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1 Inledning 
 

”Jag tänker att när det gått så långt att medicinerna inte längre kan lindra lidandet och det uppenbart 

inte går att bota. Ja, då tänker jag att eutanasi är en utväg”, berättar Vera. ”Nej, jag är inte för 

eutanasi”, säger Pete och fortsätter, ”Jag vill inte att man kommer in en dag och säger att nu går det 

rakt utför med dig, du kommer vara sängliggande i sex veckor och du riskerar att dö. Så därför tänker 

vi låta dig dö nu istället.”1 Vera och Pete är inte påhittade. Vera och Pete finns på riktigt, och så gör 

även deras olika uppfattningar kring eutanasi. De har båda cancer och vårdas på en palliativ enhet 

eller på en canceravdelning. Deras funderingar kring eutanasi sker i skuggan av sjukdomen. 

Begreppet eutanasi kan spåras tillbaka till den grekiska antiken och har betydelsen den goda döden.2 

Det är huruvida eutanasi skall ses som hot eller möjlighet – som en god död eller inte – som denna 

framställning kretsar. Medvetet eller omedvetet artikulerar både Vera och Pete två etiska motpoler i 

frågan. Bakom Veras resonemang finns uppfattningen att en patient själv skall få bestämma, hon ger 

uttryck för den s.k. autonomiprincipen. I Petes ståndpunkt återfinns oron för det sluttande planet, 

vilket betyder att etikens gränser förskjuts och en praxis med eutanasi utan patientens samtycke 

börjar vinna legitimitet.  

 

I Sverige är aktiv eutanasi förbjudet. Detta därför att det i svensk lag är förbjudet att beröva någon 

annat livet oavsett om detta är personens vilja eller ej. Den som gör detta gör sig skyldig till mord 

eller dråp. Det betyder att en patient som Vera inte har ha rätt att begära att vårdgivaren skall bistå 

henne med att avsluta livet. Eutanasidebatten pågår här likaväl som utomlands. I flera länder i vårt 

närområde har eutanasi eller dödshjälp i någon form legaliserats (Nederländerna, Belgien, 

Luxemburg och Schweiz). Riktar vi blicken bortom Atlanten har en motsvarande utveckling skett i 

några amerikanska delstater (Montana, Washington och Oregon) samt i Kanada. Debatten förs med 

både explicita och implicita etiska fotavtryck och det finns fall som uppmärksammats i media där 

personer sökt sig utomlands för att erhålla eutanasi, enskilda riksdagsledamöter har motionerat i 

frågan,3 eutanasi är föremål för en etisk debatt i forskarsamhället såväl som inom läkarkåren. 

Huvudsakligen är det läkarassisterad eutanasi i någon form det handlar om. Med andra ord är det en 

läkare eller annan vårdpersonal som skall administrera detta. Därför är läkarna en central intressent i 

                                                
1
 Eliott J.A., Olver I.N., “Dying cancer patients talks about euthanasia”, Social Science & Medicine (2008), s. 651, 653. 

Egen översättning från engelska. 
2
 Etiska vägmärken 5. ”Eutanasi – en debattskrift”, s. 7 (Stockholm) 1992. 

3
 Flyborg, Eva. Aktiv dödshjälp. Förslag till riksdagsbeslut. motion 2008/09/So422 (2008). 

http://www.smer.se/wp-content/uploads/1992/04/Eutanasi.pdf
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eutanasifrågan och därför är diskussionen inom kåren av intresse att analysera. Och det är detta som 

föreliggande text avser göra. Men innan vi går vidare, låt oss stanna upp och mer precist definiera 

vad som menas med eutanasi.  

1.1 Eutanasi – definition 

Utifrån ett medicinskt perspektiv finns det fem varianter av eutanasi/dödshjälp: (1) aktiv eutanasi 

med patientens samtycke: vårdpersonal administrerar en dödlig dos till en svårt sjuk patient; (2) aktiv 

eutanasi utan patientens samtycke: vårdpersonal administrerar en dödlig dos till en svårt sjuk patient 

som inte är vid medvetande; (3) passiv eutanasi: livsuppehållande stöd tas bort, t.ex. en respirator; 

(4) indirekt eutanasi: vårdpersonal administrerar smärtstillande medicin i sådan dos att det inte kan 

uteslutas att en svårt sjuk patient även avlider; (5) assisterat självmord: vårdpersonal tilldelar en svårt 

sjuk patient medicin som denne själv konsumerar.4 I en svensk kontext används ofta eutanasi 

definitionen: ”[…]att då läkare avsiktligt avslutar en svårt sjuk patients liv på dennes begäran.” Denna 

definition är formulerad av Statens medicinisk-etiska råd (SMER).5 En definition som både 

eutanasiförespråkaren som eutanasimotståndaren i stort delar (s. 17, 27 i samma källa). I arbetes 

källmaterial är det framförallt den första och femte varianten som är föremål för debatt. 

1.2 Syfte 

Arbetet kommer att analysera eutanasidebatten i Läkartidningen mellan åren 2006-2016 och har tre 

syften. (1) För det första att undersöka debattens argument och vilka normativa etiska uppfattningar 

som ligger till grund för dessa ståndpunkter; (2) vidare att även kritiskt granska delar av 

argumentationen och (3) avslutningsvis vill arbetet också pröva en egen ståndpunkt i eutanasifrågan. 

1.3 Frågeställningar 

Syftets olika delar kommer att operationaliseras genom följande fyra frågeställningar: 

1. Vilka argument förs till stöd för eller kritik mot eutanasi i debatten? 

2. Vilka skilda normativa modeller ligger till grund för argumenten? 

3. Vilka invändningar kan riktas mot debattens argument? 

4. Hur bör vi i Sverige ställa oss till frågan om läkarassisterad aktiv eutanasi? 

                                                
4
 Botseas D.S., Drosou A.L, “Euthanasia: Act of Charity, or Murder?”, Hellenic Journal of Surgery 86:1 (2014), s. 1.  

5 Etiska vägmärken 5. ”Eutanasi – en debattskrift”, s. 8. Min kursivering. 

http://www.smer.se/wp-content/uploads/1992/04/Eutanasi.pdf
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1.4 Material 

Undersökningsmaterialet består av artiklar ur Läkartidningen. Materialet har sökts fram via 

tidningens elektroniska arkiv, http://www.lakartidningen.se/Sok-arkiv, med hjälp av sökordet 

eutanasi. Sökningen har gjorts för perioden 2006-01-01 till 2016-12-31. Vid något fall har även andra 

artiklar inkluderats då de varit en del av en pågående debattrunda i tidningen. I dessa fall har termen 

dödshjälp använts i artikeln och därför inte kommit med i den ursprungliga sökningen. Initialt har alla 

texterna gallrats utifrån görbarhet för detta arbete. Det vill säga, att även om ordet eutanasi 

förekommer i en text betyder det inte per automatik att texten blir relevant för denna studie. Ett 

exempel på material som gallrats kan vara bokanmälningar. Anmälan är sakligt hållen och berättar 

om bokens omfång, förtjänster och tillkortakommanden, men där finns ingen argumentation kring 

eutanasifrågan. För tydlighetens skull bör även noteras att alla som publiceras i tidningen inte är 

läkare. Här deltar även bl.a. etiker, politiker och sjukhuspräster. Läkartidningen ges ut av Svenska 

läkarförbundet. Förbundet har omkring 50 000 medlemmar.6 Utifrån ovanstående beskrivning 

omfattar studien tjugo artiklar och en majoritet av dessa uttrycker ett motstånd gällande eutanasi 

(62% argumenterar mot eutanasi och 38% argumenterar för). 

1.5 Metod 

Arbetets metod är huvudsakligen argumentationsanalytiskt med målet att identifiera de av 

författarna redovisade argumentens etiska hemort. Utifrån de teoretiska utgångspunkterna så väl 

som från insikter hämtade från tidigare forskning kommer argumenten kategoriseras. Detta kommer 

ske genom att texten bearbetas i tre olika huvudsteg, där steg ett och två kan ses som beskrivande 

medan det tredje steget har ett värderande inslag: 

1. Textens argument för eller emot eutanasi identifieras. För att möjliggöra detta måste både 
textens problemställning synliggöras likaväl som förslag på lösning, den tes som förs fram som 
respons på problemställningen (i vårt fall gällande eutanasins vara eller icke vara). 

2. De identifierade argumenten kategoriseras. Argumenten är vad artikelförfattarna lyfter fram 
till stöd för sin tes. 

3. I det avslutande steget är det dags att försöka hitta de implicita etiska premisserna eller 
principerna. I arbetet med att söka dessa kommer en rekonstruktiv tolkning att behövas. En 
sådan har som målsättning att gå ”[…] utöver vad som sägs i texten som sådan.” Men dock 
utan att gå länge än vad textens innehåll i övrigt medger.7 

                                                
6
 Svenska läkarförbundet, https://www.slf.se/Forbundet/ (2017-02-24) 

7
 Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion. Metod för teologisk forskning (Lund 2006), s. 242, 278f 

http://www.lakartidningen.se/Sok-arkiv
https://www.slf.se/Forbundet/
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I de analyserade texterna kommer de explicita argumenten som ingår i slutledningen att återfinnas. I 

den är slutsatsen att eutanasi är rätt eller fel. Analysen syftar till att rekonstruera den premiss som är 

implicit och som kan sägas utgöra ett moraliskt omdöme. Vidare får analysen inte låsa sig endast vid 

etiska argument då även argument av annan natur än dessa kan föras fram i undersöknings-

materialet. Således får analysen inte tvinga in argument i en etisk modell om stödet för detta är 

otillräckligt. Ett av arbetets syften är att även kritiskt granska några av de vanligast förekommande 

argumenten och detta som ett led i att försöka formulera en egen välgrundad etisk ståndpunkt.  Även 

denna kritiska granskning kan beskrivas som värderande. 

1.6 Teoretiska utgångspunkter 

Det är i synnerhet två normativa teoretiska utgångspunkter som är av intresse för denna 

undersökning och som skall beröras i detta avsnitt: utilitarismen och kantianismen. Därefter riktar vi 

sökarljuset mot vård- och bioetiska utgångspunkter och bl.a. hur både utilitarismen och kantianismen 

kan sägas ha influerat dessa utgångspunkter. 

1.6.1 Utilitarismen 

Kännetecknande för en handlings riktighet är alltid och endast de goda konsekvenserna handlingen 

resulterar i. Detta är utilitarismens centrala utgångspunkt. Målsättningen skall vara att uppnå största 

möjliga lycka/nytta (goda konsekvenser) jämfört med andra handlingsalternativ.8 Teorin är tilltalande 

då den ses som rationell. För vem vill inte att det skall vara så bra som möjligt? För att 

operationalisera denna teori krävs att man gör en kalkyl, en beräkning, över vilka konsekvenser en 

handling kan få och därefter välja den som bibringar mest lycka/nytta, gärna till så många som 

möjligt. I mindre komplicerade frågor är detta inte så svårt. Inför frågan om jag skall bjuda mina 

kurskamrater på teologen i Uppsala på glass blir kalkylen enkel. För mig uppstår en ekonomisk 

kostnad men för kurskamraterna (majoriteten) ökar lyckan som en konsekvens av mitt tilltag. Alltså, 

utifrån en utilitaristisk konsekvensanalys är det rätt att bjuda på glass. Låt oss istället ta en mer 

komplex fråga: var det rätt av USA att sätta in atombomber mot Japan i andra världskrigets 

slutskede? Man förstod att dessa vapen skulle utplåna hela städer och inte bara militära mål 

(reducerad lycka/nytta). Å andra sidan menade man att genom dessa vapen kunde kriget förkortas 

(ökad lycka/nytta).9 Hur skall den maximala nyttan/lyckan kunna beräknas i detta fall och vilka  

                                                
8
 Bexell, Göran; Grenholm, Carl-Henric. Teologisk etik. En introduktion (Stockholm 2005), s. 93. 

9
 Rachels, James; Rachels, Stuart. Rätt och fel. Introduktion till moralfilosofi (Lund 2009), s. 131, 133. 
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variabler skall inkluderas? Det är alltså inte alltid självklart hur vi skall mäta och jämföra intressen.  

Om vi prövar utilitarismen på frågan om eutanasi blir svaret även här kopplat till handlingens 

konsekvenser. Kommer ni ihåg Vera från inledningen? Hon tycks ge uttryck för en önskan att vid en 

vald tidpunkt får slippa lidande och smärta. Utilitarismen skulle analysera vilken möjlighet som skulle 

resultera i den bästa konsekvensen för Vera. Svaret kan alltså variera från fall till fall. Om analysen 

gav vid handen att den palliativa vården kan ombesörja adekvat smärtlindring och resulterar i en för 

situationen förbättrad livskvalitet, ja då är det rätt handling.10 Men om analysen kommer fram till att 

avsluta livet är den bättre handlingen, ja då är begäran om eutanasi det riktiga alternativet. 

Människans rätt att bestämma över sitt eget liv är viktig och det kan även inkludera rätten att 

påverka när livet skall avslutas.11 Att kategoriskt förbjuda eutanasi skulle blockera patientens 

handlingsmöjligheter och därmed försämrar möjligheten att göra det val som i det enskilda fallet 

bästa kan främja dennes intresse. Här finns olika synsätt inneboende i utilitarismen. Utifrån en 

hedonistisk uppfattning ligger fokus endast på välbefinnandet och därför betonas vikten av att 

reducera lidande och att döden då kan ses som en befrielse. Med en preferens inriktad utilitarism 

kommer fokus istället att ligga på maximal preferenstillfredsställelse och således blir betydelsen av 

just det att patienten (subjektet) själv skall få bestämma det centrala.12 

1.6.2 Kantianismen 

Den etiska modell som kanske främst ställer sig kritisk till utilitarismen är kantianismen. Den menar 

att det inte är rimligt att endast förhålla sig till en handlings konsekvenser utan att det även finns 

övergripande moraliska regler som vi måste förhålla oss till.13 En tillvaro enkom styrd av 

konsekvensberäkningar skulle leda till ett kallt kalkylerande. Är min gode vän min vän därför han/hon 

uppskattar mig som person, eller är han/hon bara min vän som resultatet av en kalkyl där jag 

förväntas bibringa min vän största möjliga glädje? Kantianismens utgångspunkt är alltså att det finns 

handlingar om är rätt eller fel per se. Dessa handlingar kan identifieras genom filosofen Immanuel 

Kants kategoriska imperativ, eller moraliska krav, som säger att: ”Handla endast efter den maxim 

genom vilken du tillika kan vilja att den blir allmän lag.”14 Eller enklare uttrycket, att ställa sig frågan:  

                                                
10

 Tännsjö, Torbjörn. Grundbok i normativ etik (Stockholm 2007), s. 28f. 
11

 Rachels, James; Rachels, Stuart, aa, s. 106. 
12

 Bexell, Göran; Grenholm, Carl-Henric, s. 96f. 
13

 Aa, s. 106. 
14

 Rachels, James; Rachels, Stuart, s. 135. 
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hur skulle det bli om alla handlade som jag nu överväger att göra? Detta kan vi kalla universaliserings-

principen.15 Vi testar den: låt oss säga att jag kommer försent till ett möte med min chef. Förseningen 

har sin grund i att jag föll offer för min fåfängliga sida och dröjde mig kvar allt för länge i en klädbutik 

som hade rea. Till chefen kan jag välja att ljuga och säga att det var förseningar i tunnelbanan och 

därför kom jag sent. Utifrån kantianismen skall jag nu fråga mig själv: hur skulle det bli om alla ljög? 

Det hade lett till att den språkliga kommunikationen hade kollapsat och slutat fungera.16 Ja, hela 

samhället hade tillslut upphör att fungera. Inga avtal skulle hållas för ingen går att lita på. Utifrån 

detta förstår jag att det är fel att ljuga för chefen och istället får jag förklara min försening utan att 

göra detta. Men kan det aldrig någonsin vara rätt att ljuga? Om mitt val att ljuga eller tala sanning 

t.ex. skulle fått resultatet att en gömd judisk familj i det nationalsocialistiska Tyskland överlevde eller 

mördades. En kritik mot kantiansimen är huruvida det är rimligt att inte beakta konsekvensen? Är det 

inte rimligt att både omfamna åsikten att det är fel att ljuga men att det under exceptionella 

situationer är försvarligt? Det kategoriska imperativet kan också formuleras på ett annat sätt, som en 

människovärdesprincip, d.v.s. att Kants imperativ kan formuleras på olika sätt. Den säger att 

människan som levande varelse är ett ändamål i sig och därför får hon aldrig nyttjas som enkom ett 

medel.17 Principen stipulerar grundsynen att vi människor är förnuftiga varelser med rationell 

förmåga och fri vilja. Det är genom dessa två attribut vi kan välja våra handlingar och väga valen 

gentemot olika handlingsregler. Låt oss även testa denna princip: minns ni hur jag bibringade 

kurskamraterna på teologen ökad lycka genom att bjuda på glass i det tidigare avsnittet? Utifrån 

människovärdesprincipen gör mina kamrater inget fel när de låter sig bjudas på glass av mig så länge 

jag av dem också ses som en jämbördig medlem (ett subjekt) i vår grupp med ett mänskligt ändamål i 

sig. Men, om jag endast ses som ett medel (ett objekt) för mina kurskamrater att tillskansa sig gratis 

glass på, ja, då strider det mot människovärdesprincipen och de handlar felaktigt.  

I eutanasifrågan ställer sig kantianismen avvisande. Dess apologeter menar att döda en människa inte 

kan bli allmän lag. Skulle det bli lagligt att begära och utföra eutanasi skulle detta vara en reducering 

av människovärdet.18 Utifrån människovärdesprincipen ställer man sig avvisande då mänskligheten 

nyttjas som medel för att avsluta livet. Vidare stöter man på patrull vad det gäller  

                                                
15

 Bexell, Göran; Grenholm, Carl-Henric, s. 109. 
16

 Tännsjö, Torbjörn, Grundbok i normativ etik s. 62. 
17

 Bexell, Göran; Grenholm, Carl-Henric, s. 110. 
18

 Aa. Samt: Sundqvist, Roland; Östlund, Arvid. Om eutanasi. Kan dödshjälp utgöra en omvårdnadsåtgärd i palliativ vård? 
(Uppsala universitet VT 2011), s. 16. 
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universaliseringsprincipen, då det inte kan upphöjas till allmän lag att alltid vilja dö eller bli dödad när 

ett lidande infinner sig. I debatten kan detta synsätt bl.a. kopplas till uppfattningen om det sluttande 

planet, d.v.s. att den etiska gränsen förskjuts och med detta finns ökad risk för ofrivillig eutanasi för 

svaga och kostnadskrävande grupper. En oro som vi möte hos cancersjuka Pete i inledningen. 

1.6.3 Vård- och bioetiska utgångspunkter 

Ett grunddokument för vårdetiska utgångspunkter är den Hippokratiska eden. Hippokrates levde 

omkring 460-380 f.Kr. och har fått epitetet läkekonstens fader. För vårt arbete är det ett par delar av 

eden som är av särskilt intresse.  

 ”Jag skall inte ge någon dödligt gift, om man ber mig göra det, och inte ge råd till sådant”. 

 ”I alla hus jag besöker skall jag träda in för att gagna de sjuka, och aldrig medvetet göra någon 
skada eller orätt […].”19 

Den första av de två punkten är en moralisk regel gällande eutanasi. För sin samtid bröt den troligen 

med praxis. Grunduppfattningen då var att den som upplevde sig sakna livsglädje, led av svår 

sjukdom, eller inte bidrog i samhällslivet hade rätt att ta livet av sig. Då läkarna satt inne med 

kunskaper om giftiga substanser föll det på deras lott att tillhanda giftet. Även den andra punkten är 

en moralisk regel, i fokus skall den enskilda patienten vara. I detta finns därmed ett inslag av altruism, 

det som är det bästa för patienten måste inte vara det bästa för t.ex. läkarens ekonomi och vid en 

dylik situation är det alltså alltid patientens välbefinnande som skall prioriteras.20  

I den västerländska vården har fyra vårdprinciper fått stort genomslag under 1900-talet:21  

(1) autonomiprincipen handlar om en patients rätt till självbestämmande. Det betyder att han/hon 

har rätt att tacka ja eller nej till en föreslagen behandlig. Det ställer också krav på vården att i största 

möjliga mån delge en patient korrekt information för ett informerat beslut. (2) Skadeprincipen syftar 

på att vården inte får åsamka patienten skada, d.v.s. en negativ princip för att utesluta skadliga 

handlingar. Den tredje principen är (3) godhetsprincipen som stipulerar att vårdens mål alltid skall 

vara att göra gott för patienten. Här möter vi en positiv princip som dock inte får övergå i en 

paternalism som kortsluter den första principen. Den sista principen är (4) rättviseprincipen och 

                                                
19

 Sundström, Per. Sjukvårdens etiska grund (Göteborg 1997), s. 25-27. 
20

 Aa, s. 29-31. 
21

 Beauchamp Tom L., Childress, James F. Principles of Biomedical Ethics (New York 2009), kapitel 4-7. En lättillgänglig 
svensk version finns hos: Jersild PC. Medicinsk etik i fickformat (kan laddas ned gratis via denna webbadress: 
https://www.slf.se/Pages/50083/Etik_i_fickformat.pdf ), s. 25f. Dokumentet saknar datering.  

https://www.slf.se/Pages/50083/Etik_i_fickformat.pdf
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förenklat säger den att vården skall prioritera den sjukaste patienten först. Men principen går också 

att sätta i ett större samhällerligt perspektiv gällande rättvis tillgång till sjukvård i sig. Vid en första 

anblick ter sig dessa utgångspunkter som oproblematiska men principerna kan krocka med varandra.  

Låt säga att författaren till detta arbete smittar läsarens dator med ett datavirus som gör att datorns 

filer går om intet och att datorn är bortom all räddning. Få skulle nog välja att tycka synd om den 

förstörda datorn. Fler skulle känna sympatier för datorns ägare. Låt oss ta exemplet ett steg till: 

författaren till detta arbete förgiftar istället läsarens hund som dör. Nu skulle antagligen de flesta 

känna sympati och medlidande med både hunden och dess ägare. Det är inget konstigt i denna 

skillnad då de flesta av oss ser hunden som ett levande subjekt och datorn endast som ett dött 

objekt. Hunden har en högre etiskt status än datorn. Efter denna uppvärmning gör vi det nu 

krångligare. En hjärndöd kvinna är också gravid, hennes biologiska funktioner upprätthålls därför 

mekaniskt. Normalt är det inte troligt att vården skulle upprätthålla de biologiska funktionerna på en 

hjärndöd patient. Vidare har kvinnan uttryckligen deklarerat att hon inte vill hållas vid liv med 

respiratorvård. Knäckfrågan här blir alltså huruvida den hjärndöda kvinnan eller det ofödda barnet 

har den högre statusen? Är det rätt att hålla biologiskt liv i kvinnan mot hennes uttryckliga vilja? Å 

andra sidan har även det ofödda barnet en etisk status.22 Autonomiprincipen utmanas då den 

hjärndöda kvinnans självbestämmande utmanas. Men hur är det med fostrets autonomi? Även 

godhetsprincipen utmanas. Vad är det goda att göra och för vilken av de två patienterna? Detta har 

inte varit en fullödig presentation av vård- och bioetiska grundprinciper utan snarare en övergripande 

presentation. 

1.6.4 Konklusion 

En konklusion att dra av de fyra vårdetiska principerna är att de kopplar tillbaka till både utilitarismen 

och kantiansimen. Godhets- och skadeprincipen pekar tillbaka på utilitaristiska utgångspunkter. Att 

vården skall göra väl avvägda vårdval och i dessa undvika att skada men eftersträva det goda. 

Patientens autonomi och rättviseprincipen har kantianska rötter. En patient får inte användas som 

medel för att uppnå något. Ett extremt exempel skulle vara att en för samhället mindre ekonomiskt 

värdefulla invånare förvägras kostsam vård då det inte är samhällsekonomiskt lönsamt sätta in detta. 

Med andra ord finns en etisk spänning mellan utilitarismen och kantiansimen inbyggd i de fyra 

vårdprinciperna. Det betyder att det finns tre teoretiska utgångspunkter att förhålla sig till.  

                                                
22

 Beauchamp Tom L., Childress, James F., s. 65f. 
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 Utilitarismen – rätt handling är den som medför de maximalt goda konsekvenserna. 

 Kantianismen – en rätt handling är en sådan som utförs utifrån en maxim som kan godtas av 
det kategoriska imperativet. 

 En kombination av båda ovannämnda utifrån vård- och bioetiska utgångspunkter som bl.a. 
torgförs av Beauchamp och Childress. 

När det gäller ansatsen att formulera en egen ståndpunkt görs detta utifrån dessa utgångspunkter.  

1.7 Forskningsöversikt 

Eutanasifrågan växer i betydelse under andra hälften av 1900-talet och detta sker framförallt i länder 

som har en välutbyggd vårdapparat, en befolkning där medellivslängden passerat sjuttio år, där 

kroniska och generativa sjukdomar blir en vanligare dödsorsak, och där det finns ett bejakade av 

patienters rätt samt medbestämmande gällande den egna vården. Patienterna har också börjat ställa 

krav på vården. ”[I]ndividuals expect that the medical profession will ensure a comfortable death”.23 

Forskningsläget är till sin karaktär en pågående filosofisk debatt kring eutanasi där deltagarna utifrån 

sina normativa utgångspunkter landar antingen i slutsatsen att eutanasi skall tillåtas eller att det är 

något som staten aldrig kan sanktionera. I kapitel två presenteras några bidrag ur denna debatt. 

1.8 Arbetets disposition 

Efter detta inledande kapitel görs i det nästkommande kapitlet en presentation av den filosofiska 

debatten om eutanasi. I det tredje kapitlet analyseras debatten som förts i Läkartidningen mellan 

åren 2006-2016. Under det fjärde kapitlet mejslas en egen ståndpunkt fram. I det femte kapitlet görs 

en sammanfattning samt en ansats att lyfta blicken mot framtiden. 

  

                                                
23

 Eliott J.A., Olver I.N., s. 647. 
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2 Den filosofiska debatten om eutanasi 

Eutanasifrågan är välbeforskad och föremål för fortsatt etisk forskning och debatt. Detta avsnitt har 

därför inte möjlighet att vara heltäckande.  

Ett standardverk inom bioetiken är Principles of Biomedical Ethics. Verket har en bred ansats och tar 

bl.a. upp frågor gällande moraliska principer, teoretiska så väl som metodologiska ansatser med 

explicita exempel hämtade från vårdsituationer. Utifrån våra utgångspunkter är det av intresse att 

lyfta fram några resonemang ur detta verk: 

 Det är inte meningsfullt att göra en distinktion mellan att döda och låta dö. Att döda är en 
medveten (aktiv) handling som får den direkta konsekvensen att patienten avlider. Att låta dö 
är att medvetet avstå en handling i syfte att en skada/sjukdom leder till döden. Att dra en 
tydlig etisk gräns mellan dem båda är svårt. Att säga att döda är generellt fel och att låta dö är 
fel ibland skapar ingen tydlighet utan är kopplade till enskilda fall.24 
  

 Författarna tar risken för det sluttande planet på allvar. Det vill säga att eutanasi skulle 
förskjuta de etiska fyrbåkarna så att det drabbar i synnerhet svaga, marginaliserade och 
vårdkrävande patientgrupper. De vänder blicken mot delstaten Oregon och konstaterar att: 
”There is no evidence that any patient has died other than in accordance with his or her own 
wishes.”25 Antalet patienter som väljer att avsluta livet är på ungefär samma nivå varje år. 
Vanligast är att vita patienter med höge utbildning begär assistans med att avsluta livet. Men 
kan man dra generella slutsatser av dessa erfarenheter? Här är författarna mer försiktiga.  
 

 Skall en patient ha rätt att begära och få hjälp att dö? Ja, säger författarna. I annat fall hamnar 
både patienten och vårdpersonalen i en märklig etisk situation. Om patienten erhåller 
livsuppehållande behandling har denne rätt att tacka nej till detta och på så sätt avlida. Men 
om patienten inte erhåller sådan behandling kan vården inte bistå önskan. För patienten blir 
då valet att t.ex. avstå näring och vätska och på detta vis avsluta livet (men under längre tid 
och större lidande). Med författarnas egna ord: ”[…]causing death is not always an evil act.”26 

I boken The End of Life: Euthanasia and Morality tar författaren James Rachels sig an döden i 

allmänhet och eutanasi i synnerhet. Hans utgångspunkt är distinktionen mellan att vara vid liv (ett 

biologiskt tillstånd) och att ha ett liv (ett intellektuellt, socialt och kognitivt tillstånd). Döden är något 

ont därför att den som dör berövas möjligheten att utveckla sina förmågor, förhoppningar och 

ambitioner. Vidare påverkar det andras liv som därmed blir ofullständiga.27 Rachels tar sin 

argumentation vidare genom att ifrågasätta om det är någon moralisk skillnad mellan aktiv och passiv 

dödshjälp. Nej, menar författaren, det handlar i grunden om skillnaden mellan ”[…) killing people, on 

                                                
24

 Beauchamp Tom L., Childress, James F., s. 173f. 
25

 Aa, s. 177-180. 
26

 Aa, s.180f. 
27

 Rachels, James. The End of Life: Euthanasia and Morality (Oxford 1986), s. 5, 59. 
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one hand, and mearly letting people die on the other:”28 Konsekvensen av detta blir att om man 

moraliskt accepterar det ena accepterar man också det andra, hävdar Rachels då konsekvensen går 

att förutse i båda fallen. Slutsatsen blir att Rachels landar i uppfattningen att eutanasi är moraliskt 

acceptabelt. Utifrån ett lidande perspektiv kan faktiskt passiv dödshjälp komma att förlänga 

patientens lidande. För att inte onödigt förlänga detta för en patient är Rachels kritisk till 

tidskrävande beslutsprocesser kring eutanasi. I bokens avslutande del argumenterar han för att en 

väg att underlätta processen juridiskt skulle vara att rättsligt jämställa eutanasi med nödvärn. Det vill 

säga, att skulle en läkare ställas inför rätta efter att ha utfört eutanasi skulle denna via läkare-patient-

dokumentation frias utifrån samma premisser som gäller för nödvärnsrätten, men då som ett 

barmhärtighetsperspektiv.29 

I Jonathan Glovers Causing Death and Saving Lives tar sig författaren an moraliska frågeställningar 

kring liv och död.30 Två argument för att det är fel att döda är (1) dels att det är fel att förstöra ett liv 

som är värt att leva, (2) och dels att det också är fel att döda någon som vill leva. De flesta har 

moraliska invändningar mot att döda, men svårare att försvara ståndpunkten när den prövas i ett 

konkret sammanhang. Med andra ord är det få som kan upprätthålla en absolut pacifism. Och bidrar 

vi alla inte till att döda, indirekt, när vi lägger pengar på egna nöjen istället för att donera dem till 

livräddande välgörenhet? Finns det någon moralisk skillnad mellan sådant indirekt dödande och att 

direkt döda, utmanar Glover oss.31 Innan vi går in på eutanasifrågan låt oss stanna upp ett ögonblick 

vid Glovers syn på självmord. Att ta sitt eget liv är inte olagligt, i många fall är det givetvis beklagligt 

när det sker. Men vi får inte heller förbise att individens beslut att begå självmord i vissa fall kan vara 

rationellt utifrån just hans/hennes livssituation och bedömning av sin framtid.32 Det är med denna 

utgångspunkt som författaren förhåller sig till eutanasi: hur skall man ställa sig när en individ som 

utifrån en rationell och rimlig bedömning av framtidsutsikterna vill avsluta sitt liv men inte har den 

praktiska förmågan? Att förvägra hjälp skulle vara att åsidosätta individens självbestämmande över 

sitt eget liv så väl som död. Men en förutsättning för detta slags bistånd är att det finns en sådan 

rationell och rimlig bedömning – där alltså godtycke kan uteslutas – från patientens sida.33 

                                                
28

 Aa, s .107. 
29

 Aa, s. 182-187. I boken resonerar Rachels även kring hur anglosaxisk rättsordning fungerar när han landar i detta 
förslag. Detta mer juridiska resonemang väljer jag att utelämna. 
30

 Här ligger fokus på de delar som har bäring på detta arbetes syfte och frågeställningar. 
31

 Glover, Jonathan. Causing Death and Saving Lives (London 1990), s. 19, 54, 113. 
32

 Aa, s. 180f. 
33

 Aa, s. 188. 
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[V]oluntary euthanasia is justified in those cases where we know that the 
person would commit suicide if he could, and where we believe that conditions 
that would make it right to allow or assist a suicide are satisfied.34 

Medlidande är ett argument som eutanasiförespråkare framför. Men det är ett märkligt medlidande, 

att ta död på den som lider istället för att lindra lidandet, argumenterar Bill Muehlenberg i antologin 

Opposing Viewpoints. Euthanasia. I kontrast till tidigare ståndpunkter vi mött hävdar Muehlenberg 

att det är en skillnad mellan att döda och att låta dö. Det förstnämnda är mord/dråp och det andra 

att låta naturen ha sin gång, d.v.s. en naturlig död. Här finns en tydlig skillnad mellan aktiv och passiv 

dödshjälp. En patients önskan att dö kan vården tillgodose genom den naturliga vägen att avstå från 

behandling och vårdinsatser.35 

I samma antologi argumenterar Brendan O’Neill att lagstiftaren i och för sig inte skall legalisera 

eutanasi men istället medvetet vända bort blicken från fenomenet. Skriftställaren hävdar att eutanasi 

är en privat familjeangelägenhet (där patient, familjen och läkare är de centrala intressenterna) och 

inte något som skall ske i det offentliga. 

The humane thing to do is to leave acts of mercy killings in private – yes, 
behind closed doors – where they belong and where they can be carried out in 
a properly human fashion.36 

Låt oss nu vända blicken mot den svenska kontexten. I debattboken Det icke förhandlingsbara finns 

texter och intervjuer samlade som har det gemensamt att de ställer sig kritiska till legaliserad 

eutanasi. De medverkande är filosofer, debattörer, politiker och läkare. Låt oss ur denna samling lyfta 

fram Mikaela Luthmans bidrag ”Dödshjälp eller palliativ vård?” Med avstamp i Hippokrates ed 

förklarar författaren att vårdens uppgift inte är att döda och att en sådan uppgift är utesluten oavsett 

individens önskan eller smärtans omfattning. Alternativet till eutanasi är istället en god palliativ vård 

som ser utöver det rent medicinska behoven. I den palliativa vården inkluderas t.ex. även 

psykologiska och existentiella perspektiv. ”Den palliativa vårens uppgift är att göra önskan om 

dödshjälp ointressant genom att ge en god död.”37 Luthman förnekar inte att det finns brister i den 

palliativa vården men understryker även att god palliativ vård erbjuds på många platser. Att dö en 

                                                
34

 Aa, s. 185. 
35

 Muehlenberg, Bill. ”Euthanasia Should not Be Legal”, ur Opposing Viewpoints. Euthanasia  
(Farmington Hills 2015), s. 33f. 
36

 O’Neill, Brendan. ”Euthanasia Should Be Illegal but Tacitly Permitted”, ur Opposing Viewpoints. Euthanasia  
(Farmington Hills 2015), s. 43. 
37

 Luthman, Mikaela. ”Dödshjälp eller palliativ vård?”, ur Det icke förhandlingsbara (Stockholm 2011), s. 102, 104 (citat). 
När boken utgavs var Luthman överläkare i palliativ vård. 
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smärtsam död är något som oroar många och möjligheten att undfly detta är ett argument som 

eutanasins förespråkare lyfter fram. Långvarig och svår smärta bryter ned kroppen fysiskt som 

psykiskt och måste därför reduceras i största möjliga mån.38 Mycket av smärtbehandlingen sker med 

hjälp av morfin och Luthman menar att det förekommer fördomar och missuppfattningar mot just 

morfinet från patienter såväl som anhöriga. Några av dessa tar författaren upp och kan dementera. 

Andra bekräftas, förklaras och sätts i ett perspektiv. Konklusionen blir att morfin är ett både 

välbeprövat och välfungerande vid smärtlindring under förutsättning att det görs på ett klokt och 

riktigt sätt. Men vad gör man med den smärta som inte kan motas med t.ex. morfin? I de extrema 

fallen finns då möjligheten att söva patienten. Men ”[m]ed god palliativ vård kan den överväldigande 

majoriteten av döende patienter bli så gott som helt smärtfria”.39 Och här menar Luthman att 

alternativet till eutanasin finns. Att ta bort smärtan så mycket som möjligt, låt naturen ha sin gång 

och att inte medicinera i onödan är modellen för det goda avslutet. Genom att inte välja eutanasins 

genväg får patienten även tid och möjlighet att komma till insikt och att acceptera vad som väntar. 

Något som kan vara av stor betydelse för den döende likaväl som anhöriga.40 

En flitig debattör i etiska frågor är Torbjörn Tännsjö och så även i eutanasifrågan. I boken Du skall 

understundom dräpa! behandlas döden i olika sammanhang och utifrån olika etiska traditioner. 

Grunduppfattningen att man inte skall döda är på det hela taget okontroversiell. Men till detta är det 

inte orimligt att dödande under vissa mycket specifika situationer är moraliskt försvarbart. Med 

avstamp i detta grundantagande närmar sig Tännsjö först frågan om självmord och menar att detta i 

mycket specifika situationer är en acceptabel handling. 

Jag tycker själv att det är uppenbart att det kan finnas liv, eller delar av liv, som 
inte är värda att upplevas, ja, som är så beskaffade att det vore långt bättre att 
slippa. Det är inte heller särskilt långsökt att tänka sig att det kan finnas 
situationer där man inte skadar någon annans intressen genom att ta sitt liv.41 

Denna syn på självmord tar författaren även med sig i uppfattningen om eutanasi, d.v.s. att svårt 

plågande och döende patienter skall om de så önskar få möjligheten avsluta sitt liv och på så vis 

undfly ett förlängt lidande mot ett oundvikligt slut. Av framställningen förstår man att denna syn 

även bottnar i upplevelsen av sin egen fars långa lidande och död. Vidare ifrågasätter Tännsjö 

huruvida det är rimligt att diskutera skillnaden mellan aktiv och passiv dödshjälp. I teorin går en 

                                                
38

 Aa, s. 105f. 
39

 Aa, s. 108. 
40

 Aa, s. 111, 116. 
41

 Tännsjö, Torbjörn. Du skall understundom dräpa! (Stockholm 2001), s. 43. 
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definition att upprätthålla men det är mer problematiskt i praktiken. För handlar det inte i slutändan 

om uppsåtet och tankarna är hos den person som genomför handlingen som leder till döden? En 

läkare som ordinerar en hög dos morfin i syfte att smärtlindra har insikten om att den ordinerade 

dosen även resulterar i att patienten kommer att somna in för gott. Hur skall omgivningen 

(patientens anhöriga, kollegor) med säkerhet kunna bedöma läkarens motiv?42  

Ett bidrag i den svenska eutanasidebatten är Statens medicinsk-etiska råd som har utgivit Etiska 

vägmärken 5, ”Eutanasi – en debattskrift”. Skriften är en antologi där både kritiker och förespråkare 

medvekar. Ur detta arbete lyfter vi fram Erwin Bischofsbergers bidrag ”Rätten till en värdig död”. 

Bischofsberger tillhör eutanasikritikerna och i sin text presenterar han vanliga argument från 

förespråkarnas perspektiv och framför sin kritik mot dessa argument. Låt oss lyfta fram några av 

dessa. Autonomiprincipen ser författaren som problematisk när det kommer till eutanasifrågan. Han 

menar att autonomin ändå har gränser och att dödshjälp är bortom denna. Dels omfattar inte 

principen rätten att kräva en explicit vårdinsats och att också få denna, och dels kräver eutanasi att 

andra är delaktiga i genomförandet, t.ex. vårdpersonal. Med andra ord blir alltså fler personer än 

patienten nu inblandande.43 Patientens autonomi gör inte honom/henne fullständigt partikulära 

visavi sitt vårdsammanhang. Förespråkare pekar även på godhetsprincipen och menar att genom 

eutanasi kan vården göra detta då en lidande patient befrias från smärta och lidande. Precis som 

Luthman tidigare argumenterat, menar Bischofsberger att den moderna sjukvården skall kunna lindra 

den outhärdliga smärtan. Argumentet tas ytterligare ett steg när han torgför uppfattningen att en 

lagstiftning kring eutanasi kan ses som överflödig då kunskapen och metoderna för smärtbehandling 

gjort stora landvinningar. Att abrupt avsluta patientens liv berövar honom/henne möjligheten att 

reflektera och konkludera sitt liv, att söka efter det som givit det mening.  

Mitt i det fysiologiska sönderfallet kan patienten hinna ikapp sig själv. Hos 
många skulle denna tid av emotionell och andlig tillväxt ha gått förlorad genom 
eutanasi.44 

Författaren ifrågasätter om eutanasi kan ses som det mest goda att erbjuda. Istället är det just 

godhetsprincipen som leder oss ut på det sluttande planet. Det går inte att utesluta risken att vården 

kan börja använda godhetsargumentet som en genväg för att lindra lidande genom eutanasi istället 

för att sätta in erforderliga men mer krävande palliativa insatser. Godheten riskerar att förvandlas till 

                                                
42

 Aa, s. 47. 
43

 Bischofsberger, Erwin. ”Rätten till en värdig död” ur Etiska vägmärken 5. ”Eutanasi – en debattskrift”, s. 29 
44

 Aa, s. 31. 

http://www.smer.se/wp-content/uploads/1992/04/Eutanasi.pdf
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ett okontrollerat godtycke. Avslutningsvis reflekterar Bischofsberger över vad som ligger bakom 

önskan att möjliggöra eutanasi. Han landar i tanken att det är kopplat till vår djupa oro för döden och 

att de som förespråkar eutanasi ser detta som ett verktyg för att försöka ta kontroll över sin död 

likaväl som sin oro inför den.45  

2.1 Konklusion av den filosofiska debatten 

Vilka konklusioner kan dras utifrån denna filosofiska debatt? Tre ståndpunkter framträder i relief:  

(1) eutanasins förespråkare lägger tyngdpunkten på patientens autonomi, rätten att själv få påverka 

den vård han/hon erhåller, och att denna autonomi alltså går så pass långt att det även inkluderar 

rätten att få hjälp med att avsluta livet. (2) motståndarna till eutanasi pekar på risken för det 

sluttande planet. Att den tillsynes barmhärtiga gärningen leder till ökad risk för godtycklighet och 

därmed större risk att ofrivillig eutanasi börjar utföras. Istället ses en fortsatt utveckling av den 

palliativa vården som en bättre väg gå för att reducera smärta och lidande. (3) Befrielsen från lidande 

är ett tema som finns hos både tillskyndare och kritiker. Förespråkarna ser eutanasi som ett redskap 

för att befria från lidande, medan motståndarna alltså lyfter fram den palliativa vården som den enda 

acceptabla metoden. Det råder med andra ord en samsyn vad gäller vårdens målsättning men inte 

gällande vårdens metoder. 

  

                                                
45

 Aa, s. 32, 35. 
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3 Debatten i Läkartidningen mellan åren 2006-2016 

Framställningen kommer att grupperas i tre sektioner: (1) argument till stöd för och argument mot 

eutanasi, (2) hur dessa argument kan kopplas till normativa etiska positioner, (3) en kritisk granskning 

av tre av de dominerande argumenten. 

3.1 Argument för och emot eutanasi 

Låt oss börja med att se vilka argument som lyfts fram av förespråkare samt kritiker till eutanasi. 

Argument för eutanasi 

Som nämndes i kapitlen 1.4 är det en mindre del av materialet som uttrycker stöd för eutanasi (38%). 

I detta kapitel skall vi titta närmare på de argument som lyfts fram. Arbetet har resulterat i fem 

huvudsakliga argumentationskategorier och dessa är: patientens autonomi, den goda vården, 

organisation, juridiska och politiska aspekter, och den egna erfarenheten.  

I kategorin patientens autonomi återfinns debattörer som stöder eutanasi utifrån uppfattningen att 

patienten skall ha rätt att påverka sin vård även vid livets slut. Detta ger bl.a. SMER:s representanter 

uttryck för i debatten när de skriver: 

[…] att det är hög tid att det är den lidande och döende människan själv som 
måste få ha sista ordet och därmed ett avgörande inflytande över slutskedet  
i sitt liv.46  

Argumenten rörande den goda vården hos eutanasiförespråkarna torgför uppfattningen att detta 

även bör omfatta möjligheten att få avsluta sitt liv. Detta bl.a. för att reducera risken att vården, om 

än med goda föresatser, förlänger lidandet för patienten. Möjligheten till eutanasi ser således 

förespråkarna som ett verktyg som borde inkluderas i den verktygslåda en god vård måste vara 

utrustad med. Inom den palliativa vården görs också misstag och det förekommer att patienter lider 

längre än nödvändigt. ”Även med den bästa palliativa vård kan inte alla döende garanteras tillräcklig 

hjälp.”,47 argumenterar två debattörer. Förespråkarna ser inte någon risk för att den palliativa vården 

skall nedprioriteras om dörren öppnas för eutanasi.  

Organisatoriska argument kan exempelvis lyfta fram att eutanasi utförd av vårdpersonal ökar 

                                                
46

 Brattgård, Daniel; Lynöe, Niels; Westerholm, Barbro, ”Den lidande och döende människan måste själv få sista ordet”,  
ur Läkartidningen #11 2007 volym 106, s. 794ff. 
47

 Bergström, Staffan; Jersild, P C, ”Att ta på allvar: det självvalda livslutet”, ur Läkartidningen #32-33 2015. 
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säkerheten samtidigt som patienter utan egen möjlighet att konsumera drogen inte blir 

exkluderade.48  

Inom de juridiska argumenten påpekar en debattör att den förändrade abortlagstiftningen (år 1975) 

ledde till etiskt nytänkande, så borde fallet även kunna vara med eutanasi. För både abort- och 

eutanasifrågan är ”[…] avhängiga av förmågan till nytänkande även inom den etiska sektorn i takt 

med förändringar i vårt samhälle”.49 Det är även via juridiken som risken för det sluttande planet kan 

undvikas. För i en utvecklas rättsstat är det lagstiftning som sätter gränser för vad vi får och inte får 

göra.50 Detta gäller för vården precis som övriga samhället.  

Hos förespråkarna finns några uttryck för argument kopplat till den personliga erfarenheten. Ett 

exempel är läkaren Ulf Ljungblads artikel om sin egen ALS-diagnos, där författaren bl.a. kritiserar sina 

eutanasikritiska kollegor med orden: ”Ni har ingen yttranderätt förrän ni fått ALS”.51 

Eutanasiförespråkarnas argument kan sammanfattas i nedanstående tabell. 

Patientens autonomi Den goda vården Organisation Juridik & politik Den egna 
erfarenheten 

Ett moget 
övervägande skall 
kunna göras av 
patienten. Om detta 
landar i önskan om 
eutanasi skall 
patientens vilja 
bejakas. 

Risken finns att en 
patient snarare skadas 
mer av att förvägras 
möjligheten att avsluta 
ett liv med outhärdlig 
smärta. 

En välutvecklad 
palliativ vård är en 
garant för att inte kliva 
ut på det sluttande 
planet, alltså ingen 
motsättning mellan 
eutanasi och palliativ 
vård. 

I en fungerande rättstat 
skall lagstiftaren kunna 
sätta gränserna som 
undviker det sluttande 
planet. 

Artikelförfattare 
har själv upplevt 
att behöva neka 
svårt sjuka 
patienter 
dödshjälp och 
istället förlängt 
deras lidande. 

Beslutsföra patienter 
måste ha möjligheten 
att påverka sin vård 
även inför döden. 

Dagens medicinska 
möjligheter leder ibland 
till en förlängning av 
patientens lidande. 
Medicinska ingrepp 
riskerar blir till 
mänskliga övergrepp. 

Även inom läkarkåren 
finns en rädsla för 
döden och därför vill 
många skjuta ifrån sig 
problematiken. 

Abortlagstiftningen 
ledde till ett förändrat 
synsätt som ledde till 
etiskt nytänkande, så 
borde fallet även kunna 
vara med eutanasi. 

Läkare som är 
emot eutanasi bör 
inte yttra sig 
förrän de själva 
fått upplevt ALS. 
Artikelförfattaren 
har själv ALS. 

Den döende 
människans egen 
situation måste tas på 
allvar, och då även att 

Möjligheten till 
eutanasi kan fungera 
som trygghet skapande 
för patienter med 

Aktiv dödshjälp har 
fördelen att det kan 
inkludera patienter 
som inte själva kan ta 

Rätten till liv får inte 
förväxlas med en plikt 
att hålla sig vid liv. 

 

                                                
48

 Aa. 
49

 Hallén, Acke, ”Legalisering av den självklara rätten att bestämma över sitt liv”, ur Läkartidningen #11 2009  
volym 106, s. 793f. 
50

 Brattgård, Daniel; Lynöe, Niels; Westerholm, Barbro, ”Medicinsk-etiska rådets förslag ingen kapitulation”, ur 
Läkartidningen #4 2009 volym 106, s. 170. 
51

 Ljungblad, Ulf, ”Från offpiståkning till rullstol på 1,5 år”, ur Läkartidningen, 2014-11-06. 
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henne rätten att ha 
inflytande över vården 
i slutet av livet. 

rädsla inför 
dödsprocessen. 

drogen. Med 
vårdpersonal när-
varande ökar också 
säkerheten. 

Vid självvald eutanasi 
står en varelse i 
centrum, patienten 
och ingen annan. 

Även i den palliativa 
vården görs miss-
lyckanden och alla får 
inte en anständig död. 

 Mer kunskap behövs 
kring terminal sedering52 
och läkarassisterat 
självmord då båda i 
princip är tillåtna i dag. 

 

Självmord skall ej vara 
den enda lösningen 
för att avsluta svårt 
lidande. 

    

Argument mot eutanasi 

Som nämndes i kapitlen 1.4 är det en majoritet av materialet som uttrycker ett motstånd mot 

eutanasi (62%). I detta kapitel skall vi titta närmare på de argument som lyfts fram. Arbetet har 

resulterat i sju argumentationskategorier och dessa är: det sluttande planet, målkonflikter, felaktiga 

beslut, organisation, den goda vården, juridiska och politiska aspekter och ekonomiska argument.  

Som redan berörts i framställningen är det sluttande planet en vanligt förekommande kategori av 

argument. I debatten beskrivs hur det i Nederländerna förekommit dödshjälp till patienter där det 

inte finns en formell begäran om detta. Vidare att i Oregon har det skett en ökning av de läkar-

assisterade självmorden och hur läkemedelsförskrivning har skett efter en patient-läkarrelation som 

understiger en vecka.  

Situationen i Orgon kan därför mycket väl gå i den holländska riktningen, där 
det under en låg period gradvis utvecklades en praxis av okontrollerad läkar-
assisterade självmord/eutanasi på grund av att man avstod från att vidta legala 
aktioner när sådana fall upptäcktes.53 

Argument i den ekonomisk kategori kopplas även till det sluttande planet. En etisk och juridisk 

förflyttning till förmån för eutanasi i kombination med en ansträngd samhällsekonomi utgör en farlig 

kombination vilket ytterligare ökar risken för ett steg ut på det sluttande planet.54 Kopplat till detta är 

en diskussion om indikationsglidning. Till det sluttande planet hör också en oro för att en utbredd 

acceptans för eutanasi kan leda till att patienter begär detta för att det inte vill vara anhöriga 

                                                
52

 Terminal sedering betyder att en patient antingen hålls helt nersövd den sista tiden fram till döden eller blir väckt med 
viss regelbundenhet. Metoden syftar till att smärt- och ångestbefria patienten. 
53

 Andersson, Roland, ”Vilseledande argumentation från Statens medicinsk-etiska råd”, ur Läkartidningen #11 2009  
volym 106, s. 790f. 
54

 Isacsson, Göran, ”Sluttande planet oundvikligt”, ur Läkartidningen #11 2009 volym 106, s. 791f. 
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till last snarare än medicinska orsaker.55 Vidare görs även kopplingar till risken för att en politisk 

utveckling i mer auktoritär högerextrem inriktning med förändrad människosyn som följd, och att 

detta bidrar till att göra det sluttande planet oundvikligt (argument rörande juridik och politik). ”På 

flera håll i Europa finns högerextrema partier, med svaga demokratiska instinkter, representerade i 

regeringsmakten […]”.56 Redan idag har svenska staten på sitt samvete åsiktsregistrering, utlämnande 

av personer till den amerikanska Bush-administrationen. Eutanasiförespråkarna ses som historielösa 

både vad gäller omvärlden och hemmavid. Det finns inga garantier för att historien om rättsosäkra 

regimer inte upprepar sig.57 

Argument gällande risken för målkonflikter inom vården lyfts också fram. Skall en patients behov eller 

önskemål vara det styrande i vårdplaneringen, frågar man sig? På samma tema argumenteras för 

risken att vården går från att vara en verksamhet som drivs utifrån vetenskap och beprövad metod till 

att istället bedriva patientbeställd vård.58 Och hur går det med nollvisionen rörande suicid (självmord) 

om t.ex. läkarassisterade självmord legaliseras? Läkare som träffar en självmordsbenägen patient har 

som målsättning att hitta en behandling som reducerar denna önskan. Vid en legalisering av eutanasi 

blir ”[g]ränserna för när möjligheten till suicid ska minskas och när den istället ska underlättas […] 

svårare att definiera”.59 Vidare framförs oron för att det kan komma att fattas felaktiga beslut om 

eutanasi. Det ses som problematiskt huruvida vården har möjlighet att med absolut säkerhet 

fastställa en patients verkliga vilja.60 Förespråkarnas autonomiprincip ifrågasätts: leder inte laglig 

eutanasi egentligen till att läkarna får mer makt och inte patienten, frågar man?  

I argumentationskategorin om felaktiga beslut hittar vi exempelvis uppfattningen att det inte är 

möjligt för vården att veta vad som är den verkliga viljan hos en patient och därför kan inte heller 

risken för felaktiga eutanasibeslut elimineras.61 

Den välutvecklade palliativa vården, det är den goda vården, argumenterar kritikerna. Här 

framskymtar en tydlig konfliktlinje visavi förespråkarna, för möjligheten till dödshjälp ses som ett 

uteslutet verktyg inom den goda vården enligt kritikerna. ”Palliativ vård i livets slutskede innebär att 

                                                
55

 Stensmyren, Heidi, ”Satsa på palliativ vård – inte dödshjälp”, ur Läkartidningen #41, 2015 
56

 Isacsson, Göran, ”Sluttande planet oundvikligt”. 
57

 Aa. 
58

 Hännestrand, Brita, ”Det är mest de starka och friska som hörs”, ur Läkartidningen #11 2009 volym 106, s. 792f. 
59

 Eckerdal, Gunnar, ”Alla har rätt till en värdig död”, ur Läkartidningen #38 2016. 
60

 Ottosson, Jan-Otto, ”Läkarassisterat självmord – risk för avhumaniserad vård”, ur Läkartidningen #1-2 2009  
volym 106, s. 9f. 
61

 Ottosson, Jan-Otto, ”Läkarassisterat självmord – risk för avhumaniserad vård”. 
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inte förlänga eller förkorta livet, utan att ge god symtomlindring så länge livet pågår”.62 Till detta kan 

adderas att inom den palliativa vården finns även resurser för socialt, andligt och psykologiskt stöd 

utöver den fysiska symtomlindringen.63 Forskningens landvinningar på detta område kommer göra 

frågan om eutanasi obsolet. Redan idag finns behandlingar för alla symtom som kan kopplas till ett 

plågsamt livsslut.64 En patient får inte tvivla på att vårdens uppgift är att bota och lindra. Att vara 

redo att döda patienten är den raka motsatsen. 

När det kommer till organisatoriska argument lyfter en debattör fram åsikten att eutanasi inte är en 

läkaruppgift utan att detta bör någon annan yrkesgrupp ta sig an.65 En annan synpunkt är att en 

legalisering av eutanasi snarare skulle stärka läkarnas inflytande och inte patientens (åter en kritik av 

autonomiargumentet).66 Och vidare hur autonom en patient kan anses vara, gränsen kan anses 

passerad då andra skall tillhandahålla döden.67 

Eutanasimotståndarnas argument kan sammanfattas i nedanstående tabell. 

Det sluttande 
planet 

Mål- 
konflikter 

Felaktiga 
beslut 

Organisation Den goda vården Juridik & 
politik 

Ekonomiska 
argument 

I Belgien omfattar 
patientens själv-
bestämmande 
även barn och 
dementa. 

Läkar-
assisterat 
självmord 
krockar med 
nolltolerans 
visavi 
självmord. 

Vården kan 
inte med 
säkerhet 
fastställa 
patientens 
verkliga vilja. 

Läkare skall 
inte utföra 
eutanasi, det 
kan någon 
annan yrkes-
grupp göra. 

Den palliativa 
vården omfattar 
mer än bara 
symtomlindring, 
bl.a. psykologisk 
och andlig stöd. 

Rättsosäkert 
då det 
saknas en 
definition av 
vad ett 
outhärdligt 
lidande är. 

I en trängd 
ekonomi kan 
eutanasi bli 
billigare än 
kostsam 
palliativ vård. 

Erfarenheterna 
från Holland visar 
att dödshjälp 
även givits till 
patienter som 
inte begärt sådan. 

Läkarens roll 
är att till-
godose 
patientens 
behov snarare 
än önskemål. 

En begäran 
om eutanasi 
skall vara 
bestående, 
men det är 
oklart vad är 
det är i tid. 

Eutanasi ger 
läkarna mer 
makt, inte 
patienten. 

En patient skall 
aldrig tvivla på att 
vården vill något 
annat än att bota 
och lindra.  

Läkare har 
en plikt att 
motarbeta 
lagar som 
kränker 
rätten till liv. 

Risk att svaga 
patienter 
nedprioriteras 
och erbjudas 
eutanasi. 

Skall vi bry oss  
om att rädda 
människor som 
vill dö. 

Vård kan ej 
vara både 
vetenskapligt 
patient-
beställd. 

Eutanasin 
skjuts upp 
och när den 
skall utföras 
ångrar sig 

Förespråkarna 
förenklar 
autonomi-
principen. 
Eutanasi kräver 

Den palliativ vård 
handlar inte om 
att förkorta eller 
förlänga livet utan 
att lindra så länge 

Svårt att dra 
en ny etisk 
gräns om 
den nu-
varande 

 

                                                
62

 Skröder, Richard; Hultkvist, Solveig, ”Eutanasi och läkarassisterat självmord som ersättning för god lindrande vård?”, ur 
Läkartidningen #3 2009 volym 106, s. 129. 
63

 Ottosson, Jan-Otto, ”Läkarassisterat självmord – risk för avhumaniserad vård” 
64

 Hännestrand, Brita, ”Det är mest de starka och friska som hörs”. 
65

 Isacsson, Göran, ”Sluttande planet oundvikligt”, ur Läkartidningen #11 2009 volym 106, s. 791f. 
66

 Aa. 
67

 Stensmyren, Heidi, ”Satsa på palliativ vård – inte dödshjälp”. 
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patienten. fleras insats. som livet pågår. flyttas. 

När läkaretikens 
grunder väl 
övergivits är fältet 
fritt för fortsatt 
indikations-
glidning.

68
 

Gränsen 
mellan att 
döda och att 
låta leva blir 
svårare att 
dra med två 
motstridiga 
mandat. 

Det är 
omöjligt att 
alltid ge rätt 
prognos. Får 
ej acceptera 
eutanasi på 
felaktig 
grund. 

 Forskning minska 
lindandet. Idag 
finns mediciner 
mot alla symtom 
som kännetecknar 
svår död. 

 

Om en 
auktoritär 
regim 
kommer till 
makten i 
kommer den 
inte värna 
rätts-
säkerheten. 

 

Risken finns att 
eutansi av 
anhöriga börjar 
ses som en 
barmhärtig 
lösning. Patienten 
i sin tur vill inte 
ligga de anhöriga 
till last. 

Svårare gräns-
dragning för 
när suicid-
möjligheten 
skall minskas 
respektive 
underlättas. 

Det finns 
inga studier 
som tar upp 
säkerheten i 
en läkares 
bedömning 
inför 
eutanasi. 

 Den palliativa 
vården kommer 
göra eutanasi 
överflödigt. 
Önskan att få dö är 
kopplad till rädsla 
för dålig vård. 

Riksdagen 
kommer 
stegvis 
bevilja att 
nya typer av 
lidanden 
skall 
inkluderas. 

 

Risken att 
patienter som är 
oroliga skall 
erbjudas 
självmord istället 
för information 
och omvårdnad. 

   Redan idag kan en 
beslutsför patient 
begära att en livs-
uppehållande 
behandling 
avslutas. 

Frågan 
behöver inte 
utredas 
innan de 
medicinska 
riskerna är 
utredda. 

 

    Det är den 
palliativa vårdens 
uppgift att visa att 
patienten är värde-
full. Att säga att 
man är beredd att 
döda patienten är 
motsatsen. 

  

3.2  Argumentens koppling till normativa etiska positioner 

Kopplingen mellan debattörernas argument och de normativa etiska positionerna kommer att ske 

utifrån de identifierade argumentkategorierna.  

 

Patientens autonomi (argument hos förespråkare)  

Argument som lyfter fram patientens rätt att kunna påverka sin vård – patientens autonomi – är 

vanligt förekommande hos debattörer som förespråkar eutanasi. Det betyder att en patients 

medinflytande skall gå så långt att konsekvensen även kan vara att livet avslutas. I centrum står en 

                                                
68

 Med indikationsglidning menas här att fler och fler diagnoser/tillstånd blir föremål för eutanasi (som ringar på vattnet). 
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person, patienten, och ingen annan. Den implicita premissen, som är underförstådd, är att det är rätt 

att tillgodose patientens preferens. Autonomiargumentets normativa etiska position är således en 

bestämd sorts utilitarism då fokus ligger på att patienten skall ha möjlighet att påverka sin vård 

utifrån det som ger patienten de godaste konsekvenserna utifrån hans/hennes preferens 

(preferensutilitarism), vilket alltså även i extrema situationer kan vara att avsluta sitt liv. Detta 

förutsätter alltså en normativ moralisk princip där endast ett besluts konsekvens står i fokus.69 

 
Den goda vården (argument hos både förespråkare och motståndare) 

Att debattörer som på olika sätt är kopplade till vården vill se en god dito, oavsett var man står i 

eutanasifrågan, är inte förvånande. Detta därför att både ståndpunkterna menar att man främjar den 

goda vården utifrån just sina utgångspunkter. En röd tråd hos förespråkare är risken för att vården i 

takt med den medicinska utvecklingen riskerar att förlänga patientens lidande. Därför kan 

möjligheten till eutanasi fungera som trygghetsskapande för patienter med rädsla inför döds-

processen, en slags nödutgång. Eutanasimotståndarna å sin sida menar att den goda vården är en 

garant för eutanasi inte skulle vara nödvändigt. Den medicinska utvecklingen borgar för ett allt mer 

minskat lidande. Den etiska hemvisten för argumentet om den goda vården är alltså tudelad då där 

finns både ett utilitaristiskt och kantianskt inslag. Eutanasiförespråkarna menar att patientens 

valmöjlighet att avsluta ett liv i lidande är en del av den goda vården. Det är alltså en hedonistisk 

utilitarism där den outtalade premissen säger att det är rätt att utföra en handling som befriar från 

lidande även om livet avslutas. Motståndarna lyfter fram att god omvårdnad aldrig kan vara att döda 

patienten, det är motsatsen till god vård, argumenterar de och kan därför ses landa i en kantiansk 

tradition. Detta då god vård alltid syftar till att upprätthålla det mänskliga livet och att det skulle vara 

brist på värdighet att förkorta detta. Den underliggande implicita premissen skulle kunna formuleras 

som, att det alltid är fel att utsläcka mänskligt liv även om man befriar från lidande. Det är alltså i 

synen på vad god vård är som debattens vattendelare går och närmare bestämt kring vilka verktyg 

som skall få inkluderas när en patient skall befrias från lidande (och detta ligger i linje med filosofiska 

debattens stridslinje som presenterades i kapitel två). 

Vårdens organisation (argument hos både förespråkare och motståndare) 

Argument som på olika vis härrörande till vårdens organiserande förekommer. Förespråkarna pekar 

på att en välutvecklad palliativ vård är viktig och ser ingen motsättning mellan detta och eutanasi. 

                                                
69

 Utilitarismen presenterades mer utförligt i kapitel 1.6.1. 
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Vidare påpekar man att aktiv dödshjälp har fördelen att det kan inkludera patienter som inte själva 

kan ta drogen (en rättviseaspekt), och att med vårdpersonal närvarande ökar säkerheten. Den 

underliggande premissen hos förespråkarna handlar om ökad patientsäkerhet. Från motståndarna 

förs bl.a. fram synpunkten att eutanasi inte är något som läkare skall ägna sig åt då det strider mot 

läkaretiken, det får istället någon annan yrkesgrupp göra. Vidare menar kritikerna att införandet av 

eutanasi inte skulle öka patientens inflytande, snarare tvärtom. Istället skulle läkarna och vården får 

ökad makt då en begäran från patienten måste utredas och beslutas om. Autonomiprincipen 

ifrågasätts även utifrån organisatoriskt perspektiv: patienten är inte en partikulär atom utan 

hans/hennes situation och val påverkar även andra, t.ex. vårdpersonalen. Motståndarnas implicita 

premiss handlar således om att vårdens organisation inte bara handlar om patientens 

självbestämmande. Det är inte möjligt att sätta normativa positioner på de organisatoriska 

argumenten då de huvudsakligen används för att understödja andra argument.  

Juridik & politik (argument hos både förespråkare och motståndare) 

Hälso- och sjukvården är underkastad svensk lag och därför letar sig argument av juridisk och politisk 

karaktär in i debatten. Eutanasins apologeter argumenterar för att lagstiftningen skall ändras så att 

eutanasi skall bli tillåtet under vissa betingelser.70 Vidare ses just lagstiftningen som verktyg för att 

motverka det sluttande planet.  

Från kritikernas perspektiv målas risker upp med ibland breda penseldrag. Det kan exempelvis handla 

om i fall att lagstiftningen accepterar eutanasi kommer riksdagen allteftersom tiden går successivt 

börja godkänna att allt fler typer av lidanden skall inkluderas. Vidare att om Sverige fick en mer 

auktoritär regim kommer den inte värna om ett rättssäkert samhälle och därför skall befintlig 

lagstiftning inte öppna upp för dödshjälp. Men även den finare penseln används av kritikerna när de 

lyfter fram risken för rättsosäkerhet då det saknas definition av vad t.ex. ett konstant och outhärdligt 

lidande är, m.a.o. skulle en ändrad lagstiftning sakna ramar för när eutanasi skulle vara tillåtet eller 

inte. Dessa argument kan kopplas till både en utilitaristisk och kantiansk tradition om vi betänker 

lagstiftning i ett vidare begrepp. Hälso- och sjukvårdslagen säger att vården som primärt syfte aldrig 

får ha att döda en patient, alltså ett kantianskt synsätt. Å andra sidan, stipulerar lagstiftningen att 

våld – inklusive dödligt dito – får användas i speciella situationer, t.ex. av polisen. Här är det alltså då 

frågan om ett utilitaristiskt synsätt. 

                                                
70

 SMER skickade en skrivelse med denna innebörd till regeringen 2008. 
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Det sluttande planet (argument hos motståndare) 

Från eutanasimotståndarnas sida är oron för att legaliserad eutanasi skulle vara första steget ut på 

ett etiskt sluttande plan vanligt förekommande. I debatten återkommer dessa argument i olika 

kombinationer. Som vi sett menar kritikerna att eutanasi inte kan vara förenligt med god vård. I 

förlängningen finns här även oro av kameral karaktär, att om dödshjälp blir tillåtet kan det tas som 

incitament att satsa mindre på t.ex. den palliativa vården. Istället för omvårdnad erbjuds patienten 

hjälp att dö, för att uttrycka det bryskt. Etiskt normativt hör det sluttande planet argumentet hemma 

i en kantiansk tradition. Detta då människovärdesprincipen utmanas av det sluttande planet då det 

föreligger risk att människovärdet devalveras. Man får helt enkelt aldrig ha som primärt syfte med en 

vårdinsats att döda en patient, menar kritikerna. Och bästa sättet att undvika denna risk är att aldrig 

ta det första steget ut på det sluttande planet. Detta förutsätter en normativ moralisk princip där 

handlingar i sig ses som acceptabel eller inte. Människovärdesprincipen syftar på mänsklighetens 

värde i stort och tar inte primärt sitt avstamp i den enskilda individen. Med andra ord får inte 

mänskligheten användas som medel för att avsluta livet. I ett enskilt patientfall står denne som 

bärare av mänsklighet. Den implicita premissen skulle därför kunna formuleras som, att utsläcka 

mänskligt liv strider mot det mänskliga. Detta måste alltså respekteras, det artspecifika i att vara 

människa.71 

Målkonflikter (argument hos motståndare) 

Huvudpoängen i argument som pekar på målkonflikter är att detta skapar osäkerhet kring vad som är 

rätt och fel att göra inom vården. Gränsen mellan att döda och att låta leva blir svårare att dra med 

motstridiga mandat. Målkonflikten undviks, utifrån kritikerna, genom att inte legalisera eutanasi. Då 

förblir vårdens syfte och mål tydligare. Etiskt sorterar detta argument till de kantianska. Genom att 

hålla fast vid att vårdens uppgift är att rädda liv undviks målkonflikten. Den normativ moraliska 

principen handlar om att människovärdesprincipen inte får äventyras genom otydlighet kring 

uppdraget att rädda liv och lindra lidande. 

Felaktiga beslut (argument hos motståndare) 

Ingenstans pågår verksamhet i vilken det inte någon gång sker misstag eller fattas felaktiga beslut, så 

även inom vården. Fel och misstag kan ofta korrigeras. Men ett fel kopplat till eutanasi kan inte rättas 

till. I argumentet finns en kantiansk grundsyn, genom att inte öppna upp för möjligheten till 
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 Kantianismen presenterades mer utförligt i kapitel 1.6.2. 
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dödshjälp undanröjer vi risken att en enda patient dör av felaktigt beslutad eutanasi. Det finns 

kopplingar mellan detta argument och resonemanget om målkonflikter. Det strider mot 

universaliseringsprincipen att öppna upp för något som riskerar felaktiga beslut kring något så viktigt 

och irreparabelt som döden. 

Ekonomiska argument (argument hos motståndare) 

När de ekonomiska argumenten lyfts fram är det huvudsakligen i en kontext av ekonomisk oro. Att en 

pressad vård skall börja ta etiskt tvivelaktiga genvägar och använda eutanasi som budgetregulator i 

jakten på kostnader. Argumentet fungerar som hävstång till oron för det sluttande planet, att 

legalisering av eutanasi i kombination med tuffa ekonomiska ramar accelererar användandet av 

dödshjälp. Det är därför rimligt att sätta kantianismen som etisk normativ tradition på denna 

kategori. Den underliggande premissen pekar på att när det gäller att skydda mänskligt liv får det 

kosta nästan hur mycket som helst. 

Översiktlig summering av argument 
I nedanstående tabell summeras argumenten och dess koppling till normativa etiska positioner. 

 

 Utilitarism Kantianism Övrigt 

Patientens autonomi    

Den goda vården    

Vårdens organisation    

Juridik & politik    

Det sluttande planet    

Målkonflikter    

Felaktiga beslut    

Ekonomiska argument    
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3.3 En kritisk granskning av argument 

Det har blivit dags att nagelfara tre av dessa argument närmare i sömmarna, nämligen argumenten 

om patientens autonomi, det sluttande planet och den goda vården. Dessa tre argument har tydligast 

normativa positioner samt att de är vanligt förekommande. Min utgångspunkt är en normativ 

uppfattning där det inte bara räcker med utilitarism eller kantianism. Det behövs en teori som 

inkluderar fler perspektiv. 

Patientens autonomi 

Vad gäller detta argument måste man först konstatera att varken förespråkare eller kritiker till 

eutanasi ifrågasätter patientens autonomi som princip, d.v.s. att ha möjlighet till medinflytande. Det 

är snarare frågan om en gränsdragningstvist. För är det rimligt att hävda att autonomin inte har 

någon bortre gräns med den konsekvensen att det kan bli vårdens uppgift att döda patienten? Att en 

människa tragiskt väljer att för egen hand begå självmord är en sak – vi har dispositionsrätt över vårt 

eget liv. Men att kräva att någon annan skall ha till uppgift att vara dödandets verktyg är en helt 

annan sak, något som även Bischofsberger tar upp i debatten. Det kan betyda att den vårdpersonal 

som med yrkesskicklighet och med hjälp av alla sina sinnen ena dagen gör vad de kan för att bota och 

lindra en människas sjukdom, nästa dag skall tvingas göra helt om och istället avsluta patientens liv i 

förtid. Vårdpersonalen är där för att utifrån vetenskap och beprövad metod bota och lindra, inte för 

att vara ordermottagare för patienters önskemål. För hur genomreflekterade är alltid människors 

(patient eller inte) preferenser? Även om ett barn vill äta hela godispåsen på en gång har föräldern en 

uppgift i att förklara att det kanske inte är så bra då det kan leda till magont. Vi är inte så autonoma 

som vi ibland önskar utan vi är del av ett sammanhang oavsett vi vill det eller inte. Detta 

sammanhang omfattar andra människor på vilka vi inte lägga vilka krav som helst. Preferens-

utilitarismen kan inte alltid få fritt spelrum utan behöver ibland vägas mot andra principer. 

Det sluttande planet  

Det finns tvivelsutan något förföriskt över detta argument för ingen vill att något skall utvecklas i en 

negativ riktning, allra minst sjukvården som alla någon gång är i behov av. I argumentets finns en 

underförstådd uppfattning om ett kausalitetsförhållande mellan händelser, görs A kommer detta leda 

till B. Argumentet bör tas på allvar och bemötas som bl.a. Beauchamp och Childress gör. Men hur stor 

eller liten skall en förändring vara för att anses utgöra bevis för steget ut på det sluttande planet? I 

grunden är detta ett värdeargument men det används i debatten ofta som ett trolighetsargument. 

Vidare lyfts huvudsakligen det värsta tänkbara scenario fram, alltså scenariot i det sluttande planets  
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absoluta botten. Detta (ett slags) värsta scenario skall givetvis redovisas och värderas, men mellan 

detta läge och det horisontella planet finns andra alternativ som också måste utvärderas för att 

argument om det sluttande planet skall bli meningsfulla. I debatten förekommer exempelvis 

uppfattningar som driver en sluttande planet argumentation som kopplar ihop möjligheten till 

eutanasi idag med vår omvärlds mörka eutanasihistoria, samt uppfattningen att rättssamhället är 

hotat. Det sluttande planet argumentet tenderar att sakna alternativ som är möjliga att utvärdera 

och ta ställning till. Som vi sett tidigare i föreliggande arbete strider det mot respekten för 

människovärdet att utsläcka liv. Men kan respekten inte ta sig uttryck i att eutanasi skall kunna 

tillåtas? Handlar människovärde inte om att acceptera en patientens autonomi och att detta inte är 

det samma som det sluttande planets etiska devalvering människovärdet. 

Den goda vården 

Att muta in uppfattningen om vad god vård skall vara tar både kritiker och förespråkare på stort 

allvar och med empati. Stridslinjen är vid frågan om dödshjälp är ett acceptabelt inslag inom den 

goda vården eller ej. Vi kan notera att förespråkarna gärna gör detta med utgångspunkt i 

formuleringar om patientens autonomi medan eutanasikritikernas utgångspunkt primärt är det 

sluttande planet samt riskerna för felaktiga beslut och målkonflikter. Frågan är dock om dessa 

ansatser från debattörerna inte tenderar att överskugga det som torde vara pudelns kärna, lidandets 

problematik. Att helt befrias eller få lindring från lidandet är rimligen det som är det centrala för 

patienten. Förespråkarnas argumentation lyfter fram det överordnade i att reducera lidandet genom 

att tillmötesgå patientens önskemål. Och utifrån de kritiska argumentens normativa etiska hemvist 

ses det som fel att utsläcka liv även om det skulle innebära ett lidande. Men förhåller det sig inte så 

att lidandet aldrig helt kommer att kunna undflys i något livsstadium inklusive livets slutskede? Att 

säga att den palliativa vården alltid kommer att kunna ta bort lidandet för alla är troligen att lova för 

mycket. Likaså är eutanasi en insats som kommer ifråga när lidandet är ett faktum för patienten. Det 

kan med andra ord i bästa fall förkorta ett lidande men knappast proaktivt förhindra det. Lidandets 

längd och huruvida det kommer något gott efter lidandet torde vara parametrar att också förhålla sig 

till.  
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4 En ansats till egen ståndpunkt 

Det har blivit dags att försöka formulera en egen ståndpunkt. Först presenteras överskitligt 

författarens utgångsläge och sedan görs en ansats till att formulera en ståndpunkt i 4 steg. 

4.1 Utgångsläge 

Utav den redovisade forskningsdebatten i kapitel två och arbetets undersökningsdel kan man utläsa 

att debattörerna har olika grundläggande normativa etiska utgångspunkter för sitt ställningstagande i 

frågan om eutanasi.72 På samma vis har författaren till föreliggande arbetet också utgångspunkter 

och dessa blir oundvikligen utgångsläget för att formulera en egen uppfattning i frågan.  

Det finns tilltalande inslag i Kants tänkande. Det kategoriska imperativet bjuder oss till reflektion 

kring vårt handlande och kan utgöra basen för etiskt normativt ramverk. Det är kanske lätt att fastna 

för det regelstyrda (universaliseringsprincipen) både när man vill förklara och kritisera. Dock är 

människovärdesprincipen en viktig aspekt av det kategoriska imperativet då det sätter fokus på 

mellanmänskliga relationerna samtidigt som det tydligt erkänner att människan (i singularis såväl som 

pluralis) är en förnuftig och värdefull varelse. Kantianismen bidrar till att bromsa omedelbar och 

obetänksam behovstillfredsställelse samt otillbörligt utnyttjande av människor. Samtidigt är det väl i 

det närmaste omöjligt att inte fundera över konsekvensen av sina val. Således finns även tilltalande 

aspekter hos utilitarismen. Speciellt då målet är att välja det alternativ som bibringar mest gott. För 

inte är det orimligt att utvärdera olika handlingsalternativ och agera utifrån det som verkar vara bäst? 

Det finns också tillfällen då vi kort och gott bara vill släppa fram hedonisten inom oss. Kanske öppna 

en flaska champagne, dansa natten lång utan att fundera på huruvida detta är ett beteende som 

passar att upphöjas till allmän lag även om morgondagen kommer bjuda på huvudverk?  

Här står alltså författaren. Med en fot i vardera hinken med en utgångspunkt i linje med Beauchamp 

och Childress kombination mellan etiska uppfattningar (se kapitel 1.6.4). Utgångsläget handlar 

således om uppfattningen att en utilitaristisk eller kantiansk utgångspunkt inte är tillräcklig på egen 

hand. Både i redogörelsen av kopplingen mellan debattens argumentation och normativa etiska 

positioner (kapitel 3.2), samt den kritiska granskningen (kapitel 3.3) ger vid handen att båda 

utgångspunkterna har inneboende tillkortakommanden. Följdaktningen blir en möjlig väg framåt en 

balansgång mellan normativa grunduppfattningar och dessa följer med in i synen på eutanasi. 
                                                
72

 Exempelvis Jonathan Glover som tar sin utgångspunkt i en mer övergripande uppfattning gällande liv och död, eller 
som Mikaela Luthman som ser det otänkbart att det i vårdens uppgift skulle ingå att döda en patient. 
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4.2 Formulering 

Steg 1: det är som grundregel alltid fel att döda. En tämligen okontroversiell uppfattning. Oavsett 

etisk, filosofisk eller religiös utgångspunkt ses livet som något centralt och skyddsvärt (heligt?). 

Straffet för den som dödar är hårt. Samtidigt finns det, som bl.a. Jonathan Glover pekar på, ibland 

mycket specifika situationer då det kan ses som moraliskt försvarbart att faktiskt döda eller riskera 

att döda någon. Det kan handla om polisman i en nödvärnssituation, för att ta ett exempel. Denna 

uppfattning delar jag, att under mycket specifika situationer kan det vara acceptabelt att döda.  

Steg 2: men hur är det med självmordet? Att ta sitt liv är generellt en permanent lösning på ett 

tillfälligt problem,73 och därför givetvis något beklagligt. Men kan denna utgångspunkt fullständigt 

stänga dörren för att det kan finnas mycket specifika livssituationer där ett liv är av sådan 

beskaffenhet att det ej är värt att levas, som Torbjörn Tännsjö för fram? Kantianismen avvisar 

självmord som handling då det betyder att man använder den egna kroppen som ett medel för att 

avsluta livet och det kan inte upphöjas till allmän lag. Utilitarismen ser på det annorlunda, att ta sitt 

liv kan i vissa situationer vara den bästa handlingen utifrån kalkylen. Här uppstår en normativ krock. 

Att ta sitt liv har i vår del av världen setts som en moraliskt förkastlig handling vilket inte minst 

beteckningen självmord accentuerar. Det är inte svårt att dela uppfattningen att självmord aldrig kan 

ses som en generell lösning på människors problem, här är det av vikt att samhället har goda resurser 

att hjälpa individer både akut och långsiktigt. Samtidigt går det inte att bortse ifrån att det kan finnas 

mycket partikulära situationer där en människas livsbetingelser är så plågsamma att det är tveksamt 

om de skall behöva upplevas. Denna grundsyn följer med in i uppfattningen på eutanasi. 

Steg 3: det har varit långt ifrån enkelt att landa i denna ståndpunkt, att eutanasi inte borde vara 

förbjudet. Att se livet som en gåva är en sympatisk beskrivning. Å andra sidan torde en dispositions-

rätt medfölja gåvan. Men jag delar inte alla de antaganden som utilitaristerna för fram i sin syn på 

frågan. Exempelvis framför James Rachels en tank på en snabb beslutsprocess vilket jag ser som 

problematiskt. Ett argument från kritikerna i Läkartidningen handlar om risken för felaktiga beslut 

och denna synpunkt måste tas på allvar. Därför får inga genvägar tas när det gäller att få kunskap om 

patientens verkliga vilja och bakomliggande orsaker. På samma grunder framstår Brendan O’Neills 

uppfattning om att vi skall vända bort blicken från fenomenet som rättsosäkert. Både i Läkar-

tidningen och i den filosofiska debatten som redovisats förs patientens autonomi fram som  
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 Detta är en formulering som jag inte är upphovsman till men kan tyvärr inte påminna mig dess rättmätiga källa. 
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ett argument av eutanasitillskyndarna. Att patienten skall ha medinflytande över sin vård får ses som 

okontroversiellt. Samtidigt bör inte detta förväxlas med att patienten alltid får en omedelbar 

tillfredsställelse av hennes/hans preferens.  

Steg 4: utifrån det ovan redovisade finns även frågan om passiv och aktiv dödshjälp. I Sverige 

förekommer passiv dödshjälp, det kan handla om att livsuppehållande hjälp tas bort. En beslutsför 

patient kan med dagens regelverk begära att livsuppehållande behandling avbryts. Men är det 

meningsfullt att upprätthålla en etisk skillnad mellan dessa två? Bill Muehlenberg argumenterar för 

att det är en skillnad mellan dessa två. Passiv dödshjälp är att låta dö, att vid en viss tidpunkt låta 

naturen ha sin gång vilket leder till en naturlig död. Medan aktiv dito är mord/dråp. I brottandet med 

frågan är det viktigt att fundera över vad som menas med begreppet aktiv? Till skillnad från 

Muehlenberg kan man argumentera för att även den passiva eutanasin faktiskt innehåller en aktiv 

handling i det att livsuppehållande hjälp tas bort. Att exempelvis stänga av en respirator är en aktiv 

handling genom vilken det är ställt bortom rimligt tvivel att konsekvensen blir att patienten avlider. 

Vid både passiv och aktiv eutanasi är det en medveten handling som utförs för att nå samma resultat. 

Vidare är uppfattningen om att låta naturen ha sin gång problematiskt. Betydande delar av de 

medicinska landvinningarna syftar just till att naturen inte skall ha sin gång, tvärtom, att faktiskt 

kunna bota och lindra när kroppen inte själv mäktar med. Med intryck från såväl Rachels som 

Beauchamp och Childress landar jag i konklusionen att det är svårt att etiskt upprätthålla en skillnad 

mellan dem båda. Accepteras det ena bör man etiskt även acceptera det andra.  
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5 Resultat, sammanfattning och framtiden 

I denna del återknyts till arbetets fyra frågeställningar och besvarandet av dessa. 

Vilka argument förs till stöd för eller kritik mot eutanasi i debatten? I kapitel tre görs en analys av 

debatten i Läkartidningen. Denna ger vid handen att det är åtta kategorier av argument som gör sig 

gällande (se slutet i kapitel 3.2 för en översiktlig summering). Besvarandet av denna frågeställning 

bidrar till att uppfylla arbetets första syfte. 

Vilka skilda normativa modeller ligger till grund för argumenten? Analysen visar att det är den 

kantianska respektive utilitaristiska modellen som primärt ligger till grund. Vidare finns det en 

kategori av argument som faller utan för dessa (se slutet i kapitel 3.2 för en översiktlig summering). 

Besvarandet av denna frågeställning bidrar till att uppfylla arbetets första syfte. 

Vilka invändningar kan riktas mot debattens argument? I kapitel 3.4 görs en kritisk granskning av tre 

av de vanligast förekommande argumenten: patientens autonomi, det sluttande planet och den goda 

vården. Argumentet om patientens autonomi har problemet att vi inte är så autonoma som vi önskar 

utan är del av ett sammanhang, och detta sammanhang omfattar andra människor på vilka vi inte 

lägga vilka krav som helst. Argument kopplade till det sluttande planet har ett inneboende problem i 

och med att de i grunden är värdeargument men de används i debatten som trolighetsargument. 

Argument om den goda vården återfinns hos både förespråkare och motståndare, och kretsar 

primärt kring huruvida eutanasi kan vara ett verktyg eller inte i strävan efter denna vård. Men om vi i 

stället sätter lidandets problematik i centrum ser det ut som att båda sidor i debatten tenderar att 

lova för mycket. För vare sig med eller utan eutanasi, med eller utan en exemplarisk palliativ vård, 

kommer inte patienter kunna garanteras en vård i livets slutskede helt utan risk för lidande. 

Besvarandet av denna frågeställning bidrar till att uppfylla arbetets andra syfte. 

Hur bör vi i Sverige ställa oss till frågan om läkarassisterad aktiv eutanasi? Den fjärde frågeställningen 

tas upp i kapitel 5.1, om framtiden. Besvarandet av denna frågeställning bidrar till att uppfylla 

arbetets tredje syfte. 

5.1 Framtiden… 

Av kapitel 4.2 framgår att författaren till föreliggande arbete med viss vånda landat i konklusionen att 

aktiv frivillig eutanasi är något som bör vara tillåtet. Men hur bör Sverige ställa sig i frågan? Över  
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tid kommer det troligen vara allt svårare att etiskt normativt upprätthålla dagens förbud i 

lagstiftningen. Idag är passiv eutanasi, terminal sedering och indirekt eutanasi förekommande inom 

den svenska vården. Vidare har vi överlag en välutvecklad palliativ vård, och en sådan är en 

grundförutsättning för att överhuvudtaget seriöst överväga en legalisering enligt min mening.  

Under år 2008 lämnade Statens medicinsk-etiska råd (SMER) ett förslag till regeringen gällande 

möjligheten till läkarassisterat självmord. Sedan dess har ingen regering, oavsett dess politiska 

färgparlör, lyft frågan. Det är till följd av detta förslag som en stor del av källmaterialet härrör från år 

2009 då SMER:s förslag var föremål för debatt i Läkartidningen. Av denna debatt och dess varierande 

argumentation anar vi att eutanasifrågan är tätt sammanflätad med en mer övergripande fråga, hur 

är det att dö i Sverige?  

Till sin natur har en C-uppsats ett begränsat omfång och därmed också en begränsad radarbild över 

sitt ämnesområde, och denna framställning är inget undantag. Kanske pågår redan ett arbete kring 

den mer övergripande frågan, dock har det inte dykt upp på föreliggande arbetes radarskärm. Att öka 

förståelse för hur det är att dö i Sverige är därför en rimlig utgångspunkt för ett fortsatt beforskande 

och i ett sådant arbete bör frågan om eutanasi inkluderas för debatt och rådbråkning.74  

  

                                                
74

 Därmed är även arbetets fjärde frågeställning besvarad och dess tredje syfte bearbetat. 
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