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Abstract  
Henric Pennlöv 
NÄR DÖDEN HAR EN LAG 
– En argumentationsanalys av etiska texter om eutanasi 
 
Alla människor har tankar som berör deras egen död. Hur 
begravningen ska gå till, vilka som ska vara närvarande vid 
dödsbädden eller vad som är det bästa sättet att avsluta livet 
på är bara några tankar om döden. Studiens syfte är att söka 
svar på hur akademiska filosofer argumenterar om etik och moral 
i förhållande till aktiv dödshjälp, eutanasi. Genom att 
analysera fyra argumentativa texter skrivna av både 
förespråkare och motståndare till eutanasi kan det ses ett 
mönster i vilka aspekter som är ständigt återkommande i 
debatten. Studien analyserar Daniel Callahan, John Keown, 
Torbjörn Tännsjö och Helga Kuhse vilka har valts ut utifrån 
olika kriterier. Undersökningen visar bland annat att 
uppfattningen om den moraliska skillnaden mellan att döda och 
att låta dö är en väldigt viktig fråga i debatten. Vidare har 
undersökningen visat att genom att belysa problematiken på att 
döda och låta dö anspelar man på aktiv och passiv eutanasi. I 
studien görs sedan en komparation där de argument som lyfts 
fram från båda sidor för att pröva argumentens hållbarhet utan 
att för sin skull påpeka att den ena sidan är mer rättfärdig än 
den andra. 

Antal sidor: 35 

Sökord: Eutanasi, Dödshjälp, Argumentationsanalys, Etik, Debatt. 
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1 Inledning 

I läroplanen för grundskolan, årskurs 7 – 9, framhålls att eleven ska ha diskuterat olika 

livsfrågor.1 En av de största och i synnerhet svåraste livsfrågorna handlar om när allt tar 

slut. Tankar på döden är något som generellt i en människa blir mer påtagligt när denne 

har nått en högre ålder men tankar om döden finns med som fragment redan från tidig 

ålder. Döden är det som skiljer oss från varandra samtidigt som det på ett annat plan förenar 

oss. Alla ska vi dö. På olika platser, olika sätt och vid olika tidpunkter men dör gör alla till 

slut ändå. Döden går inte att diskutera eller argumentera om. Den är vad den är och upphör 

inte för att man har en åsikt. Vad som däremot går att diskutera, och som kontinuerligt 

gjorts de senaste decennierna, är hjälpen att dö. Ordet eutanasi har sitt ursprung i 

grekiskans euthanasi’a där eu betyder gott eller väl och tha’natos betyder död. 

Översättningen av euthanasi’a blir i sin fulla mening en god och lugn död. Innebörden av 

en god och lugn död är ett avslut på livet som inte innebär obehag såsom smärta eller andra 

fysiska eller känslomässiga plågor.2 Idag är det relativt få länder som tillåter dödshjälp 

men de senaste 20 åren har fem länder skrivet om lagtexter till en mer positiv inställning 

till frivilligt dödande. Otaligt många studier som berör synen på eutanasi har utförts. 

Flertalet av dem riktar sig mot olika avdelningar inom sjukvården som via enkät- och 

intervjustudier gett sin syn på fenomenet. Men hur resonerar man kring det moraliska i att 

avsluta någons liv? Inom etiken är eutanasi ett hett ämne och har så varit väldigt länge. 

Många filosofer har argumenterat om eutanasi på olika sätt. Generellt sett finns det bara 

två olika kategorier av slutsatser; Ja eller nej till aktiv eutanasi. Men resonemangsvägen 

dit kan skilja sig väldigt mycket. Hur mycket kan det skilja sig? Vilka argument är vanliga 

i den etiska debatten kring eutanasi? Kan olika filosofer nå konsensus över en aspekt i 

debatten rörande eutanasi men ändå nå olika slutsatser? 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Sid. 210. 
2 Malmqvist, Jörgen. Eutanasi. Nationalencyklopedin. 1992. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/eutanasi (Hämtad 2017-04-18) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/eutanasi
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fyra utvalda moralfilosofer resonerar och 

argumenterar kring eutanasi, det vill säga passiv eller aktiv dödshjälp. 

1.2 Frågeställningar 

 Hur resonerar olika moralfilosofer kring frågan om eutanasi? 

• Vilka argument är ofta återkommande i debatten? 

• Vilka grundläggande antaganden gör dem? 

• Vilka likheter och skillnader finns i resonemangen? 

2 Didaktisk ansats 

Som tidigare nämnt står det i läroplanen i religionskunskap för åk 7 – 9 att eleverna ska 

diskutera olika livsfrågor. Det uttrycks även att eleven ska kunna argumentera och 

analysera argument kring moraliska dilemman.3 Den här studien skulle kunna verka som 

en övning i etisk argumentation. Om de får välja ett moraliskt dilemma och sedan läsa 

argumentativa texter exempelvis från någon som inte delar deras uppfattning vidgas 

elevernas perspektiv. Resultatet blir att de antingen ändrar uppfattning eller blir säkrare i 

sin övertygelse efter att de har fåt föra fram sina argument samt svara på motargument. 

Den effekten har dessa texter haft på mig. Detta område skulle senare kunna utvecklas 

genom att eleverna får föra fram argument som bygger på deras tidigare undersökning och 

debattera mot varandra. Gull Törnegren, universitetsadjunkt vid Högskolan i Dalarna, 

lyfter en risk med undervisning som bygger kring moraliska dilemman. Hon menar att den 

typen av undervisning riskerar att enbart handla om personliga tyckanden istället för 

välgrundade argument.4 Med elevernas undersökning bör den risken undvikas. 

 

 

                                                 
3 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Sid. 210. 
4 Löfstedt, Malen. Etik, moral och det goda livet. I Religionsdidaktik – Mångfald, livsfrågor och etik i skolan. 
Malin Löfstedt. (red.) Lund: Studentlitteratur, 2011. 117 – 118. 
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3 Bakgrund 

För att på enklaste sätt redogöra för området eutanasi kommer först och främst olika 

begrepp av eutanasi förklaras. Därefter kommer forskningsområdet kring eutanasi 

presenteras och slutligen kommer olika länders juridiska ställning till eutanasi redogöras. 

 

3.1 Begreppsförklaring 

Det finns olika typer av eutanasi. Nedan följer en beskrivning av de former av eutanasi 

som räknas bland de vanligaste. 

• Frivillig aktiv eutanasi 

Denna form av dödshjälp är den man oftast förknippar med begreppet eutanasi. 

Den innebär att en läkare, på patientens begäran, utför en behandling med 

avsikten att avsluta patientens liv.5 

 

• Ofrivillig aktiv eutanasi 

Detta innebär ett skeende där läkaren utför en behandling med avsikten att avsluta 

patientens liv dock sker detta utan varken på begäran eller i samtycke med 

patienten eller nära anhöriga.6 

 

• Icke-frivillig aktiv eutanasi 

Den icke-frivilliga aktiva dödshjälpen är något av hybrid formen av de två 

föregående. Läkaren utför en dödande behandling på anhörigas begäran eller i 

deras samtycke. Denna form utförs ofta på komapatienter, dementa eller svårt 

skadade spädbarn.7 

 

 

                                                 
5 Sangregorio, Inga-Lisa. Den sista friheten: Om rätten till vår död. Filosofisk tidskrift. Vol. 38 Nr. 1 (2017) 
Sid. 58 
6 Sangregorio, Inga-Lisa. Den sista friheten: Om rätten till vår död. Filosofisk tidskrift. Vol. 38 Nr. 1 (2017) 
Sid. 58 
7 Sangregorio, Inga-Lisa. Den sista friheten: Om rätten till vår död. Filosofisk tidskrift. Vol. 38 Nr. 1 (2017) 
Sid. 58 
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• Överenskommen aktiv eutanasi 

När en patient inte längre är kapabel att ta eller delge sitt beslut angående 

dödshjälp, på grund av exempelvis koma eller demens, men då patienten i förväg 

har efterfrågat livsavslutande behandling.8 

 

• Frivilligt assisterat självmord 

Den här typen är den enda formen som sker utan kontakt med läkare eller 

sjukvårdspersonal. Frivilligt assisterat självmord innebär att någon, vän eller 

anhörig, hjälper personen att begå självmord. Exempelvis tillstå med tabletter.9 

 

• Frivilligt läkarassisterat självmord under strikta betingelser 

Frivilligt läkarassisterat självmord innebär att en läkare skriver ut livsavslutande 

tabletter eller annat medel till en patient som begärt denna livsavslutande 

medicinering. Denna form förutsätter, förutom patientens egen begäran, att 

patienten är i myndig ålder, lider inte av några psykiska åkommor, är bosatt i 

landet samt att två olika läkare gjort bedömningen att patienten högst har sex 

månader kvar i livet.10 

 

• Frivilligt läkarassisterat självmord utan strikta betingelser 

Den här typen av eutanasi är likartad föregående form av läkarassisterat 

självmord men de strikta betingelser som ålder, psykiska åkommor, fastställd 

levnadstid etc. är inte uppfyllda.11 

 

• Passiv eutanasi  

Passiv dödshjälp innebär att läkare, antingen på begäran av patienten själv, nära 

anhöriga eller utan begäran av någon avbryter eller avstår från livsuppehållande 

behandling.12 

                                                 
8 Sangregorio, Inga-Lisa. Den sista friheten: Om rätten till vår död. Filosofisk tidskrift. Vol. 38 Nr. 1 (2017) 
Sid. 58 
9 Sangregorio, Inga-Lisa. Den sista friheten: Om rätten till vår död. Filosofisk tidskrift. Vol. 38 Nr. 1 (2017) 
Sid. 57 
10 Sangregorio, Inga-Lisa. Den sista friheten: Om rätten till vår död. Filosofisk tidskrift. Vol. 38 Nr. 1 (2017) 
Sid. 57 – 58 
11 Sangregorio, Inga-Lisa. Den sista friheten: Om rätten till vår död. Filosofisk tidskrift. Vol. 38 Nr. 1 (2017) 
Sid. 58 
12 Sangregorio, Inga-Lisa. Den sista friheten: Om rätten till vår död. Filosofisk tidskrift. Vol. 38 Nr. 1 (2017) 
Sid. 58 
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• Indirekt eutanasi 

Indirekt dödshjälp är i rättssammanhang ofta svårt att hävda. Det som innebär 

indirekt dödshjälp är när en läkare eller annan sjukhuspersonal påbörjar en 

behandling som förutses kunna leda till döden trots att avsikten inte är att avsluta 

patientens liv.13 

Eutanasi är alltså ett oerhört brett begrepp och alla definitioner tillämpas inte i 

undersökningen då debatten generellt sett endast avser aktiv eutanasi eller passiv eutanasi. 

I de flesta länder är dessutom någon av tidigare nämnda former av eutanasi lagligt. 

Exempelvis är frivilligt assisterat självmord lagligt i ett flertal länder. 

 

3.2 Forskningsläge 

Den kanadensiske filosofen Leonard Wayne Sumner 2011 Assisted death: A study in ethics 

and law där han analyserar och diskuterar olika etiska och juridiska aspekter av eutanasi 

med syfte att bidra till dödshjälpsdebatten genom att påvisa förekomsten av etiskt hållbara 

argument för och emot dödshjälp. Sumner utför sin arbetsprocess på ett liknande sätt som 

den här undersökningen kommer genomföras. I Leonard Wayne Sumners avslutande 

summering står bland annat slutsatsen att de stater som förespråkar dygder som respekt 

och medlidande bland och för sina medborgare bör den logiska slutfattningen innebära att 

möjligheter till att få avsluta sitt liv i plåga är för medborgarna en valmöjlighet.14  

 

2014 sammanställde professorn i psykologi vid Mount Allison University Stephen 

Claxton-Oldfield tillsammans med magisterstudenten Kathryn Miller en studie som syftade att 

ta reda på vad volontärarbetare vid den palliativa vården i Kanada ansåg om aktiv dödshjälp. 

Studien visade att studiegruppen generellt sett var positiv till aktiv dödshjälp i fall där patienten 

hade som högst sex månader kvar i livet och att livssituationen var plågsam. Eftersom 

eutanasidebatten var en het fråga i Kanada samt att ett beslut inte tagits vid tidpunkten för 

studien ansåg flera av volontärarbetarna att deras kunskaper i att behandla en sådan önskan 

från en patient inte var tillräcklig. Det var också något som efterfrågades eftersom många 

                                                 
13 Sangregorio, Inga-Lisa. Den sista friheten: Om rätten till vår död. Filosofisk tidskrift. Vol. 38 Nr. 1 (2017) 
Sid. 58 
14 Sumner, Leonard Wayne. Dödshjälp – Etiska och juridiska aspekter. Stockholm: Fri tanke, 2011. Sid. 336 
– 337. 
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tillfrågade efterfrågade då de förmodade att eutanasi skulle legaliseras inom en snar framtid. 

När resultatet jämfördes med den allmänna inställningen till eutanasi i Kanada visade det sig 

att det inte var någon väsentlig skillnad på volontärarbetarnas och allmänhetens inställning 

utan både studiegrupperna var generellt sett positiva till läkarassisterat självmord.15 

 

Dödshjälp eller livshjälp: Om människosyn, ansvar och integritet i livets slutskede är en 

antologi av Magnus Landgren, Ingmar Månsson och Leif Dotevall vars huvudsyfte är att 

presentera debatten om eutanasi och olika perspektiv som tillkommer i diskussionen. 

Landgren, Månsson och Dotevall disponerar arbetet genom att dela upp varje 

huvudperspektiv för varje kapitel. Första kapitlet tar sin utgångspunkt inifrån sjukvården 

och dess relation med dödshjälp.  Bokens andra kapitel diskuterar dödshjälp ur ett historiskt 

och nutida samhällsperspektiv och den tredje och sista delen syftar till att sätta in debatten 

i ett sammanhang knutet till livsåskådning.16 Uppsatsens undersökningssyfte är måhända 

inte likartat med Landgren, Månsson och Dotevalls antologi men tillvägagångssättet och 

ämnet är på samma område. Landgren, Månsson och Dotevall tar i sin antologi upp 

akademiker av olika ställning, jurister och sjukvårdspersonal men inte etiker trots att 

diskussionerna som förs ofta sammankopplas med etiska modeller och teorier. Det skapas 

ett tomrum som den här uppsatsen tänkt fylla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Claxton-Odfield, Stephen & Miller, Kathryn. A study of Canadian hospice palliative care volunteers’ 
attitudes towards physician-assisted suicide. American Journal of Hospice & Palliative Medicine. Vol. 32. 
no. 3. (2015). Sid. 307 – 311. 
16 Dotevall, Leif, Landgren, Magnus & Månsson, Ingemar. (red.) Dödshjälp eller livshjälp? – Om 
människosyn, ansvar och integritet i livets slutskede. Göteborg: Trots allt, 1998. Sid. 9 – 10. 
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3.3 Eutanasi i världen 

För att förtydliga eutanasins utspridning i världen samt belysa aktualiteten i ämnet följer 

en redogörelse över vilka länder som har legaliserat någon form av eutanasi samt hur deras 

bestämmelse är i praktiken. 

3.3.1 NEDERLÄNDERNA 

I Nederländerna har det sedan ganska tidigt förekommit dödshjälpsbehandlingar inom 

läkarkåren och det var inte någon lagändring som till en början gjorde eutanasi möjligt 

utan den rådande lagen tillämpades på ett nytt sätt.17 1973 gav läkaren Geertruida Postma 

en dödlig dos morfin till sin rullstolsburna mamma på hennes begäran. Under rättegången 

dömdes Postma till ett års övervakning och en veckas villkorligt fängelse men fallet 

startade en debatt om eutanasins varande eller icke varande i Nederländerna. 1982 

fullföljde Dr. Piet Schoonheim sin 95-årige patients eutanasibegäran och efter att ha blivit 

fälld appellationsdomstolen friades Schoonheim i Högsta domstolen 1984.18 Lagändringen 

kom 2002 och innebar att eutanasi och assisterat självmord inte längre var straffbart om 

specifika säkerhetskriterier uppfyllts. Säkerhetskriterierna var att (a) läkaren kan garantera 

att patientens begäran är frivillig, uttalad och att andra alternativ tagits i beaktning, (b) 

patientens lidande ska vara outhärdligt samt att läkaren ska ha säkerställt att patientens 

situation inte kommer förbättras, (c) att patienten är informerad om sin situation och 

framtid, (d) att läkare och patient tillsammans kommit fram till att det inte längre finns 

något rimligt alternativ, (e) att läkaren ska ha rådfrågat minst en annan oberoende läkare 

som undersökt patienten och gett skriftligt yttrande samt (f) att tillämpa bästa möjliga 

medicinska behandling inför och under patientens livsavslut.19 

 

 

 

                                                 
17 Dotevall, Leif, Landgren, Magnus & Månsson, Ingemar. (red.) Dödshjälp eller livshjälp? – Om 
människosyn, ansvar och integritet i livets slutskede. Göteborg: Trots allt, 1998. Sid. 7 – 8. 
18 Sumner, Leonard Wayne. Dödshjälp – Etiska och juridiska aspekter. Stockholm: Fri tanke, 2011. Sid. 237 
– 239. 
19 Sumner, Leonard Wayne. Dödshjälp – Etiska och juridiska aspekter. Stockholm: Fri tanke, 2011. Sid. 242 
– 243. 
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3.3.2 BELGIEN 

Samma år som Nederländernas lagändring 2002 införde kort därefter Belgien en lag om 

eutanasi. Belgiens lagstiftning är starkt präglad av Nederländerna. Flera förslag om en 

lagstiftning kring eutanasi lades fram under 80- och 90-talet men ingen av dem ledde till 

någon lagändring. De belgiska säkerhetskriterierna har, förutom mindre 

textdifferentieringar, samma innebörd som de nederländska kriterierna. Den stora 

skillnaden i den belgiska lagtexten jämfört med den nederländska är att den nederländska 

lagtexten innefattar icke-frivillig eutanasi medan den belgiska inte tagit något officiellt 

beslutsfattande om den typen av dödshjälp. 20 

3.3.3 LUXEMBURG 

Luxemburg blev det sista landet av Beneluxländerna att lagstifta om eutanasi. Även denna 

lag är starkt påverkad av den nederländska lagtexten och Luxemburg har, till skillnad från 

Belgien, även en praxis gällande assisterat självmord men har, precis som Belgien, en 

större skillnad i jämförelse med Nederländerna. Luxemburgs kriterier är även dem snarlika 

de båda andra Beneluxländernas. Den stora skillnaden mellan Belgien och Luxemburg, 

förutom praxis gällande assisterat självmord, är att den luxemburgska eutanasilagen är att 

lagen gäller, utöver myndiga personer, även personer från 16-års ålder något som gör 

Luxemburgs eutanasilag mer lik den nederländska som innefattar personer från 12-år ålder. 

Detta med förutsättning att personens förmyndare gett sitt medgivande.21 

3.3.4 SCHWEIZ 

Eutanasi är i stort sett lagligt i Schweiz vilket utförs av icke-vinstdrivande 

dödshjälpsorganisationer.22 Frivillig eutanasi som utförs av någon annan än legitimerade 

läkare är idag olagligt i Schweiz. Det är dock värt att påpeka att straffet för ett sådant brott 

är i hög grad mildare än ofrivillig eutanasi. Likaså är det sedan 1942 brottsligt att hjälpa 

någon att begå självmord, det vill säga delaktighet i frivilligt assisterat självmord, men det 

finns en tydlig lucka i brottsbalken.23 Paragraf 115 i schweiziska brottsbalken lyder:  
 

                                                 
20 Sumner, Leonard Wayne. Dödshjälp – Etiska och juridiska aspekter. Stockholm: Fri tanke, 2011. Sid. 247 
– 249. 
21 Sumner, Leonard Wayne. Dödshjälp – Etiska och juridiska aspekter. Stockholm: Fri tanke, 2011. Sid. 250 
– 251. 
22 Sumner, Leonard Wayne. Dödshjälp – Etiska och juridiska aspekter. Stockholm: Fri tanke, 2011. Sid. 252. 
23 Sumner, Leonard Wayne. Dödshjälp – Etiska och juridiska aspekter. Stockholm: Fri tanke, 2011. Sid. 251. 
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En person som av själviska skäl förmår eller hjälper en annan person att begå 

självmord ska, i det fall ett självmord eller självmordsförsök genomförs, straffas med 

upp till fem års fängelse24 

 

Motivet som formuleras som själviska skäl beskrivs som lagöverträdaren strävar för egen 

fördel. Denna fördel innebär materiell eller emotionell vinning. Ytterligare villkor för 

assisterat självmord beläggs på personen som tagit eller försökt begå självmord och om 

dennes mentala kapacitet är beräknelig till rationella handlingar.25 Den schweiziska 

civillagens 16:e paragraf lyder: 
 

Mental kapacitet har den som inte saknar förmåga att handla rationellt på grund av 

minderårighet eller psykisk störning, begåvningshandikapp, berusning eller liknande26 

 

Att assistera någon i ett självmordsförsök som inte uppfyller kraven för att handla rationellt 

är därför likställt med mord. Lagen gör heller ingen skillnad på civilpersoner eller 

sjukvårdspersonal när det kommer till frivilligt assisterat självmord. Den största skillnaden 

mellan Schweiz och Beneluxländerna när det rör eutanasi är att inom Beneluxländerna 

krävs en, i och med säkerhetskriterierna, en relativt lång utredning av en begäran av 

eutanasi. Så är inte fallet i Schweiz när det kommer till bland annat 

dödshjälpsorganisationen Dignitas. Dignitas erbjuder dödshjälp även till personer som inte 

är schweiziska medborgare vilket har resulterat i en så kallad självmordsturism där 

medborgare från främst Storbritannien och Tyskland söker sig till Schweiz för dödshjälp.27 

3.3.5 USA 

Det kändaste fallet kring eutanasi i USA inträffade i Detroit, Michigan. Patologen Dr. Jack 

Kevorkian hade under 90-talet verkställt ca 40 dokumenterade fall av läkarassisterat 

självmord och säger sig själv ha utfört mer än 130 dödshjälpsbehandlingar. Dr. Kevorkian 

tillverkade en maskin som han kallade för The Mercitron där patienten själv via en 

strömbrytare injicerar sig själv med ett dödande medel. 1999 dömdes Kevorkian för dråp 

efter en dödshjälpsbehandling där han själv injicerat patienten och satt i fängelse i åtta år. 

                                                 
24 Sumner, Leonard Wayne. Dödshjälp – Etiska och juridiska aspekter. Stockholm: Fri tanke, 2011. Sid. 251. 
25 Sumner, Leonard Wayne. Dödshjälp – Etiska och juridiska aspekter. Stockholm: Fri tanke, 2011. Sid. 251. 
26 Sumner, Leonard Wayne. Dödshjälp – Etiska och juridiska aspekter. Stockholm: Fri tanke, 2011. Sid. 251 
– 252. 
27 Sumner, Leonard Wayne. Dödshjälp – Etiska och juridiska aspekter. Stockholm: Fri tanke, 2011. Sid. 253. 
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När Kevorkian släpptes 2007 hade hans läkarlegitimation dragits in och han förbjuds under 

sin villkorliga frigivning att öppet tala om eutanasi.28  

I delstaten Oregon hölls 1994 en omröstning kring lagförslag nr 16, Oregons lag om en 

värdig död, där ja-sidan vann med knappa 2 % marginal från nej-sidan. Lagförslaget gällde 

inte eutanasi som praktik utan assisterat självmord men lagen innefattar inte några krav på 

outhärdligt lidande eller terminal sjukdom. Lagen trädde, på grund av protester och 

juridiska prövningar, inte i full kraft förrän 1997. 2008 röstade delstaten Washington med 

16 % marginal till ja-sidan igenom läkarassisterat självmord som trädde i laga kraft 2009. 

Washington kräver, till skillnad från Oregon, att patienten blivit diagnostiserad med en 

dödlig sjukdom. Förutom Washington och Oregon är det ingen annan delstat i USA som 

genom lagändring legaliserat någon form av eutanasi. Dock frammanade delstaten 

Montana en legalisering av läkarassisterat självmord 2008.29 

3.3.6 COLOMBIA 

11 år innan Montana legaliserade läkarassisterat självmord genom ett prejudikat 

upphävdes förbudet mot eutanasi i Colombia. Colombia hade sedan tidigare en lag om 

barmhärtighetsdödande och rättsfallet 1997 väcktes av, ironiskt nog, av motståndare till 

eutanasi som ville införa striktare bestämmelser kring lagen. Rättsfallet resulterade istället 

i att domstolen fattade beslut om en legalisering av läkaradministrerad frivillig eutanasi.30 

3.3.7 KANADA 

Den senaste lagändringen om eutanasi ägde rum i Kanada. Senaten i Ottawa röstade i juni 

2016 igenom en legalisering av läkarassisterat självmord. Kriterierna för utförandet av 

läkarassisterat självmord innefattar en skriftlig begäran om dödshjälp från patienten som 

skrivs under av två oberoende vårdanställda som i sin tur bekräftar och intygar att patienten 

har rätt till den hjälpen som patienten begär. Innan någon form av behandling inleds måste 

det gå minst tio dagar från det att begäran behandlats.31 

                                                 
28 Dotevall, Leif, Landgren, Magnus & Månsson, Ingemar. (red.) Dödshjälp eller livshjälp? – Om 
människosyn, ansvar och integritet i livets slutskede. Göteborg: Trots allt, 1998. Sid. 8. 
Davey, Monica. Kevorkian speaks after his release from prison. The New York Times. 2007-06-04. 
http://www.nytimes.com/2007/06/04/us/04kevorkian.html?ref=jack_kevorkian (Hämtad 2017-04-20) 
29 Sumner, Leonard Wayne. Dödshjälp – Etiska och juridiska aspekter. Stockholm: Fri tanke, 2011. Sid. 254 
– 258. 
30 Sumner, Leonard Wayne. Dödshjälp – Etiska och juridiska aspekter. Stockholm: Fri tanke, 2011. Sid. 258. 
31 Bolling, Anders. Kanada tillåter aktiv dödshjälp. Dagens Nyheter. 2016-06-19. 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kanada-tillater-aktiv-dodshjalp/ (Hämtad 2017-04-20) 

http://www.nytimes.com/2007/06/04/us/04kevorkian.html?ref=jack_kevorkian
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kanada-tillater-aktiv-dodshjalp/
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3.3.8 SVERIGE 

I Sverige är aktiv dödshjälp olagligt och konsekvenserna för att medvetet avsluta någons 

liv, trots om personen i fråga samtycker, är likaställt med mord eller dråp. Det är dock inte 

olagligt att hjälpa någon begå självmord, det vill säga frivilligt assisterat självmord. 

Någorlunda samma sak är det om en läkare eller annan sjukvårdspersonal assisterar en 

patient i dennes självmord. Handlingen faller då inom frivilligt läkarassisterat självmord 

vilket inte heller är olagligt i Sverige men den sjukvårdsanställdes läkarlegitimation blir 

indraget då personen brutit mot läkarkårens huvuduppgift, att rädda liv.32 Frågan om 

eutanasi är ändå långt ifrån en icke-fråga i svensk politik. Frågan har flertalet gånger 

diskuterats i olika instanser och kommittéer samt har flera remissinstanser, bland annat 

Medicinska forskningsrådet och Statens medicinsk-etiska råd, begärt upplysning i frågan 

kring eutanasi men än så länge har inga klargörningar utretts.33 När det kommer till opinion 

så var, enligt en SIFO-undersökning, 79 % för aktiv dödshjälp 1999.34 2010 var, enligt en 

ny SIFO-undersökning, stödet ännu högre. 87 % av de tillfrågade var för aktiv dödshjälp 

varav 66 % ansåg att dödshjälp bör vara tillåtet för personer terminala sjukdomar och 21 

% ansåg att dödshjälp bör vara tillåtet oavsett sjukdom eller inte. 7 % av de tillfrågade var 

emot aktiv dödshjälp.35 Bland svenska politiker är siffrorna dock annorlunda. Enligt en 

artikel från Aftonbladet frågades 311 riksdagsledamöter om aktiv dödshjälp varav 54 

ledamöter sade sig vara positivt inställda till aktiv dödshjälp. 83 % är alltså emot en 

legalisering av aktiv dödshjälp.36 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Sangregorio, Inga-Lisa. Den sista friheten: Om rätten till vår död. Filosofisk tidskrift. Vol. 38 Nr. 1 (2017) 
Sid. 58 – 59. 
33 SOU 2001:6. Socialdepartementet. Döden angår oss alla – Värdig vård vid livets slut. 
34 Tännsjö, Torbjörn. Du skall understundom dräpa. Stockholm: Prisma, 2001. Bilaga 5. 
35 Edblom, Kristina. Majoriteten för aktiv dödshjälp. Aftonbladet. 2010-03-20. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12300898.ab (Hämtad 2017-04-26) 
36 Kerpner, Joachim. Politiker som är för aktiv dödshjälp. Aftonbladet. 2014-10-02. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19627759.ab (Hämtad 2017-04-26) 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12300898.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19627759.ab
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3.4 Metod och teori 

Då studien behandlar filosofers moraliska teorier om eutanasins moraliska varande eller 

icke varande blir deras teorier det som utgör studiens teoretiska utgångspunkt. Studien har 

därför ingen objektiv teoretisk ansats då en sådan inte är möjlig inom ramen för 

undersökningen. Studien utgår från en argumentationsanalys av litterära verk. Analysen 

kommer, utöver tydliggörande av argument, behandla hur argumentationen förs och hur 

den specifika filosofen når sin slutsats via skäl och antaganden. Studien blir då även en 

kvalitativ undersökning då textanalyser tillhör kategorin av kvalitativa studier.37 

Grundarbetet i en argumentationsanalys är att separera textinnehållet och registrera vad 

som är vad i argumentationen. Separera teoretiska och ateoretiska för att definiera 

legitimitet i ett påstått argument, upptäcka och analysera kontextuellt mångtydiga uttryck 

samt avgöra dess hållbarhet. De teoretiska argumenten kännetecknas med argument som 

kan empiriskt bevisas eller motbevisas, exempelvis att framhålla att Europa är en folkrik 

kontinent är ett teoretiskt påstående då man kan jämföra den europeiska folkmängden med 

andra kontinenter. Ett ateroretiskt argument är motsatsen, exempelvis att påstå att Europa 

har en omtänksam befolkning eftersom det inte går att bevisa eller motbevisa ett sådant 

påstående. För att avgöra just hållbarheten i ett argument har jag valt att använda mig av 

António Barbosa da Silvas två grundkriterier; Om argumentet är (1)sant och relevant eller 

om argumentet är (2)rimligt och relevant.38. För att förenkla läsningen kommer varje 

filosofs text först redovisas och sedan analyseras. I komparation och diskussionsavsnittet 

kommer varje filosofs argument och slutsats diskuteras och ställas i relation till varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Barbósa da Silva, António. Analys av texter. I Kvalitativa studier i teori och praktik. Per-Gunnar Svensson 
& Bengt Starrin. (red.). Lund: Studentlitteratur, 1996. Sid. 169. 
38 Barbósa da Silva, António. Analys av texter. I Kvalitativa studier i teori och praktik. Per-Gunnar Svensson 
& Bengt Starrin. (red.). Lund: Studentlitteratur, 1996. Sid. 195 – 197. 
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3.5 Urvalsprocess & Avgränsningar 

Då materialet är väldigt omfattande krävs en utsortering baserat på kriterier. För de 

moralfilosofiska texter som analyserats krävs det att eutanasi i texten antingen förespråkas 

eller bestrids. Texten får alltså inte vara ett framläggande av olika sidors argumentationer 

utan författaren måste ta ställning, för eller emot, i frågan om eutanasi. Ytterligare ett 

kriterium är att filosoferna ska ha olika sätt att argumentera på för att möjliggöra en 

mångfald i resonemang argument. Kriteriet gör det även möjligt att visa på hur olika 

resonemang och orsaksyttranden likväl kan nå samma slutsats. 

Då varje filosofs argumentationsartiklar varierar i omfång, dock inte relevans, ligger inte 

fokus på att filosoferna ska ges lika stort utrymme utan fokus ligger på att förespråkarsidan 

och motståndarsidan av eutanasi är av liknande kvantitet. Det viktiga är alltså inte att varje 

filosof beskrivs lika mycket utan att de två motståndarna ges tillsammans lika mycket 

utrymme som de två förespråkarna. Studien gör heller inget anspråk på att ge ett absolut 

svar på vad som är det moraliskt korrekta i en legalisering eller inte i frågan om eutanasi. 

 

3.6 Material 

Då mitt material består av moralfilosofers argumentationer tänkte jag i det här avsnittet ge 

en kort presentation av varje etiker för att legitimera valet av de moralfilosofer som 

förekommer i studien. Materialet består av två förespråkare, Torbjörn Tännsjö och Helga 

Kuhse, samt två motståndare, Daniel Callahan och John Keown. 

3.6.1 DANIEL CALLAHAN 

Daniel Callahan föddes i Washington, USA, 1930. Han doktorerade i filosofi vid Harvard 

University 1965 och grundade The Hastings Center som 1969 blev världens första och 

världens främsta forskningsinstitut för bioetik39 och arbetar som en ideell organisation. 

Förutom The Hastings Center är Daniel Callahan delaktig i flera organisationer inom 

bioetiska området såsom Institute of medicine och National Academy of Sciences. Med 41 

böcker och en mängd artiklar anses Callahan som ett av de tyngsta namnen inom medicinsk 

etik.40  

                                                 
39 Bioetik är den vetenskapliga skolan som studerar sambandet mellan naturvetenskap och etik. 
40 The Hastings center. Who we are. http://www.thehastingscenter.org/who-we-are/ (Hämtad 2017-04-14) 

http://www.thehastingscenter.org/who-we-are/
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3.6.2 TORBJÖRN TÄNNSJÖ 

Torbjörn Tännsjö föddes i Västerås 1946 och är verksam som professor i praktisk filosofi 

vid Stockholm Universitet sedan 2002 samt affilierad professor i medicinsk etik vid 

Karolinska Institutet. Han var tidigare professor i praktisk filosofi vid Göteborgs 

Universitet. Tännsjö har även han skrivit en mängd artiklar samt över 40 böcker, både på 

svenska och engelska, knutna till etik i olika utsträckning och anses som en förespråkare 

för utilitarismen. Tännsjö är sedan 1970-talet medlem i Vänsterpartiet.41 

3.6.3 JOHN KEOWN 

John Keown föddes 1597 i Manchester, England.42 Han är professor i kristen etik på 

fakulteten Kennedy Institute of Ethics vid Georgetown University. Keowns expertis täcker 

juridik och medicinsk etik. Han tog juridikexamen vid Cambridge och doktorerade i 

filosofi vid Oxford. Han har släppt flera böcker och artiklar som berör liv och död ur etiska 

och juridiska perspektiv.43 

3.6.4 HELGA KUHSE 

Helga Kuhse föddes i Hamburg, Tyskland 1940 men flyttade vid 22 års ålder till Australien 

där hon sedan dess är bosatt.44 Hon är verksam professor I School of Philosophical, 

Historical & International Studies vid Monah University I Melbourne, Australien där hon 

även grundade Centre of Human Biothics 1980. Hon anses tillhöra den utilitaristiska 

etikskolan och välkänd förespråkare för eutanasi. Kuhse har även släppt en rad böcker och 

artiklar om medicinsk etik med Peter Singer.45 

 

 

 

 

                                                 
41 Stockholms Universitet. Anställda forskare. 2016-04-05. 
http://www.philosophy.su.se/forskning/v%C3%A5ra-forskare/anst%C3%A4llda-l%C3%A4rare-
forskare/torbj%C3%B6rn-t%C3%A4nnsj%C3%B6-1.154723 (Hämtad 2017-04-14) 
42 Keown, John; professor vid Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University. E-mail. 2017-05-16. 
43 Georgetown University. Kennedy institute of ethics.  
https://kennedyinstitute.georgetown.edu/people/john-keown/ (Hämtad 2017-04-14) 
44 Kuhse, Helga; professor vid Monash University. E-mail. 2017-05-22. 
45 Monahs University. Monash arts staff profiles. http://profiles.arts.monash.edu.au/helga-kuhse/ (Hämtad 
2017-04-14) 

http://www.philosophy.su.se/forskning/v%C3%A5ra-forskare/anst%C3%A4llda-l%C3%A4rare-forskare/torbj%C3%B6rn-t%C3%A4nnsj%C3%B6-1.154723
http://www.philosophy.su.se/forskning/v%C3%A5ra-forskare/anst%C3%A4llda-l%C3%A4rare-forskare/torbj%C3%B6rn-t%C3%A4nnsj%C3%B6-1.154723
https://kennedyinstitute.georgetown.edu/people/john-keown/
http://profiles.arts.monash.edu.au/helga-kuhse/
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4 Undersökning 

Upplägget för undersökningen inleds med Daniel Callahan som följs av Torbjörn Tännsjö. 

Detta för att Både Callahan och Tännsjö diskuterar eutanasi ur ett helhetsperspektiv. 

Därefter redogörs John Keown och Helga Kuhse med anledning av att varken eller Keown 

Kuhse diskuterar eutanasi ur ett helhetsperspektiv utan resonerar kring specifika 

beståndsdelar inom debatten. John Keown resonerar kring den mänskliga autonomin och 

Helga Kuhse om skillnaden mellan att döda och att låta dö. 

4.1 Daniel Callahan 

Daniel Callahan betonar eutanasidebattens särställning till andra samhällsfrågor som berör 

ett modernt pluralistiskt samhälle. Skälet till denna särställning beror på att ett 

ställningstagande för eller emot aktiv eutanasi påverkar tre djupt symboliska ståndpunkter 

i västvärldens tankesätt. (1) Ämnet eutanasi ifrågasätter vilka motiv som är skäliga för 

dödandet av en annan människa, (2) den mänskliga autonomin samt (3) sjukvårdens 

mänskliga samhällsuppdrag. (1) Ett förespråkande för aktiv eutanasi skulle innebära ett 

moraliskt godkännande av samtyckande vuxenmördande (consenting adult killing). 

Legalisering av eutanasi medför en helt ny kategori av mördande i en demokratisk stat som 

genom strängare vapenlagar, avskaffandet av dödsstraff och regelverk i krigsföring sedan 

lång tid försökt begränsa giltiga omständigheter kring dödande. Callahan påpekar även att 

dessa giltiga omständigheter fortfarande idag är för många och att införa ytterligare en 

giltig omständighet är att gå bakåt i utvecklingen. (2) Västvärldens individualism grundar 

sig i individens rätt att söka den personliga uppfattningen om det goda livet men den 

viktiga aspekten är att det måste överensstämma med vad som är det bästa för samhället 

som helhet. Att avkriminalisera aktiv eutanasi sanktionerar även att en människa, för deras 

egen privata och idiosynkratiska syn på det goda livet, kan begära andra medborgares 

medverkan för att uppfylla sin önskan även om det skadar det samhälleliga välmåendet. 

(3) Sjukvårdens samhällsuppgift i väst är idag att bistå individers hälsa för att underlätta 

deras väg mot det liv som individen föredrar, vilket fortfarande måste vara förenlig med 

samhällets preferenser. Att införa aktiv eutanasi i sjukvårdens arbetsramverk omkullkastar 

den rådande doktrinen om att underlätta, bevara och rädda liv.46 

                                                 
46 Callahan, Daniel. When self-determination runs amok. I Bioethics: An anthology. Helga Kuhse & Peter 
Singer. (red.). 2. Uppl. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. Sid. 381 – 382. 



Sida | 18  
 
 

 

 

Callahan gör en indelning på fyra olika kategorier som eutanasiförespråkares argument 

ständigt innehåller. Indelningen blir som ett schema i en eutanasiförespråkande 

argumentation där författaren utgår ifrån individens självbestämmande och egna 

välmående som måste komma i första hand. Författaren för sedan ett resonemang som 

kännetecknas med en moralisk ambivalens kring skillnaden mellan döda, aktiv eutanasi, 

och att låta dö, passiv eutanasi. Argumentationen fortlöper med ett anmärkande på att 

bevisbördan för att legalisering av aktiv eutanasi skulle få skadliga följder förmodas vara 

bristfällig om ens existerande och avslutas med att diskutera kompabiliteten mellan aktiv 

eutanasi och vårdmedicinsk praxis.47 

 

Principen om den mänskliga autonomin, enligt Callahan det mest centrala i 

argumentationen av eutanasiförespråkare, byggs kring regeln att individen bär rätten att 

själv bestämma vad som är det bästa för individen själv och självbestämmandet i att själva 

avgöra hur individen ska gå till väga för att uppnå det bästa. Callahan ställer frågan om hur 

långt den principen bör och kan sträcka sig. I självmordsfall där individen på egen hand 

tar sitt liv utan assistans från en andra part är principen möjligtvis tillämplig men eutanasi 

upphör inte utanför ramen av den mänskliga autonomin. Aktiv eutanasi förutsätter 

inbladning från tredje part vilket gör att den mänskliga autonomin avtar i relevans för 

ämnet. Moralargumentationen kring eutanasi måste bygga på ett samspel mellan patienten, 

som begärt dödshjälp, och läkaren, som i scenariot intar rollen som skarprättare. De 

moraliska värderingarna och rättigheterna hos den tredje parten måste tas i beaktning.48 

 
How are we to make the moral move from my right of self-determination to some 

doctor’s right to kill me – from my right to his right? Where does the doctor’s moral 

warrant to kill come from? Ought doctors to be able to kill anyone they want as long 

as permission is given by competent persons?49 

 

                                                 
47 Callahan, Daniel. When self-determination runs amok. I Bioethics: An anthology. Helga Kuhse & Peter 
Singer. (red.). 2. Uppl. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. Sid. 381 – 382. 
48 Callahan, Daniel. When self-determination runs amok. I Bioethics: An anthology. Helga Kuhse & Peter 
Singer. (red.). 2. Uppl. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. Sid. 382. 
49 Callahan, Daniel. When self-determination runs amok. I Bioethics: An anthology. Helga Kuhse & Peter 
Singer. (red.). 2. Uppl. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. Sid. 382. 
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I debatten kring eutanasi måste tredje parten betraktas som moraliska agenter och inte bara 

som ett preferenslöst redskap i patientens resa för att uppfylla sitt egna, idiosynkratiska, 

bästa.50 

 

Som tidigare nämnt är ambivalensen kring skillnaden mellan döda och låta dö något som 

eutanasiförespråkare ofta lyfter. Vid ett sådant klargörande utelämnas två relevanta 

aspekter. Orsak och moraliskt ansvar. Orsak som den direkta orsaken till varför en person 

har dött och moraliskt ansvar för våra handlingar. Om en läkare avslutar livsuppehållande 

behandling, passiv eutanasi, är inte läkaren orsaken till varför patienten dör. Orsaken är 

sjukdomen, olyckan eller åldern som är orsaken till varför patienten dör. Läkaren kan bara 

vara orsaken vid aktiv eutanasi då läkaren ger livsavslutande medel till en patient oavsett 

om patienten lider av en terminal sjukdom eller inte. Att moraliska avgöranden, i om en 

handling är rätt eller fel, är en mänsklig konstruktion utelämnas helt i ett sådant 

klargörande. När forskningen inom medicin utvecklades gavs läkarna i viss mån makt över 

döden i det avseende att de kunde avgöra när och hur en människa skulle dö. Trots att 

naturliga dödsorsaker kvarstod kunde en läkare förlänga livet för en patient som utan 

behandling hade dött tidigare. Det sattes därför upp etiska regelverk för det moraliska 

ansvaret som medföljer läkaryrket med huvudsyftet att underlätta, bevara och rädda. En 

läkare som avslutar livsuppehållande behandling bryter inte mot dessa. Livet går inte att 

rädda för en terminal patient men livet går dock underlätta genom att avsluta 

livsuppehållande behandling som, mer ofta än sällan, innebär ett avslut med svåra 

smärtor.51 

 

Callahan lyfter dessutom att ett införande av aktiv eutanasi inte kan besitta kriterier som 

ifrågasätter patientens tillförlitlighet. Ponera att en person som lider av svåra smärtor i 

livets slutskede begär dödshjälp men personen är dement. Den generella inställningen 

inom eutanasiförespråkare skulle hävda att personen inte kan ges bifall för denna önskan 

då personen inte är tillförlitlig på grund av sin demens. Men oavsett om personen är dement 

eller inte lider personen ändå. Varför ska människans intellektuella kapacitet få bestämma 

om hen kan få hjälp eller inte? Callahan menar att om dessa kriterier gör sig gällande 

                                                 
50 Callahan, Daniel. When self-determination runs amok. I Bioethics: An anthology. Helga Kuhse & Peter 
Singer. (red.). 2. Uppl. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. Sid. 382. 
51 Callahan, Daniel. When self-determination runs amok. I Bioethics: An anthology. Helga Kuhse & Peter 
Singer. (red.). 2. Uppl. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. Sid. 383 – 384. 
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kommer det skicka signaler om att det bara är välbärgade medelklass familjer vars intellekt 

är på tillräckligt hög nivå för att inte behöva lida.52 

4.1.1 ANALYS AV DANIEL CALLAHAN 

Callahan bygger mycket på slippery slope argument. Slippery slope argument 

kännetecknas av en slutsats som bygger på att resultatet av en handling i slutändan leder 

till oönskade konsekvenser.53 Callahans slippery slope argument är mycket av ett moraliskt 

slippery slope. En legalisering av eutanasi innebär också ett moraliskt ställningstagande i 

frågor om rättigheter kring dödandet av en annan person och individens 

självbestämmanderätt i relation till samhällets preferenser. I sin avslutning diskuterar 

Callahan kriterier för eutanasi där han bestämt hävdar att ett tillförlitlighetskriterium inte 

är försvarbart av olika skäl. En baktanke med ett sådant argument kan vara att synen på 

eutanasi av depressionsskäl och eutanasi av dementa eller människor med mental 

funktionsnedsättning generellt sätt är väldigt negativ och att människor skulle ha svårt att 

ställa sig bakom en legalisering utan ett sådant kriterium. Callahans sätt att argumentera 

väcker känslor av oro inför en legalisering av eutanasi. Hans förutsägelser innehåller 

väldigt komplicerade och olycksbådande konsekvenser vilket kräver mycket mer av en 

människa än att enbart ge ett moraliskt godkännande till aktiv eutanasi. De är måhända 

enbart teoretiska framtidsscenarion men mycket av dess innehåll är rimligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Callahan, Daniel. When self-determination runs amok. I Bioethics: An anthology. Helga Kuhse & Peter 
Singer. (red.). 2. Uppl. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. Sid. 384 – 385. 
53 Thomson, Anne. Critical reasoning – A practical introduction. 3. Uppl. London: Routhledge, 2009. 47 – 
48. 
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4.2 Torbjörn Tännsjö 

Torbjörn Tännsjö diskuterar eutanasi utifrån tre olika moralläror. Pragmatisk syn på döden 

med handlingens konsekvenser i fokus, livets helgd, en moralfilosofi som ofta förknippas 

med kristen tradition om att vissa handlingar är förbjudna på grund av livets helighet, samt 

rättighetsläran som utgår ifrån regeln att varje människa bär rätten att själv bestämma över 

sitt eget öde. 

 

Inom den pragmatiska synen på döden har eutanasimotståndare ofta påpekat den palliativa 

vårdens roll i relation till eutanasi. Oron om att den palliativa vårdens utveckling avtar eller 

helt stannar upp om aktiv dödshjälp blir aktuellt. Enligt Tännsjö är detta en framtidsutsikt 

helt utan grund. Den palliativa vården och den avdelning av vården som erbjuder eutanasi 

är inte på något sätt konkurrenter vilket innebär att den palliativa vårdens resurser inte 

berörs av den andre. Tvärtom hade granskningen av den palliativa vården i hur människor 

dör och vilken vård de har fått i livets slutskede. Ytterligare ett orosmoment som ofta lyfts 

är att en legalisering av eutanasi hade resulterat i att samhället skulle utveckla en mindre 

allvarlig syn på liv och död och i värsta fall bagatelliserat den. Även detta är ett argument 

som, enligt Tännsjö, saknar grund. I Nederländerna har synen på liv och död inte förändrats 

sedan legaliseringen av aktiv eutanasi 2002. Om scenariot inte blivit realitet i 

Nederländerna finns ingen anledning att hävda att det skulle bli så i Sverige. Det tredje och 

sista orosargumentet påvisar att människor som är svårt och terminalt sjuka kan känna sig 

pressade till att begära dödshjälp för att inte känna sig som en börda för sina anhöriga trots 

att de egentligen inte vill dö. Måhända är detta faktiskt ett realistiskt argument men 

människor kan idag begära att livsuppehållande behandling avbryts för att inte känna sig 

som en börda för sina anhöriga.54 

 

Inom läran om livets helgd görs ingen skillnad på att ta någon annans liv eller att ta sitt 

eget. Båda är likställda med mord. En handling med syfte att avsluta sitt eget liv eller 

medverkan till en handling med likartat syfte är alltså att betrakta som mord. Tännsjö lyfter 

dock moralfilosofin om den dubbla effekten i relation till läran om livets helgd. Den dubbla 

                                                 
54 Tännsjö, Torbjörn. Du skall understundom dräpa. Stockholm: Prisma, 2001. Sid. 49 – 54. 
    Tännsjö, Torbjörn. Döden är förhandlingsbar. Stockholm: Liber, 2009. Sid. 127 – 129.  
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effekten innebär att en människas handling bedöms på människans syfte med handlingen.55 

Tännsjö beskriver; 

 
Man får aldrig döda någon för att uppnå goda effekter med hans eller hennes död. 

Men det är ibland rätt att utföra en god handling, även om man inser att den också har 

en annan, dubbel effekt som är oönskad, t.ex. att en oskyldig människa dör.56 

 

Enligt läran om den dubbla effekten är det alltså okej att en läkare ger en patient morfin 

även om läkaren vet att patienten riskerar att avlida av dosen men har intentionen att enbart 

lindra patientens lidande. Enligt läran om livets helgd är en legalisering av aktiv eutanasi 

en omöjlighet men läran om livets helgd godkänner indirekt eutanasi som en god handling 

då syftet inte varit att döda även om läkaren varit medveten om risken.57  

 

Då den filosofiska rättighetsläran innebär att varje individ bär rätten att välja vad som är 

bäst för den själv är svaret väldigt enkelt. När en människa tar beslutet att ända sitt eget liv 

har hen rätten att göra det själv eller begära av någon annan att utföra handlingen. Oavsett 

är det hens rättighet att göra så. Om den som blir begärd är villig att utföra en livsavslutande 

handling är till och med ett förbud med en sådan överenskommelse en kränkning av 

individernas friheter. Enligt Tännsjö går det inte att diskutera om eutanasi är rätt eller fel 

inom rättighetsläran mer än så. Avtalet mellan den som begär och den som bistår med 

dödshjälp berör i slutändan enbart de två. Flera handlingar kan skapa obehag för andra 

människor men enligt rättsläran behöver inte de innebära att de är moraliskt förkastliga. 

Var och en bär rätten att göra vad de vill med sitt eget liv och individen bär inget ansvar 

för de indirekta konsekvenserna som drabbar andra.58 

 

Tännsjö menar på att en legalisering av eutanasi har möjlighet att tillföra samhället något 

förutom att människor som inte vill leva längre slipper, det vill säga beviljas sina mänskliga 

rättigheter. Granskningen av dödsorsaker, vilken och på vems initiativ de får behandling i 

sjukvården är något som hade ökat. Händelseförloppet utspelade sig i Nederländerna efter 

deras legalisering.59 Tännsjö hänvisar till en SIFO-undersökning som genomfördes 1999 

                                                 
55 Tännsjö, Torbjörn. Du skall understundom dräpa. Stockholm: Prisma, 2001. Sid. 54 – 57. 
56 Tännsjö, Torbjörn. Du skall understundom dräpa. Stockholm: Prisma, 2001. Sid. 57 – 58. 
57 Tännsjö, Torbjörn. Du skall understundom dräpa. Stockholm: Prisma, 2001. Sid. 58. 
58 Tännsjö, Torbjörn. Du skall understundom dräpa. Stockholm: Prisma, 2001. Sid. 59 – 60. 
59 Tännsjö, Torbjörn. Döden är förhandlingsbar. Stockholm: Liber, 2009. Sid. 140 – 141. 
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där hälften av alla tillfrågade ansåg att det finns omständigheter där det kan vara moraliskt 

försvarbart att ta sitt eget liv. Tännsjö menar då att om man accepterar uppfattningen om 

att det finns lägen då självmord ligger i individens intresse bör individen också kunna få 

hjälp med att ta sitt liv då det är riskabelt för en själv och andra att göra det själv.60 Den 

stora anledningen till motsträvighet gentemot aktiv eutanasi handlar allt som oftast om 

tradition. Människor får dö men bara om man inte dör på ett nytt sätt. Människan tar gärna 

avstånd ifrån döden men döden är och kommer alltid att vara ofrånkomlig.61 

4.2.1 ANALYS AV TORBJÖRN TÄNNSJÖ 

En form av argumentationsteknik är att istället för att utgå ifrån och använda sina egna 

värderingar och argument som grund i sitt slutsatsbyggande ta motståndarsidans 

perspektiv. Lyfta deras argument och samtidigt lägga fram motargument som talar mot de 

tidigare argumentens hållbarhet.62 Tännsjö lyfter eutanasimotståndares oro över den 

palliativa vårdens utveckling om eutanasi legaliseras men att dessa inte behöver höra ihop. 

Tännsjö menar att den palliativa vården hade dragit nytta av eutanasivården då den 

palliativa hade blivit mer granskad. Det är ett rimligt antagande trots att antagandet inte 

diskuteras särskilt mycket. I det andra motargumentet som Tännsjö lyfter ger han istället 

ett konkret exempel. Eftersom Nederländerna inte utvecklat någon märkbar förändring i 

synsättet på liv och död från tiden innan legaliseringen bör det inte ske i Sverige heller. I 

varje fall finns det inget som talar för det. Han lyfter även att granskningen av dödsorsaker 

stigit i Nederländerna sedan legaliseringen vilket underbygger hans påstående om att den 

palliativa vården kommer utvecklas på grund av ökad granskning. Hans avslutning om 

samhällets syn på människors död riktar starkt sig till läsarens känslor. Utan att nämna det 

talar Tännsjö om människans rätt till frihet. Friheten att få bestämma över det som är bland 

det största som händer i alla människors liv, deras egen död. Det blir en samhällskritisk 

ton om att släppa rädslan för det gamla och träda in i en ny tid. En tid där vi själva får 

bestämma över hur vi dör vilket förhöjer den mänskliga autonomin till en, enligt Tännsjö, 

ny nivå. Det här sättet att använda känsloladdade argument är nära förknippat med 

handling. Rädsla, ilska och känslan av orättvisa är väsentlig för att en människa först ska 

reagera och senare agera.63 

                                                 
60 Tännsjö, Torbjörn. Du skall understundom dräpa. Stockholm: Prisma, 2001. Sid. 45 – 46. 
61 Tännsjö, Torbjörn. Döden är förhandlingsbar. Stockholm: Liber, 2009. Sid. 142. 
62 Thomson, Anne. Critical reasoning – A practical introduction. 3. Uppl. London: Routhledge, 2009. Sid. 
49 – 51. 
63 Thomson, Anne. Critical reasoning in ethics – A practical introduction. London: Routhledge, 199. Sid. 
146 – 147. 
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4.3 John Keown 

Menar att livets värde avgör det etiska rätta eller fel i förhållande till eutanasi. Livets värde 

i förhållande till eutanasi avgörs på livets intention och framtidsutsikt i tre kategorier; 

(1)Livsduglighet (vitalism), (2)Livets okränkbarhet (inviolability of life) och 

(3)livskvalitén (quality of life).64 

 
Figur 165 

 

                                                 
64 Keown, John. Euthanasia, ethics and public policy – An argument against legalisation. Cambridge: The 
Press Syndicate, 2004. Sid. 49. 
65 Keown, John. Euthanasia, ethics and public policy – An argument against legalization. Cambridge: The 
Press Syndicate, 2004. Sid. 50. 
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I Keowns modell representerar de mörkgråa fälten vad som är ett oetiskt tillvägagångssätt 

och de ljusgråa fälten vad som är ett etiskt tillvägagångssätt. Om individens fysiska 

livsduglighet (vitality), exempelvis om individen fått amputera benen, påverkar individens 

livsintention (intention) och framtidsutsikt (foresight) på ett så negativt sätt att personen 

inte längre vill leva är ett förkortande av livet aldrig etiskt försvarbart eftersom 

livsförlängande behandling ger potential till nya möjligheter och nya preferenser. 

Livskvalitén (quality of life) berör det psykiska och känslomässiga välmåendet. Om 

individens livskvalité är så pass låg, exempelvis vid depression, att individen begär 

dödshjälp är både livsintentionen och framtidsutsikterna mer acceptabla skäl för dessa. 

Förlängande av livet innebär ofta utdraget lidande. Det som balanserar de båda är livets 

okränkbarhet (inviolability of life). Behandlingens för- och nackdelar avgör den etiska 

handlingen. För att förenkla börjar vi med den fysiska. En patient står mellan att förlora 

livet eller amputera bort ett ben. Patientens mål i livet, livsintention, är att ägna all fritid åt 

bergsklättring men operationen gör det omöjligt att fullfölja det målet. En livsavslutande 

behandling blir ändå inte försvarbar eftersom, som tidigare nämnt, operationen fortfarande 

ger potential till nya möjligheter och nya preferenser. Framtidsutsikterna blir emellertid 

påverkade på kort sikt men förbättras ofta med tiden. Om vi sen avser den psykiska 

aspekten blir vågen mellan för- och nackdelar av behandling annorlunda. Om individens 

nackdelar i livet, exempelvis relationer och livssituation, överväger fördelarna avser 

behandlingen att balansera det känslomässiga livet. Individens framtidsutsikter är en etisk 

korrekt anledning till dödshjälp men behandlingsmöjligheterna gör att framtidsutsikterna 

ändå är tillräckligt bra för att förkasta dödshjälp som behandling.66 

 

Den mänskliga autonomins roll i förespråkandet om eutanasi anses ofta vara en uppenbar 

slutsats och läggs fram som ett bevis på att en legalisering är det enda moraliskt riktiga. 

Keown menar istället att slutsatsen är mycket kontroversiell då många förfrågningar mer 

ofta än sällan är ett resultat av den palliativa vårdens otillräcklighet och förtvivlan över sin 

livssituation. En begäran av livsavslutande behandling är därför knappast en fråga om 

mänsklig självbestämmanderätt då faktorer som är så starka att förnuftet sätts ur spel är 

rådande.67 

                                                 
66 Keown, John. Euthanasia, ethics and public policy – An argument against legalisation. Cambridge: The 
Press Syndicate, 2004. Sid. 50. 
67 Keown, John. Euthanasia, ethics and public policy – An argument against legalisation. Cambridge: The 
Press Syndicate, 2004. Sid. 67 – 69. 
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Keown lyfter tre legitima argument för en legalisering av aktiv eutanasi grundat i juridiska 

aspekter. Den första att livet inte alltid är gott och att om patienten begär livsavslutande 

behandling kan det anses som moraliskt riktigt för läkaren att avsluta patientens liv. Den 

andra att den mänskliga autonomin kräver att den individuella önskan om livsavslut 

uppfylls. Den tredje pekar på att nuvarande lagstiftning innebär ett inkonsekvent 

förhållningsätt till passiv och aktiv eutanasi. Om rättsväsendet tillåter passiv eutanasi på 

grund av patientens framtidsutsikt och hälsosituation bör rättsväsendet även acceptera 

aktiv eutanasi på samma grunder. Precis som alla argument är dessa vid första möte mer 

övertygande än vad de egentligen är när de bemöts med motargument. Man kan acceptera 

att aktiv eutanasi kan anses som moraliskt godtagbart i klara fall men alla fall är i 

verkligheten inte så tydliga. En legalisering för att tillgodose önskan från en patient i ett 

sådant tydligt fall hade i slutändan, troligen ganska snart, inneburit att människor som inte 

är mentalt tillräkneliga och till patienter vars lidande inte är outhärdligt. För var går gränsen 

för ett outhärdligt lidande? Faktumet att det rent praktiskt är en omöjlighet att genom lag 

säkerställa att patienter utan tillräckligt svåra smärtor eller icke tillräkneliga individer inte 

är berättigade eutanasi.68 

4.3.1 ANALYS AV JOHN KEOWN 

John Keown ifrågasätter den, enligt honom, rådande doktrinen om den mänskliga 

autonomin. För det första nämns inga argument för doktrinen vilket i sig är en problematik 

då läsaren i stort sett ges möjlighet att jämföra argumenten för de olika slutsatserna om 

doktrinen men istället anges bara motståndarsidans argument medan doktrinförsvararna 

endast representeras med en slutsats.69 John Keowns argument för sin slutsats om 

doktrinen om mänskliga autonomin grundar sig i ett antagande om att skälet för de som 

begär livsavslut ofta handlar om en dålig palliativ vård samt ytterligare ett antagande om 

att den patient som begär livsavslutande behandling inte gör det med förnuftet. Vad som 

gör dessa till antaganden är att Keown saknar grunder för ett sådant uttalande. I alla fall 

lägger han inte fram någon studie eller liknande som underbygger hans resonemang.70 

Precis som Tännsjö lägger Keown även fram motståndarsidans argument i tre punkter för 

                                                 
68 Keown, John. Euthanasia, ethics and public policy – An argument against legalisation. Cambridge: The 
Press Syndicate, 2004. Sid. 72 – 80. 
69 Thomson, Anne. Critical reasoning in ethics – A practical introduction. London: Routledge, 1999. Sid. 
50. 
70 Thomson, Anne. Critical reasoning – A practical introduction. 2. Uppl. London: Routledge, 2002. Sid. 25 
– 26. 
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en aktiv eutanasi ur ett juridiskt perspektiv. Han betonar ett ofta använt, och värdeladdat, 

begrepp inom eutanasidebatten; outhärdligt lidande. Han poängterar dess kontextuella 

mångtydighet genom att ställa frågan var gränsen går för ett vanligt lidande och ett 

outhärdligt lidande. Men samtidigt nyttjar Keown ett begrepp vars kontextuella 

mångtydighet är lika diffus. För var går gränsen mellan mentalt tillräknelig och mentalt 

otillräknelig? 

4.4 Helga Kuhse 

Helga Kuhse inleder med att diskussion kring vad hon kallar den generella 

meningsuppfattningen om att döda en person alltid är värre än att låta en person dö. Kuhse 

utmanar den doktrinen genom att lyfta andra etikers exempel på där läkaren som beviljar 

en aktiv dödshjälpsbehandling ur ett etiskt perspektiv bör anses som en moralisk agent, 

exempelvis hänvisar hon till en artikel av James Rachels.71 Rachels exempel bygger på en 

patient med långt gående halscancer och med pågående behandling bara har dagar kvar att 

leva. De sista dagarna kommer även kantas av svåra plågor och patienten begär dödshjälp. 

Läkaren har då två alternativ. Det ena är att avbryta pågående behandling, passiv dödshjälp, 

och låta patienten troligtvis dö något tidigare, fortfarande med svåra plågor. Det andra är 

att injicera patienten med ett dödande gift, aktiv dödshjälp. Rachels är uttryckligen väl 

medveten om att läkaren i det andra alternativet ses som orsaken till patientens tidiga död 

och därför anses det alternativet som moraliskt felaktig i jämförelse med första alternativet. 

Rachels menar dock att läkaren i det första alternativet, den passiva eutanasin, begår en 

större omoralisk gärning då läkaren förlänger patientens lidande.72  

Kuhse lyfter även ett eget exempel hämtat från Sverige där en lastbilschaufför tillsammans 

med en samåkare råkade ut för en singelolycka på en enslig väg. Lastbilen fattade eld och 

chauffören fastnade i förarhytten medan samåkaren lyckas ta sig ut. Chauffören fattar 

slutligen också eld och ber sin kamrat, som är en erfaren jägare, att ta sitt gevär och skjuta 

honom eftersom hans plågor var så svåra. Samåkaren tar slutligen geväret och dödar sin 

vän. Enligt Kuhse hade det varit mer moraliskt fel av samåkaren att inte göra någonting 

och låta chauffören dö utan att inverka. Att inte handla är också en handling och att 

medvetet avstå från handling vars syfte är att lindra någon annans plågor grundar sig i 

                                                 
71 Kuhse, Helga. Why killing is not always worse – and sometimes better – than letting die. I Bioethics: An 
anthology. Helga Kuhse & Peter Singer. (red.). 2. Uppl. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. Sid. 297. 
72 Rachel, James. Active and passive euthanasia. I Bioethics: An anthology. Helga Kuhse & Peter Singer. 
(red.). 2. Uppl. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. Sid. 288 - 289. 
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moraliskt felaktiga argument. Kuhse menar att de moraliska argument som skulle vara 

grunden för en sådan slutsats handlar om de egna preferenserna och om att tillfredsställa 

sina egna intressen. Men i fråga om dödshjälp måste debatten utgå ifrån patienten som 

begär dödshjälp.73 

4.4.1 ANALYS AV HELGA KUHSE 

Helga Kuhse försöker med sin text Why killing is not always worse – and sometimes better 

– than letting die räta ut en grundläggande komponent i eutanasidebatten. Om differensen 

mellan att döda och att låta dö. Tyvärr förklarar hon inte varför skillnaden mellan de båda 

handlingarna är så viktig för debatten. Relevansen är kanske underförstått för någon som 

redan är insatt i ämnet men för den oinvigde kan detta framstå som undanhållande av 

information vilket misstänkliggör argumentationen.74 Kuhse lyfter noggrant grunder för 

de två påstående hon gör. Om påståendet om att läkaren bör betraktas som en moralisk 

agent argumenterar hon, genom James Rachel, i en utilitaristisk anda om att läkarens beslut 

att inte förlänga patientens liv och låta hen dö naturligt ger konsekvenserna att läkarens 

handling, eller avsaknad av handling, gjort att patientens plågor varit både större och varat 

längre än om läkaren hjälp patienten att dö. Hennes andra påstående är att ingen handling 

är en handling i sig grundar hon i redogörelsen om lastbilschauffören och medpassageraren 

där medpassagerarens handling förkortade chaufförens lidande. Om personen inte handlat, 

alltså inte hämtat geväret och dödat chauffören, hade den personens val att inte handla varit 

anledningen till chaufförens förlängda plågor. Slutresultatet blir oavsett det samma. 

Föraren dör vare sig passageraren handlar eller inte. Skillnaden ligger i hur länge hen lider. 

Helga Kuhses slutsats är därför, precis som titeln säger, att döda många gånger är det mer 

moraliskt rätta valet än att låta dö. För att sätta in det i eutanasidebatten gör hon något av 

ett antagande. Att debatten kring eutanasi måste utgå ifrån den som begär dödshjälp. 

Anledningen till det förutsätts ligga i bakomliggande beskrivningar men påståendet är 

varken uteslutande sant eller nödvändigtvis rimligt. Det hade varit om man med absolut 

garanti kunnat påstå att individens bortgång berör individen och individen allena kan man 

inte. Det är omöjligt att utan minsta tvivel påstå att just den här individen i exakt den här 

stunden inte berör någon. Vem vet exakt vilken betydelse ens egen existens har för alla 

andra?  

                                                 
73 Kuhse, Helga. Why killing is not always worse – and sometimes better – than letting die. I Bioethics: An 
anthology. Helga Kuhse & Peter Singer. (red.). 2. Uppl. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. Sid. 298 – 299. 
74 Thomson, Anne. Critical reasoning – A practical introduction. 2. Uppl. London: Routledge, 2002. Sid. 16 
– 17. 
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5 Komparation & diskussion 

I Torbjörn Tännsjös artikel lyfter han motståndarargumentet beträffande den palliativa 

vårdens utveckling.75 Påståendet om att den palliativa vårdens utveckling är ett ofta 

förekommande argument är väl inte osannolikt men det är inget jag stött på under studien. 

John Keown nämner visserligen palliativ vård i ett argument men det berör den palliativa 

vårdens betydelse för terminalt sjuka individer och någon fruktan för dess framtida 

utveckling förekommer inte. Däremot tar Tännsjö upp ett argument mot eutanasi som även 

Daniel Callahan tar upp. Nämligen om att en legalisering av eutanasi hade inneburit en 

annorlunda och förnyad syn på död och dödande i ett mänskligt samhälle. Enligt Tännsjö 

säger motståndarsidans argument att samhällets syn på döden skulle blivit mer lättsam, 

något han själv inte håller med om, om eutanasi blev lagligt medan Callahan menar på att 

de skäliga motiven för dödandet av en annan person ifrågasätts. Det både Tännsjö och 

Callahan diskuterar är samhällssynen på dödande men det ligger en skillnad i deras 

argumentation. När Callahan lyfter teoretiska argument för sin slutsats, säkerligen hållbara 

teorier men ändå bara teorier, pekar Tännsjö på ett praktiskt exempel. Tännsjö pekar på 

Nederländerna och menar på att deras syn på moralitet i anknytning till dödande inte 

förändrats sedan eutanasins införande. Det ligger dock en problematik i Tännsjös slutsats. 

Det finns inga, i alla fall lägger han inte fram några, belägg för det påståendet. Påståendet 

är så länge bevis inte läggs fram ett ateoretiskt påstående, det vill säga att det inte empiriskt 

bevisats vilket skulle vara väldigt svårt att göra om man inte kan redovisa för 

lagförändringar kopplade till dödande. Callahans teoretiska argument är inte ett sant 

argument då det just är teorier men fullt rimligt i förhållande till Barbósas kriterier.  

 

Daniel Callahan och Helga Kuhse diskuterar vad skillnaden på att döda och att låta dö är. 

Båda betraktar läkaren som en moralisk agent vilken kan hållas moraliskt ansvarig för sina 

handlingar men deras slutsatser skiljer sig. Kuhses resonemang grundar sig i att om läkaren 

inleder en livsavslutande behandling är läkaren moraliskt ansvarig och, med tanke på att 

inget handlande är ett handlande i sig, om läkaren avslutar livsuppehållande behandling är 

hen moraliskt ansvarig. Trots att Callahan inte för någon specifikt diskussion kring läkaren 

som agent förutsätts läkaren som moraliskt ansvarig. Det Kuhse och Callahan skiljer sig i 

handlar om vad som moraliskt händer när en läkare dödar eller låter dö. Enligt Kuhse 

                                                 
75 Se sida 19. 
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berövar läkaren patienten på ett lyckligt slut om livsuppehållande behandling avslutas 

eftersom patientens plågor förlängs. Medan Kuhse fokuserar på handlingens konsekvenser 

lägger Callahan plikten i centrum. Läkarens roll är att rädda eller förlänga liv. Enligt 

Callahan är läkaren inte orsaken till patientens bortgång vid passiv eutanasi då det inte är 

läkaren som är den direkta anledningen till varför patienten dog. Både Callahan och Kuhse 

presenterar liknande skäl i sina resonemang men når likväl olika slutsatser. 

 

Ett gemensamt ämne som de båda eutanasimotståndarna, Daniel Callahan och John 

Keown, resonerar kring eutanasi för särskilda individer. Callahan pratar om dementa 

medan Keown pratar om mentalt otillräkneliga. Demens är ett syndrom som orsakar 

kraftiga förändringar i hjärnan vilket påverkar tanke- och minnesförmåga påverkar det 

individens tankekapacitet.76 Det innebär att det finns fog att förutsätta att demens och 

mentalt otillräknelig befinner sig inom samma spektra. Callahans och Keowns resonemang 

angående eutanasi för särskilda individer är intressant på det sättet att bådas slutsatser om 

eutanasins varande eller icke varande är desamma men att de i den här frågan kommer till 

olika slutsatser. Callahan menar på att ett undantag för mentalt otillräkneliga patienser vore 

moraliskt klandervärt medan Keown utan diskussion fastslagit att aktiv eutanasi för 

mentalt otillräkneliga inte är önskvärt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Demensförbundet. Demenssjukdomar. http://www.demensforbundet.se/sv/om-
demens/demenssjukdomar/ (Hämtad 2017-05-15) 

http://www.demensforbundet.se/sv/om-demens/demenssjukdomar/
http://www.demensforbundet.se/sv/om-demens/demenssjukdomar/
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6 Egen reflektion 

Under studiens gång har många tidigare frågor jag hade om det moraliska i eutanasi 

besvarats. Men samtidigt som flera frågor besvarats har undersökningen lyft ännu fler 

problematiska aspekter om eutanasins varande eller icke varande. För att börja någonstans 

bör man börja i det moraliska dilemmat i att döda eller låta dö. Frågeställningen är den, av 

studien upplyst, vanligast förekommande och mest brinnande frågan i debatten kring 

eutanasi. Flera av filosoferna tar upp dilemmat och lyfter olika skäl och olika slutsatser. 

Jag ställer mig dock en aning kritisk till det som filosoferna, i huvudsak Kuhse och 

Callahan, är eniga om. Att läkaren bör anses som en moralisk agent i eutanasiscenariot. 

Callahan menar att om läkaren inte är en moralisk agent är hen per automatik ett 

preferenslöst redskap för patienten. Jag kan tycka att hen är just ett redskap fast ändå med 

preferenser. Läkaren har sannolikt preferenser i varje situation som hen står inför men så 

länge de preferenserna är någonting annat än att göra ett så bra jobb som möjligt är de 

preferenserna irrelevanta. Går jag till en vårdcentral har jag alltid ett mål med besöket. 

Oftast är målet att bli frisk eller fortsätta vara frisk och för att uppnå det målet behöver jag 

läkaren. Läkaren blir i det fallet en viktig komponent för att nå mitt mål. Om jag ligger på 

dödsbädden i svåra smärtor är mitt mål att få avsluta mitt liv och även där är läkaren mitt 

säkraste redskap för att det ska bli så bra som möjligt. Läkarens preferenser kanske är att 

förlänga mitt liv då mina smärtor inte är ”outhärdliga”. Men precis som Keown sa; vem 

bestämmer när en smärta är outhärdlig? Om jag anser att min smärta är outhärdlig så kan 

min smärta inte vara något annat än outhärdlig då ingen annan än jag känner den. Även 

om någon annan hade kunnat känna den så är begreppet outhärdligt en mänsklig 

konstruktion, precis som allt språk, och dessutom ett begrepp som förklara en känsla. Det 

går inte att mäta smärta vilket innebär att smärtnivå är uteslutande en personlig företeelse. 

 

För att svara på frågan om vilken skillnad det är på att döda och låta dö bör man först 

fastställa vems preferens som blir tillfredsställd likaså otillfredsställd eller till och med 

frustrerad. Vi målar ett scenario. Jag ligger på dödsbädden med, enligt mig, outhärdliga 

smärtor och har cirka sex månader kvar att leva, min preferens är att dö. Min familj är 

medvetna om mina smärtor samt min förutsägbara och oföränderliga död, deras preferens 

är att jag ska leva så länge som möjligt. Båda preferenserna är självförklarliga och 

förståeliga. Läkaren har då två val. Avsluta mitt liv, på ett eller ammat sätt, eller fortsätt 

livsuppehållande behandling. Det beslut som på bästa sätt tillfredsställer min familjs 
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preferens är livsuppehållande behandling då min död då senareläggs. För att tillfredsställa 

min preferens på bästa sätt kan läkaren avsluta livsuppehållande behandling och låta mig 

då, så kallat, dö naturligt eller aktivt avsluta mitt liv. Det beror på vad min preferens 

grundar sig på. Om den största orsaken är mina smärtor så är allt annat än direkt dödande 

behandling förkastligt för min preferens. Men vilken preferens bör tillfredsställas om inte 

det är en omöjlighet att tillfredsställa båda? Min familj är ju oftast fler vilket innebär att 

tillfredsställandet av deras preferenser är en god handling för fler än om bara jag hade fått 

min preferens tillfredsställd. Men som Kuhse påpekade; Frågan om eutanasi måste utgå 

ifrån patienten som begär dödshjälp. Anledningen, som jag ser den, är att den stora 

gruppens preferenser går före den enskilda individens fast till en gräns. Om preferensen är 

av tillräcklig betydelse gentemot den rivaliserande preferensen. Ponera att person A är 

homosexuell och dennes preferens är att få leva ut sin sexualitet medan person As familj 

har en preferens i att ingen i familjen ska leva i en homosexuell relation. Ytterst få skulle 

nog anse att familjens preferenser skulle gå före. Anledningen till det kan vara allt ifrån att 

förtrycka en individs sexualitet är fel till person As sexualitet berör individens liv mer än 

vad det är en familjeangelägenhet. Behöver det då vara någon skillnad i om preferensen 

handla om dödshjälp? Varför ska person A behöva leva i outhärdliga smärtor bara för att 

familjen har en annan preferens. Självfallet är en familjemedlems bortgång en 

familjeangelägenhet i större utsträckning än vad en sexualitet är men på samma sätt som 

person As viljan att få dö i förtid är en självisk önskan så är familjens preferens av att vilja 

ha medlemmen kvar en självisk önskan. Men det berör fortfarande individen på ett större 

sätt än vad det berör familjen. Familjens önskan bör anses som en ännu större egoistisk 

vilja än individens. Person A vill dö med anledning av att smärtorna är för stora. Att 

fortsätta förlänga livet skadar person A både fysiskt och psykiskt. Familjens skador 

innefattar bara psykiska på grund av sorgen att förlora någon närstående. Det innebär att 

konsekvenserna för att person A inte för sin preferens uppfylld ger ett större lidande än 

vad lidandet hade varit för familjen om deras preferens inte blivit tillfredsställd. Därav kan 

handlingen att låta dö de facto värre än att döda. Att behandla person A med syfte att 

uppehålla livet är då en handling som är än mer moraliskt förkastlig. 
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