
 

   I välmeningens skugga…
   En etisk undersökning av Cancerfondens kampanj ”Säg NEJ till 

cancer!”

 
DELKURS: Uppsats, 15 hp 
KURS: Religionsvetenskap för ämneslärare, 61-90hp 
FÖRFATTARE: Martin Broman 
EXAMINATOR: David Gudmundsson 
TERMIN: VT 16



JÖNKÖPING UNIVERSITY      Uppsatskurs 

School of Education and Communication    Religionsvetenskap 61-91 
        Ämneslärarutbildningen  
        Vårterminen 2016 

           

ABSTRACT 

Martin Broman 

”I välmeningens skugga…” 

En etisk undersökning av Cancerfondens kampanj ”Säg NEJ till cancer!”   

   Antal sidor: 35 

In april 2016, Cancerfonden launched a campaign against the endemic disease cancer. The cam-
paign was named ”Say NO to cancer!” which purpose was to raise awareness for the preventive 
measures, which if followed correctly could preclude one third of all affected by the disease. The 
campaign met a lot of criticism in media, from both individuals and the media itself. As a result of 
the criticism, the campaign came to an end a week after its launch. 

The purpose of this essay is to investigate what is morally doubtful with the campaign itself, and if 
the criticism directed towards the campaign is morally justified. As a subsidiary aim, the essay also 
examines whether it is reasonable to argue that the individual alone bears responsibility for their 
own health. 

Through a reflective qualitative content analysis, the following conclusion was reached. The cam-
paign was morally doubtful in that way that the criticism directed towards the campaign mediated 
that the message was perceived as they were kicking on those who already suffered from cancer, 
even if these individuals hade followed their measures, as they presented the preventive measures as 
a lifestyleification where it all was taken very easy upon. The fact that Cancerfonden on their own 
decided to lay the campaign to rest is evidence enough that something wasn’t right. Cancerfonden 
themselves did in a public message explain that it was never their intention to blame anyone for get-
ting affected by cancer. As an individual and the society has a shared interest in the individuals 
health, the campaign met a lot of criticism in areas such as guilt, responsibility of the individual 
versus the institution, misinterpretation of the purpose of the campaign and generally a lack of clari-
ty of its purpose.  
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Inledning 

Cancer är den vanligaste dödsorsaken för människor yngre än 80 år.  1

Människan är en art som mentalt kan känna sig stark, men när det kommer till fysiska krämpor är 
människan bräcklig och svag. Individer i vårt samhälle drabbas i stor utsträckning av sjukdomen 
cancer, vilket kan komma i många olika former och skepnader. En människa drabbas av sjukdomen, 
men hela familjer lider som ett resultat av denna sjukdom. Cirka 60 000 individer drabbas av cancer 
varje år, en siffra vilket cancerfonden säger kan stiga till 100 000 till år 2040.   2

Just cancerfonden lanserade en kampanj i månaden april vilket gick under namnet ”Säg NEJ till 
Cancer!” där de uppmanade individer att leva ett hälsosammare liv för att minimera risken att drab-
bas av just cancer, då de menar på att upp emot 1/3 av alla cancerfall kan förebyggas med just en 
hälsosam livsstil.  Främst pekar de på yttre faktorer så som rökning, hälsosam kost, undvikande av 3

luftföroreningar och fysisk aktivitet som den bästa prevention mot cancer.  Kampanjen mötte dock 4

stor kritik av befolkningen, och kritiken låg bland annat i att man uttryckte sjukdomen cancer som 
en attitydfråga - där den gick att undvika om man bara lade manken till, vilket är vetenskapligt be-
visat att så inte är fallet.   5

Ansvaret lades över på individen, och inte på sjukvården att hjälpa de individer som istället drabbas. 
Inte nog med att ansvaret i mångt och mycket lades över på individen, utan kostnadsaspekten kom 
att spela en stor roll i såväl kampanjen som den årliga Cancerfondsrapporten. I kapitlet Samhällets 
kostnader riskera att fördubblas pekar Cancerfonden på fakta vilket påvisar att kostnaden för cancer 
är upp emot 36 miljarder kronor, årligen.  Detta menar de är en siffra vilket kan komma att dubblas 6

till år 2040. Den ekonomiska aspekten spelade således en stor roll i kampanjen. Kampanjen mötte 
såpass stark kritik att Cancerfonden valde att lägga ner denne efter enbart 8 dagar.  Denna uppsats 7

ämnar att titta på den kritik som låg bakom Cancerfondens beslut att lägga ner kampanjen. Hur ser 
individens ansvar gällande hälsa ut? Var kritiken från samhällets individer berättigad? Var det Can-
cerfonden sa i och med kampanjen etiskt eller moraliskt fel?  

 Cancerfonden. Cancerfondsrapporten 2016. 2016, s. 181

 Cancerfonden. 2016. s. 72

 Cancerfonden. 2016. s. 34.3

 Cancerfonden. 2016. s. 34. 4

 Lund, Lina. 2016. Tuff kritik mot Cancerfondens nya kampanj. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/nyheter/sverige/5

tuff-kritik-mot-cancerfondens-nya-kampanj/ (Hämtad 2016-04-20)

 Cancerfonden. 2016. s. 26.6

 Runol, Martin. 2016. Cancerfonden lägger ner ”Nej till cancer”. Sydsvenskan. http://www.sydsvenskan.se/sverige/can7 -
cerfonden-lagger-ner-nej-till-cancer/ (Hämtad 2016-04-20)
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att diskutera vad som kan ses som moraliskt tveksamt med Cancerfondens 
kampanj ”Säg NEJ till cancer!”, om den kritik som riktats mot den är rättfärdigad och om det är 
rimligt att häva att individen ensam bär ansvar för sin egen hälsa.  

Frågeställningar 

• Är det rimligt att hävda att individen har ett moraliskt ansvar för sin hälsa? 
• Vad kan sägas vara moraliskt problematiskt med Cancerfondens kampanj? 
• Hur kan den kritik som riktats mot kampanjen sägas vara moraliskt rättfärdigad?  

Avgränsningar och källmaterial 

För att en studie av denna typ skall vara genomförbar krävs det att man har tydliga avgränsningar 
och sätter upp begränsningar för vad man skall ha med och inte ha med. Först och främst är denna 
uppsats begränsad till att beröra information gällande Cancerfondens kampanj Säg NEJ till cancer! 
och Cancerfondsrapporten 2016. Anledningen till att Cancerfondsrapporten 2016 har en plats i 
denna studie är därför att mycket av den information som kampanjen var grundad på återfinns i just 
denna rapport, till exempel punkter så som synen på cancer idag och i framtiden samt prevention för 
denna sjukdom.  Ingen äldre upplaga av rapporter likt den Cancerfonden släppte i år kommer att 8

användas. Anledningen till detta val är att kampanjen är starkt anknuten till just denna rapport, där-
för fyller det störst mening att använda just Cancerfondsrapporten 2016 för denna studie. Väl i 
denna sammanställning finns det många olika teman, fyllda med information om olika områden. 
Fokus kommer huvudsakligen att ligga på det preventiva arbetet som Cancerfonden uttrycker är 
nödvändigt för att motverka cancer i samhället. Även kapitlet kallat Forskning kommer att beröras 
på ett plan, just därför att detta kapitel trycker på korrelationen mellan forskning och individ samt 
hur medel kan utvecklas på bästa sätt för att hjälpa den sistnämnda parten.  9

Kampanjen mötte stor kritik från många olika håll i samhället då den lanserades. Kritiken låg bland 
annat i att många ansåg att Cancerfonden lade för stor vikt vid det preventiva arbetet samt att ans-
varet lades över på individen att förebygga sjukdomen, istället för att anlägga fokus på dem som 
faktiskt har drabbats av sjukdomen.  Således blir det för individen en fråga om egenintresse. Att 10

valet finns att bli sjuk eller ej. Denna typ av etisk problematisering går under namnet ”blaming the 
victim”, det vill säga klandra offret, och involverar just ett antagande att individen helt enkelt får 

 Cancerfonden. 2016. s. 8, 32. 8

 Cancerfonden. 2016. s. 62. 9

 Lund, Lina. 2016.10
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skylla sig själv om denne drabbas av i detta fallet cancer.  För att uppsatsen inte skall bli alltför 11

komplicerad kommer den att utgå ifrån områden så som ansvarsetik samt just ”blaming the victim”-
etik. Detta är för att ett område som etik är problematiskt som det är, vilket kräver en tydlig struktur. 
För att komma så nära kärnan som möjligt, och den problematik som uppstått så är det viktigt att 
man inte förgrenar problematiken alltför mycket, utan mer specifikt de områden som har gått att 
identifiera som problematiska områden. Detta görs utifrån såväl litteratur gällande dessa områden 
som källmaterialet.  

Det källmaterial som har valts ut till uppsatsen består utav en skriftlig källa och en internetkälla. 
Dessa två källor är Cancerfondens egna hemsida samt den rapport de släppte tidigare under våren, 
nämligen Cancerfondsrapporten 2016. Dessa två källor tillsammans ger en klar och tydlig bild av 
hur deras kampanj ”Säg NEJ till cancer!” var utformad och får agera substitut för vad kampanjen 
representerade, då all information kring den är borttagen. 
  

www.Cancerfonden.se och Cancerfondsrapporten 2016 

Då studien har som syfte att undersöka Cancerfondens kampanj Säg NEJ till cancer så är just Can-
cerfondens egna hemsida en stark källa. Då kampanj är nerlagd, har de tagit bort vad kampanjen 
förespråkade. Detta till trots kan man fortfarande återfinna preventiva åtgärder via denna sida. Just 
därför är Cancerfondens hemsida en stark källa för att ta reda på vad kampanjen förordade med sin 
kampanj. Som ett starkt komplement till deras webbsida så har även Cancerfondsrapporten 2016 
inkluderats i studien för att ta reda på information gällande kampanjens syfte. Denna rapport in-
nehåller sammanfattad information om allt från prevention till hur forskningen ser ut inom detta 
fält, nämligen cancerforskning. Även om kampanjen i sig inte går att undersöka då den är nerlagd 
och borttagen så kan dessa två källor tillsammans ge den information som krävs för att reda ut vad 
kampanjen förmedlade och hade som ändamål. De kvarlevor som dock går att finna gällande kam-
panjen, så som bilder, småtexter och dylikt kommer att insamlas och stolpas upp i bilaga 1 ”Säg 
NEJ till cancer!” 

 Faresjö, Tomas och Åkerlind, Ingemar (RED.). Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? Frågor om liv, hälsa och etik 11

i tvärvetenskaplig belysning. Lund: Studentlitteratur. 2005. s. 34.
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Metod  

För att kunna genomföra studien på bästa sätt har kvalitativ reflekterande innehållsanalys valts som 
metod.  Analysen kommer att utföras såväl på resterna av Cancerfondens kampanj Säg NEJ till 12

cancer, som på deras rapport vilket släpptes i år kallade Cancerfondsrapporten 2016. Även deras 
hemsida www.cancerfonden.se kommer att användas som källa i studien. Utöver att innehållsanaly-
sen kommer att beröra Cancerfondens arbete kommer den även att appliceras på det material vilket 
används i studien för att redogöra för individen i samhället och dess syn på konceptet hälsa som 
helhet, sin egen hälsa, medvetenhet kring hälsoriskerna i samhället och hur information tas in hos 
individ gällande just hälsoriskerna.  

För att kunna angripa en text utifrån ett tolkande och reflekterande perspektiv måste personen vilket 
genomför studien vara medveten om att det finns ett par faktorer som är viktiga att ha i beaktande 
när man skall till att skriva sin text utifrån litteraturen. Först och främst gäller det att författaren har 
en stark medvetenhet om den politiska och maktrelaterade karaktär som verken är skrivna i.  I vårt 13

moderna samhälle finns det maktstrukturer vilket kan ta sig an många olika skepnader. Därför är det 
viktigt att så gott det går förstå just den struktur vilken texten är skrivit utifrån. Genomförs detta på 
korrekt sätt är det enklare för författaren att förstå, tolka och reflektera över budskapet med det som 
inläses. Detta hänger ihop med faktor nummer två gällande just denna metodik. Kunskap och makt 
kan ej frigöras ifrån varandra, de är beroende utav varandra.  Således är det viktigt att förena faktor 14

ett och två med varandra när man skall till att genomföra sin analys. Detta tas sedan in i 
beräkningarna när texterna läses grundligt och analyseras och reflekteras kring. När texterna väl 
läses sökes samband, förklaringar och analyser som författarna presenterar i sina verk.  

Inte nog med att metoden i sig behöver klargöras något för att göra sig fullt förståelig för läsaren, 
förklaring behövs även för vad som menas med koncepten reflektion och tolkning. I just detta fallet 
kommer dessa termer att ta sin form i så kallas reflexiv tolkning.  Just denna form av tolkning är 15

gynnsam då man arbetar med områden så som etik och moral , då syftet är att betona tyngden i 16

bredd och variation i just det reflekterande tänkandet.  En stark förutsättning för att lyckas med 17

 Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj. Tolkning och reflektion - Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 2. uppl. TPB: 12

Enskede, 2008. s. 19-25. 

 Alvesson och Sköldberg. 2008. s. 22-23. 13

 Alvesson och Sköldberg. 2008. s. 23.14

 Alvesson och Sköldberg. 2008. s. 489.15

 För att förtydliga så används dessa två begrepp parallellt och interaktivt med varandra. Detta är för att på bästa möjli16 -
ga sätt täcka in ett såpass stort område som möjligt. Det kommer att göras framöver i studien, vilket läsaren bör vara 
medveten om. Det är ett val, gjort av författaren, för att simplifiera en svår problematik. 

 Alvesson och Sköldberg. 2008. s. 491.17
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denna form av metodik är att samspelet mellan reflektion, det empiriska materialet och just tolkning 
äger rum under en bred och varierande tolkingsrepertoar.  18

För att sammanfatta det hela så kommer materialet, såväl källmaterial som litteratur, att läsas nog-
grant där innehållet reflekteras över och tolkas på så vis att det håller sig i grad med det empiriska i 
studien. Såväl individ- som samhällsperspektiv kommer att bearbetas på ett sådant sätt att de ger det 
största möjliga förtrogna svar på arbetets frågeställningar. Mycket förtroende ligger på författarens 
sätt att läsa och tolka resultatet. Då texterna redan är skrivna i form av det ramverk som finns för 
studien ges övriga läsare en möjlighet att läsa och se de tolkningar och reflektioner som författaren 
har gjort av litteraturen för denna uppsats syfte.  

Risken man tar med att utföra denna form av studie ligger främst kring den gråzon som kan komma 
att uppstå i och med att mycket av resultat kretsar kring reflektion och tolkning. Genom att arbeta 
nära reflektion och tolkning finns det en möjlighet att en låsning sker, då enbart författarens syn på 
materialet ges utrymme i studien. Vad som är viktigt att poängtera i motsats till de risker och prob-
lem som kan komma att konfrontera författaren i användandet av denna metodik är att antalet 
tolkningar inom vetenskapen expanderar dagligen, och står ej still vid ett fast antal. Just därför är 
det viktigt att man tillåter utrymmer för nya synsätt och tolkningar på problem vilka kan vara ålder-
domliga, för att skapa nya ingångar i ämnet.  Just därför är kvalitativ reflekterande innehållsanalys 19

som metod bra att använda i att arbete som detta, där fokus till stor del ligger på etik och moral. Nya 
tolkningar ger nya perspektiv på vetenskapen, och driver den mot utveckling in i vårt konstant 
föränderliga samhälle.  

 Alvesson och Sköldberg. 2008. s. 493.18

 Alvesson och Sköldberg. 2008. s. 534.19
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Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Här nedan kommer den tidigare forskning som har valts för studien att presenteras. Dessa verk är 
tidigare forskning gällande olika delområden för uppsatsen, så som hälsa och ansvar. Dessa verk    
kommer även att figurera som ett ramverk för undersökningen. För just denna studie gäller det fyra 
verk. Risksamhället av Ulrich Beck utgör den teoretiska utgångspunkt för studien, och återkopplas 
till i såväl resultatredovisningen som i den egna analysen vilket även de andra verken gör. 

Mildred Blaxter - Health 

Sociologen Mildred Blaxter har i sitt verk Health fångat ett antal perspektiv kring begreppet hälsa. 
Blaxter berör ämnen så som hur man kan definiera hälsa, hur konceptet hälsa är konstruerat i vårt 
samhälle, hur människor upplever hälsa samt hur hälsa är relaterat till våra sociala 
samhällssystem.  20

Vad Blaxter kommer fram till är att det inte finns någon enkel definition för begreppet hälsa, och de 
som har försökt ta sig an denna uppgift har aldrig lyckats med denna bedrift då det inte är funk-
tionellt.  Istället borde hälsa ses som ett helhetskoncept, där såväl yttre som inre funktioner skall 21

räknas med menar hon.  Då samhället konstant utvecklas, står dessa funktioner i konstant förän22 -
dring och idag påverkar den teknologiska utrustningen vårt hälsotillstånd på både gott och ont.  23

Blaxter avslutar sitt resonemang gällande hälsa genom att påpeka att den individ som är sjuk eller 
innehar dålig hälsa befinner sig i samma tillstånd som den alltid har gjort - i ett konstant sökande 
efter en moralisk identitet. Denna identitet är således kopplad till en osäker och otillförlitlig kropp 
som alltid försöker att göra det mest av den anvisade tid man har i den konstant föränderliga värld 
vi lever i.  24

Sofia Kjellström - Ansvar, Hälsa och Människa  

Boken Ansvar, Hälsa och Människa av Sofia Kjellström berör frågor så som: Har människor ansvar 
för sin egen hälsa? Klarar all människor av att ta ansvar för sitt eget välmående? Ur ett ansvarsta-
gande-perspektiv lyfter Kjellström faktorer så som kunskap och ansvar kring sin egen hälsa, sam-
bandet mellan kropp, själ och ande samt hinder, förutsättningar och faktorer för individens ans-
varstagande gällande frågor om sin egen hälsa.  

 Blaxter, Mildred. Health. Great Britain: MPG Books, 2004. s. 4, 26, 45, 91. 20

 Blaxter. 2004. s. 148.21

 Blaxter. 2004. s. 149-150. 22

 Blaxter. 2004. s. 150.23

 Blaxter. 2004. s. 150-151. 24
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Kjellström diskuterar även kring det faktum att människan under vår moderna tid har givits ett stort 
och brett ansvar för olika livsfrågor. Vad som speciellt utmärker vår tids livsfrågor är den om hälsa. 
Här uttrycker Kjellström att det inte bara ses som rimligt att individerna tar detta ansvar utan att det 
till och med ses som önskvärt att detta görs.  25

Tomas Faresjö och Ingemar Åkerlind - Kan man vara sjuk och 
ändå ha hälsan? 

Tomas Faresjö och Ingemar Åkerlind verk Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? berör inte helt 
olikt Ansvar, Hälsa och Människa hälsa och individens, men även samhällets, roll i denna fråga. 
Allt från om det är möjligt att mäta hälsa och livskvalité till prevention berörs. Även bakomliggande 
etiska resonemang lyfts kring det sistnämnda ämnet, där frågor så som ”Har man rätt att lägga sig i 
och försöka påverka folks vanor och beteenden?” samt ”Kan inte alla olika hälsoråd och larmrap-
porter leda till förvirring och skuldkänslor och därmed göra mer skada än nytta?” tas upp.  

Faresjö och Åkerlind lyfter även det faktum att cancer idag kan ses som välfärds- och vällev-
nadssjukdom.  De lyfter även den problematik som finns med den typ av forskning som bedrivs 26

kring cancersjukdomen idag. Under vad de kallar den epidemiologiska paradoxen så pekar det på 
ett sådant faktum att de flesta som drabbas av lungcancer är rökare, men inte alla rökare drabbas av 
lungcancer.  Det finns således ingen exakt vetenskap kring vad som faktiskt gäller i form av häl27 -
soråd, utan vetenskapen pekar på samband vilket går att vända på så som i den epidemiologiska 
paradoxen, menar Faresjö och Åkerlind 

Ulrich Beck - Risksamhället  

Det teoretiska anslag vilket den reflekterande delen utav studien kommer att utgå ifrån har tagits 
ifrån Ulrich Becks verk Risksamhället, en bok vilket tidigt kartlade de utvecklingstendenser som 
gick att se i samhället och skulle komma att gälla för framtiden. Beck påvisade tendenser i samhäl-
let i många olika faktorer, såväl risksamhällets konturer, fördelningen av rikedom och risker, poli-
tisk kunskapsteori, könets relationer i och utanför familjen till individen och dess medveten kring 
risker och hur det skall tolkas vems fel det är om individen t.ex. skulle bli sjuk, då informationen 
fanns nära till hands hur detta kunde ha undvikits.  28

 Kjellström, Sofia. Ansvar, Hälsa och Människa. Linköpings universitet: Institutionen för Hälsa och Samhälle, 2005. s. 25

1-2.

 Faresjö och Åkerlind. 2005. s. 117.26

 Faresjö och Åkerlind. 2005. s. 39. 27

 Beck, Ulrich. Risksamhället. Göteborg: Daidalos AB, 1998. s. 27, 29, 71, 99-105, 163. 28

Sida !  av !7 37



Just den sista delen som nämndes ovan, individen och dess medvetenhet, är vad som kommer att 
utgöra det specifika teoretiska anslaget i denna studie. Beck lyfter i sin bok att människan visar på 
en tydlig tendens till att ta risker mycket lätt.  Vad detta beror på kan ha många olika bakomlig29 -
gande faktorer, men Beck lyfter ett par vilket är störst just när det kommer till vårt postmoderna 
risksamhälle. En stor skugga menar Beck faller på forskare och vetenskapen som helhet. Att veten-
skapen alltid strävar efter största möjliga kvalitet leder till att det råder en stor oklarhet kring vad 
som faktiskt är vetenskapligt berättigat i form av risker.  Genom att det vetenskapliga området inte 30

alltid kan enas, i tids nog, kan inte heller motåtgärder mot dessa möjliga risker sättas in och erbju-
das till samhället och dess individer.  Detta menar Beck ökar faran för individen. Beck formulerar 31

det på följande vis:  

Genom att höja standarden för den vetenskapliga exaktheten minimeras gruppen av erkända risker som kräver handling, 
och följaktligen delar man implicit ut vetenskapliga fribrev för att öka riskerna. För att använda en något tillspetsad 

formulering: att insistera på den vetenskapliga analysens >>renhet>> resulterar i förorening och kontominering av luft, 
livsmedel, vatten, mark, växter, djur och människor.  32

Detta är den första delen i min teori, nämligen riskerna och hur de formuleras till individen, eller 
snarare, inte gör det. Den andra delen tar sin form i allmänhetens medvetenhet om dessa risker, även 
om vetenskapen inte fullt ut klargör dessa för dem. Problematiken här angrips från andra hållet. Om 
en individ argumenterar för något, t.ex. riskerna att drabbas av cancer genom att konsumera rött 
kött, krävs det att denna person hänvisar till vetenskapen och dess rationalitet i frågan.  Om man 33

återgår till den första delen så kan detta bli problematiskt om vetenskapen inte är enad i en fråga likt 
den ovan. En konfliktsituation kan komma att uppstå. Om det ej går att lita på att kunskapen och 
vetenskapen gör sitt jobb i samhället, hur kan en individ då medge att det finns risker och tro på 
dessa, medan andra så kallas risker hamnar i skymundan?  Detta är ett stort problem, något vilket 34

kan leda till att just faran ökar i samhället, och sjukdomar så som cancer växer och inte minskar 
som det borde. Vems är således felet? Individens, vetenskapens, eller kanske till och med den medi-
ala strömning som idag når ut till hela vårt samhälle på mindre än ett ögonblick?  

I den sista punkten i teorin berörs just hos vem felet ligger, gällande såväl hur medvetenheten 
klargörs och den som i detta fallet faktiskt drabbas utav någon form av sjukdom. Just denna punkt 
har Beck valt att kalla syndabocksamhället, då han menar på att det är den som framkallar riskerna 
och farorna, och inte dessa två ting i sig som skapar oro i samhället.  Risker är något vilket varje 35

 Beck. 1998. s. 86. 29

 Beck. 1998. s. 86-87.30

 Beck. 1998. s. 87.31

 Beck. 1998. s. 87.32

 Beck. 1998. s. 99.33

 Beck. 1998. s. 99-100.34

 Beck. 1998. s. 104-105.35
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samhälle och varje individ omges av och tvingas ta ställning till någon gång under sin livstid, vare 
sig man vill eller ej. Dessa risker kan vara av olika dignitet, men de kan alltid förminskas eller 
förstoras genom kunskapen, då även vetenskapen, eller fullkomligt trängas bort ur individens med-
vetande.  Ängslan och fridfullhet som kommer med dessa risker, beroende på dess omfattning, kan 36

bero på samma sak menar Beck: ”Ett hot som är omöjligt att föreställa sig, men som man ändå 
måste leva med.”  Detta gäller i allra högst grad även sjukdomen cancer, där individen kan vara 37

medveten om riskerna, eller om man kommer att drabbas av det. Återigen säger Beck något vilket 
är väl värt att lyfta gällande denna tes:  

Det är just känslan av ofattbarthet och hjälplöshet inför de växande hoten som befrämjar radikala och fanatiska reak-
tioner och politiska strömningar som gör sociala stereotyper och de grupper som drabbas av dessa till tillgängliga 

>>åskledare>> för de osynliga hoten som är oåtkomliga för direkta handlingar.   38

Således är det inte orimligt att säga att det är individen som allt som oftast ses som syndabocken. 
Då vetenskapens oenighet leder till en reglering av riskmedvetenheten hos individen blir det just 
individens ansvar att reda ut vad som gäller i olika frågor, så som hur t.ex. preventionen ser ut i 
kontrast till sjukdomen cancer. Klargörs detta istället av vetenskapen är det ytterst viktigt att det 
finns en enighet bland forskarna och en tydlig bild av hur detta skall framföras till samhället på bäs-
ta möjliga vis, för att inte väcka anstöt och oro hos folket. Då samhället har börjat vänja sig vid att 
göra dessa tolkningar själv, har institutioner vilket jobbar med områden så som t.ex. cancerforskn-
ing, tappat förtroende hos individerna.  Individerna har istället alltmer försökt börja råda bot på 39

problematiken själva. Beck menar här på att i takt med den nödvändighet att reda ut sådana situa-
tioner själva, ställs andra krav på samhällets institutioner i form av utbildning, politik och terapi.  40

För att sammanfatta denna del så säger Beck följande:  

På så sätt blir förmågan att hantera rädsla och otryggheten i risksamhället till en både privat och politiskt nödvändig 
kulturell kvalifikation och utlärning av de förmågor som krävs för det en viktig uppgift för de pedagogiska institutioner-

na.  41

Så för att sammanfatta den teoretiska aspekten av denna studie så är det tre punkter vilket den grun-
das på, vilka kommer att återkopplas till i såväl undersökningen som den avslutande analysen: 

1. Hur väl introducerad blir en individ för de risker som finns i samhället, och hur stort är det ans-
var som ligger hos forskningen i denna punkt? 

 Beck. 1998. s. 104. 36

 Beck. 1998. s. 105. 37

 Beck. 1998. s. 105.38

 Beck. 1998. s. 106.39

 Beck. 1998. s. 106. 40

 Beck. 1998. s. 106.41
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2. Hur mycket kunskap har individen möjlighet att ta reda på själva, då vetenskapen inte är ful-
lkomligt enad i många aspekter? Kan en individ då vara medveten nog för att göra aktiva val för 
att minimera dessa risker som kanske inte är fullt klargjorda för dem? 

3. Är det rätt att i denna problematik anlägga syndabocksrollen på individen och inte samhället 
och dess institutioner? Är individen berättigad att kritisera vetenskapen, i en situation där veten-
skapen inte är enad och individen själv har tvingats hantera riskerna och de följder dessa kan få, 
så som sjukdom och lidande?   

Bakgrund 

För att läsaren skall få en inblick i den bakomliggande problematiken som finns kring det ämne-
sområde som uppsatsen vidrör så följer här nedan en bakgrundsförklaring till konceptet Hälsa An-
ledningen till att hälsa lyfts fram här är för att visa på hur detta begrepp har setts på förr fram tills 
idag, vilket är nödvändigt för uppsatsens syfte. 

Hälsa - Vad är det? 

Begreppet hälsa är något vilket är mycket svårt att definiera. Dess betydelse sträcker sig i dagens 
samhälle betydligt mycket längre än att det enbart skulle innefatta någon slags frihet ifrån 
sjukdom.  WHO, världshälsoorganisationen, statuerade år 1948 följande förklaring till begreppet 42

hälsa: ”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the ab-
sence of disease or infirmity.”  Denna definition mötte kritik, och hälsobegreppet delades istället in 43

i två olika läger. Den ena infallsvinkeln var att man valde att se begreppet hälsa ur ett helhetsper-
spektiv, något vilket gav utrymme att väga en persons lidande gentemot dennes välmående, och på 
så vis skapa sig en uppfattning kring de övergripande tillståndet hos en individ, och utifrån det se 
om denne hade god eller dålig hälsa.  Den andra uppfattningen var att man tog sig an ett mer ob44 -
jektivt perspektiv, och bedömde en individs hälsa utifrån etablerade medicinska metoder för att 
avgöra om denne hade en god eller dålig hälsa.  45

Vad som tillsynes kan vara ett enkelt begrepp att förklara, har i vårt moderna samhälle blivit mycket 
svårt att definiera. Det finns åtskilliga aspekter att ta i beräkning innan det går att försöka fastställa 
dess totala betydelse för individen. En viktig aspekt att ha i åtanke är hur de styrande krafterna väl-
jer att se på begreppet, då det är dessa som främst övervakar och utvecklar den så kallade råvaran 

 Jerrhag, Daniel. hälsa. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hälsa (Hämtad 42

2016-04-22)

 Jerrhag. (Hämtad 2016-04-22)43

 Jerrhag. (Hämtad 2016-04-22)44

 Jerrhag. (Hämtad 2016-04-22)45
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för att komma till en lösning när avvikelser från deras normer äger rum.  Hälsa är idag till stor del 46

just ett socialt och politiskt problem, och hur individen uppfattar sin hälsa kan till mångt och myck-
et bero på hur samhällets resurser är organiserade för att verka för ett hälsosammare folk.  Då 47

samhället består av olika grupperingar, kan det således vara svårt att specifikt nå fram till en endaste 
definition för begreppet hälsa som helhet. 

Det finns dock olika rön som har pekat på konceptet hälsas betydelse i vår tids samhälle, däribland 
Lennart Nordenfeldt, professor i hälsa och samhälle. Nordenfeldt menar på att det ligger hos indivi-
den varesig denne känner sig hälsosam eller ej. Det handlar enligt Nordenfeldt om vitala mål, och 
hur människan jobbar emot dessa och uppnår dem.  Dessa vitala mål är nödvändiga för män48 -
niskans välmående och hälsotillstånd. De kan gå ut på sådana basala saker så som att individen slut-
för projekt som för denne är viktiga, till att leva utan en konstant smärta i såväl kropp som sinne.  49

Ser man till att samhället befinner sig i konstant förändring, befinner sig begrepp så som hälsa även 
det i förändring. Förr kunde hälsa enbart handla om en individ var fysiskt sjuk eller ej, medan det 
idag istället riktar sig mot ett såväl psykiskt som fysiskt välmående.  Som Blaxter formulerar det: 50

”More and more, it appears to be an integration between people and the environment.”   51

Medvetenheten om att det finns många olika betoningar på begreppet hälsa gör en uppsats likt den-
na kan bli problematisk. Jag vill ändå påstå att i Nordenfeldts och Blaxters formuleringar har jag 
funnit en tes kring begreppet hälsa som är passande sett till hälsobegreppet så som det cirkulerar 
kring Cancerfondens kampanj samt i den etiska och moraliska sfär som cirkulerar kring just kam-
panjen och kritiken som riktades gentemot den.  

 Blaxter. 2004. s. 149.46

 Blaxter. 2004. s. 149. 47

 Ahlgren, Jennie. Personalisera nutrition och etik - en empirisk studie av svenska konsumenters inställning till gen48 -
tester för hälsans skull. Lund University: Centre for Theology and Religious Studies; Department of Philosophy of Re-
ligion and Ethics, 2014. s. 107. 

 Ahlgren. 2014. s. 107. 49

 Blaxter. 2004. s. 150. 50

 Blaxter. 2004 s. 150. 51
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Undersökning 

Till en början i detta kapitel kommer Cancerfondens kampanj ”Säg NEJ till cancer!” att kartläggas 
och redovisas. Anledningen till denna struktur valts är för att få en tydlig bild av vad Cancerfonden 
har förmedlat ut till samhället och dess individer i form av hur cancer idag och i framtiden kan 
komma att se ut i form av tillväxt och vilka sjukdomar som drabbar folk mest samt preventionshan-
dlingar för att förebygga just cancer. Med fokus på det sistnämnda kommer denna kampanj att förk-
laras i resultatet. Därefter kommer frågeställningarna att besvaras i tur och ordning. Anledningen till 
att just detta upplägg har valts är för att om varje frågeställning tas upp i tur och ordning blir analy-
sen tydligare, vilket är en viktig del av en studie vilket berör ett område gällande just etik och 
moral.  

”Säg NEJ till cancer!” 

Den förste april 2016 lanserade Cancerfonden vad som skulle komma att bli en mycket kritiserad 
kampanj vid namn ”Säg NEJ till cancer!”. Kampanjen hade som mål att varje dag under april må-
nads alla dagar lansera preventiva åtgärder för att minimera antalet drabbade av sjukdomen cancer. 
De lanserade även i samband med detta information kring hur arbetet skall komma att se ut i 
framtiden i form av tidigare åtgärder för att lokalisera sjukdomen, hur forskningsfältet ser ut idag 
och hur det kommer att förändras över tid, hur cancervården ser ut i vår tid och hur ansvarsfördel-
ningen ser ut inom just denna punkt.  De lanserade även i sin rapport som tillkom under våren vil52 -
ka cancersjukdomar som var vanligast bland såväl kvinnor som män, och vilka som statistiskt sätt 
har den högsta mortaliteten.  53

Vad som var det huvudsakliga fokuset i kampanjen var just hur människor genom aktiva val kunde 
minska risken för att drabbas av cancer. Det går att spekulera kring varför just preventionen fick ett 
sådant stort utrymme i kampanjen, men Cancerfonden svara på denna fråga själva. I statistiska un-
dersökningar visar det på att år 2040 räknar man med att dubbelt så många i Sverige kommer att ha 
drabbas av cancer per år än vad det gör idag.  Denna undersökning var baserad på förväntad 54

utveckling i kombination med de historiska trender som går att finna idag samt den kunskap och 
teknologi som går att använda för att råda bot på frågor och funderingar likt den som just nämnts.  55

Så, för att försöka nå ett stopp på denna stora ökning lanserade alltså Cancerfonden sin kampanj 
”Säg NEJ till cancer!”.  

 Cancerfonden. 2016. s. 8, 32, 48, 62, 92.52

 Cancerfonden. 2016. s. 12-19.53

 Cancerfonden. 2016. s. 20.54

 Cancerfonden. 2016. s. 21. 55
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I Cancerfondsrapporten 2016 går det uttryckligen att se vad just Cancerfonden menar med preven-
tivt arbete. De har i ett helt kapitel uttryckt tankar och åsikter kring detta, till största del baserat på 
den forskning som går att ta del av i dagens samhälle. Då människor idag till exempel tenderar att 
sitta mer än vad vi någonsin har gjort historiskt. I kombination med att den vuxna befolkningen idag 
i stor utsträckning är överviktiga leder detta till stora risker för att drabbas av olika former av sjuk-
domen cancer.  Härvid tar kampanjen ”Säg NEJ till cancer!” sitt avstamp med preventiva åtgärder i 56

fokus.  

En av de stora riskerna som tas upp i början utav kampanjen är den som tobaksrökningen medför i 
samhället. Cancerfonden har statuerat ett specifikt mål med denna sektion. År 2025 vill de ha ett 
rökfritt Sverige.  Anledningen bakom detta strikta mål är att tobaksrökningen är vetenskapligt be57 -
visad att vara den främsta orsaken till antalet olika cancerdiagnoser.  Många har vetskapen om 58

denna fakta, men faktum är att 9 utav 10 som fått diagnosen lungcancer visar sig vara rökare.  Det 59

är dock inte enbart lungcancer som visar ett starkt samband mellan rökning och cancer, utan nyare 
rön har påvisat att även livmoderhalscancer och rökning har en starkare koppling än vad forskare 
innan trott.  Cancerfonden rankar rökning som en av de största orsakerna till cancer, och att mindre 60

rökning i samhället är en av de starkaste preventiva åtgärder för den primära tobakskonsumenten 
om denne vill minimera sin risk för att drabbas av sjukdomen.  

Det är dock inte enbart de primära konsumenterna som riskerar att drabbas av tobaksrökning, utan 
även så kallad passiv rökning har visat sig vara mycket farligt.  Den som råkar ut för passiv rökn61 -
ing får i sig samma ämnen som den som röker, och riskerar därför även den att drabbas av just can-
cer.  Detta är enligt Cancerfonden ytterligare ett starkt argument för att sträva efter målet ”Ett rök62 -
fritt Sverige är 2015”.  Cancerfonden utrycker tydligt i sin kampanj ”Säg NEJ till cancer!” att 63

rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till cancer, och menar på att minskad konsumtion 
är ett sätt att minska riskerna för att drabbas.  I kampanjen lanserades dock andra preventiva åt64 -
gärder, alla vilket går att utläsa ur Cancerfondsrapporten 2016.  

 Cancerfonden. 2016. s. 34-35. 56

 Cancerfonden. 2016. s. 37.; https://www.cancerfonden.se/livsstil/rokning (Hämtad 2016-05-10)57

 Cancerfonden. 2016.; https://www.cancerfonden.se/livsstil/rokning (Hämtad 2016-05-10)58

 Cancerfonden. 2016. s. 37.; https://www.cancerfonden.se/livsstil/rokning (Hämtad 2016-05-10)59

 Cancerfonden. 2016. s. 37.; https://www.cancerfonden.se/livsstil/rokning (Hämtad 2016-05-10)60

 Cancerfonden. 2016. s. 38.; https://www.cancerfonden.se/livsstil/rokning (Hämtad 2016-05-10)61

 Cancerfonden. 2016. s. 38.; https://www.cancerfonden.se/livsstil/rokning (Hämtad 2016-05-10)62

 Cancerfonden. 2016. s. 38.; https://www.cancerfonden.se/livsstil/rokning (Hämtad 2016-05-10)63

 https://www.youtube.com/watch?v=7LPsuXb9bo8 / (Hämtad 2016-05-10)64
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”Goda matvanor kan minska cancerrisken”.  Så lyder vad som kommer härnäst i Cancerfondens 65

preventiva arbete mot cancer. För inte så länge sedan klassificerade WHO (World health organisa-
tion) charkuterier som cancerframkallande, något vilket Cancerfonden anser påvisar vikten av en 
god kosthållning.  Inte nog med att vi idag stoppar i oss mer mat än vad som behövs, vi stoppar 66

även i oss farlig mat.  Felaktiga matvanor räknas i Sverige leda till cirka 2000 fall av cancer.   67 68

Trots att Cancerfonden har valt att ha med kosten och dess påverkan på kroppen som en preventiv 
åtgärd mot att slippa sjukdomen, så visar de på information och fakta som talar för att denna veten-
skap inte är nog undersökt av forskarfältet. För att denna faktor skall kunna tas på fullaste allvar 
menar de på att forskarfältet måste värderas och vara enig, där resultatet från olika undersökningar 
måste värderas emot varandra innan en slutgiltig riskdefinition kan preciseras.  Detta till trots ut69 -
trycker Cancerfonden att samhället borde se upp för rött kött, söta drycker, socker i största allmän-
het - allt som kan leda till övervikt och andra skadliga yttringar som kan leda till cancer.  70

Det är inte bara vad vi äter som påverkar risken för cancer, även vad vi dricker gör det. Med detta 
syftar Cancerfonden på den stora konsumtionen av alkohol som finns i vårt land idag. En för stor 
konsumtion av alkohol kan i längden leda till en ökad risk för att drabbas av bröstcancer, men även 
andra former utav cancer.  Inte nog med att alkoholhaltiga drycker kan leda till övervikt, vars kon71 -
sekvenser redan tillkännagjorts, utan det kan även komma att påverka vår hormonella nivå i krop-
pen samt skada och bryta ner våra celler.  En minskad alkoholkonsumtion menar Cancerfonden 72

kan hjälpa till i det preventiva arbetet mot cancer.  

Något vilket vi svenskar tar del av under stora delar av året visar sig enligt Cancerfonden vara en 
stor risk gällande cancerns drastiska och negativa utveckling, nämligen solen och specifikt 
solljuset.  Solens strålar är för individen härliga och sprider välmående och nöje, samt en fin brun 73

färg över kroppen. Vad man dock inte reflekterar över, vilket Cancerfonden lyfter, är att dess strålar 
är direkt farliga för vår kropp. Det finns tre olika sorters strålning vilket når oss på jorden, och det 
är en av dessa som är direkt skadlig för vår kropp.  UVB-strålning, vilket är en av dessa, bränner 74

 Cancerfonden. 2016. s. 40.; https://www.cancerfonden.se/livsstil/matvanor (Hämtad 2016-05-10)65

 Cancerfonden. 2016. s. 40.; https://www.cancerfonden.se/livsstil/matvanor (Hämtad 2016-05-10)66

 Cancerfonden. 2016. s. 40.; https://www.cancerfonden.se/livsstil/matvanor (Hämtad 2016-05-10)67

 Cancerfonden. 2016. s. 40.; https://www.cancerfonden.se/livsstil/matvanor (Hämtad 2016-05-10)68

 Cancerfonden. 2016. s. 40.69

 Cancerfonden. 2016. s. 42-43.70

 Cancerfonden. 2016. s. 42.; https://www.cancerfonden.se/livsstil/alkohol (Hämtad 2016-05-10)71

 Cancerfonden. 2016. s. 43.; https://www.cancerfonden.se/livsstil/alkohol (Hämtad 2016-05-10)72

 https://www.cancerfonden.se/livsstil/solen (Hämtad 2016-05-10)73

 https://www.cancerfonden.se/livsstil/solen (Hämtad 2016-05-10)74
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vår hud om vi vistas för länge i solen och skadar våra celler och vårt DNA.  Dessa strålar kan leda 75

till malignt melanom, eller som det är mer känt som, hudcancer.  Cancerfonden sträcker sig såpass 76

långt att de jämställer kopplingen mellan solen och hudcancer med rökning och lungcancer, alltså är 
även solen en stor faktor när det gäller cancerns negativa utveckling.  Att vi svenskar reser söderut 77

på semester generar en större risk för cancer än vad solen i Sverige gör, menar Cancerfonden.  78

Solens strålar genererar mer UV-strålning i länder närmare ekvatorn än vad solen i Sverige gör. 
Därav är det farligt för svensken att bege sig söderut på semester då vår bräckliga hud inte är van 
vid denna typ av strålning, menar Cancerfonden.  Mindre tid i solen är således ytterligare något 79

som Cancerfonden trycker på i sin kampanj. 

Den sista stora åtgärd som lanserades i och med kampanjen var fysisk aktivitet. Cancerfonden pekar 
på detta exempel på preventiv åtgärd som ytterst viktig i kampen mot cancer. Genom att röra på sig 
kontinuerligt i vardagen menar Cancerfonden att vart nionde fall av bröstcancer och vart tionde fall 
av tarmcancer kan förebyggas.  En individ som inte rör på sig nog mycket riskerar att drabbas av 80

cancer i större utsträckning än någon som är mer fysiskt aktiv.  Enligt en statistisk undersökning 81

visar det sig att hela 54% inte är säkra på om det finns en korrelation mellan fysisk inaktivitet och 
cancer.  Cancerfonden menar med detta på att ju mer vi rör oss, ju mindre är risken att vi drabbas 82

utav cancer.  

Detta är vad Cancerfonden i sin kampanj ”Säg NEJ till cancer!” förespråkar i form av det preventi-
va arbete som kan hjälpa till att minimera riskerna för individer att drabbas av sjukdomen cancer. 
Vad som vid en första anblick kan verka som logiska beslut att ta för att slippa drabbas mötte för 
Cancerfonden oväntad kritik utifrån då kampanjen väl lanserats. Problematiken, vilket kritiken lyfte 
fram, ligger i själva namnet på kampanjen i kombination med alla de så kallade måsten och tvång 
de uttrycker i form av preventiva åtgärder för att slippa drabbas av cancer. 

Missförstånd eller ej så har kampanjen fått kritik för att de skuldbelägger individer som inte följer 
dessa preventiva åtgärder, då många menar att de i och med kampanjen uttrycker en tanke kring att 
det går att välja att inte ha cancer genom att följa dessa åtgärder.  Författaren Elin Grelsson säger i 83

Lina Lunds artikel att ”Det är en smaklös lifestyleifiering av en av vår tids stora sjukdomar, med ett 

 https://www.cancerfonden.se/livsstil/solen (Hämtad 2016-05-10)75

 https://www.cancerfonden.se/livsstil/solen (Hämtad 2016-05-10)76

 https://www.cancerfonden.se/livsstil/solen (Hämtad 2016-05-10)77

 https://www.cancerfonden.se/livsstil/solen (Hämtad 2016-05-10) 78

 https://www.cancerfonden.se/livsstil/solen (Hämtad 2016-05-10)79
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 Cancerfonden. 2016. s. 34.; https://www.cancerfonden.se/livsstil/fysisk-aktivitet (Hämtad 2016-05-10)81
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Sida !  av !15 37

https://www.cancerfonden.se/livsstil/solen
https://www.cancerfonden.se/livsstil/fysisk-aktivitet
https://www.cancerfonden.se/livsstil/fysisk-aktivitet
https://www.cancerfonden.se/livsstil/fysisk-aktivitet
https://www.cancerfonden.se/livsstil/solen
https://www.cancerfonden.se/livsstil/solen
https://www.cancerfonden.se/livsstil/solen
https://www.cancerfonden.se/livsstil/solen


språk hämtat från bantningsbilagor och hälsomagasin. Vem säger ja till cancer?”  Det verkar vara 84

en kombination av sättet Cancerfonden har formulerat sig på och de preventiva åtgärderna som har 
lett till all kritik kampanjen fick utstå under sina första dagar.  

”Fel att lägga skuld på den som är drabbad. Har själv levt hyfsat rätt enligt er slogan men är ändå 
drabbad. Känns som att ni slår på den som ligger”  Så lyder en formulering från en anonym individ 85

i Randhir Granfors artikel gällande just den kritik som har riktats mot kampanjen. Det är en känsla 
av att Cancerfonden tar väldigt lätt på det faktum att en tredjedel av alla cancerfall kan gå att före-
bygga just genom deras direktiv om preventivt arbete som väcker anstöt hos delar av befolkningen. 
Att drabbas av cancer är ingen exakt vetenskap vilket går att förebygga. Tänk om en individ följer 
alla de 30 olika råd som Cancerfonden hade som mål att presentera under april månad,  och när dag 
31 gryr så får individen diagnosen cancer.  Är det då individens fel att denne drabbas av cancer, 86

trots att denne har följt Cancerfondens riktlinjer för att slippa vara en av de som drabbas av sjuk-
domen?  

Cancerfonden replikerade snabbt på denna stora våg av kritik som slog emot dem genom att lägga 
ned kampanjen efter drygt en vecka, följt av ett meddelande vilket de lade ut på sin hemsida. I detta 
meddelande uttrycker de att de är medvetna om att sättet de har valt kommunicera ut denna kam-
panj på kan ha varit fel, då de just sett den kritik de har fått mottaga gällande skuldbeläggning och 
ansvarstagande vilket kan leda till att individen slipper drabbas.  Kritiken säger de har kommit 87

ifrån såväl drabbade som närstående till de som har drabbats, men även allmänheten som helhet.  88

De uttrycker att det aldrig var deras mening att kampanjen skulle uppfattas så som den gjorde, men 
ändå har de optimism i sina framtida arbeten i kampen mot cancer.   89

För att återgå till ämnet något så lades kampanjen ner på grund av den kritik Cancerfonden fick 
mottaga. Skuldbeläggning, ansvarstagande och utfrysning av individen lyckades fälla kampanjens 
budskap. En fråga vilket man då måste ställa sig är hur mycket ansvar individen faktiskt har för sitt 
eget välmående och sin hälsa? Ur en moralisk synpunkt, vad var det som faktiskt var problematiskt 
med kampanjen? Var den kritik, utifrån de tidigare två frågor, som riktades mot kampanjen 
moraliskt rättfärdigad? Dessa frågor skall nu försöka besvaras för att reda ut det gråa moln av prob-
lematik som uppstod i och med lanseringen av kampanjen, vars syfte var annorlunda än hur den 
uppfattades av samhället. 

 Lund. 2016. (Hämtad 2016-05-10)84
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http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22570911.ab (Hämtad 2016-05-11)

 Randhir Granfors. 2016. (Hämtad 2016-05-11)86

 https://www.cancerfonden.se/nej (Hämtad 2016-05-11)87

 https://www.cancerfonden.se/nej (Hämtad 2016-05-11)88

 https://www.cancerfonden.se/nej (Hämtad 2016-05-11)89

Sida !  av !16 37

https://www.cancerfonden.se/nej
https://www.cancerfonden.se/nej
https://www.cancerfonden.se/nej


Är det rimligt att hävda att individen har ett moraliskt ansvar 
för sin hälsa? 

När det kommer till en individ och dess hälsa, såväl god som dålig, finns det många olika sätt att 
definiera vad just den enskilde individen menar med begreppet hälsa. Denna problematik har fun-
nits länge, men under vår tid har definition och problematiken med begreppet hälsa kommit att an-
gripas mer ur ett etiskt och moraliskt synsätt än vad det tidigare har.  

I uppsatsen bakgrundsdel förklaras begreppet, då något exemplifierat, på så vis att hälsa i dagens 
samhälle alltmer har kommit att handla om de psykologiska aspekterna än de fysiska. Individen sät-
ter upp mål och mening med livet, och välmåendet och hälsan baseras till stor del på hur dessa 
genomförs och uppnås.  Detta i kombination med att leva ett smärtfritt liv, vilket är en fysisk as90 -
pekt vilket alltid har följt med människan i form av hälsotillstånd, är vad som enligt Nordenfeldt 
uttrycker en del av den definition om vad hälsa är idag.  Ser man specifikt till det Nordenfeldt 91

nämner gällande mål och hur dessa uppnås påverkan på hälsa så måste man ta i beaktning det vilket 
Blaxter skriver. En individs mål och mening påverkas i stor utsträckning av samhället. Med detta 
menas att målen går att uppnås om dessa tillåts att genomföras av samhället, men även om de är ac-
cepterade att genomföras. Det handlar om integrationen mellan individens egna hälsa i kombination 
med omgivningen och samhället som helhet.  Kombinerar man vad Nordenfeldt säger med Blax92 -
ters tankar så får man ett någorlunda grepp om begreppet hälsa i vår tid. 

Nu när det har klargjorts utifrån vilken hälsodefinition denna uppsats kommer att ta sitt avstamp 
ifrån, då denna är mest passande för studiens syfte, så är det alltså frågan om vilket moraliskt ansvar 
individen faktiskt har för sin egen hälsa som skall till att besvaras. Kjellström har i sin bok Ansvar, 
Hälsa och Människa med ett citat från Familjeläkarboken vilket är mycket passande som en början 
för att besvara denna frågeställning: ”Individen uppmanas att själv ta ansvar för sin hälsa och häl-
sans bevarande. […] Friskvård är egentligen mycket enkelt och varje individ är till stor del ansvarig 
för sin hälsa.”  Ser man till citat i sig uttrycker det en tanke kring att individen själv kan ta ansvar 93

för sin egen hälsa, då alla verktygen finns i vardagen för att lyckas med att upprätta och bibehålla en 
god hälsa. Problemet uppstår när man väljer att se detta citat med ett etiskt och moraliskt anslag, 
vilket även Kjellström lyfter. När det handlar om en synen på hälsa hos en individ finns det två oli-
ka sätt att se det på. Individen kan stå för ansvaret helt själv, men ändå behålla valet att söka hjälpa 
hos andra. I ett sådant fall läggs accentueringen på ansvarsfrågan, där individen själv ställs som 
ansvarstagaren för resultatet av sina handlingar.  I det andra fallet kan individen utföra allt arbete 94

 Ahlgren. 2014. s. 107. 90

 Ahlgren. 2014. s. 107. 91

 Blaxter. 2004. s. 150. 92

 Kjellström. 2005. s. 8193

 Kjellström. 2005. s. 81.94
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helt själv utan påtryckning utifrån, det vill säga eliminera behovet av stöttning och hjälp. I detta 
scenario ställs individen mer i centrum än vid det första scenariot. Individen blir sitt eget ombud 
gällande sin hälsa, där ansvaret ligger fullt ut hos individen att ta reda på vilka faktorer som är vik-
tiga att följa i samhället, vilka rön som gäller just då.   95

Oavsett om man ser till scenario ett eller två, så går det här tydligt att utläsa att det är viktigt att det 
alltid finns en trygghet att vända sig emot. Individens hälsa är i stor utsträckning beroende av att det 
i samhället står en enad forskningsbas vilka kan presentera vad som gäller. Skulle denna bas inte 
vara enad, eller förmedla informationen på ett felaktigt sätt kan det få negativa konsekvenser för 
individens syn på sin egen hälsa.  

”Ökad kunskap anses skapa möjligheter till större ansvarstagande, men större ansvarstagande anses 
också leda till ett ökat intresse av att söka kunskap. Människor som tar ansvar för sin hälsa anses 
vara personer som aktivt söker kunskap.”  Citatet kommer ifrån Kjellströms bok och förklarar att 96

människor som anses ha en god hälsa är människor vilka strävar efter kunskap och fakta. Om en 
individ aktivt ensam söker svar på frågor kring sin hälsa, livskvalité och i största allmänhet levnads-
förhållanden så blir denne mindre benägen att förlita sig på den medicinska expertisens utlåtanden 
om vad som måste göras för att upprätthålla en god hälsa.  Givetvis finns det tillfällen när medicin97 -
sk rådgivning är ett måste, och i sådana situationer uppsöker allt som oftast dessa individer hjälp, 
men i största möjliga utsträckning söker denna grupp information på egen hand.  Korrelationen 98

mellan en god hälsa och kunskap visar sig således vara av stor vikt när det kommer till att bibehålla 
den förstnämnda. Brister det i någon utav leden så är det högst troligen ett resultat av att den andra 
faktorn inte har uppmärksammats nog mycket. En god kunskapsbas är därför ytterst viktig för att en 
god hälsa, såväl psykisk som fysisk, skall kunna uppnås och bevaras under en längre tid.  

Det finns dock en problematik med ovanstående resonemang, vilket även Kjellström lyfter till viss 
del i sin bok. En individ som aktivt söker egna svar på frågor gällande sjukvård, då i detta fallet 
specifikt just konceptet hälsa och välmående, sätter sig till viss del i en farlig sits. Ur den medicins-
ka expertisens ögon ses en sådan individ som oansvarig, då denne själv har försökt att reda ut 
frågetecknen, utan att rådgöra med den yttersta expertisens kunskapsbank. Kunskapsövertaget som 
den medicinska expertisen sitter på sätts i gungning, något vilket inte uppskattas, och således kan 
individen råka ut för problem längre fram i jakten på god hälsa.  Således uppskattas en mer passivt 99

inriktad individs tillvägagångssätt. Att kontakta sjukvården först, vilket i sin tur leder till att indivi-
den tillkännages vilken information, eller kunskap om man så vill, som är aktuella i det speciella 

 Kjellström. 2005. s. 81. 95

 Kjellström. 2005. s. 84. 96

 Kjellström. 2005. s. 85.97

 Kjellström. 2005. s. 86-8998

 Kjellström. 2005. s. 98.99
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fallet av just den medicinska expertisen, uppskattas mer.  Sett till föregående tes så blir frågan om 100

en individ är ansvarig för sin egen hälsa och sitt eget välmående problematiskt. Individen är ans-
varig till den grad att det står i led med de medicinska direktiven som har klargjorts för denne. Tar 
individen istället egna initiativ ses man av den medicinska expertisen som oansvarig, helt enkelt en 
risk.  

Att det ställs krav på individen i fråga om sitt eget hälsotillstånd står nu klart. Kraven kommer från 
såväl en själv som läkarkåren och den medicinska forskarkåren. Frågan är då om det är individens 
ansvar att leva upp till dessa krav kring sin hälsa, är det ett delat ansvar, eller står samhället ansvarig 
för dessa? Det finns två förklaringar som ger mer insikt i denna fråga, vilket nu skall redogöras för. 
Först och främst kan man välja att se det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, det vill säga hur de 
regerande makterna påverkas av en individs handlingar, något vilket i sin tur påverkar majoriteten 
av befolkningen.  Om en individ kräver mycket sjukvård för att denne inte har följt direktiven från 101

den medicinska expertisen så kommer denne att kosta sjukvården mer pengar än vad som kanske 
från början hade varit nödvändigt. Om kostnaden för en individs vård blir större än väntat, innebär 
detta att resurserna för någon annan oundvikligen kommer att bli mindre.  Sett ur ett utilitaristiskt 102

perspektiv så är det således individens moraliska ansvar att i förebyggande syfte åtgärda alla pre-
ventiva direktiv för en god hälsa för att inte dennes oansvarighet skall påverka andra individers rätt 
till vård i samhället.  103

Ett annat sett att se på det hela är ur medmänsklighets perspektiv. Som individ kan man ses ansvarig 
för sin hälsa och dess goda sidor, då många andra individer i dennes omgivning är beroende av 
denne.  Som partner ses det som en god handling att upprätthålla en god hälsa för sin näste. Att 104

ens partner lever tätt inpå och har insikt i ens liv gör att individens goda handlingar för en god hälsa 
kan smitta av sig, ur positiv aspekt, på ens levnadspartner. Samma argument gäller även i relationen 
mellan förälder och barn. Som förälder är man ansvarig för att ge sitt barn får bästa möjliga förut-
sättningar för en god livskvalité, ett gott liv, helt enkelt en god övergripande hälsa.  Att det finns 105

ett samhälleligt perspektiv i dessa båda resonemang går inte att ta miste på. Oavsett vilket av 
resonemangen man ser till så leder ens egna handlingar indirekt till en yttre påverkan på sin 
omvärld. Att denna sociala aspekt har sitt ursprung ur en gemensam forskningskår kan ses som 
nödvändigt, för att alla individer skall få tillgång till likvärdig information och således ges samma 
möjligheter till att kunna påverka sin hälsa på ett positivt manér.  106

 Kjellström. 2005. s. 98.100

 Kjellström. 2005. s. 203.101

 Kjellström. 2005. s. 203. 102

 Kjellström. 2005. s. 203. 103

 Kjellström. 2005. s. 203.104

 Kjellström. 2005. s. 203. 105
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Det är ett delat ansvar som träder fram efter ovanstående resonemang. Den medicinska expertisen 
har till synes ett ansvar i att förmedla ut korrekt kunskap till samhället gällande hur god hälsa ska-
pas och upprätthålls. Denna kunskap krävs vara lättillgänglig och tydlig för individen att ta del av, 
så att denne kan sätta dessa beståndsdelar i verket. Således bär individen ett ansvar på sin axlar 
kring sin hälsa, som i stor grad grundas på den expertis som finns i samhället kring just begreppet 
hälsa. Om då individen, trots att denne har följt de direktiv som presenterats, skulle bli sjuk så upp-
står en ny situation vilken är problematisk. Är det då individens fel att denne blev sjuk och inte 
kunde upprätthålla en god hälsa? Just kring denna punkt finns det ofantligt många olika teorier och 
tankar kring vart i ansvaret ligger. Är det individens fel, är det individens genetiska arvs fel, är det 
samhällets fel? Många frågor kräver många svar. Två av dessa teorier kommer härefter att re-
dogöras för och reflekteras kring.  

Gällande individens ansvar för sin egen hälsa och ett eventuellt insjuknande skriver Lars Vikinge i 
Faresjös och Åkerlinds bok Kan man vara sjuk och ändå ha hälsa? att det finns flera olika bakom-
liggande faktorer som kan påverka hälsosituationen, och inte bara de aktiva val som erbjuds till in-
dividen att följa för att uppnå en bättre hälsa.  Genetiska faktorer kan ha en stor påverkan på en 107

individs hälsosituation, men även sociala faktorer, vilket tidigare har nämnts.  Dessa båda gör 108

problematiken kring en individs skuldkänslor vid insjuknande svårt, då dessa krockar med den in-
formation och kunskap som uttrycks i stora drag av den medicinska forskningen, specifikt gällande 
preventivt arbete.  För att en individ skall kunna ta ansvar krävs det att denne har friheten att agera 109

utefter sina egna behov, något som Vikinge trycker på är en omöjlighet i vårt samhälle.  Män110 -
niskan har inte fullt ut en fri vilja, utan är påverkad av sociala processer. Hur individen förhåller sig 
till dessa processer menar Vikinge avgör hur mycket ansvar som skall läggas på individens axlar.  111

Den sociala aspekten är mycket svår att inte lyfta när pratar om en individ och dennes möjlighet att 
ta ansvar och beslut kring sitt eget liv, och i detta fall sin egen hälsa. Per-Anders Tengland är även 
han inne på samma spår som Vikinge, och berör just problematiseringen kring denna aspekt. Teng-
land menar att sociala som såväl kulturella förhållanden påverkar individens förmåga i processen 
som är beslutstagande.  Ett samhälle, eller en viss del av kulturen i detta samhälle om man så vill, 112

har i många fall ärvt levnadsstandarden från tidigare generationer. Beteenden följer således med, 
och faktorer gällande hälsa så som fritidssysslor och mat- och motionsvanor går i arv.  Valfriheten 113

 Vikinge, Lars. Är det mitt eget fel om jag blir sjuk?. I Faresjö och Åkerlind. 2005. s. 23. 107

 Vikinge. 2005. s. 23.108

 Vikinge. 2005. s. 23.109

 Vikinge. 2005. s. 23-24.110

 Vikinge. 2005. s. 23.111
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 Tengland. 2005. s. 34.113
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blir här ett problem för individen, då det är svårt att påstå att det finns en fullständig fri vilja när så-
dana faktorer är en såpass stor del av uppväxten och kopplat till dennes identitet.  Detta kan i sin 114

tur göra det problematiskt för en individ att anpassa sig till de direktiv som kommer från den medi-
cinska expertisen gällande hur du lever hälsosamt och är vid god hälsa. Just denna problematisering 
kan leda till vad som kallas ”blaming the victim”, där individen ses som den som bär skulden då 
denne inte har valt att följa riktlinjerna.  Här kan en social krock uppstå. Individen kan mycket väl 115

ha försökt att följa de mål som finns, utifrån vad som är tillgängligt och accepterat inom sin sociala 
sfär. Trots detta kan alltså skulden läggas på individen, som inte har gjort sitt yttersta för att bibehål-
la en god hälsa. Vems felet är är svårt att sia om i just en sådan situation, men kanske borde exper-
tisen ha förståelse för och utformat målen så att ett sådant missöde inte uppstår. Detta menar Teng-
land är något vilket måste undvikas i allra största grad.   116

Att förklara sjukdom utifrån vems fel det är kan ses som en omöjlig uppgift. Alltför många faktorer 
spelar in för att man på en vetenskaplig basis skall kunna peka på en av dessa som den stora boven i 
dramat. Faktorerna rörande en individs liv är så oerhört många, och detta gör att det inte går att i ett 
individuellt fall går att uttyda en specifik anledning. Forskningen har istället försökt se allt ur ett 
större perspektiv, där stora folkgrupper har undersökts istället för just en enskild individ.  Men 117

även denna form av forskning är inte fullständig. Alla de faktorer som cirkulerar kring en individs 
liv och livshistoria går inte att blunda för, varken psykiska eller fysiska faktorer.  

Så, är det rimligt att hävda att individen har ett moraliskt ansvar för sin hälsa? Här är svaret både ja 
och nej. Ja i den mån att individen i dagens samhälle har möjlighet att välja att söka kunskap för hur 
man skulle kunna uppnå en bättre hälsonivå. Det kan till och med ses som ett utilitaristiskt tvång, då 
personer i dennes omgivning påverkas av de beslut individen tar. Samtidigt krävs det att den medi-
cinska expertisen, forskningskåren och de institutioner som bedriver dessa förmedlar denna infor-
mation på ett sätt vilket gör det möjligt för individen, oavsett kulturell bakgrund, att ta sig an. Den 
sociala sammansättningen i samhället och levnadsförhållandena för den stora befolkningen är olika, 
beroende på vart du väljer att se.  Just därför är det viktigt att institutionerna ser till alla dessa fak118 -
torer är räknade för, allt för att skapa sig en bild av hur informationen skall gå ut i samhället, då 
dessa faktorer ligger utanför individens område för sin egen hälsokontroll.  119

 Tengland. 2005. s. 34.114
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Vad kan sägas vara moraliskt problematiskt med Cancer-
fondens kampanj? 

Att kampanjen då den lanserades fick ta emot kritik från allmänheten är något vilket vid det här 
laget är konstaterat. Den stora frågan är dock, vad var det egentligen som var rent moraliskt prob-
lematiskt med kampanjen? Vad var det som orsakade denna våg av motstånd, som i sin tur ledde till 
dess nedfall och förtvining? Detta är något vilket nu skall redogöras för.  

I den kritik som riktades mot kampanjen går det att uttyda att just konceptet skuldbeläggning är nå-
got vilket fanns med i relativt stor utsträckning. Den så kallade ”blaming the victim”-tanken, vilket 
har redogjorts för till viss del i denna studie, är något vilket är relaterat till denna tanke om skuld 
och att det är individen som allt som oftast hamnar i centrum gällande denna punkt. Michael Fitz-
patrick skriver i sin bok the tyranny of health gällande just detta, ”blaming the victim”, och lyfter en 
definition vilket talar om hur synen på hälsofrämjande kan tolkas: ”an ideology which blames the 
individual for her or his illness and proposes that, instead of relying on costly and inefficient med-
ical services, the individual should take more responsibility for her or his health.”  Med denna de120 -
finition i ryggen så uppstår ett tydligt moraliskt dilemma gällande kampanjen och dess syfte, kontra 
hur den mottogs av allmänheten.  

Syftet med Cancerfondens kampanj var uppenbarligen inte att skuldbelägga individer till att följa 
deras valbara direktiv. Snarare handlade det om att göra individen medveten om att det faktiskt 
finns möjligheter till att minimera risken för att drabbas av cancer genom aktiva livsstilsval. Trots 
detta så uppfattades deras kampanj som negativ ur ett skuldbeläggande perspektiv. Denna typ av 
kritik är inget som är nytt gällande medicin kontra socialt leverne. Redan på 1970-talet i USA och 
Storbritannien lyftes en liknade kritisk hållning gentemot den medicinska expertisens försök till att 
kontrollera hur individer skall och borde leva.  Mycket fokus anlades i dessa fall på att det var ett 121

försök till styra folket i den riktning man behagade, där forskning och kunskap gällande ämnet hälsa 
i största allmänhet användes som bevis för dess sanning.  Sett till Cancerfondens offensiva strategi  122

för de preventiva åtgärderna i kampen mot cancer kan man här utröna att ett liknande moraliskt 
misstag har gjorts, där individen har kommit i andra hand om fokuset gällande åtgärderna har ham-
nat i första hand. Ett misstag vilket kan leda till uppfattningen att det är individens fel om denne inte 
följt åtgärderna och blir sjuk, då all forskning och kunskap fanns till förfogande. En så kallad 
”blaming the victim”-tanke kan därmed gro hos folket.  

Cancerfonden missar även en viktig faktor i och med sin kampanj. Om man ser till exemplet rökn-
ing men även alkoholkonsumtion och vilka konsekvenser detta har för denna som brukar denna 
form av tobak, så framgår det tydligt att det är en av de största anledningarna till att folkhälsosjuk-
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domen cancer växer i vårt samhälle. Vad kampanjen dock missar, vilket delvis hänger ihop med 
tidigare resonemang, är att vi i just detta fall pratar om ett beroende och en sjukdom i sig. Cancer-
fonden lyfter att genom att sluta med någon av dessa två substanser så minskar man risken för can-
cer. Vad de inte lyfter är dock hur individen kan göra för att bli av med det tvång som denne känner, 
vilket ett beroende medför.   123

Det handlar inte om att individen i alla lägen vill bruka varken tobaksrökning eller alkohol, utan 
dessa ligger utanför individens självkontroll.  ”Most smokers do not continue to smoke out of 124

choice, but because they are addicted to nicotine.”  Så säger Fitzpatrick och detta är en aspekt 125

vilket är ett måste att ha i åtanke när det kommer till preventivt arbete, vilket skall vara fullkomligt 
förebyggande. Återigen är det här valmöjligheten att sluta röka, eller dricka alkohol, som tages 
alldeles för lätt på. Återigen sätts individens behov på något vis i andra hand, och fokus anläggs för 
mycket på den enkelhet som det tillsynes kan vara att bara säga nej till cancer genom att inte röka. 
Detta blir således moraliskt problematiskt då individen till exempel vet att rökning skadar deras häl-
sa, men kan inte sluta på grund av att beroendet är för starkt. Cancerfonden genererar då med sin 
kampanj ett dilemma för individen, som i sig kan vara skadligt psykologiskt för individen. Kampan-
jens egentliga syfte går från att vara positivt, till att faktiskt uppfattas som något negativt ur folkets 
ögon.  

Ett av de största problem som kampanjen dock utgör, ur moralisk synvinkel, är att de inte beräknar 
att samhället är uppbyggt i olika sociala kontexter. Livsåskådningar kan se annorlunda ut, och 
således kommer även individers personligheter vara annorlunda vilket kan göra att det är olika lätt 
för samhällets medborgare att ta sig an och förstå vad kampanjen faktiskt uttrycker i form av pre-
ventiva åtgärder. Här missar Cancerfonden en stor faktor, vilket gör kampanjen till stor del moralisk 
problematisk. Åtgärderna kan uppfattas som fiktiva och orealistiska, om man inte har haft i åtanke 
på den annorlunda människosyn och verklighetsuppfattning som finns i samhället.  Såväl som 126

människan har en kropp som behöver vård, så har denne även en själ som behöver vård av samma 
mått som den fysiska kroppen är i behov av.  Det blir således moraliskt problematiskt eftersom 127

Cancerfondens kampanj når ut till samhället, men inte fullt ut dess individer.   128

Om en individ inte skulle förstå syftet med kampanjen kan en inre kris uppstå, där det själsliga 
hamnar i konflikt med det som förväntas av en i form av fysiska val och handlingar. Att en individ 
kan ha kommit att känna en kris inför kampanjens syfte är något vilket är direkt skadligt för såväl 
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Cancerfonden som individen. Om kampanjen har riktats mot ett samhälle, och inte dess individer, 
kan det bli problematiskt för individen att associera till dess huvudsakliga syfte. Kallenberg och 
Larsson lyfter denna problematik på ett intressant vis i sin bok, vilket är mycket passande gällande 
det ämne som nu berörs. En kris är ”en livssituation där ens tidigare erfarenheter och inlärda reak-
tionssätt inte är tillräckliga för att man skall bemästra den aktuella situationen.”  Denna så kallade 129

kris kan bestå i att det blir en krock mellan ens egen livssituation samt livsåskådning och den helhet 
vilket kampanjen har riktat sig emot.  

Just begreppet livsåskådning är något vilket leder till en moralisk konflikt i denna fråga. Under 
mänsklighetens långa existens har diverse studier gjorts på konceptet livsåskådning, och resultatet 
vittnar om att det finns ett starkt samband mellan grundläggande drag hos en individs personlighet 
och sättet densamme ser på världen och livet som helhet.  Att varje form av livsåskådning skulle 130

vara bra för hälsan är att ljuga.  Livsåskådningar som påbjuder en återhållsamhet gentemot gifter, 131

droger och dylikt är uppenbarligen bra för hälsan.  Men de livsåskådningar som ställer sig neu132 -
trala i sådana frågor som tobaksrökning, alkoholkonsumtion och liknande negativa vanor kan bli 
problematiska när det kommer till den egna hälsoaspekten.  Här går att syna en problematik som 133

kan tillkomma mellan just hälsa och religion, som inte har tagits i beaktning av Cancerfonden.  

Livsåskådningar vilka till viss del är av religiös natur kan orsaka problem då det hos individen kan 
uppstå en känsla av osäkerhet kring hur denne skall hantera frågorna gällande livsstilar som inte 
hänger ihop med vedertagna tolkningssystem.  Hur religion överlag påverkar hälsan är svårt att 134

utvisa några belägg för, då det handlar om vad man mäter, hur det mäts och förbindelsen dessa 
emellan.  När det kommer till livsåskådningsprincipen delar religion överlag en gemensam tanke 135

kring detta. Strävan efter att leva gott och leva ett hälsosamt liv är viktigt, och detta kan genomföras 
med bland annat restriktioner och påbud om hur du skall leva för att uppnå detta.  Individer vilka 136

har dedikerat sitt liv till tron verkar tillsynes leva ett hälsosammare liv. Antalet sjukdomsdrabbade, 
då även av cancer, är lägre bland många samfund än vad det är hos den generella befolkningen.  137

Detta ger möjlighet till en reflektion som visar på att social tillhörighet, strikta och tydliga mål och 
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hur resan till dessa mål skall genomföras leder till ett hälsosammare tankemönster, och i sin tur ett 
hälsosammare liv.   138

Detta visar på vad Cancerfonden har gjort moraliskt problematiskt, främst för sig själva. Genom att 
adressera problematiken kring preventiva åtgärder på ett såpass ytligt sätt som Cancerfonden gjort i 
i sin kampanj kan det leda till missförstånd och feltolkning hos individen. Detta i sin tur kan ledda 
till en inre kris som mynnar ut i en negativ syn gentemot kampanjen och dess egentliga syfte. Om 
Cancerfonden istället hade skapat en mer inkluderande kampanj, där alla individer och grupper i 
samhället får synas och höras och ges möjlighet att anlägga sin livssyn, sina livsvillkor och sina 
livsåskådningar på hade kampanjen troligen uppnått en större framgång hos befolkningen än vad 
den ipso facto gjorde. 

Hur kan den kritik som riktats mot kampanjen sägas vara 
moraliskt rättfärdigad? 

Tidigare under studiens resultatdel så har det redogjorts för hur Cancerfondens kampanj ”Säg NEJ 
till cancer!” såg ut, vad som kom att vara moraliskt problematiskt med denne och hur konceptet häl-
sa kan ses på ur olika synvinklar. Nu skall alla dessa tre tillsammans mynna ut i den sista frågeställ-
ning, nämligen om den kritik som riktats emot kampanj är moraliskt rättfärdigad. För att detta skall 
göras på bästa möjliga sätt så kommer uppsatsens teori att stå som utgångspunkt just kring denna 
frågeställning. 

För att avgöra om den kritik som riktats emot kampanjen är just moraliskt rättfärdigad finns det tre 
kriterier som kommer att stå till grund för svara på denna fråga. De är tagna från teorin och lyder 
som följer:  

1. Hur väl introducerad blir en individ för de risker som finns i samhället, och hur stort är det ans-
var som ligger hos forskningen i denna punkt? 

2. Hur mycket kunskap har individen möjlighet att ta reda på själva, då vetenskapen inte är ful-
lkomligt enad i många aspekter? Kan en individ då vara medveten nog för att göra aktiva val för 
att minimera dessa risker som kanske inte är fullt klargjorda för dem? 

3. Är det rätt att i denna problematik anlägga syndabocksrollen på individen och inte samhället 
och dess institutioner? Är individen berättigad att kritisera vetenskapen, i en situation där veten-
skapen inte är enad och individen själv har tvingats hantera riskerna och de följder dessa kan få, 
så som sjukdom och lidande?   

I sin kampanj ”Säg NEJ till cancer!” uttrycker Cancerfonden klart och tydligt vilka risker det finns 
med konsumtionen i dagens samhälle. Områden så som alkohol-, tobaks- och till viss del även 
matkonsumtion berörs, utreds och redovisas för att uttrycka farligheterna med respektive områden. 
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Såhär långt lyckas Cancerfonden med att introducera samhällets individer för denna fara. Prob-
lematiken som dock uppstår tillkommer då de inte ger någon information kring hur individen kan gå 
tillväga för att avvänja sig sina dåliga vanor. Här uppstår en gråzon där Cancerfonden inte tillkän-
nager hur dessa preventiva åtgärder skall efterföljas, utan enbart att riskerna existerar med dessa 
konsumtionsvaror. Ansvaret är stort hos forskningen att leda individerna i samhället på rätt spår. 
Individens rätt till förståelse och att bli sedd går inte att underskatta när det gäller en ansvarsfråga 
som denna. Allt ansvar får dock inte enbart falla på forskningen och den organisation som är byggd 
kring den. Kunskapen skapar enbart möjligheten för individen att kritiskt granska alla de råd och 
åtgärder som presenteras, det är upp till individen att utifrån denna granskning välja vad denne fak-
tiskt vill följa och individuellt ta ansvar för.   139

I dagens samhälle handlar det i mångt och mycket om att individen skall bli sin egen makt i livet, 
och minimera den yttre påverkan som finns i samhället.  Om kritiken som riktades mot kampanjen 140

är befogad utifrån punkt ett ovan är svårt att finna ett simpelt ja eller nej svar på. Auktoriteter inom 
specifika områden, i detta fallet Cancerfonden och området cancer och cancerforskning, bär ett stort 
ansvar på sina axlar att presentera denna information på ett sätt som gör den mottaglig för hela be-
folkningen. Hade Cancerfonden lyckats med det hade kampanjen inte behövts läggas ner, vilket är 
det yttersta beviset på att något inte gått rätt till i marknadsföringen av kampanjen. Dock går det 
även att vända på problematiken, vilket gjordes tidigare i och med resonemanget gällande det fak-
tum att individen skall vara sin egen makt i livet. Det är ett tvådelat ansvar, där den ena av dessa två 
makter begått ett fatalt misstag i kommunikationen vilket ledde till ett felaktigt ansvarsbeläggande 
på den mindre makten, det vill säga individen.  

För att en individ skall kunna bli sin egen makt i livet gäller det för denne att på egen hand aktivt 
söka information och kunskap för att finna svar på de frågor man har om livet och hälsa. En så 
kallad aktiv patientroll, vilket innebär att individen ställer sig någorlunda kritisk gentemot i detta 
fallet den medicinska expertisen, kan således vara ett alternativ till detta individuella 
makttagande.  Den aktiva patienten, eller individen om man så vill, tar sig inte an information 141

utan att kritiskt granska det aktuella fältet i sin helhet. Här kräver inte individen i alltför stor ut-
sträckning att fältet i sig är fullkomligt enat i sin helhet gällande vad som gäller och inte gäller i frå-
gan om preventivt arbete för att motverka cancer. Informationen vilket tillkom i och med kampan-
jen ”Säg NEJ till cancer!” kan vara nog för att den aktive patienten skall kunna kritiskt granska, ta 
in och applicera på sitt eget leverne. Här uppstår inte en så stor problematik kring den egna kun-
skapsinsamlingen och förståelsen. En större problematik uppstår istället hos den så kallas passiva 
patienten.   142

 Kjellström. 2005. s. 97. 139

 Kjellström. 2005. s. 97. 140

 Kjellström. 2005. s. 97. 141

 Kjellström. 2005. s. 97. 142

Sida !  av !26 37



En passiv patient eller individ överlåter i stora delar sin tilltro till den medicinska expertisen i detta 
fallet, och tillåter dessa att presentera den fakta och kunskap som finns kring det aktuella ämnet.  143

En sådan grupp är då till stor del beroende av att just denna kunskap presenteras på ett sätt som står 
i led med deras egna erfarenheter, livssituation och livsåskådning. Det finns alltså inga garantier för 
att kunskap gällande hälsa och levnadsvillkor, vilket berör just detta ämnesområde, är nog för att 
individen själv medvetet skall kunna ta det ansvar som krävs. Kjellström lyfter just denna prob-
lematik i sin bok: ”I utredningen Patienten har rätt ifrågasätts hälsoinformation som ett allena 
görande undermedel. Där beskrivs att patienter behöver information, men att det samtidigt finns 
problem med att överföra information, till exempel tidsbrist, feltolkningar och osäkerhet hos vissa 
grupper.”  Denna punkt gäller självklart även den förstnämnda gruppen, de aktiva patienterna eller 144

individerna, men specifikt kan man peka på att detta går att se hos den sistnämnda, de passiva.  

En individ som fullkomligt förlitar sig på att den medicinska expertisen och dess utskott gör sitt 
jobb i såväl förarbete som presentation av kunskapen, förväntar sig att förstå allt till fullo. Skulle en 
brist i kommunikationen, eller en feltolkning i detta fall, uppstå så nås en nivå där en inre kris upp-
står hos individen. Denna kris genererar i sin tur en våg av kritik gentemot expertisen, vilket i detta 
fallet var Cancerfonden. En individ kan således söka egen kunskap, men om expertisen inte är enad 
och presenterar den kunskap de besitter på ett korrekt sätt blir det svårt för individen att veta vilken 
information denne skall förlita sig på. När det gäller ett såpass känsligt ämne som just cancer får det 
inte finnas några gråzoner, eller utrymme för feltolkning eller osäkerhet hos den som skall läsa in 
och förstå informationen och kunskapen som förmedlas. Här har Cancerfonden, med sin lättsamma 
syn på preventiva åtgärder, gjort det svårt för individen vilket ledde till en kritisk inställning hos 
stora delar av befolkningen.  

Syndabocksrollen är något vilket i kritiken mot Cancerfondens kampanj har diskuterats flitigt. De 
som ställt sig negativa mot kampanjen menar på att Cancerfonden har tagit alltför lätt på prob-
lematiken som är folkhälsosjukdomen cancer. Däri har alltså en kritik lyfts gentemot vetenskapen 
och den kunskap och fakta de förmedlar. För att kunna reda ut om denna problematik är moraliskt 
rättfärdigad krävs det att man ser till såväl det individuella perspektivet som det familjära perspek-
tivet, det vill säga alla de nära och kära till de som har drabbats av sjukdomen cancer, men även det 
institutionella perspektivet. Många parter berörs av denna problematik, och dessa externa parter be-
hövs redogöras för, för att besvara denna frågeställning.  

När det kommer till individens rätt att kritisera institutioner för sättet de arbetar på så har det tidi-
gare i studien nämnts att vetenskapen i vissa avseenden inte är fullkomligt enad och överens om 
vilka direktiv det är som gäller i alla avseenden. När Cancerfonden presenterade sin kampanj kunde 
man i deras rapport, Cancerfondsrapporten 2016, läsa att det råder en oklarhet i hur t.ex. mat och 
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matvanor påverkar cancer hos människan.  Det råder, som exempel, en oklarhet i vad det är i rött 145

kött som faktiskt orsaker cancer.  Tills forskningen pekar åt samma håll, och är överens om vad 146

som gäller, är det svårt för individen att veta vad det är som faktiskt gäller.  Detta till trots har då 147

matens påverkan på kroppen fått utrymme i kampanjen, tillsammans med tobaksrökning och alko-
holkonsumtion där forskningskåren är enig om dess negativa påverkan på kroppen, vilket kan 
vilseleda individen. Genom att ta såpass lätt på det preventiva åtgärderna och presentera det som ett 
livsstilsval likt bantning, när det finns en oenig forskningskår därbakom gör att kritiken gentemot 
dem till vis del måste ses som befogad.  

Det familjära perspektivet är något vilket inte har tagits upp tidigare i denna studie, men att inte ha 
det i beräkning under just denna punkt hade varit fel. Att familjen känner empati och sorg för den 
som har drabbats är något vilket alla individer nog kan alla vara ense om.  Ett sätt för de 148

närstående att finna tröst, både för sig själva men även för den drabbade, är genom att samla på sig 
information kring vad det är som går att göra i ett sådant skede. Att vara positiv är oerhört viktigt.  149

Då Cancerfonden lanserade sin kampanj på sättet de gjorde, med den lättsamma uppfattningen kring 
preventivt arbete, kan det ses som att informationen var ämnad för de som inte hade drabbats. Att 
man inte såg till de som redan var drabbade, i alla fall inte vid första anblick i det rent visuella, hade 
upprört vilken familj som helst. Då individen har ett ansvar för sin familj, och familjen har ett ans-
var för den enskilde individen, uppstår här en krock i den information som Cancerfonden 
uttrycker.  Baserat på detta resonemang så är även här kritiken riktad mot Cancerfonden och deras 150

kampanj till vis del befogad, även om vi alla har ett yttersta ansvar för våra egna liv och livsval.  

De två tidigare punkterna har berört individens och dennes anhörigas rätt att kritisera institutioner, 
men hur ser problematiken ut ur expertisens synvinkel? Institutionen i detta fallet är Cancerfonden, 
och de uttrycker på sin hemsida att syftet med kampanjen aldrig var att skuldbelägga någon eller 
påstå att möjligheten fanns att i verkligheten säga nej till cancer och aldrig drabbas utav denna sjuk-
dom.  Att Cancerfonden valde att lägga ner kampanjen på grund av all den kritik som hade riktats 151

emot dem tyder på att de inser att att något i deras kommunikation utåt inte var fullständigt 
korrekt.  Att individer inte kunde ställa sig bakom det budskap som kampanjen ämnade är även 152

det en faktor vilket ledde till dess avvecklande.  153
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Sammanfattningsvis så går det att konstatera att delar av den kritik som riktades mot Cancerfondens 
kampanj är moraliskt rättfärdigad. Enbart det faktum att Cancerfonden själva inser att de har begått 
ett fel i sin kommunikation utåt till samhället talar sitt tydliga språk. Ser man till mer komplicerade 
faktorer så är skuldbeläggningen, det ökade ansvarstagandet samt feltolkning och allmänna ok-
larheter gällande kampanjen som helhet, vilket hos individen skapar en krissituation, som gör stora 
delar av den kritik som riktades mot kampanjen moraliskt rättfärdigad.  

Slutsats  

Att hälsan som helhet har en stor påverkan på individens mentala som fysiska välmående är det in-
get som det råder några som helst tvivel om. Individen har ett eget ansvar när det kommer till sin 
hälsa i form av att denne måste söka information, kunskap och fakta kring hur denne kan upprät-
thålla eller skapa sig en god hälsomiljö. Då individen påverkar människor i sin omgivning, så som 
familj och vänner, kan det ses som ytterst viktigt att en god hälsa är det slutgiltiga målet då ens 
påverka på sin omgivning är mycket stor. Utöver att individen har ett eget ansvar över sin hälsa, så 
har institutioner baserade på bland annat medicinsk expertis en viktig uppgift i att förmedla den in-
formation som krävs för att individen skall ha möjlighet att finna den kunskap som krävs. Här är det 
viktigt att institutionen ser till faktorer så som social tillhörighet, livssituation och livsåskådning för 
att denna information skall formuleras på ett sätt som leder till att den når ut till alla i samhället.  

Cancerfonden lanserade en kampanj i ett försök att förmedla denna information till samhället, 
vilken gick under namnet ”Säg NEJ till cancer!”. Kampanjen syftade till att visa hur man genom 
preventiva åtgärder kunde minimera risken för att drabbas av cancer, då var tredje cancerfall kan gå 
att förhindra genom att följa dessa insatser. Kampanjen mötte dock stor kritik, då de ansågs ha haft 
en för lättsam syn på problematiken som är cancer. Kritiken kom i form av att individer ansåg att 
Cancerfonden uttryckte det hela som en lifestyleifiering där de sparkar på den som redan har drab-
bats av cancer, oavsett om denna individ har följt deras livsstils råd.  

Ett starkt bevis för kritiken är moraliskt rättfärdigad går att se i det faktum att Cancerfonden själv-
mant valde att nedlägga kampanjen på grund av kritiken, där de uttryckte att det aldrig var deras 
mening att skuldbelägga någon som redan hade drabbats av sjukdomen. Områden så som skuld-
beläggning, ansvarstagande hos individen kontra institutionen, feltolkning av syftet med kampanjen 
och i allmänhet en oklarhet i dess syfte var områden där kritiken lyftes. Dessa är även områden där 
det är möjligt att moraliskt rättfärdiga denna kritik.  
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Avslutande analys och diskussion 

Att en individ har ett eget ansvar för sin egen hälsa är något vilket låter som en rimlig tanke. En in-
divid gör i vardagen ett antal aktiva val som påverkar ens hälsa, såväl negativt som positivt. Att väl-
ja att ta cykeln istället för bilen är bra för hälsan då man får motion samtidigt som miljön, och de 
luftföroreningar som tillkommer med aktivt bilkörande, minskar. Att välja att äta sallad istället för 
skräpmat är ytterligare något vilket kan generera en godare hälsa, då man minskar antalet dåliga 
ämnen som tar sig in i kroppen och maximerar de nyttiga. Presenterar man ett sådant resonemang 
svart på vitt så kan det tillsynes verka som om det är enkelt för en individ att göra aktiva val som i 
sin tur leder till en god hälsa. Vad man dock inte får glömma bort är den aspekten vilket påverkar en 
individ, så väl medvetet som undermedvetet, nämligen samhället och dess olika kulturer och seder, 
vilket Beck berör i sin teori om människan kontra samhället.  

För att en individ skall kunna följa sunda livsstilsråd, så som de Cancerfonden presenterar, krävs det 
att den förgrening av samhällsstrukturen som individen lever nära inpå tillåter dessa att appliceras 
inom deras ramar. Oavsett om individen hemskt gärna vill lyckas med att kämpa för en god hälsa, 
så kan en sådan situation bli ytterst problematisk om dennes familj eller vänner inte har samma 
tankemönster. Människan påverkas extremt mycket av sin omgivning. Media producerar extrema 
mängder information kring livsstilar, på både gott och ont. I ena stunden kan media göra reklam för 
en ny bantningskur vilken de påstår har revolutionerat hela jordklotet, samtidigt som de därefter gör 
reklam för McDonalds nya, extra stora hamburgare. Konstant i vår vardag påverkas vi av mediala 
strömningar vilket indirekt, eller direkt, påverkar våra levnadsval.  

Inte heller är det säkert att alla individer i samhället har råd att följa alla de livsstilsråd som ström-
mar fram i dagens moderna samhälle. Kostnaderna för att lyckas följa alla livsstilsråd som tillkom-
mer, som påverkar vår hälsa såväl psykiskt som fysiskt, kan vara mycket höga vilket gör att det blir 
en orealistisk tanke att alla individer kan följa dessa. Det blir således en fråga om klass, något vilket 
i min mening aldrig skall få vara en faktor för att kunna upprätthålla en god hälsa. Alla borde ges 
samma möjligheter, då en god hälsa i allra största allmänhet inte bara gynnar samhället, utan även 
de övriga individerna i detta samhälle och alla de konstellationer de lever i, vilket Vikinge nämner.  

Kunskap är ett begrepp vars innebörd gällande en god hälsa inte kan understrykas nog. Det är be-
visat att de som söker en god kunskap, och strävar efter att alltid lära sig mer lever ett hälsosam-
mare liv, vilket även Kjellström nämner i sitt verk Ansvar, Hälsa och Människa. För individens 
beslut krävs att kunskap finns att tillgå i samhällets alla förgreningar, något vilket idag inte alltid är 
ett faktum. Forskningskåren är idag oenig på många olika punkter, inte minst när det kommer till 
konceptet hälsa och alla dess kringliggande faktorer vilket kan påverka dess innebörd ur såväl nega-
tiv som positiv bemärkelse. Aldrig har det då varit viktigare att organisationer så som just Cancer-
fonden utsöndrar ett lugn i individens vardag, och gör den kunskap de besitter lättillgänglig och fullt 
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förståeligt för samhällets alla medborgare, vilket Beck även presenterar i sitt verk Risksamhället. 
Något vilket de tillfullo inte lyckats med, den här gången.  

För att en institution så som Cancerfonden skall lyckas med en kampanj som ”Säg NEJ till cancer!” 
krävs det att man inte bara besitter kunskapen, faktan och information, utan att man faktiskt presen-
terar den på ett sätt som är förenligt med hur samhället är mottagliga för sådan typ av upplysning. 
Om man inte beräknar med att individer lever i olika delar av samhället, har vuxit upp med olika 
motiv och mål och har olika livsåskådningar så kommer det att bli problematiskt med att finna 
framgång i en kampanj så som denna. Denna typ av resonemang lyfter även Beck i Risksamhället, 
om än inte i samma ordalag som i denna formulering.  

Individer i dagens samhället kommer från en mångfacetterad uppväxt. Aldrig tidigare har det fun-
nits så många olika strömningar att ta till vara på som idag, i form av såväl kunskap som personlig, 
social utveckling. Sociala medier har expanderat exponentiellt under bara det senaste decenniet, och 
ur denna utveckling går det att följa en hälsohets vilket kan ses som både positiv och negativ. Per-
fekta ideal byggs upp kring utseende, och fokuset hamnar dessvärre inte alls i samma utsträckning 
på den inre hälsans välmående. Faktorer så som stress och sociala påfrestningar är stora idag. Det 
har blivit samhällets nya moralkompass, och här är det viktigare än någonsin att man bygger en 
stadig brygga mellan individen och expertisen, i denna studiens fall den medicinska expertisen. In-
dividen borde aktivt söka kunskap för hur denna kan öka sitt välmående, och de sakkunniga skall 
finnas där för att sprida trygghet med sin kunskap och fakta. Fungerar inte denna relationen, så som 
relationen mellan Cancerfonden och samhällets invånare, kan det leda till ytterligare en hälsohets ur 
negativ bemärkelse.  

Då individer alltmer får ta del av information kring sin egen hälsa så krävs det även andra åtgärder 
av expertisen i gällande just den stundande hälsohetsen. Inte bara informationen är nu viktig och hur 
den förmedlas, utan även andra åtgärder är av stor vikt här, vilket även Beck uttrycker i den teo-
retiska delen av denna uppsats. Alltmer fokus borde läggas på områden så som terapi, utbildning 
och i allra största allmänhet ren och skär utbildning. Den fysiska hälsan har kommit att hamna i an-
dra hand, och den mentala hälsan har kommit att ställas i fokus. Besitter inte individen en god men-
tal hälsa blir de problematiskt att ta emot råd och väglinjer för hur en god fysisk hälsa skall skapas 
och upprätthållas. Om dessa tre områden inte tas på allvar av institutionerna, så blir det till största 
del problematiskt att nå ut med budskapet med en kampanj så som just ”Säg NEJ till cancer!”, för 
att inte tala om de komplikationer en nedsatt mental hälsa kan orsaka.  

En individ som redan har drabbats av cancer behöver mentalt stöd och rådgivning för hur denne 
skall orka med att se positivt på livet. Att lansera en kampanjen så som Cancerfonden gjorde kan då 
ses som, vilket även går att utläsa i kritiken, att man sparkar på den som ligger. Hade istället kam-
panjen haft ett mildare uttryck i de mediala strömningarna, som redan idag är präglade av nega-
tivitet, och då även inkluderat stöd och hjälp för de som redan drabbats hade kampanjen högst troli-
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gen fått löpa linan ut, och sprida sitt budskap under aprils alla 30 dagar, och inte bara lite drygt en 
vecka, vilket blev fallet.  

Didaktisk reflektion 

Sett ur en didaktisk synvinkel ger denna studie, då främst ämnesområdet i sig, en möjlighet för 
eleverna att få uttrycka många individuella åsikter och tankar i klassrumsmiljön. I dagens samhälle 
är det ack så viktigt att jobba med etiska resonemang på en såväl grundläggande som avancerad 
nivå. Just därför kan en fråga så som ”vem bär ansvar för sin egen hälsa, jag eller samhället?” starta 
en diskussion vilket leder till djupa analytiska resonemang i klassrummet. Det går ej att nog under-
stryka vikten av att tillåta eleverna utveckla sin etiska resonemangsförmåga i skolan. I media dagli-
gen går det att läsa om lidande och allmänna motsättningar i samhället. Dessa leder i många fall till 
etiska debatter där två sidor ställs emot varandra. Tillåter man eleverna i skolan att utveckla en etisk 
resonemangs- och reflektionsförmåga förbereder man dessa för att möta samhället på bästa sätt, där 
de inte tillåter sig påverkas av yttre röster i lika stor utsträckning de hade gjort om de inte prövats i 
dessa förmågor redan under studietiden. Att bilda sig en egen uppfattning är ytterst viktigt.  

Vad som även är viktigt att bilda sig en uppfattning om är hur jaget, det vill säga eleven, förhåller 
sig till informationen som samhället sänder ut i sina olika organ. En etisk fråga lyfts där jaget ställs 
emot viet. Ur en didaktisk synvinkel ges eleverna här en reflekterande och tänkande förmåga tidigt 
att hitta sin egen identitet i stora frågor, och då även en möjlighet att utveckla sin egen identitet från 
dessa tankar. Om en elev tillåts reflektera kring problematiken med cancer och hos vem ansvaret 
ligger, den drabbade som inte tagit ansvar eller samhället som inte förvarnat eller förhindrat detta 
ansvarstagande ur det negativa perspektivet, så tillåts eleven att själv ta ställning till frågan om jaget 
eller viet. 

De två punkter vilka är presenterande här ovanför ger ett exempel på hur detta område är viktigt i 
teorin. För att något skall fungera i teorin krävs det även att det skall fungera i praktiken. Detta skall 
jag nu försöka ge exempel på.  

När man arbetar med etiska och moraliska frågor är det mycket svårt att genomföra tester på förmå-
gor inom dessa områden i skriftlig form. Jag förespråkar istället en verbal undervisning för att på 
bästa sätt kunna följa elevens tankemönster och reflektionsförmåga. Det går att genomföra på flera 
olika sätt, men de som jag har kommit fram till som jag anser vara bäst är rollspel och debatt. Roll-
spel kan vara ett mycket bra verktyg för att ta kartlägga elevens etiska och moraliska reflektions-
förmåga. Genom att först läsa in sig på ett område, i detta fall cancer kontra ansvarstagande ur såväl 
individ som samhällsperspektiv, skapar sig eleven en uppfattning om hur den råa faktan ser ut i 
verkligheten. En reflektion börjar redan på denna nivå då eleven tar in det som den läst och bildar 
sig en uppfattning kring området utifrån egna erfarenheter och egen förkunskap. När eleven sen 
tilldelas en roll att representera så tvingas eleven ur sitt komfortområde och in i ett annat tankesätt, 
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nämligen det vars roll eleven blivit tilldelad. Sålunda får eleven möjligheten att se problematiken ur 
ett par nya ögon, och kan därifrån öka sin reflektionsförmåga då denne kan ställa sitt eget tänkande i 
kontrast till det nya synsätt som uppenbarat sig för eleven.  

Debatt är även det en form av undervisning vilket tillåter elevens reflektionsförmåga att prövas på 
flera olika nivåer. Även i denna undervisningsform krävs det att eleven skapar sig en bred uppfat-
tning om problematiken kring det område som har valts ut. Vad som dock skiljer sig markant mellan 
debatt och rollspel är det faktum att eleven inte behöver sätta sig in i ett annat tankemönster på 
samma sätt som krävs i ett rollspel. Vad eleven istället förväntas göra är att läsa in sig på såväl den 
egna sfärens problematik, men såväl vad resterande individer i de andra grupperna kan förväntas ta 
upp i debattsituationen. Det är då istället faktan som främst står i centrum för det reflekterande 
tänkandet, men även här krävs det att eleven har en viss insyn i de andra gruppernas tankesätt för att 
på bästa sätt förbereda sig inför eventuella motargument och dylikt.  

För att sammanfatta så anser jag att sett ur ett didaktiskt perspektiv så är rollspel och debatt två un-
dervisningsformer vilka är mycket starka just baserat på det ämnesområde vilket denna studie som 
helhet berör. Jag anser även att de båda är fullt möjliga att genomföra väl ute på fältet, då baserat på 
området etik och moral, specifikt gällande frågan om cancer och vem som bär ansvaret i frågan om 
de som drabbats av denna hemska sjukdom.  
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Bilaga 1: ”Säg NEJ till cancer!” 

Följande bilaga kommer att inkludera det som ännu går att återfinna från Cancerfondens kampanj 
”Säg NEJ till cancer!”. Bilagan kommer att inkludera såväl bilder som text. 

  
• Denna bild är tagen från ”Resume” och 
tillhör den övergripande sloganen för 
kampanjen, nämligen att under 30 dagar 
skall Cancerfonden presentera 30 aktiva 
val individen kan göra för att förhindra 
att drabbas av cancer. På bilden syns 
Musse Hasselvall, en av kampanjs front-
figurer.  154

• Kakan Hermansson, vilket var en utav 
kampanjens stora frontpersoner, illustr-
erar i denna bild ett av dessa 30 aktiva 
val. Originalet är ett videoklipp där 
Kakan går till metaforisk attack mot en 
man som erbjuder henne en cigarett, 
vilket Kakan säger nej till, och indirekt 
säger nej till cancer.  155

 
• Denna bild var en av de huvudsakliga 
bilderna som användes utav Cancer-
fonden i sin kampanj. Ordet ”Nej” är här 
uppbyggt av alla de olika aktiva val in-
dividen kan göra, och tittar man närmare 
kan man se alltifrån en träningssko till en 
flaska vin, vilket tillsammans bygger upp 
ordet.  156

 Mårten Ferlin. Resume. http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/04/05/kampanjen-sag-nej-till-cancer-kritiseras/.154

2016-04-05 (Hämtad 2016-05-23)

 Fjeldstad, Oda. Expressen. http://www.expressen.se/omtalat/nyheter/har-gar-kakan-till-karateattack-mot-155

cancerhotet/. 2016-04-01 (Hämtad 2016-05-23)

 Runol. 2016. (Hämtad 2016-04-20)156
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• Bilden till vänster är tagen i syfte att 
väcka intresse för den gala som hölls av 
TV4, i samarbete med just Cancer-
fonden. Galan hölls för att samla in pen-
gar i förmån för den forskning som görs i 
syfte att motverka cancer.  157

Lite går att återfinna gällande kampanjen sedan Cancerfonden tog beslutet att lägga ned kampanjen. 
Ovanstående bilder är ett urval av det som ännu går att finna gällande kampanjen. Majoriteten av 
dessa bilder återfinns i artiklar där kampanjen blivit kritiserad i olika mediala forum.

 https://www.tv4play.se/program/nej-till-cancer?video_id=3245781 (Hämtad 2016-05-23)157
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