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Euthanasia has been subject of controversy since antiquity, but 3000 years later it still seems to 

be highly debated among contemporary ethicists and philosophers. The main purpose of this 

essay is to investigate under which circumstances euthanasia could be morally permissible, by 

highlighting and discussing the most debated objections against it. The first objection brings up 

the problem of how we can be sure that a wish to die is confident and final. This objection is 

followed by a discussion about the risks of administering euthanasia incorrectly. The second 

objection concerns whether voluntary euthanasia and physician-assisted suicide really is 

necessary. Here, the main question is whether people about to die would be harmed rather than 

helped if they had euthanasia and physician-assisted suicide available as an alternative. The 

third section discusses the doctrine of double effect. Here, the main purpose is to investigate 

where DDE stands in relation to cases of euthanasia and physician-assisted suicide. 

Furthermore, the final two objections concern the parallel between killing and letting die, and 

second of all the slippery-slope argument in connection with euthanasia. The essay concludes 

with a discussion about the ways in which practicing euthanasia can be harmful, as well as a 

more detailed debate about the sustainability of the objections mentioned above.  

Keywords: Euthanasia, permissibility, moral philosophy, doctrine of double effect, the slippery slope-argument 

Nyckelord: Eutanasi, permissibilitet, moralfilosofi, doktrinen om dubbel effekt, det sluttande planet 
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1. Inledning & syfte 

Har vi rätt att själva få bestämma när vi ska dö? Uppfattningen om att det är upp till var och en 

att själv bestämma hur man vill leva sitt liv hänger ofta ihop med uppfattningen om att även ha 

rätt att bestämma hur man vill avsluta sitt liv. Men alla får inte välja sin död. Vissa blir mördade, 

andra blir sjuka. Några omkommer i olyckor och andra går bort i samband med hög ålder. På 

så sätt är livet skört, oförutsägbart och nyckfullt. Döden däremot, är tvärtom. Att dö är definitivt, 

absolut och förutsägbart, åtminstone utifrån det faktum att vi människor inte har någon kunskap 

om vad som kommer efter döden. Kanske ligger det också där en förklaring i varför dödshjälp 

under lång tid betraktats som kontroversiellt. I andra fall som moraliska agenter får vi tåla att 

ta konsekvenserna av våra handlingar, men utifrån vår okunskap om livet efter döden kan vi 

inte veta om det blir några konsekvenser av att avsluta sitt liv. Syftet med denna uppsats är att 

studera huruvida eutanasi är moraliskt tillåtligt, genom att lyfta de främst debatterade 

invändningarna emot dödshjälp.  

1.1. Begreppsdefinitioner  

Eutanasi som begrepp härrör ur den grekiska benämningen för ”en enkel, smärtfri död” (min 

övers.).1 I vår samtid är begreppet dödshjälp synonymt med eutanasi, och jag kommer därmed 

att använda mig av båda begreppen, med utgångspunkt i att de är synonymer. Vidare bör också 

nämnas att det finns olika former av dödshjälp, och att det är viktigt att klargöra skillnaderna 

mellan dessa eftersom den moraliska permissibiliteten skiljer sig åt beroende på vilken typ av 

dödshjälp det är tal om. Frivillig dödshjälp sker när det finns en uttalad önskan hos patienten 

att antingen låtas dö eller bli dödad vid en tidpunkt när patienten blivit i så dåligt skick att ingen 

annan utväg finns att tillgå. Bland förespråkarna av frivillig eutanasi finns det framför allt fem 

kriterier för under vilka förhållanden eller tillstånd frivillig eutanasi kan övervägas. För att den 

frivilliga dödshjälpen ska få betraktas som moraliskt försvarbar ska patienten…  

a. …lida av en obotlig sjukdom; 

b. … troligtvis inte att dra nytta av upptäckandet av ett botemedel för den sjukdom under 

den tid som återstår av patientens förväntade livslängd; 

c. … som ett direkt resultat av sjukdomen, vara lidande av icke-tolererbar sjukdom, eller 

enbart ha tillgång till ett liv som är oacceptabelt betungande (exempelvis eftersom 

                                                           
1 Hooker, Brad (2009) Ideal Code, Real World, Oxford University Press, New York, s. 177.  
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sjukdomen måste behandlas på sätt som leder till att patienten blir oacceptabelt beroende 

av andra eller av teknologisk livsuppehållande behandling;  

d. … ha en ihållande, frivillig och rationell önskan att dö (eller har, före det att ett 

förlorande av rationalitet hos patienten skett, uttryckt en önskan om att få bli assisterad 

att dö under förutsättning att förhållande a) – c) råder; och 

e. … är inkapabel att på egen hand avsluta sitt eget liv.2 

Vad som också bör nämnas är att det trots dessa kriterier råder en mycket restriktiv syn på 

frivillig eutanasi, och att det inom vården kan förekomma situationer där den frivilliga eutanasin 

inte tillåts. Anledningen till detta beror på att risken för missbruk är mindre samt att det ur 

vårdpersonalens perspektiv ofta betraktas som mindre positivt att vara ansvarig för någon 

annans död. Att se till dessa säkerhetsåtgärder riskerar dock att ske på bekostnad av patientens 

autonomi och självbestämmande.3 Exempelvis är patienter som inte längre klarar av att röra 

sig, äta eller dricka helt oförmögna att själva genomföra en handling som avslutar deras liv, och 

de är därmed i behov av hjälp i form av frivillig eutanasi. Något som också är viktigt att tillägga 

är att det måste genomföras på en plats där det är juridiskt legalt, samt att det måste beslutas 

utefter medicinska ramar för att det ska vara genomförbart.4 Icke-frivillig dödshjälp sker när 

eutanasi ges till patienter som aldrig uttalat sig kring huruvida dödshjälp är önskvärt eller inte. 

Detta fall kan inträffa när patienten plötsligt hamnar i koma, vanligtvis efter en olycka, och 

aldrig fram till dess behövt uttrycka vare sig medgivande eller motstånd till dödshjälp om en 

sådan situation skulle uppstå. Ofrivillig dödshjälp sker när eutanasi ges till en patient som 

uttryckligen motsagt sig detta. Många menar dock på att det ligger ett problem i detta begrepp, 

eftersom eutanasi enbart får ges i syfte att uppnå det bästa för patienten, och om patienten aktivt 

motsätter sig dödshjälpen kan det i vissa fall vara svårt att se hur beslutet om dödshjälp ligger i 

enlighet med patientens bästa. Men det kan också vara så att läkare och anhöriga bedömer 

situationen annorlunda, exempelvis i fall där det inte finns något att göra för att vare sig rädda 

eller förbättra patientens livskvalitet, och där en förestående död både är förväntad och mycket 

nära i tid.  

                                                           
2 Stanford Encyclopedia of Philosophy, ”Voluntary Euthanasia – 2. Five conditions often proposed as necessary 
for candidacy for voluntary euthanasia”, https://plato.stanford.edu/entries/euthanasia-voluntary/ hämtat 
2018-10-22. 
3 Dovstad, Kajsa ”Låt mig gå – En rapport om hur dödshjälp borde införas i Sverige” ur Timbro 
https://timbro.se/valfard/lat-mig-ga-en-rapport-om-hur-dodshjalp-bor-inforas-sverige/ publicerad 2018-04-05, 
hämtad 2019-05-29.  
4 Ibid, https://plato.stanford.edu/entries/euthanasia-voluntary/ hämtat 2018-10-22. 

https://plato.stanford.edu/entries/euthanasia-voluntary/
https://timbro.se/valfard/lat-mig-ga-en-rapport-om-hur-dodshjalp-bor-inforas-sverige/
https://plato.stanford.edu/entries/euthanasia-voluntary/
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Vidare kan dödshjälpen vara aktiv eller passiv, där den passiva dödshjälpen innebär att avsluta 

alla möjligheter till att rädda patientens liv med hänsyn till individens situation, och den aktiva 

dödshjälpen att aktivt som läkare vara den som genomför handlingen; också med hänsyn till 

patientens eget bästa.5 Detta ligger nära begreppet läkarassisterat självmord, vilket innebär att 

läkaren hjälper patienten med det som behövs för att patienten själv ska kunna ta sitt liv.6 Vid 

läkarassisterat självmord är det alltså patienten själv som utför handlingen, vilket är en viktig 

skillnad i jämförelse med aktiv dödshjälp.  

Ytterligare ett begrepp som ofta står i nära anslutning till debatten om dödshjälp är 

palliativvård; alltså den vård patienten ges när ingen annan behandling längre finns att tillgå. 

Palliativ vård är en typ av helhetsvård vars främsta syfte är att upprätthålla en så god livskvalitet 

som möjligt, genom att exempelvis lindra smärta och andra funktionsnedsättande symptom som 

kan drabba den som befinner sig i livets slutskede. Viktiga komponenter för palliativ vård är 

inte enbart de fysiologiska; stort fokus ligger även på existentiell och andlig vård som syftar till 

att lindra den existentiella ångest och stora sorg den döende patienten ofta drabbas av.7 Mot 

slutet av den palliativa vården är det vanligt med passiv dödshjälp, vilket alltså innebär att alla 

möjligheter till fortsatt behandling avslutas eller inte påbörjas. På så vis behöver inte läkaren 

fatta något beslut gällande patientens framtid; man låter helt enkelt naturen ha sin gilla gång. 

Vissa menar dock att det är felaktigt att betrakta detta som dödshjälp, eftersom det till skillnad 

från aktiv dödshjälp inte finns någon intention att aktivt döda patienten. Att avsluta eller 

undvika att påbörja behandlingar som ändå inte kan bota patienten anses alltså av vissa vara 

detsamma som att låta patienten dö en naturlig död.8  

2. Bakgrund 

Ur ett historiskt perspektiv har dödshjälp sedan 3000 år tillbaka varit ett mycket omstritt och 

laddat ämne. Tanken på att självmant avsluta sitt liv har i alla kulturer varit något som väckt 

starka känslor; i antikens stadsstater var det exempelvis olagligt att ta sitt liv. Nedan följer en 

redogörelse för hur debatten om eutanasi sett ut sedan flera årtusenden tillbaka, för att 

                                                           
5 Hooker (2009), s. 178–179.  
6 de Vries, Robert (red.) ”Dödshjälp och eutanasi” https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/etik-och-
moral/dodshjalp-och-eutanasi# publicerat 2010-10-14, hämtat 2018-06-18.  
7 Socialstyrelsen, (2013) Nationellt kunskapsstöd för god palliativvård i livets slutskede 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-4.pdf hämtat 2018-06-22, s. 17. 
8 Hooker (2009), s. 177–178.  

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/etik-och-moral/dodshjalp-och-eutanasi
https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/etik-och-moral/dodshjalp-och-eutanasi
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-4.pdf
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därigenom skapa större förståelse för den plattform av tankar som ligger till grund för vår egen 

samtids uppfattningar kring dödshjälp.  

2.1. Antikens filosofer om dödshjälp  

Redan under antiken har flera filosofiska tänkare uttalat sig om huruvida eutanasi är moraliskt 

tillåtligt. Ett exempel på detta är Hippokrates (ca. 460–370 f.Kr.) som formulerade det berömda 

förbudet om att som läkare aldrig bidra till sin patients död. ”Läkaren ska inte ge gift, ens om 

någon ber om det”, svor Hippokrates och hans lärjungar i vad som kommit att kallas den 

Hippokratiska eden. Denna ed har kommit att lägga grunden för dagens medicinska etik.9 Sett 

till Hippokrates förbud, är alla former av aktiv eutanasi otillåtlig. Detta innebär exempelvis att 

det är otillåtet att som läkare administrera och utdela mediciner vilka resulterar i dödsfall. Detta 

gäller vare sig patienten i fråga ber om att få en sådan drog utskriven, eller om läkaren själv 

anser detta vara det bästa alternativet för en kroniskt sjuk patient. Även pythagoréerna var emot 

alla former av en onaturlig död, och sägs ha influerat Hippokrates med denna syn.  

En skillnad dem emellan gör sig dock synlig i hur Hippokrates såg på passiv dödshjälp, 

åtminstone gällande allvarligt, kroniskt sjuka patienter. I ett sådant fall ansåg han att det var 

meningslöst att behandla patienten överhuvudtaget; vare sig det var för att skydda medicinen 

från att åta sig fall som var dömda att misslyckas eller för att han helt enkelt hade stor respekt 

för naturens gång och det faktum att alla människor kommer att dö i ett sådant tillstånd, oavsett 

om de blir behandlade eller inte.10  

Även Platon uttalade sig i sina dialoger om det omoraliska med aktiv dödshjälp. I Lagarna 

(2008) skriver Platon exempelvis att den läkare som på något vis bidrar till sin patients död 

själv ska straffas med döden. Om det inte är läkarens avsikt, men patienten ändå avlider, ska 

läkaren alltid ”anses ren enligt lagen”, skriver Platon.11 Däremot var Platon mer tillåtande till 

patienter som lever med olidliga smärtor eller ett outhärdligt tillstånd, som i sin tur är orsaken 

till att patienten inte kan leva ett fullgott, lyckligt liv. Dessa patienter, menade Platon, är 

undantagna förbudet om suicid, då självmord i alla andra fall är moraliskt oacceptabelt. Detta 

eftersom Platon ansåg det strida emot gudarnas vilja. I Staten (2003) hävdar Platon vidare att 

                                                           
9 Nordin, Svante (2013) Filosofins historia – Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till 
postmodernismen, Studentlitteratur AB, Lund, s. 58.  
10 Papadimitriou, John D. (m.fl.) ”Euthanasia and suicide in antiquity: viewpoint of the dramatists and 
philosophers”, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1761665/ i Journal of the Royal Society of 
Medicine 2007-01-01; 100(1): 25–28. 
11 Platon (2008) Minos, Lagarna, Epinomis – Skrifter. Bok 5 i översättning, förord och noter av Jan Stolpe, 
Bokförlaget Atlantis AB, Lund, s. 348.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1761665/
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de patienter som lider på ett sådant sätt att det hindrar dem från att leva ett normalt liv, ska sluta 

ges livsuppehållande behandling för att på så sätt inte upprätthålla ett liv som består av ett 

outhärdligt lidande. Detta eftersom patienten inte längre gör någon nytta vare sig som 

samhällsmedborgare eller för sin egen skull. Platon var alltså emot aktiv eutanasi, men om 

patienten är sjuk till den grad att sjukdomen orsakar ett outhärdligt lidande så att denne inte 

längre kan fylla någon samhällelig eller individuell nytta, menade Platon att det fanns en 

nödvändighet i tillåtandet av inte enbart passiv eutanasi, utan även suicid.  

Platons lärjunge Aristoteles skriver i Den nikomachiska etiken (1988) om hur människor som 

söker sig till döden för att undslippa sådant som smärta, sorg och fattigdom enbart är veklingar. 

Aristoteles hävdar även i sin teori om rättvisa att den som begår självmord behandlar sig själv 

orättfärdigt. Denna uppfattning bygger på juridiska grunder snarare än moraliska, men eftersom 

lagarna under Platons och Aristoteles samtid definierades med målsättning om att hjälpa 

människor att bli goda moraliska agenter, kan moralen och juridiken på så vis ändå betraktas 

som nära förknippade.12 De egenskaper som Aristoteles förknippar med självmord kan ur ett 

dygdeetiskt perspektiv betraktas som laster. En last är det som hör till en människas sämre 

karaktär, medan dygder i motsats till detta är vad som utgör den goda karaktären hos en 

människa.13  

De principer som låg bakom dessa uppfattningar bygger dels på teologiska grunder (Platon 

menade exempelvis att suicid var emot gudarnas vilja), men kunde även vara av juridiska 

(Platon ansåg att den läkare som på minsta vis bidrar till sin patients död själv ska straffas med 

döden) och medicinska slag (Hippokrates menade att det är onödigt med medicinsk vård i ett 

skede där det ändå är för sent för patienten). Aristoteles däremot, skiljer sig från de andra i och 

med sitt dygdeetiska förhållningssätt till eutanasi.14 Vidare verkar det däremot som om de 

antika filosoferna var mer positiva till passiv eutanasi, vilket är sprunget ur uppfattningen om 

att världen är uppbyggd av naturlagar, dvs. fysis, som härrör ur sofisternas filosofiska 

verksamhet.15  

Detta verkar dock inte vara hela bilden. Som ovan nämnt omtalar Platon vikten av att som 

människa kunna fylla en funktion för sin egen skull samt som samhällsmedborgare. När en 

                                                           
12 Papadimitriou, John D. (m.fl.) ”Euthanasia and suicide in antiquity: viewpoint of the dramatists and 
philosophers”, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1761665/ i Journal of the Royal Society of 
Medicine 2007-01-01; 100(1): 25–28. 
13 Tännsjö, T. (2015) Grundbok i normativ etik, Bokförlaget Thales, Lettland, s. 119–120.  
14 Ibid., (2015) s. 116–117.  
15 Ibid., (2013) s. 55.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1761665/
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människa blir sjuk och inte längre fungerar som människa och medborgare, samt om denne 

genomlider outhärdlig smärta på ett eller annat vis bör passiv eutanasi övervägas av rent 

medmänskliga skäl, enligt Platon. Det verkar även finnas något utav en konsekventialistisk 

tankegång hos Platon här, eftersom han hävdar att när vikten av att vara en nytta för samhället 

faller, fallerar även en del av värdet av att vara vid liv. Det är min personliga uppfattning att 

denna del av Platons resonemang har ett närmast cyniskt och misstrott förhållningssätt till livet.  

Slutligen bör även något om Aristoteles nämnas, vars uppfattning i grund och botten bygger på 

dygdeetiska principer om vad det innebär att vara en god människa. Aristoteles hävdade att 

beslutet om att avsluta sitt liv är fegt och orättfärdigt, vilket enligt dygdeetiken inte blir 

synonymt med hur man bör leva som människa. En intressant aspekt med detta är att moral och 

juridik under antiken gick hand i hand, vilket kan skönjas även i dagens samhälle.  

En slutsats som kan dras av synen på eutanasi hos antikens filosofer är att människan söker dra 

gränser utefter juridiska och samhälleliga termer både nu som då. På den juridiska fronten har 

det därmed inte utvecklats särskilt mycket i fråga om att stifta lagar emot dödshjälp. Både då 

och nu var och är dessa lagar beroende av nationalitet och geografisk belägenhet. Något som 

däremot har utvecklats på ett högre plan är de medicinsk-etiska förutsättningarna gällande 

dödshjälp. Att det i vissa lägen är fullkomligt hopplöst att använda sig av medicinsk behandling 

i fall där patienten är allvarligt, kroniskt sjuk, omtalar Hippokrates som en av orsakerna till att 

passiv dödshjälp i vissa fall kan tillåtas. Men faktum är att vi idag kommit mycket längre inom 

vården och kring vilka möjligheter för medicinsk behandling som finns, vilket dagens 

palliativvård är ett exempel på. Detta suddar ut tidigare gränsdragningar om hur långt samt med 

vilka medel en läkare kan gå och använda sig av för att upprätthålla ett värdigt liv för den 

kroniskt sjuke. Som ovan visat finns det idag omfattande vårdplaner samt mycket mer kunskap 

kring hur vården ska handskas med palliativa patienter. Förändrar detta den hållning 

Hippokrates erhöll gällande passiv dödshjälp? Hade han inkluderat också ett förnekande av 

passiv dödshjälp i den Hippokratiska eden om förutsättningarna sett ut som de gör idag? Detta 

kommer vi aldrig få ett säkert svar på.  

2.2. Juridiska skillnader 

Idag finns endast ett fåtal länder i världen där aktiv dödshjälp är tillåtet. I Holland har detta 

tillämpats sedan 1970-talet, där det allt sedan dess utvecklats stränga riktlinjer för under vilka 

förhållanden dödshjälpen får förekomma. I Sverige däremot, skriver Statens medicinsk-etiska 

råd i Etiska vägmärken 5. Eutanasi – En debattskrift (1992) om hur ”patientens begäran skall 
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vara förenad med ett oacceptabelt lidande på vilket ingen annan lösning kan erbjudas samt vara 

frivillig, välgrundad och återkommande, och läkaren skall handla efter vetenskap och beprövad 

erfarenhet”.16 Vidare ska minst två läkare varit med och tagit ställning, patienten måste under 

en längre period vara säker på sitt beslut, samt vara rationell i sitt tänkande.17  

Sedan Holland godkände rätten till aktiv dödshjälp har även Belgien och Luxemburg antagit 

lagar om detta. Läkarassisterat självmord är tillåtet i fyra delstater i USA; Washington, Oregon, 

Montana och Colombia, utöver ovanstående länder.18 Enligt den svenska regeringens skrivelse 

från 1997 beslutades det att aktiv dödshjälp i Sverige är förbjudet. I denna skrivelse klargjordes 

också att en läkares främsta åliggande är att rädda liv, inte tvärtom. Att ”beröva […] annan 

livet”19 innebär detsamma som mord eller dråp, enligt svensk lagstiftning, vilket omöjliggör 

rätten att begära om aktiv dödshjälp i vårt land. Enligt den svenska statens medicinsk-etiska råd 

är skyldighet till mord eller dråp helt oberoende av huruvida den som blivit utsatt hade en egen 

önskan om att vilja dö eller inte.  

Vidare skriver Statens medicinsk-etiska råd att det problematiska gällande passiv dödshjälp är 

huruvida det bör betraktas som lika med mord eller dråp, eftersom det inte är en aktiv handling, 

utan snarare underlåtelse av en handling. Detta dilemma kommer jag att återkomma till i 

nedanstående diskussion. Faktum är att lagen inte klargör detta i någon vidare mening, men vad 

den däremot klargör är huruvida intentionen bakom handlingen i en viss situation är ond eller 

god.20 Vid ett brott är intentionen bakom ett mord eller dråp oftast ond, medan ett mord eller 

dråp kopplat till en sjukhussituation oftast har en god intention. I handboken Socialstyrelsens 

allmänna råd om livsuppehållande åtgärder i livets slutskede (2011) finns särskilda direktiv för 

vad en läkare måste försäkra sig om innan beslut tas kring patientens framtida vård. Handboken 

är till för att säkerställa ”att patienter med livshotande tillstånd får en trygg, kontinuerlig och 

säker vård”, enligt Socialstyrelsen. 

Dessa direktiv innebär att a), 

”en läkare ska rådgöra med minst en annan legitimerad yrkesutövare innan han eller hon tar ställning 

till att inte inleda eller fortsätta en livsuppehållande behandling. Dessutom bör den fasta 

vårdkontakten även rådgöra med annan personal som har deltagit i vården av patienten”, 

                                                           
16 Ibid., (1992) s. 14–15.  
17 Ibid., (2015) s. 82.  
18 de Vries, Robert (red.) ”Dödshjälp och eutanasi” https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/etik-och-
moral/dodshjalp-och-eutanasi# publicerat 2010-10-14, hämtat 2018-06-19.  
19 Ibid., (1992) s. 9. 
20 Ibid., (1992) s. 9–10.  

https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/etik-och-moral/dodshjalp-och-eutanasi
https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/etik-och-moral/dodshjalp-och-eutanasi
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och b), 

”den fasta vårdkontakten ska dokumentera en rad uppgifter i patientjournalen, till exempel 

patientens psykiska status samt vilken inställning patienten och närstående har till att inte inleda 

eller fortsätta livsuppehållande behandling”.21 

Det finns stora mängder litteratur kring den juridiska aspekten på eutanasins moraliska 

tillåtlighet, och detta var bara ett litet urval kring hur juridiken format sig efter debatten i 

Sverige.  

Men en minst lika intressant fråga är hur allmänhetens uppfattning kring dödshjälp ter sig. Och 

vilken uppfattning har vanligtvis läkarkår och annan vårdpersonal gällande dödshjälp? Enligt 

Statens medicinsk-etiska råd har läkarkårens uppfattning generellt sett en mer negativ 

inställning, medan allmänheten ställer sig mer positiv. Ett intressant skifte i åsikt sker ofta hos 

läkarstudenter, som vanligtvis går från en positiv inställning under de första åren, till en mer 

negativ inställning under senare delen av utbildningen;22 något som troligtvis är tätt förknippat 

med läkarnas stränga förbud mot att aldrig bidra till sin patients död. Detta förbud går (som 

ovan visat) ända tillbaka till antiken och den Hippokratiska eden, vilken lagt grunden för dagens 

medicinska etik. Därmed är den troligtvis djupt rotat i den etik och moral som läkarkår och 

vårdpersonal arbetar med i dagens läge. Men vilka invändningar grundar sig denna motvilja till 

dödshjälp egentligen på? Nedan följer en summering av de främsta argument som i debatten 

om dödshjälp brukar hävdas emot rätten till att få hjälp att dö.  

3. Invändningar  

3.1. Hur kan vi vara säkra på att en önskan om att få hjälp att dö är definitiv?  

Vissa menar på att det är omöjligt att veta på förhand om en patients önskan att få dö är definitiv 

och byggd på rationella beslut. Detta kan jämföras med suicid, som ofta utförs i ren desperation 

och förtvivlan. Hade förutsättningarna sett annorlunda ut, om självmördaren exempelvis fått 

hjälp och stöd i sin svåra situation, hade självmordet kanske aldrig ägt rum.23 På samma sätt 

menar vissa att förutsättningarna skulle kunnat se annorlunda ut också när det kommer till 

kroniskt sjuka patienter som ber om dödshjälp.  

                                                           
21 Socialstyrelsen, ”Nya regler om livsuppehållande behandling klara” 
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2011juni/Sidor/nyaregleromlivsuppehallandebehandlingklara.aspx 
publicerat 2011-06-17, hämtat 2018-06-18.  
22 Ibid., (1992) s. 11–12.  
23 Stanford Encyclopedia of Philosophy, ”Voluntary Euthanasia – Five Objections to the Moral Permissibility of 
Voluntary Euthanasia” https://plato.stanford.edu/entries/euthanasia-voluntary/#Six publicerat 2017-06-26, 
hämtat 2018-06-28. 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2011juni/Sidor/nyaregleromlivsuppehallandebehandlingklara.aspx
https://plato.stanford.edu/entries/euthanasia-voluntary/#Six
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Säg exempelvis att patient y har stark hereditet för recidiverande depressioner, medan patient z 

inte har det. Både patient y och patient z har båda två obotliga cancersjukdomar, vilka nätt och 

jämnt går att få kontroll över med hjälp av morfin och andra smärtstillande läkemedel. Således 

har båda patienterna kraftigt sänkt livskvalitet; de klarar inte längre av sin vardag på egen hand 

och spenderar största delen av sin tid i sängläge under många plågsamma timmar. Prognosen 

gäller att både patient y och z har som högst några veckor kvar att leva, men eftersom patient y 

på grund av sin starka hereditet för djup depression har börjat må allt sämre, önskar han få hjälp 

att dö. Patient z, som i övrigt har varit en frisk person, ser helt annorlunda på saken. Patient z 

vill ta tillvara på varje minut och spendera så mycket tid som möjligt med nära och kära.  

Hur skiljer sig dessa patienter från varandra? Patient y har utifrån sin psykiska status en större 

benägenhet att vilja dö, medan patient z inte har det. Vid plågsamma tillfällen ser patient y en 

snabbare död som sin enda utväg, medan patient z istället lägger fokus på livet och den tid som 

finns kvar. Om patient z sedan når en punkt där han inte orkar stå ut längre, och då begär att få 

hjälp att dö, ligger detta beslut inte till grund för nedsatt psykisk status som i fallet med patient 

y. Beslutet om dödshjälp är således i högre grad grundat på rationella och beslutskompetenta 

grunder hos patient z i jämförelse med patient y. Ska båda trots detta ha rätt till dödshjälp? 

Utifrån ovanstående invändning är det svårt att veta huruvida patient y hade begärt om 

dödshjälp om han inte varit djupt deprimerad.  

Detta leder oss in på nästa spår; om det nu är omöjligt att veta huruvida en önskan om att få dö 

verkligen är gjord på rationella och väl övervägda beslut, hur kan läkarna då någonsin godkänna 

en sådan begäran? Detta skulle om man drar argumentet till sin spets, innebära att ingen har rätt 

att bestämma kring sin död eftersom det är omöjligt att fatta ett sådant beslut. Att hävda att 

individen inte har rätt att fatta beslut kring den egna kroppen, därför att det råder tvivel kring 

individens kompetens och rationalitet, är att förneka hennes autonomiska rättigheter. Det är 

tydligt att denna invändning motsäger och söker begränsa individens rätt till självbestämmande. 

Men var ska vi dra gränsen? Till vilken grad ska patienten tillåtas fatta ett sådant beslut i fall 

där rationaliteten är begränsad? Till exempel kan det vara svårt att bedöma förmågan att fatta 

ett rationellt beslut om patienten lider av en demenssjukdom. I livets slutskede är det också 

vanligt att kapaciteten att fatta egna beslut avtar av olika skäl. Det vore därför fördelaktigt att 

införa en restriktion här. Om minsta tveksamhet råder kring patientens beslutskompetens bör 

en läkarbedömning göras i första hand. Bedömer läkaren att patienten inte är pålitlig i sitt 

omdöme av något skäl ska fler åtgärder vidtas innan ett riktigt beslut tas, (exempelvis second 
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opinions, involvering av anhöriga samt vänteperioder). Min tes är alltså utifrån ovanstående 

resonemang att;  

Att handla utifrån ett autonomiskt, självbestämmande förhållningssätt innebär att ta ansvar för sitt 

eget liv. Eftersom döden är en del av livet hör också den till det ansvar agenten har över sig själv 

och sin framtid. Rätten till självbestämmande kan dock endast gälla agenter som är rationella i sitt 

tänkande och medvetna om sin existens samt omgivning. Det finns dock en 

gränsdragningsproblematik här; dvs. hur ska vårdpersonal kunna vara säkra på att patienten 

verkligen är beslutskompetent? Var ska gränsen dras? Min rekommendation är att vidta ytterligare 

åtgärder för dessa patienter, och därmed göra restriktionskraven starkare. Detta ska gälla även de 

som är delvis nedsatta i sin förmåga att fatta beslut.  

3.2. Risker med felaktigt användande av eutanasi 

Men om vi nu beslutar oss för att tillåta eutanasi, aktiv som passiv, hur ska vi i så fall kunna 

gardera oss mot det faktum att det alltid finns en risk att en patient dödas eller tillåts att dö i 

onödan? Föreställ dig återigen patient x som ovan fick besked om en avancerad cancersjukdom 

med dålig prognos. Vid ett legaliserande av aktiv eutanasi är det alltså möjligt för patient x att 

vända sig till läkaren för att få hjälp att dö innan sjukdomen blivit så långt framskriden att den 

blir outhärdlig. Tänk dig sedan att det visar sig, efter att patient x fått dödshjälp, att man finner 

bevis på obduktionsbordet för att patient x inte alls hade cancer; han hade blivit fullkomligt 

feldiagnosticerad.24 Det kan dock diskuteras huruvida en sådan feldiagnosticering ens skulle 

förekomma inom sjukvården i praktiken, men eftersom det är en logisk möjlighet, bör denna 

invändning ändå tas i beaktande vid ett legaliserande av dödshjälp. Det verkar därmed ligga en 

risk i att legalisera eutanasi utifrån denna invändning, även om ett feldiagnosticerande av detta 

slag både är osannolikt och ovanligt sett till den medicinska expertis som idag råder inom såväl 

svensk som internationell sjukvård. Någonting som skulle kunna betraktas som en lösning 

(vilken åtminstone reducerar risken) är möjligheten till second opinions. Detta skulle kunna ske 

(och sker i dagsläget i realiteten) i form av läkarkonferenser eller kommittéer, och på så vis 

skulle risken för feldiagnosticering kunna minska ytterligare.  

Vad som dock är vanligare och mer oundvikligt, är svårigheterna med att förutse vad som ska 

komma att hända med patienten när sjukdomen framskridit mer än vad som hunnit ske i 

dagsläget. Föreställ dig återigen patient x, som begär att få aktiv dödshjälp därför att hans läkare 

förklarar hur dåligt han kommer att må den sista månaden i hans liv. Tänk om denna information 

inte stämmer? Tänk om läkaren missbedömt patient x:s situation, och att han i själva verket har 

                                                           
24 Ibid., (2009) s. 183.  
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flera månader kvar att leva på ett fullgott och funktionellt vis? I sådana fall skulle dödshjälpen 

beröva patient x den goda tid han skulle haft kvar i livet. Likaså är fallet om patient x får höra 

av sin läkare att det inte finns någon behandling kvar att tillgå, men att en sådan behandling 

senare upptäcks först efter det att patient x fått hjälp att dö. I så fall är dödshjälp detsamma som 

att ge upp hoppet om patient x, när det hade funnits andra vägar att tillgå om bara rätt tidpunkt 

hade varit inne.25 Dessa fall är omöjliga att förutse, och de kommer alltid att tillhöra några utav 

de risker ett legaliserande av dödshjälp medför. Vad som dock är viktigt att påminnas om är att 

det finns försiktighetsåtgärder att vidta, och att dessa åtgärder kan verka för att minska risken 

för att dödshjälp missbrukas eller används på fel sätt.  

En lösning som kan vändas emot invändningen om att det är omöjligt att veta om en önskan att 

få dö är definitiv, är idén om att det måste finnas en vänteperiod från det att patienten för första 

gången lägger fram eutanasi som en önskan till att det faktiskt genomförs. På så vis hinner 

patienter som inte är säkra på sitt beslut ändra sig, och den ansvarige läkaren hinner också göra 

flera bedömningar kring hur stort behovet av dödshjälp är. Brad Hooker skriver i Ideal Code, 

Real World (2009) om vikten av en sådan vänteperiod, eftersom patienter som befinner sig i 

detta tillstånd av olika anledningar vanligtvis saknar kapacitet att fatta rationella beslut. Hooker 

skriver vidare att denna vänteperiod enbart gäller vid aktiv eutanasi. Vad gäller passiv eutanasi 

är vänteperioden inte relevant på samma sätt, eftersom en sådan kommer att infalla oavsett, när 

behandlande läkare väljer att avsluta livsuppehållande behandling. Dessutom skulle det, menar 

Hooker, inte vara fördelaktigt å sjukhusets sida, att avsluta den livsuppehållande behandlingen 

eftersom patienten pga. detta avslutande kommer att försättas i ett tillstånd där det inte längre 

är optimalt att fatta rationella, välgrundade beslut.26 Därför är lösningen om en vänteperiod 

enbart nödvändigt och effektingivande vid ett legaliserande av aktiv eutanasi, menar Hooker.  

Vad som är fördelaktigt med Hookers regelkonsekventialistiska lösningar är att de potentiella 

riskerna med en tillåtande syn på eutanasi står i fokus. För en konsekventialist över lag är alltid 

konsekvenserna av våra handlingar det viktigaste, vilket gör att det främsta målet blir att 

minimera antalet människor som skulle kunna ta skada av ett legaliserande av eutanasi. På så 

vis blir det lättare att begränsa rätten till eutanasi, vilket gör att enbart de som verkligen är i 

behov av dödshjälpen ska tillåtas få den. Att ha ett restriktivt förhållningssätt till eutanasi kan 

                                                           
25 Ibid., (2009) s. 183–184.  
26 Ibid., (2009) s. 180–181. 
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därmed ses som en lösning eller försiktighetsåtgärd som bör vidtas vid all typ av praktiserande 

av dödshjälp.  

3.2.1. Slutsats 1  

Därmed måste patienten som står i bestånd att få dödshjälp genomgå en rad 

försiktighetsåtgärder så som exempelvis en vänteperiod från det att önskan om att få hjälp att 

dö för första gången läggs fram. Detta av restriktionsskäl; dels för att minska risken för att 

patienten får dödshjälp när denna önskan egentligen inte var definitiv, dels för att säkerställa att 

patienten verkligen har en kronisk och obotlig sjukdom som kommer att försämras allt eftersom 

nya symptom uppkommer och patientens fysiska tillstånd försvagas. En annan viktig restriktion 

är att alla patienter får en second opinion, vilket ytterligare minskar risken för feldiagnosticering 

och bedömning av inkorrekta prognoser. 

3.3. Är frivillig eutanasi onödigt?  

Vissa menar att det är fullkomligt onödigt med frivillig eutanasi, eftersom palliativvården och 

tillgången till effektiv smärtmedicinering samt hospice utvecklats till den grad att individer som 

befinner sig i livets slutskede ändå kan leva ett fullgott liv.27 Ett stort problem med denna 

invändning är dock att varken hospicevård eller höga doser av morfin inte alltid är tillräckligt, 

vilket innebär att lidande ändå tenderar att få en omfattande roll i patientens vardag. Hur ska 

patienter vars liv till stor del består av smärta och lidande i sådana fall kunna frigöras från sitt 

lidande, om inte med hjälp av eutanasi? Vilka är vi som moraliska agenter att fatta beslut över 

andra människors liv?  

Ezekiel J. Emanuel presenterar de enligt honom främsta för- och nackdelar med eutanasi i 

artikeln ”What is the Great Benefit of Legalizing Euthanasia or Physician-Assisted Suicide?”. 

Nackdelarna Emanuel talar om gäller främst hur människor riskerar att komma till skada 

snarare än att bli hjälpta, om de har eutanasi som alternativ. Vidare menar Emanuel att några 

vanliga risker med dödshjälp är att själva legaliseringen av detta riskerar att leda till olika typer 

av missbruk; till exempel att patientens liv avslutas i förtid på grund av påtryckningar från 

anhöriga, eller att lämpliga palliativa alternativ inte framlades i tid. Också Hooker talar om 

risken för missbruk.  

                                                           
27 Stanford Encyclopedia of Philosophy, ”Voluntary Euthanasia – Five Objections to the Moral Permissibility of 
Voluntary Euthanasia” https://plato.stanford.edu/entries/euthanasia-voluntary/#Six publicerat 2017-06-26, 
hämtat 2018-06-28. 

https://plato.stanford.edu/entries/euthanasia-voluntary/#Six
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Emanuel skriver också om de tre främsta anledningarna till att eutanasi bör legaliseras; alltså a) 

eftersom dessa tar patientens autonomi på allvar, och b) eftersom det kan fungera som en utväg 

från smärta och lidande, och c) eftersom det kan fungera som ett psykologiskt alternativ att veta 

om att det finns andra utvägar. Emanuel skriver dock att det inte finns många studier eller annan 

data som kan säkerställa att detta förslag verkligen hör till fördelarna med eutanasi. Enligt den 

studie som Emanuel hänvisar till visade det sig att 41,6% av alla cancerpatienter, och 44,4% av 

allmänheten ansåg att diskussioner rörande liv och död där eutanasi och läkarassisterat 

självmord tas upp leder till ett ökat förtroende för den ansvarige läkaren.28 Detta visar alltså på 

att stödet för att föra eutanasi på tal är relativt starkt, även om studien inte säger någonting om 

vad läkare och annan vårdpersonal själva har för inställning.  

Något som kan hävdas emot att frivillig eutanasi är onödigt är den psykiska och fysiska 

påfrestningen kroniskt sjuka patienter drabbas av. Detta kan handla om allt ifrån förvirring, 

smärta, ångest, illamående, oro, depression, samt avsaknad av aptit. För att inte tala om den 

existentiella kris och den dödsångest en döende patient ställs inför, vilket Mansell Pattison 

kallar för `the crisis of knowledge of death´.29 Återigen; vilka är vi som moraliska agenter att 

genom en negativ inställning till eutanasi därmed förmå och nödsaka kroniskt sjuka patienter 

att genomlida tillstånd som för dem kanske är outhärdliga? Vore det i så fall inte mer rimligt 

att enbart låta de som faktiskt lever under sådana omständigheter få bestämma själva huruvida 

frivillig eutanasi är nödvändigt? Det kan vara svårt för en utomstående att förstå den smärta och 

det lidande en döende patient står inför, även om alla människor givetvis har förmåga att känna 

sympati och empati för den som har det svårt. Men trots sympatiska och empatiska förmågor 

kan det vara svårt att ta in en patients önskan om dödshjälp fullt ut. Det är därför inte ovanligt 

att patienter som önskar få dö med dödshjälp blir motarbetade och övertalade att fortsätta sina 

liv. Detta kan leda till att patienten känner att hon inte blir tagen på allvar, eller att hon känner 

att hon måste ändra sin inställning till livet för någon annans skull.  

Ur ett autonomiskt perspektiv gäller det alltså att som vårdpersonal inte försöka påverka 

patienten i varken den ena eller den andra riktningen, utan låta henne och hennes anhöriga själva 

nå fram till ett beslut. Men att istället ha en allt för tillåtande och optimistisk syn på dödshjälp 

riskerar istället att minska känslan av trygghet hos patienterna och samtidigt skulle 

tillförlitligheten av läkarkår och vårdpersonal försvagas. Risken med ett allt för optimistiskt 

                                                           
28 Emanuel, Ezekiel J., (1999) ”What is the Great Benefit of Legalizing Euthanasia or Physician-Assisted Suicide?” 
ur Ethics, s. 635. 
29 Stedeford, Averil (1984) Facing Death – Patients, Families and Professionals, William Heinemann Medical 
Books Ltd, London, s. 77–78.  
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förhållningssätt till dödshjälp är att det tenderar att utmynna i en allt för tillåtande syn, men 

också att man som patient drabbas av oro över bara själva tanken på att läkarnas inställning till 

att hjälpa sina patienter att dö är positiv. Därigenom finns det en risk att inte bara oro, utan att 

både ökande rädsla och misstro gentemot vården kan försvåra och förhindra arbetet med att 

skapa en god och trygg relation samt kommunikation mellan vårdpersonal och patient.  

Dessutom riskerar den palliativa vården i sig att påskynda döden. Ett exempel på detta är 

morfin; en medicin som ges till patienter som har mycket svåra smärtor, och som tenderar att 

påskynda själva processen i döendet hos patienten.30 Ett problem med uppfattningen om att 

eutanasi är onödigt är att den grundar sig på tanken om att allt går att lösa med bättre 

medicinering och en fullgod hospicevård. Vad detta antagande inte tar hänsyn till är att vissa 

människor uttryckligen vill dö på sina egna villkor och oberoende av vårdpersonal, maskiner 

och mediciner. För dessa patienter kan det uppfattas som ett kränkande av individens autonomi 

och rätt till självbestämmande att utgå från ett antagande om att alla ska leva så länge som 

möjligt, oavsett vilken livskvalitet det kommer med. Att utgå ifrån att det är någonting otänkbart 

kan för vissa bli en frustration. Att inte se eutanasi som ett alternativ är att ta patienternas 

autonomiska rättigheter ifrån dem, mer än vad som redan fråntagits dem till följd av 

sjukdomssymptomen och den sänkta livskvalitet detta följer av. Frivillig eutanasi är alltså 

utifrån ovanstående resonemang både nödvändigt och behövligt i vissa sammanhang. Det finns 

situationer där patienten är i ett mycket dåligt skick och begär om att få hjälp att dö för att slippa 

lidandet. Det finns situationer där patienten är i bestånd att fatta ett rationellt beslut, och det 

finns situationer där läkarna med stor säkerhet kan sätta rätt diagnos och därigenom förutsäga 

patientens prognos med hög plausibilitet. Ska dessa patienter verkligen nekas rätten att få hjälp 

att dö, trots att de uppenbarligen är i behov av det?  

3.3.1. Slutsats 2  

Ezekiel J. Emanuel lyfter fram skäl till att vederlägga uppfattningen om att frivillig eutanasi är 

onödigt, vilka har sin grund i att det a) tar patientens autonomi på allvar, b) fungerar som en 

utväg från smärta och lidande när inga andra alternativ finns att tillgå, och c) fungerar som en 

”psykologisk tröst” att veta om att det finns en annan utväg. Ur ett autonomiskt förhållningssätt 

är det också viktigt att ”som vårdpersonal inte försöka påverka patienten i varken den ena eller 

den andra riktningen, utan låta henne och hennes anhöriga själva nå fram till ett beslut”. 

                                                           
30 Medibas Kunskapsstöd för hälso- och sjukvård ”Morfin – Den sista tiden” 
https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/cancer/patientinformation/behandlingsmetoder/morfin-den-
sista-tiden/ publicerat 2013-02-04 hämtat 2018-06-22.  

https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/cancer/patientinformation/behandlingsmetoder/morfin-den-sista-tiden/
https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/cancer/patientinformation/behandlingsmetoder/morfin-den-sista-tiden/
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Samtidigt bör all vårdpersonal förhålla sig restriktivt till synen på frivillig eutanasi. Det tycks 

därmed råda ett slags balansgång mellan frihet och försiktighet.  

3.4. Doktrinen om dubbel effekt  

Enligt doktrinen om dubbel effekt är det moraliskt tillåtligt att handla på ett sätt som har 

förutsatt dåliga konsekvenser, utifrån att vissa kriterier är uppfyllda. För att en handling ska 

betraktas som moraliskt försvarbar enligt doktrinen om dubbel effekt krävs att; 

a) ”Handlingen måste vara moraliskt god eller åtminstone indifferent 

b)  Agenten får inte positivt önska att den dåliga effekten kommer till stånd utan endast 

tillåta att så sker. Om han kunde uppnå den goda effekten utan den dåliga, skulle han 

göra det.  

c) Den goda effekten måste uppkomma direkt genom handlingen, inte genom den dåliga 

effekten.  

d) Den goda effekten måste vara tillräckligt önskvärd för att kompensera att den dåliga 

tillåts komma till stånd”.31 

Enligt doktrinen om dubbel effekt får inte aktiv dödshjälp förekomma, eftersom läkaren i ett 

sådant fall ger en dödande injektion till patienten, med avsikten att patienten ska dö. För en 

anhängare av doktrinen om dubbel effekt kan aktiv dödshjälp inte få förekomma förutsatt att 

handlingen (den dödande injektionen läkaren ger patienten) räknas som en moraliskt dålig 

handling.  

Således är debatten om frivillig eutanasi enligt doktrinen om dubbel effekt endast relevant om 

patientens död betraktas som något dåligt eller skadligt. Säg exempelvis att en patient är i 

mycket dåligt skick och att det inte längre finns någon väg till bättring; i ett sådant fall vore det 

till det bättre om patienten får hjälp att bli av med sina smärtor genom en snabbare död. Är detta 

i så fall verkligen en omoralisk handling? Om inte, kan inte doktrinen om dubbel effekt fungera 

som invändning emot aktiv dödshjälp. Vid fall där patienten är i ett så dåligt skick att denne 

skulle ha det bättre död än levande är doktrinen om dubbel effekt således inte applicerbar, 

eftersom döden ur ett sådant perspektiv i sådana fall inte kan betraktas som en dålig eller skadlig 

effekt av den huvudsakliga handlingen (symtomlindring).  

Generellt sett är dock alla former av dödande omoraliska handlingar, vilket gör dem otillåtliga 

enligt doktrinen. Vad som dock kan accepteras är när symtomlindring ges till patienten, vilket 

                                                           
31 Tännsjö, T. (2015) Grundbok i normativ etik, Bokförlaget Thales, Lettland, s. 80.  
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påskyndar döendet. Här är intentionen inte att döda, utan att lindra symtomen. Handlingen, (att 

lindra symtom) är a) moraliskt god, b) utförs i syfte att uppnå den goda effekten (dvs. 

smärtlindring) c) smärtlindringen uppkommer direkt och är inte beroende av den kommande 

bieffekten (döden), och d) den goda effekten, smärtlindringen, är tillräckligt önskvärd och 

kompenserar åtminstone för stunden den dåliga effekten. I det här fallet är det dock tydligt att 

den dåliga effekten, (döden) kommer att infalla i vilket fall som helst, även om den påskyndas 

något utav medicineringen.  

Men vad säger doktrinen om dubbel effekt i fallet med patient x som nämnts ovan? Vilken typ 

av hjälp har han rätt till? Dödshjälp där läkaren aktivt utför handlingen som dödar patienten i 

förtid är utifrån ovanstående utläggning moraliskt otillåtligt enligt doktrinen om dubbel effekt. 

Vad som dock kan tillåtas är symtomlindring som påskyndar döendet när patient x:s 

sjukdomsförlopp fortskridit. Enligt doktrinen är det alltså inte tillåtet med aktiv dödshjälp, men 

med passiv dödshjälp där det huvudsakliga syftet ska vara att lindra patient x:s symtom och 

inte att påskynda hans döende. Detta är också vad som gäller enligt Svenska Läkaresällskapet 

(1991) som skriver följande;  

Läkare får under inga omständigheter vidta åtgärder med det primära eller huvudsakliga syftet att 

avliva en patient, även om det sker på patientens uttryckliga begäran eller av barmhärtighetsskäl. 

Däremot har läkaren rätt att i smärtlindrande syfte ge smärtlindrande medel även om doserna kan 

bli så höga att den dödliga utgången påskyndas.32  

Någonting som problematiserar tillåtandet av denna typ av dödshjälp enligt doktrinen om 

dubbel effekt är det faktum att de medicinska framstegen leder till bättre smärtmedicinering, 

vilket i sin tur leder till bättre behandlingar av patienter som vårdas palliativt. Därmed minskar 

också risken för att dessa patienter ska dö i förtid till följd av att de blir smärtmedicinerade. Det 

är alltså möjligt att det på grund av tekniska framsteg snart inte längre är möjligt att godkänna 

ens denna typ av dödshjälp enligt doktrinen om dubbel effekt.  

En annan problematik uppstår när doktrinen appliceras på fall där patienten har hamnat i koma 

och inte förväntas komma ur sitt tillstånd. Vid dessa fall är det vanligt att läkaren avslutar de 

livsuppehållande behandlingarna om det gjorts en bedömning att patienten saknar möjlighet att 

komma ur koman och om även de anhöriga tror att detta är det bästa beslutet för patienten.33 

Anhängarna till doktrinen om dubbel effekt godkänner denna typ av passiv dödshjälp, eftersom 

doktrinen betraktar avslutande av livsuppehållande behandling som moraliskt tillåtligt i likhet 

                                                           
32 Ibid., (2015) s. 83. 
33 Ibid., (2015) s. 83–84.  
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med när dödshjälpen utförs i syfte att symtomlindra; något som indirekt resulterar i en dödlig 

utgång. 

Visserligen är det omöjligt att veta om en önskan att få dö är definitiv, och det finns säkerligen 

sammanhang där frivillig eutanasi inte är nödvändigt. Men invändningen om livets helgd är 

effektfull på så vis att den hänvisar till ett högre moraliskt ändamål; nämligen att det är förbjudet 

att tillåta handlingar där intentionen är att döda en annan människa. Detta är i sig en värdering 

som accepteras av de flesta samhällen och kulturer världen över, och det är för de allra flesta 

förknippat med något ont att se på dödande som något tillåtligt. Detta säger dock ingenting om 

dödandets moraliska permissibilitet, men det säger något om människors intuitiva förmåga. 

Doktrinen om livets helgd skulle alltså inte tillåta aktiv eutanasi, medan tesen om autonomi och 

självbestämmande skulle göra det. Enbart om läkarens handling syftar till att symtomlindra 

patient x, kan en anhängare till doktrinen om dubbel effekt gå med på att patientens önskan är 

tillåtlig, eftersom handlingen har en förutsedd men inte önskvärd intention som i slutändan 

kommer att leda till patient x:s död.  

Frågan är om den autonomiska tesen bör prioriteras framför anhängarna om livets helgds tes 

om att så länge intentionen är att döda är alla sådana handlingar otillåtna? Det tycks här råda en 

ofrånkomlig motsättning mellan DDE och tesen om autonomi och självbestämmande, men det 

skulle också finnas fördelar med att anta en del av doktrinens kriterier. Detta skulle framför allt 

ge tesen om autonomi och självbestämmande bättre möjligheter till att erhålla ett restriktivt 

förhållningssätt, samtidigt som DDE ger läkare och patient möjlighet att under särskilda 

förhållanden (så länge intentionen inte är att döda) bruka passiv eutanasi.  

3.4.1. Slutsats 3  

Alla former av dödande räknas som moraliskt otillåtliga handlingar enligt DDE. Detta gäller 

dock inte om syftet är att symtomlindra, vilket i sin tur påskyndar döden. Därmed är passiv 

eutanasi under särskilda former tillåtliga. Det krävs att a) handlingen är moraliskt god eller 

åtminstone indifferent, b) agenten får inte positivt önska att den dåliga effekten kommer till 

stånd utan endast tillåta att så sker, c) den goda effekten måste uppkomma direkt genom 

handlingen, inte genom den dåliga effekten, och d) den goda effekten måste vara tillräckligt 

önskvärd för att kompensera att den dåliga tillåts komma till stånd. 
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3.5. Skillnaden mellan att döda och att låta dö  

Detta leder oss in på nästa invändning. Ligger det någon egentlig moralisk skillnad mellan att 

döda och att låta dö? I kommande stycke kommer fokus att ligga på ett specifikt exempel, 

formulerat av James Rachels. Rachels söker utmana den traditionella doktrinen som säger att 

passiv eutanasi oftare är moraliskt tillåtligt, medan aktiv eutanasi oftare inte är det. Rachels 

menar på att det finns flera anledningar till att ifrågasätta denna tradition, till exempel att aktiv 

eutanasi är mer humant än passiv eutanasi eftersom denna alltid står i enlighet med patientens 

egen vilja. Dessutom vilar doktrinen på en distinktion mellan att döda och att låta dö, vilken 

kommer att ligga till fokus för denna invändning.  

Enligt Rachels är åtskillnaden mellan att döda och att låta dö överhuvudtaget inte av moralisk 

vikt. Detta illustrerar Rachels genom att ta fram två exakt likadana exempel, vilka ser ut på 

följande vis;  

a) Smith kommer att få ärva en stor summa pengar om något skulle hända hans 6-åriga 

kusin. Smith bestämmer sig därför för att dränka sin kusin i badkaret, och går in och 

gör det medan han badar.  

b) Likaså kommer Jones att få ärva pengar av sin 6-åriga kusin om något skulle hända 

honom. Jones tänker därför också dränka sin yngre kusin, men hittar pojken 

medvetslös under vattnet i badkaret och bestämmer sig för att inte göra något för att 

rädda honom. 

De båda exemplen är exakt likadana, utöver det faktum att det första exemplet är ett mord, och 

det andra är en underlåtelse av en handling. Enligt Rachels är Smiths beteende inte värre än 

Jones, eftersom de båda hade samma intentioner. Det hela är dock i högsta grad beroende av 

hur man väljer att beskriva fallet. Det skulle kunna beskrivas som att Jones också är delaktig i 

dödandet av kusinen eftersom han har möjlighet att göra något, men väljer att inte göra det. 

Man skulle också kunna resonera att konsekvensen i de båda fallen utmynnar i ett dödsfall, 

vilket i sådana fall skulle likställa båda handlingarna moraliskt. På så vis är det också svårt att 

beskriva hur en konsekventialist respektive en deontologist skulle ställa sig i fallet. Rachels 

badkarsexempel har fått en generell kritik om att fallet kan beskrivas på olika sätt, och 

därigenom nå olika moraliska slutsatser. Det finns alltså utrymme för att både som 

konsekventialist och deontologist nå slutsatsen att båda fallen är moraliskt likvärdiga eller olika. 

Det hela beror på vilken typ av konsekventialistisk eller deontologisk teori man utgår från, samt 

hur denna kategoriserar döda vs. låta dö.  
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Men frågan gäller huruvida det finns någon moralisk skillnad mellan att döda eller att enbart 

låta så ske. Är Jones handling mindre klandervärd än Smiths ur ett moraliskt perspektiv? 

Rachels menar att eftersom båda männen handlade utefter samma motiv, med likadana 

intentioner och eftersom de även hade samma utfall i sikte när de utförde handlingen (eller 

underlät sig att handla), bör det ur den aspekten inte ligga någon moralisk skillnad mellan 

männens handlingar.34 

Frances Kamm däremot, menar att fallen inte behöver betraktas som moraliskt ekvivalenta. Hon 

menar att genom att ställa deras egna liv emot barnens, går det därigenom att utläsa den 

moraliska försvarbarheten i de olika fallen. Kamm når slutsatsen att det vore moraliskt tillåtligt 

att döda Smith i syfte att återuppväcka hans kusin, men att det inte vore rätt att på samma sätt 

döda Jones, eftersom han aldrig utförde en aktiv handling mot kusinen, utan enbart lät hans död 

ske naturligt. Om Kamm har rätt, ligger det en så kallad intuitiv moralisk skillnad mellan de 

båda fallen, som inte gör sig synlig i Rachels framställning av exemplen.35  

En intuitiv moralisk skillnad innebär i detta sammanhang att förståelsen för, eller kunskapen 

om att det ligger en moralisk skillnad mellan Smiths handling och Jones underlåtelse är direkt, 

omedelbar och närmast instinktiv. Det krävs alltså inget närmare resonemang för att förstå att 

det råder en moralisk skillnad i fråga om de båda fallen, menar Kamm. Personligen menar jag 

att även om Rachels hade rätt i att det inte ligger någon moralisk skillnad mellan dem, är det 

svårt att med hjälp av enbart badkarsexemplet införa ett slags likhetstecken mellan att döda och 

att låta dö i största allmänhet. Och hur kan Rachel vara så säker på att ett likställande mellan 

Smith och Jones också är ett likställande på ett moraliskt plan?  

Warren Quinn har också riktat en sådan kritik mot Rachels badkarsexempel. ”The act seems so 

wicked that we understand the point of saying that it is no better than drowning the child. But 

if so, how can we hold that the difference between killing and letting die matters morally?”, 

skriver Quinn. Vidare hävdar Quinn att Kamms ståndpunkt bygger på det faktum att dödandet 

är förknippat med ett negativt värde, på ett sätt som underlåtelse av handling inte är. Om Kamms 

ståndpunkt är korrekt, borde denna intrinsikala moraliska skillnad dyka upp i alla fall där 

dödandet ställs emot att låta dö. Men, skriver Quinn vidare, poängen är inte att dödandet är 

intrinsikalt värre än att låta dö, utan det handlar snarare om att olika typer av handlingar också 

                                                           
34 Rachels, J. ”Active and Passive Euthanasia” ur The New England Journal of Medicine, 1975, volym 292 nr.2, s. 
79.  
35 Stanford Encyclopedia of Philosophy, ”Doing vs. Allowing Harm”, https://plato.stanford.edu/entries/doing-
allowing/ senast uppdaterad 2016-11-01, hämtad 2019-04-21.  

https://plato.stanford.edu/entries/doing-allowing/
https://plato.stanford.edu/entries/doing-allowing/
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leder till olika rättigheter. På så vis bygger detta påstående alltså snarare på moraliskt 

rättfärdigande än andra typer av moraliska värderingar. Till exempel, skriver Quinn, är det 

lättare för en polis att ta sig in i någons hem utan tillåtelse än vad det är för en vanlig medborgare 

att göra samma sak. Samtidigt vore det moraliskt värre för en polis att kränka den rättigheten, 

än om en vanlig medborgare gjorde det, menar Quinn.36 

3.5.1. Slutsats 4 

Det Rachels vill säga med sitt exempel om Smith och Jones är alltså att det inte ligger någon 

moralisk skillnad mellan att döda och att låta dö. Kamm menar istället att detta exempel inte är 

tillräckligt för att bevisa att all typ av dödande i jämförelse med tillåtande av att dö är att betrakta 

som moraliskt likvärdigt. Quinn å sin sida utmanar den slutsats Rachels nått gällande att döda 

och att låta dö är detsamma, genom att hävda att det inte kan appliceras på dödande och 

underlåtelse i allmänhet, samt att det snarare är en fråga om rättigheter och kränkandet av dessa. 

Quinn visar också i ovanstående exempel om hemfridsbrott att det ligger en moralisk skillnad 

i vem som begår handlingen, samt vilken roll denne har i samhället. Applicerat på 

problematiken med dödshjälp är dess moraliska rättfärdigande enligt Quinn alltså i hög grad 

beroende av vem som handlar eller underlåter sig att handla.  

3.6. Argumentet om det sluttande planet & missbruk av eutanasi 

Ett vanligt argument emot ett legaliserande av frivillig eutanasi i samhället är att det i ett senare 

led riskerar att utmynna i legalisering av andra former av dödande. Motståndare till frivillig 

eutanasi menar alltså att samhället med tiden tenderar att bli allt mer accepterande gentemot 

dödshjälp, vilket i ett senare led riskerar att leda till överanvändande och missbruk.37 Detta 

brukar kallas för argumentet om det sluttande planet, vilket är applicerbart på flertalet etiska 

dilemman dagens samhälle står inför, så som exempelvis legalisering av marijuana, 

abortlagstiftning eller dödsstraff.  

Något som dock är viktigt att påminnas om, är att invändningen om riskbruk av frivillig eutanasi 

i sig inte säger någonting om huruvida dödshjälp är moraliskt tillåtligt eller ej. Detta argument 

fokuserar främst på de samhälleliga konsekvenserna av ett juridiskt tillåtande, men eftersom 

många menar att negativa konsekvenser på samhället står i stark relation till vad som är 

                                                           
36 Quinn, W. ”Actions, Intentions and Consequences: The Doctrine of Doing and Allowing” ur Philosophical 
Review – Duke University Press, Vol. 98, No. 3 (July 1989) s. 289–290.  
37 Stanford Encyclopedia of Philosophy, ”Voluntary Euthanasia – Five Objections to the Moral Permissibility of 
Voluntary Euthanasia” https://plato.stanford.edu/entries/euthanasia-voluntary/#Six publicerat 2017-06-26, 
hämtat 2018-07-03.  

https://plato.stanford.edu/entries/euthanasia-voluntary/#Six
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moraliskt tillåtligt och inte, kommer ändå denna invändning att tas i beaktande. Rädslan som 

ligger till grund för detta argument är att man vid en legalisering öppnar dörrar för en allt mer 

tolerant syn på dessa företeelser allt eftersom tiden går. Många menar alltså på att synen på, i 

det här fallet dödshjälp, tenderar att bli allt mer tillåtande desto mer tolerant inställning 

allmänheten och läkarkåren erhåller.  

Den främsta fråga som bör ställas vid debatter där argumentet om det sluttande planet kommer 

på tal, är huruvida riskbruket egentligen är något att oroa sig för. I Etiska vägmärken 5. Eutanasi 

– En debattskrift menar P.C. Jersild att det faktiskt finns en risk med en alltför tillåtande syn på 

eutanasi som riskerar att utmynna i ett slags okontrollerat dödande. Vidare skriver Jersild att 

det ändå är tveksamt kring huruvida argumentet om det sluttande planet verkligen utgör ett stort 

hot i en demokrati som i Sverige. ”Först om Sverige inte längre skulle vara en öppen 

demokratisk stat med fri information och fri åsiktsbildning kommer saken i ett annorlunda 

läge”, skriver Jersild.38 Men varför skulle ett demokratiskt system skydda på ett mer effektivt 

sätt mot ett alltför tillåtande synsätt på olika former av eutanasi? Min tolkning av Jersilds 

kommentar är att det med en fri åsiktsbildning och fri information i ett land som Sverige skapas 

ett friare och mer öppet debattklimat, som i sin tur bidrar till att öka människors förståelse och 

kunskap för eutanasins komplexitet. Detta skyddar mot extremistiska åsikter eftersom 

människor blir mer medvetna om risker med en alltför tillåtande syn på eutanasi i ett land där 

yttrande- och tryckfrihet gäller.  

Frågan om riskbruk av eutanasi är kanske därmed mer relevant att ställa i ett land eller en stat 

som inte har ett demokratiskt styrelsesätt, som exempelvis i en diktatur. Jersild skriver vidare 

att argumentet om det sluttande planet främst är uppbyggt på antagandet om att dödshjälp vid 

en mer tillåtande syn kommer att övergå i mord eller dråp. Därigenom ställs en risk, (att 

tillåtande syn på dödshjälp övergår i mord) mot ett behov (att få bestämma över sin död).39  

3.6.1. Slutsats 

Som moraliska agenter tvingas vi här att välja mellan att inte riskera att patienter dör i onödan 

och att inte frånta dem rätten till att få bestämma hur de ska dö. Personligen håller jag med 

Jersild om att argumentet om det sluttande planet kanske inte är applicerbart i Sverige och hos 

den svenska staten, men jag kan samtidigt se fördelen med att erhålla en restriktiv syn på 

dödshjälp i likhet med de förslag som tagits fram ovan.  

                                                           
38 Ibid., (1992) s. 29.  
39 Ibid., (1992) s. 30.  
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3.7. Sammanfattning 

På vilka grunder är tesen om individens autonomiska rättigheter till såväl liv som död hållbar i 

förhållande till de invändningar som diskuterats? De två förstnämnda invändningarna; dvs. att 

det är omöjligt att veta om en önskan om att få hjälp att dö är definitiv, respektive att frivillig 

eutanasi är onödigt, har utifrån ovanstående diskussion betraktats som ohållbara dels pga. a) 

den strikta hållning som följer av att förneka det faktum att individen har en egen förmåga att 

fatta ett rationellt beslut, och b) det faktum att det både finns ett behov samt en efterfrågan av 

eutanasi i praktiken. Dessutom är det tack vare de medicinska framstegen och läkarnas stora 

precision i sitt arbete idag möjligt att nå fram till högst sannolika diagnoser samt prognoser hos 

patienterna.  

Vidare diskuterades dilemmat med att ha en allt för positiv respektive negativ inställning till 

eutanasi. Slutsatsen nåddes att ett bejakande av eutanasi riskerar att utmynna i en rädsla för, 

samt en misstro gentemot vården, medan ett totalt förnekande av eutanasi i sin tur riskerar att 

leda till att patientens upplevelser och behov negligeras eller nonchaleras. Därmed framhölls 

vikten av att vidhålla en likgiltig och neutral inställning till eutanasi, för att, framför allt inom 

vården, öka tilliten samt tryggheten för patienterna. Utifrån doktrinen om dubbel effekt är både 

aktiv och passiv dödshjälp otillåtligt, såtillvida att kriteriet om att sådana handlingar klassas 

som något moraliskt ont accepteras. I annat fall är doktrinen inte tillämpbar, och kan således 

inte fungera som en effektfull invändning emot eutanasi. Till viss del kan symptomlindrande 

som påskyndar döendet godtas som en form av dödshjälp, men allt eftersom de medicinska 

framstegen fortskrider kommer också utrymmet för denna tillåtelse att minska. Det är således 

tydligt att ett tillämpande av en renodlad teori uppbyggd på doktrinen om dubbel effekt i 

praktiken skulle omöjliggöra rätten till att få hjälp att dö, och än mer allt eftersom de 

symptomlindrande läkemedlen förbättras och utvecklas. 

Vidare diskuterades skillnaderna mellan handling och underlåtelse, mellan att döda och att låta 

dö, där slutsatsen nåddes att det i såväl moralfilosofiska som juridiska sammanhang spelar roll 

om den moraliske agenten utför en aktiv handling eller underlåter sig att utföra den. I 

förhållande till argumentet om det sluttande planet nåddes slutsatsen att detta kan övervägas 

enbart om konkreta bevis kan frambringas för att det faktiskt är riskabelt med en allt för tolerant 

syn på dödshjälp.  

Vad jag dock insåg i förhållande till min egen uppfattning av dödshjälp är att det inte skadar att 

ha ett restriktivt förhållningssätt till detta, snarare tvärtom. Detta för att minska risken för att 
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dödshjälp används inkorrekt och i fel sammanhang. Jag behöver således omformulera min tes 

till att inkludera även en sådan restriktion. Detta skulle kunna se ut på följande vis.  

Om man antar att autonomin är av värde, så följer att eutanasi inte helt bör förbjudas. Att handla 

utifrån ett autonomiskt, självbestämmande förhållningssätt innebär att ta ansvar för sitt eget liv. 

Eftersom döden är en del av livet hör också den till det ansvar agenten har över sig själv och sin 

framtid. Jag menar dock att rätten till självbestämmande endast kan gälla agenter som är rationella i 

sitt tänkande och medvetna om sig själva och sin existens samt omgivning. Det finns dock en 

gränsdragningsproblematik här; dvs. hur ska vårdpersonal kunna vara säkra på att patienten 

verkligen är beslutskompetent? Var ska gränsen dras? Min rekommendation är att vidta ytterligare 

åtgärder för dessa patienter, och därmed göra restriktionskraven starkare. Detta ska gälla även de 

som är delvis nedsatta i sin förmåga att fatta beslut. 

Men patienter som är beslutskompetenta och som står i bestånd att få dödshjälp måste också 

genomgå en rad försiktighetsåtgärder från det att önskan om att få hjälp att dö för första gången 

läggs fram. Detta av restriktionsskäl; dels för att minska risken för att patienten får dödshjälp när 

denna önskan egentligen inte var definitiv, dels för att säkerställa att patienten verkligen har en 

kronisk och obotlig sjukdom som kommer att försämras allt eftersom nya symptom uppkommer och 

patientens fysiska tillstånd försvagas. En sådan restriktion är att alla patienter får en second opinion, 

vilket ytterligare minskar risken för feldiagnosticering och bedömning av inkorrekta prognoser.  
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