulla M Andersson, Uriel Hedengren och Liber AB Får kopieras 7 

Ett rättvist samhälle 421

FRAGOR PA TEXTEN

Det sociala arvet

En del föräldrar gör allt för att deras barn ska få ett bra liv, andra klarar 
knappt av att sköta sig själva.

Barn till föräldrar med låga inkomster, dålig utbildning eller miss
bruksproblem har större risk än andra att själva hamna i samma situation. 
På samma sätt ökar chansen att barn till högutbildade föräldrar med bra 
ekonomi också får det bra ställt. Barn kan alltså ärva sina föräldrars livs
situation med fördelar och problem. Det brukar beskrivas som vårt  sociala 
arv.

Men det sociala arvet betyder inte allt. Eftersom individens möjlighet 
att påverka sitt liv är stor, bryter många med det sociala arvet. Dessutom 
försöker samhället motverka de orättvisor som det sociala arvet kan leda till.

System som ska minska orättvisor

I de flesta rika länder, till exempel Sverige, finns ett system som innebär 
att ju mer man tjänar desto större andel får man betala i skatt. Den som 
har det gott ställt får alltså bidra med mer för att skolor, vägar, sjukhus 
och allt annat som behövs i samhället ska fungera.

Tanken med ett sådant system är då att alla ska kunna äta sig mätta 
och ha rätt till grundläggande utbildning och sjukvård, även om de har 
dåligt med pengar eller saknar inkomst. Målet med att staten, genom 
olika bidrag, fördelar pengar från dem som har det bättre ställt till dem 
som har det sämre är att uppnå social rättvisa. På så sätt är det möjligt att 
minska effekterna av det sociala arvet.

1. Ge exempel på hur människor har olika förut
sättningar att klara sig i samhället.

2. a. Vilka orättvisor finns i samhället, enligt texten?  
b. Upplever du att det finns andra orättvisor   
  i  samhället, som inte nämns i texten? Vilka?

3. Förklara ordet diskriminering genom att ge   
ett exempel.

4. Vad menas med att individens möjligheter i 
samhället ofta är beroende av det sociala arvet?

5. Vilka system finns för att minska orättvisor  
i samhället?

Är det rättvist att sär
behandla?
För att hjälpa ungdomar som 
växer upp under besvärliga 
förhållanden kan man försöka 
kompensera deras sämre 
start i livet. En del amerikan-
ska universitet tar in ett visst 
antal studenter från någon 
minoritet, till exempel afroa-
merikaner, även om de har 
sämre betyg än vita sökande. 
Och här i Sverige förekommer 
att man gör det lättare eller 
mer lockande att anställa 
kvinnor i yrken där det är 
flest män. Det här sättet att 
kompensera orättvisor kallas 
positiv särbehandling.
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Begränsade resurser

När det talas om rättvisa handlar det för det mesta om hur inkomster, utbild
ning, sjukvård och andra tillgångar i samhället fördelas. 

Är det rimligt att vissa kan köpa slott och egna flygplan, medan andra knappt 
har råd att skaffa kläder åt sina barn? Eller ska den som har ett viktigt jobb, 
till exempel statsminister eller chef för ett stort företag, snabbare få en hjärt
operation än den som är arbetslös?

Den typen av frågeställningar ingår i det som kallas distributiv rättvisa.  Ordet 
”distributiv” kommer från latinet och betyder fördela. Orsaken till att man 
måste prata om fördelning är att det råder brist på nästan allt här i världen. Alla 
kan inte köpa sportbilar, äta oxfilé och bo i villa med egen sjötomt. Det räcker 
inte jordens resurser till för.

Hade vi istället haft ett överflöd behövde vi inte tala om distributiv rättvisa. 
Då hade ju alla ändå kunnat få allt de önskar sig. Det här gäller inte bara pengar, 
bilar och andra värdefulla saker utan även makt och inflytande.

Alla människor i världen kan inte ha varsin bil, det räcker inte jordens resur
ser inte till för. Men är det rättvist? Vem ska avgöra vilka som ska få köra bil, och 
vilka som ska få nöja sig med en cykel?

Kompensera en orättvisa
Förutom att diskutera vad som är rättvist när samhällets begränsade resurser ska 
fördelas talar vi även om rättvisa när någon bryter mot gemensamma regler och 
lagar. En fotbollsspelare som gör en ful tackling utvisas. Det är ett straff, men 
innebär också att det andra laget får en fördel eftersom de får spela med en man 
mer resten av matchen.

På motsvarande sätt döms en person som grovt misshandlat en annan till 
fängelse, samtidigt som offret får ekonomisk ersättning. Den ene straffas och 
den andre får en ersättning för sitt lidande.

I sådana fall handlar det om kompensatorisk rättvisa. Ordet ”kompensation” 
betyder att utjämna eller ersätta en förlust eller brist av något slag.

Ett annat viktigt rättvisekrav är att alla behandlas lika. Samma typ av brott 
ska ge samma straff, oavsett om den skyldige är rik och känd eller kommer från 
en fattig familj. Alla är vi lika inför lagen.

Ska alla felsteg kompenseras? Finns det situationer där den kompensatoriska 
rättvisan blir orättvis?
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Olika rättviseprinciper
Självklart ska alla få lika mycket, då blir det rättvist. Men i verklig-
heten kan det vara svårt att avgöra om vi ska dela lika eller dela 
utifrån våra olika behov. Om du är hungrigare än jag, bör du få lika 
mycket pannkakor som jag – eller bör du få fler?

Även om många har en ganska klar bild av hur rättvisa bör vara – både 
mellan personer och i hela samhället – kan det ändå bli motsättningar när 
man till exempel ska bestämma löner eller avgöra vilka som ska komma 
in på en utbildning. Det beror på att vi har olika syn på vad som menas 
med hur det ”bör vara” för att uppnå rättvisa.

RÄTTVISEPRINCIPERNA

•  Likhetsprincipen handlar om att man får lika mycket   
som alla andra.

•  Meriteringsprincipen handlar om vad man åstadkommit.
•  Behovsprincipen handlar om vad man behöver.
•  Dygdeprincipen handlar om hur man sköter sig.

Likhetsprincipen
Ett vanligt sätt att beskriva rättvisa är att säga att alla ska få lika. Tänk 
dig att du fyller år och att hela familjen ska äta tårta. Det naturliga är då 
att alla får ungefär lika stor bit. Det är ju inte så troligt att mamma roffar 
åt sig halva tårtan och att pappa och ett av syskonen får dela på resten, 
medan övriga syskon blir helt utan.

Delar man lika, som i exemplet med tårtan, brukar man tala om 
likhetsprincipen. Det tycker en del är ett nödvändigt krav för att uppnå 
rättvisa. Eftersom alla har samma värde – vi är jämlika – ska vi också 
behandlas på samma sätt. Ingen ska behöva acceptera att få mindre än 
någon annan. Det ska gälla såväl i familjen som ute i samhället.

rättviseprinciper
likhetsprincipen
meriteringsprincipen
behovsprincipen
dygdeprincipen
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Likhetsprincipen i politik
Med jämlikhet menas att alla människor har samma värde. USA:s president 
har visserligen mer makt än andra, men han är för den skull inte mer värd 
än en tiggare eller någon som har en funktionsnedsättning. Jämlikhets-
tanken förklarar varför alla svenska medborgare som fyllt 18 år kan delta i 
riksdagsvalet. Dessutom är varje röst lika mycket värd, oavsett en persons 
kön, arbete och inkomst eller vilken religion han eller hon tillhör. Så har det 
inte alltid varit. Före 1921 saknade kvinnor rösträtt till riksdagen, och i de 
kommunala valen kunde den som var rik få upp emot tusen röster.

Har alla samma möjligheter?

Den som tycker att enkel jämlikhet är detsamma som rättvisa är framför
allt intresserad av hur det ser ut just nu, inte vad som har hänt bakåt i 
tiden. Alla ska ha exakt lika, oavsett hur mycket arbete de har lagt ner eller 
hur duktiga, engagerade och smarta de är.

En del invänder mot det och menar att rättvisa inte är detsamma som 
att alla ska ha lika mycket och vara exakt lika. Det vore fel att tvinga fram 
ett sådant samhälle, eftersom vi föds med olika egenskaper och tycker 
att olika saker är viktiga. En del är sparsamma, andra slösaktiga, några är 
påhittiga medan andra har svårt att ta egna initiativ – och det gör att det 
uppstår skillnader.

Istället för att enbart titta på hur det är just nu bör man titta på hur 
det såg ut från början, i utgångsläget. Har alla samma rätt att utbilda sig 
och söka olika typer av jobb? Kan vem som helst starta företag?

Om alla har den friheten, oavsett kön och i vilken familj man vuxit 
upp, är slutresultatet inte det viktiga. Den som är kritisk till likhetsprinci
pen tycker inte att det är fel att den som jobbat hårt och lagt ner en massa 
tid på skolan får högre lön än den som tagit det lugnt och inte brytt sig så 
mycket om utbildning och arbete.

Är stora löneskillnader alltid orättvisa?

Samma regler
Innan en handbollsmatch spelas går det inte att avgöra vad som är ett 
rättvist slutresultat. Om domaren dömer båda lagen efter samma regler blir 
också slutresultatet rättvist.
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Meriteringsprincipen
Alla som vill kan inte bli statsminister, NHLspelare, kläddesigner eller 
läkare. Man kan förstås tänka sig att lotta ut vem som ska bli vad, men 
det skulle förmodligen inte vara speciellt populärt. Det skulle inte heller 
vara populärt om en del jobb bara gick till personer som tillhör vissa 
släkter eller till dem vars föräldrar är kända eller förmögna.

En sådan fördelning skulle många uppfatta som orättvis. Istället bör 
det vara en kombination av talang, intresse, erfarenhet och vilja – en 
persons meriter – som lägger grunden för hur han eller hon kommer att 
lyckas i framtiden.

Men det kräver i sin tur att samtliga utbildningar och jobb är öppna 
för alla som lever upp till de krav som ställs. Genom att alla är jämlika 
i den meningen att vi har samma rätt, blir också fördelningen av jobb, 
inkomster och ägande rättvis. 

Enligt meriteringsprincipen avgörs alltså sådant som yrke, inkomst, 
förmögenhet, status och makt av var och ens egen förmåga. Man får sin 
position i samhället på grund av kunskaper, begåvning, karaktär, duglig
het, erfarenhet och andra meriter.

Behovsprincipen
Inom många områden, till exempel arbetslivet, är det meriterna som av
gör vem som ska tjäna mycket pengar och vem som ska bli framgångsrik 
– det vill säga vilken position man ska få i samhället.

Men det räcker inte alltid att bara titta på människors meriter för att 
uppnå rättvisa. Saknas det platser på sjukhusen ska ju inte de som har 
lång utbildning och hög lön gå före arbetslösa, barn och pensionärer. Då 
är det istället behovet av vård som är avgörande. Enligt behovsprincipen 
får den som är allvarligast sjuk mest vård.

Det är därför den sjuke får mer vård än den som är frisk, och familjer 
med många barn får högre bostadsbidrag än barnlösa par. Ett annat ex
empel på behovsprincipen är att elever som har svårt för matematik, eller 
något annat viktigt ämne i skolan, kan få extra undervisning.

Genom att staten och kommunerna ser till att vissa får mer resurser 
än andra vill samhället utjämna skillnader. En del föds friska och har 
lätt att klara sig i skolan och i livet i övrigt. Andra har en funktionsned
sättning eller någon annan svårighet som kräver extra hjälp. Det vore 
orättvist att behandla alla exakt lika av det enkla skälet att vi inte är lika.
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Dygdeprincipen
Många tycker säkert att det är rimligt att behoven styr inom sjukvården. 
Men ibland kan det saknas tillräckliga resurser för att ta hand om alla som 
behöver vård. Det händer till och med att svårt sjuka patienter får vänta 
så länge på en operation att de hinner dö.

Är det brist på resurser så att det blir långa köer till operationer och 
annan behandling, måste man göra ett val och bestämma vem som ska få 
vård först och vem som får vänta. Ska den som är ung gå före den som är 
gammal och dement? Är det viktigare att rädda en småbarnsmamma än 
en ensamstående man?

En del menar att det i sådana lägen inte räcker med att titta på behoven, 
utan även på patientens livsstil. Konsekvensen av en sådan dygdeprincip 
skulle kunna bli att den som röker eller är alkoholist får betala sin sjuk
vård själv eller hamna sist i kön.

Som vi ser finns olika synsätt för att avgöra vad som är rättvist. Ofta an
vänds flera rättviseprinciper parallellt. Alla barn och ungdomar har rätt 
till lika mycket undervisning, enligt likhetsprincipen. Men eftersom vi 
har så olika förutsättningar får elever som behöver mest hjälp mer under
visning i vissa ämnen. Och när det är dags att sätta betyg är det enbart 
resultaten, alltså meriterna, som räknas.

 R
EF

LEKTERA

• •

Det är ofta kö till operationer 
och andra medicinska behand-
lingar. Hur ska man avgöra vem 
som ska komma först i kön 
när det gäller cancer och andra 
svåra sjukdomar?

Målet inom sjukvården är tilldela 
vård efter behov enligt behovs-
principen.
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Är frihet eller jämlikhet viktigast?

Jämför vi olika politiska åskådningar – ideologier – har de olika syn på hur ett 
rättvist samhälle ska se ut. Socialister tycker att det ska vara så små skillnader 
som möjligt när det gäller allt från inkomster och sjukvård till vad man äger. En 
socialist menar att staten – egentligen de politiker som har makten – ska styra 
mycket i samhället med hjälp av bland annat skatter och bidrag för att uppnå 
den jämlikhet man anser rättvis. En stark stat betyder samtidigt att friheten för 
enskilda människor minskar. De får helt enkelt bestämma mindre över sina liv 
och inkomster.

Liberaler är inte så intresserade av slutresultatet utan tittar framförallt på 
hur fördelningen har uppstått. Har alla samma möjlighet att gå i skola och få 
sjukvård och trygghet är det inget större problem att en del blir rika och andra 
tvingas klara sig på mindre. Alla väljer sina egna liv och har också rätt att behålla 
pengarna de tjänar. Man ska också kunna äga hus, företag och andra värdefulla 
saker – det ska staten inte lägga sig i, för då försvinner friheten. Den friheten 
gör att det kan bli relativt stora ekonomiska skillnader mellan olika personer.

1.  Vad betyder ordet merit?

2.  Hur skulle du beskriva vad en dygd är?

3.  På vilket sätt är rättvisa enligt likhetsprincipen, inte alltid 
rättvist?

4.  Ge något exempel på där resurser fördelas enligt behovs
principen.

5. Tänk dig att du är på ett tårtkalas med tre andra personer: 
 Viktor har precis avslutat sin fasta. Ragnar har vunnit maraton. 
Sara har bara pengar till mat och äter aldrig tårta annars.   
Hur fördelar du tårtan om du gör det enligt 
a.  likhetsprincipen, 
b.  meriteringsprincipen, 
c.  behovsprincipen, 
d.  dygdeprincipen?
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SAMMANFATTNING

Vad är rättvisa?

Ett exempel på orättvisa är att ungdomar får olika mycket i månadspeng 
av sina föräldrar. Det flesta har upplevt orättvisa någon gång, vet vad 
det är och framförallt hur den känns. Det finns inte någon definition på 
rättvisa som alla är överens om.

Vi är alla olika och många av dina kamrater har behov, som du kanske 
inte har. Det är ett skäl till att det inte alltid är rättvist att dela helt lika. 

Det finns också orättvisor i samhället som behöver utjämnas. Det kan 
vara kvinnor som får sämre löner än män, trots att de utför samma 
 arbete. Det kan vara svenskar som på grund av sin utländska bakgrund 
inte får möjlighet till samma arbete som svenskar med svensk bakgrund. 
När människor på det här sättet behandlas sämre på grund av kön, 
 religion, hudfärg, funktionsnedsättning eller bakgrund är det exempel 
på diskriminering i  samhället. 

Skillnader i inkomst gör att det finns stora skillnader i hur människor 
 lever. Det gäller även i Sverige, som är ett av världens rikaste länder. 
Barn till föräldrar med låga inkomster, dålig utbildning och missbruks
problem har större risk att själva hamna i samma situation. Det är ett 
resultat av vårt sociala arv. Samhället försöker på olika sätt minska effek
terna av det sociala arvet med hjälp av olika bidrag. Då fördelas pengar 
från dem som har det bättre ställt till dem som har det sämre för att 
uppnå social rättvisa. 

En del menar att om alla har samma rätt till utbildning och arbete är det 
inte orättvist om det uppstår ekonomiska skillnader. Sådana skillnader 
beror på att människor är olika och värdesätter olika saker i livet.

SA
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Olika rättviseprinciper

Det finns alltid begränsat med resurser. Det kan gälla i en familj,    
i skolan eller på ett sjukhus. 

När de resurser som finns fördelas lika, till exempel att alla på ett företag 
får samma lön, handlar det om rättvisa enligt likhetsprincipen.

Enligt meriteringsprincipen är resurserna fördelade olika beroende på 
inkomst, förmögenhet, status och makt av en persons kunskaper, begåv
ning, erfarenhet och karaktär.

När det gäller vår rätt till sjukvård är det inte meriterna som styr, utan 
behoven. Enligt behovsprincipen får den som är allvarligast sjuk mest 
vård. Om man tar hänsyn till en persons karaktär och livsstil använder 
man även dygdeprincipen.

Det finns olika sätt att bedöma vad som menas med rättvisa. Det van
liga är att flera principer används parallellt. I arbetslivet står till exempel 
 meriterna i fokus medan behoven är viktigast inom sjukvården.
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Rättvisa
1.  a. Vilken beskrivning av rättvisa passar in på: likhetsprincipen,  

meriteringsprincipen eller behovsprincipen?

b.  Vilken av beskrivningarna passar bäst in på din syn av rättvisa? 
Förklara varför.

Rättvist eller orättvist?
2.  a.  En skolklass säljer kakor till sin skolresa. De bestämmer att bara 

de som sålt alla sina kakor ska få följa med på resan.  
Rättvist eller orättvist?

b.  Ett sjukhus beslutar om att patienterna på akuten ska få komma 
in i turordning. De som var där först, ska få hjälp först. Rättvist 
eller orättvist?

c.  En kommun beslutar att alla elever får ta med egen dator till 
skolan om de vill. Rättvist eller orättvist?

 – Jag tycker rättvisa 
 är att man får vad man  
förtjänar. Har man kämpat 
hårt så ska man få mer,  
det tycker jag är rätt!

– Jag tycker att rättvisa 
 är när alla får lika mycket. 
Lika till alla – det är rättvisa 
för mig!

– Jag tycker det är mest 
rättvist att man får det  
man behöver. Rättvisa är  
när de som behöver mer 
också får mer!

 A B C
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Diskriminering
Motivera varför du tycker att följande påståenden är/inte är en form   
av diskriminering?

3.  a. Josif får inte jobbet för att han har fel utbildning.

b.  Lisa får inte tillbaka sitt jobb efter att ha varit mammaledig

c.  Två av spelarna får inte vara med i turneringen för de har ej 
betalat medlemsavgiften

d.  Tim får inte lägenheten han stått i kö för på grund av att  
han är singel.

e. En skola hänvisar alla elever med funktionshinder till andra 
skolor i kommunen på grund av lokalbrist.

Ett rättvist samhälle

4.  Att rättvisa är svårt har du säkert märkt av i många sammanhang, 
i skolan, hemma, på träningen, bland kompisar osv. Tänk då vad 
svårt det är att skapa ett rättvist samhälle!
    Politiker och människor som arbetar för stat och kommun tvingas 
fördela de resurser vi har så rättvist som möjligt. Det gör att man får 
använda sig av de olika rättviseprinciperna i olika sammanhang.

a.  Vilken rättviseprincip gäller?

1. Alla barnfamiljer i Sverige får barnbidrag.
2. De som tjänar mindre betalar mindre i skatt.
3. Yrken som kräver utbildning har oftast högre lön.
4. Gratis skolmat till alla.

b.  Är det rätt att använda sig av olika rättviseprinciper i ett 
  samhälle tycker du? Motivera ditt svar.
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