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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka debatten för och mot eutanasi. Med eutanasi menas 

här när en läkare aktivt och avsiktligt avslutar en patients liv på dennes begäran. Ett av 

motargumenten är att den palliativa vården är fullt tillräcklig för att lindra lidande och erbjuda 

patienter ett värdigt slut på livet. Jag kommer därför att undersöka vad den svenska palliativa 

vården har att erbjuda i form av smärtlindring till patienter med svåra smärtor. John Keown är 

en av de mest framgångsrika kritikerna mot eutanasi och jag kommer att granska hans 

argument för att se om de är hållbara. Jag kommer även att granska argument av Torbjörn 

Tännsjö som argumenterar för eutanasi. Jag kommer sedan att visa i denna uppsats att 

Keowns argument som stödjer sig på studier från Nederländerna (där eutanasi är lagligt), inte 

är hållbara främst pga. av att han räknar in fall där döden har påskyndats med hjälp av t.ex. 

avbrytande av behandling, vilket är lagligt i de flesta länder. Efter att ha granskat den 

palliativa vården i Sverige kommer jag visa på att det tyvärr finns patienter, för vilka det inte 

finns någon lindring vid smärta. Därmed argumenterar jag för att eutanasi behövs som 

komplement till den palliativa vården, vilket stödjer Tännsjös argument. 
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1. Inledning     

Dö ska vi alla göra, det kan vi inte komma undan oavsett om vi vill eller inte. Men ska det 

vara tillåtet att få hjälp med detta i form av eutanasi när man befinner sig i en situation när allt 

hopp om tillfrisknande från en svår sjukdom är ute och det enda som återstår är en svår och 

oåterkallelig nedbrytningsprocess? Om detta råder det delade meningar, vissa menar att det 

ska vara en självklar rättighet, andra menar att det aldrig är rätt att döda en annan människa, 

oavsett om den människan befinner sig i svåra plågor och uttryckligen ber om att få hjälp med 

att dö. John Keown är en filosof som argumenterar mot att legalisera eutanasi. Jag kommer att 

granska hans argument och jämföra dessa med argument från Torbjörn Tännsjö som intar 

motsatt position – nämligen att eutanasi borde vara legalt. 

Vad som är tillgängligt i dag (i Sverige) för patienter med terminal sjukdom (livshotande 

och icke botbar sjukdom) är palliativ vård (eutanasi är endast lagligt i Nederländerna, 

Luxemburg och Belgien). Vad är då palliativ sjukvård? Här menas vård som strävar efter att 

lindra symptom utan strävan att bota en terminal sjukdom.
1
 I Sverige har vi en väl utbyggd 

palliativ vård men jag kommer i min uppsats visa att den inte alltid lyckas med att lindra 

symptom i tillräckligt hög grad. Jag argumenterar därmed för att eutanasi behövs som 

komplement till palliativ vård. För att belysa detta kommer jag att använda exempel på två 

verkliga fall men även granska den svenska socialstyrelsens information och 

rekommendationer gällande palliativ vård. Jag kommer att inleda uppsatsen med att 

undersöka olika synsätt att värdera livet och även doktrinen om dubbel effekt (se 2.1) och hur 

detta påverkar vårdalternativ i slutet av livet. 

Här är det på sin plats att göra en distinktion mellan läkarassisterade självmord och 

eutanasi. Med eutanasi menas här att en läkare aktivt och avsiktligt avslutar en patients liv. 

Detta sker på patientens begäran och genomförs med en överdos av läkemedel (som vanligtvis 

injiceras). Med läkarassisterade självmord menas att en läkare tillhandahåller ett läkemedel 

som patienten sedan intar själv.
2
 Jag kommer alltså i uppsatsen hänvisa till eutanasi, inte 

läkarassisterade självmord. Anledningen till detta är att läkarassisterade självmord skulle 

utesluta vissa grupper av patienter (t.ex. totalförlamade personer som inte utan hjälp kan inta 

läkemedlet). 

 

                                                           
 
1
 T, Tännsjö, Döden är förhandlingsbar, Liber AB, 2009, s.130 

 
2
 T, Tännsjö, Döden är förhandlingsbar, Liber AB, 2009, s.16 
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2. Bakgrund 

För att förstå frågeställningen hos Keown och Tännsjö kommer jag här att presentera 

information gällande eutanasi och palliativ vård. Gällande eutanasi använder jag mig av de 

nederlänska riktlinjerna då de är centrala i både Keowns och Tännsjös argumentation. 

Gällande den palliativa vården använder jag mig av riktlinjer från den svenska socialstyrelsen, 

då det är dessa jag utgår från när jag visar på att den trots allt inte alltid lyckas att lindra 

lidande vid svåra sjukdomstillstånd. Jag inleder dock detta avsnitt med doktrinen om dubbel 

effekt (som förekommer inom palliativ vård), därefter ska vi granska tre olika perspektiv 

gällande värdering av livet. Innan vi granskar eutanasi och palliativ vård ska vi däremellan 

granska de etiska vårdprinciper som styr vår sjukvård. Dessa är fyra till antalet: 

Självbestämmandeprincipen (respekt för patientens autonomi), inte-skada-principen, göra-

gott-principen samt rättviseprincipen. Jag kommer här att lägga fokus på 

självbestämmandeprincipen och göra-gott-principen då jag anser att dessa har störst betydelse 

i eutanasidebatten. 

2.1 Doktrinen om dubbel effekt 

Enligt doktrinen om dubbel effekt kan det vara rätt att utföra en handling som man förutser 

kan leda till en icke önskvärd effekt. Man avser dock inte den icke önskvärda effekten. Det 

kan vara rätt att utföra en god eller neutral handling även om den medför en ond effekt. 

Effekten får dock inte vara önskad och det måste också vara en rimlig proportion mellan det 

goda som avses med handlingen och det onda som förutses kan komma att inträffa. Det är en 

generell doktrin som används inom en mängd olika etiska dilemman, t.ex. inom militär 

krigsföring där man t.ex. bombar en fabrik som tillverkar vapen, avsikten är inte att döda 

civila arbetare men det är en förutsedd effekt. Ett annat exempel kan vara att skada eller döda 

en annan människa för skydda dig själv (självförsvar).  Inom den medicinska vården kan det 

innebära att man genom att öka smärtlindringen (om inget annat alternativ finns att tillgå) till 

en patient med svåra plågor också förkortar dennes liv. Avsikten är alltså inte att förkorta livet 

utan det är endast en förutsedd utgång av handlingen.
3
 Exempel på doktrinen om dubbel 

effekt kan vara (förutom höga doser av smärtstillande såsom t.ex. morfin) palliativ sedering 

(patienten försetts genom narkos i en lägre medvetandenivå för att på så sätt sova in döden), 

avbrytande av näring och vätsketillförsel och avbrytande av respiratorvård. Detta är fullt 

lagligt i Sverige och de flesta andra länder i västvärlden. Skillnaden här, jämfört med eutanasi 

där avsikten är att döda, är att när det t.ex. anses vara nödvändigt att tillföra så höga doser av 

                                                           
 
3
 T, Tännsjö, Döden är förhandlingsbar, Liber AB 2009, s.33 
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morfin så att det finns en överhängande risk att patienten avlider är detta inte avsikten, utan 

det är smärtlindringen som är syftet. Inom eutanasidebatten diskuteras det ofta huruvida det är 

någon moralisk skillnad mellan att döda avsiktligt eller att oavsiktligt orsaka döden genom att 

t.ex. tillföra en hög dos av läkemedel där syftet endast är att smärtlindra, och om det i så fall 

skulle vara relevant i praktiken. T.ex. skulle någon mena att det är en moralisk skillnad mellan 

dessa tillstånd och i praktiken innebär detta att eutanasi är mord medan att en handling där 

döden endast förutses är tillåten. En annan person skulle mena att även om det finns en 

moralisk distinktion så har det ingen betydelse om läkaren och patienten är överens om att 

läkaren ska hjälpa patienten att dö, det är deras ensak som ingen annan ska lägga sig i. Vi ska 

nu granska tre olika sätt att värdera livet på och se hur dessa kan förhålla sig till 

eutanasifrågan. 

2.2 Tre olika sätt att värdera det mänskliga livet 

Det finns med stor sannolikhet mer än tre olika utgångspunkter att värdera livet på, men jag 

har valt att fokusera på de tre nedanstående då de är vanligt förekommande i debatter gällande 

eutanasi såväl som i andra viktiga frågeställningar gällande livet och dess villkor. Jag har valt 

dessa då de karaktäriserats av Keown och Tännsjö i deras diskussioner. Dessa tre är: Rätten 

till liv, livets helighet/okränkbarhet och livskvalitet. Vi ska nu studera ingående vad var och 

en av dessa teorier innebär. 

Rätten till liv: Enligt denna teori som utgår från att en individ som är ett moraliskt 

rättssubjekt har moraliska rättigheter gällande sig själv t.ex. sin egen kropp och sina förmågor. 

Gällande livet är det de moraliska rättsubjekten som avgör vad de gör med livet. De har rätt 

att leva sitt liv på det sätt de önskar eller välja att avsluta det om de finner det icke önskvärt. 

Ingen annan har rätt att inkräkta i de beslut som tas. Att dödas mot sin vilja är en kränkning, 

såväl som att bli hindrad vid ett självmordförsök. Vilka är det då som är moraliska 

rättssubjekt? Svaret på detta är att det är alla som är personer. Personskap i sin tur kan tolkas 

på minst två olika sätt: Det ena är att man är en person som är en kännande varelse som har en 

uppfattning av sin egen existens över tid och även en förmåga att styra sitt handlande 

medvetet. Det utesluter t.ex. spädbarn, gravt förståndshandikappade, dementa och djur. Det 

andra är att man räknas som person när man är en varelse med önskningar som antingen kan 

tillfredställas eller inte tillfredställas. Här innefattas de individer som inte har de högre 

förmågor som nämns ovan. D.v.s. spädbarn, gravt förståndshandikappade, dementa och djur. 
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Oavsett viken tolkning som är utgångspunkten för vad som är personskap utgår den alltså från 

förmågor.
4
 

Livets helighet/okränkbarhet: Denna teori har sina rötter i en judisk – kristen tradition 

som baseras på att mänskligt liv är skapat som en avbild av Gud och har därmed intrinsikalt 

värde. Livet är okränkbart och har därmed ett självklart skydd mot orättfärdigt attackerande 

och får aldrig avslutas aktivt och avsiktligt. Det gäller såväl det egna livet som andra 

människors liv. Enligt denna teori (som även kan tolkas ur ett icke-religiöst perspektiv) består 

det mänskliga värdet i att vi är rationella varelser med kapacitet till förmågor som t.ex. 

intelligens och språk. Alla människor utvecklar inte, eller förlorar dessa förmågor. T.ex. har 

ett spädbarn inte utvecklat alla förmågor men har potential att göra det. En människa med en 

demenssjukdom har förlorat en del av sina förmågor, medan vissa funktionshinder innebär att 

vissa förmågor aldrig kommer att utvecklas.  Det är att vi är av arten människa som gör våra 

liv heliga/okränkbara, det är m.a.o. inte förmågor/oförmågor som utgör värdegrund för våra 

liv. Vi är alla moraliskt likvärdiga. Enligt denna teori är det alltid moraliskt felaktigt att 

avsiktligt döda en annan människa, men man menar inte att man ska bevara liv till varje pris. 

Vad som däremot är tillåtet under speciellt svåra omständigheter som innebär outhärdligt 

lidande för en patient är att använda doktrinen om dubbel effekt.
5
  

Livskvalitet: Detta synsätt utgår från att det finns ett kvalitativt värde i livet som avgör 

huruvida ett liv är värt att levas eller inte. Vissa förespråkare för detta synsätt menar att det 

finns en objektiv gräns för när ett liv kan ses som kvalitativt värdefullt, dvs. den kvalitativa 

bedömningen görs av någon annan än individen själv. Under denna gräns skulle t.ex., vissa 

svåra handikapp eller plågsamma sjukdomar hamna. Andra menar att det är endast individen 

själv som kan avgöra om han/hon anser sitt liv vara av hög/låg kvalitet.
6
 Inom den medicinska 

vården innebär det senare t.ex. att en patient har rätt att avsäga sig en medicinsk behandling 

för att han/hon anser den vara för plågsam eller på något annat sätt sänker livskvaliteten. 

Perspektivet att det finns en undre gräns för livskvalitet utifrån ett objektivt perspektiv, kan 

vara huruvida läkare anser det vara rätt eller inte att fortsätta en verkningslös behandling (t.ex. 

ytterligare cytostatikabehandling för en obotlig cancersjukdom). Här hamnar också patienter 

som inte själva kan uttrycka sina önskemål t.ex. spädbarn, gravt mentalt funktionshindrade 

eller patienter i permanent vegetativ tillstånd. 

                                                           
 
4
 T, Tännsjö, Du skall understundom dräpa, Prisma, 2001, s.26-7. 

 
5
 J, Keown, Euthanasia, ethics and public policy, Cambridge University Press, 2002, s.42. 

 
6
 J,  Keown, Euthanasia, ethics and public policy, Cambridge University Press, 2002, s.44 
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Sammanfattning: Hur skulle då anhängare av de respektive teorierna ta ställning i 

eutanasidebatten? En anhängare av livets helighet/okränkbarhet skulle motsätta sig eutanasi 

eftersom det alltid är moraliskt fel att aktivt och avsiktligt döda en annan människa. 

Anhängare av livets rätt skulle förorda eutanasi om den person som efterfrågade det var ett 

moraliskt rättsubjekt, ja de skulle t.o.m. se det som en självklar rättighet. Anhängare av 

livskvalitet som avgörande skulle också förorda eutanasi i de fall där livskvaliteten anses 

mycket låg. Här kan vi se att anhängare av både livskvalitet och anhängare av rätt till liv står 

varandra mycket nära i sin uppfattning om både värdering av livet och eutanasifrågan. Det 

som skiljer dem åt är vad man baserar sina värderingar på nämligen, i det ena fallet 

kvalitetsaspekten och i andra fallet rättighetsaspekten. Min egen position skulle jag beskriva 

som en blandning där huvudelen är rätten till liv men med inslag av livskvalitet. Med detta 

menar jag att jag har rätt att själv avgöra om mitt liv är kvalitativt eller inte. Jag anser m.a.o. 

att jag har rätt till eutanasi (vid outhärdligt lidande) som en autonom individ men om det 

skulle vara så olyckligt så att jag genom skada eller sjukdom som innebär ett stort fysiskt 

och/eller psykiskt lidande inte längre är tillräckligt autonom för att kunna förmedla mina 

önskemål om att slippa lida så anser jag, även under dessa omständigheter, att det är min 

rättighet som en kännande individ att slippa livsuppehållande åtgärder och få en så snabb och 

smärtfri död som möjligt. Det är dock av vikt att poängtera att jag i denna uppsats 

argumenterar för eutanasi utifrån autonoma individer.  Vi ska nu efter detta granska de etiska 

principer som vår sjukvård anpassas efter. 

2.3 Etiska vårdprinciper inom sjukvården 

De fyra principer som sjukvården styrs av är: 

 Självbestämmandeprincipen, innebärande ett krav på respekt för patientens autonomi 

 Inte-skada-principen 

 Göra-gott-principen 

 Rättviseprincipen
7
    

Dessa principer ska vägas mot varandra och vad som väger tyngst avgörs från fall till fall. De 

två principer jag stödjer min argumentation på gällande eutanasi är respekt för autonomi och 

principen att göra gott. Anledningen till detta val är att respekten för autonomi är starkt 

vägande i de länder som tillåter eutanasi och den är även överensstämmande med min egen 

uppfattning som är att det är en rättighet att själv få besluta hur man ska dö (om endast 

                                                           
7
 E, Rynning, Samtycke till medicinsk vård och behandling, Justus förlag, 1994, s.75. 
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oerhört lidande återstår). Principen att göra gott stödjer att det är god moralisk handling att 

lindra lidande. Om lidande vid en obotlig och plågsam sjukdom inte kan lindras på annat sätt 

än genom eutanasi är detta ändå en moraliskt god handling. 

Självbestämmandeprincipen, innebärande ett krav på respekt för patientens 

autonomi: Ordet autonomi härstammar från grekiska och betyder självstyre. När man 

diskuterar en individs autonomi menas alltså här denna individs förmåga/rätt att styra sitt liv 

på det sätt som är önskvärt ur just dennes perspektiv. Fullständig autonomi är dock inte 

möjligt, den kan vara mer eller mindre beroende på omständigheter och/eller en persons 

förmågor. Autonomi kan begränsas av en mängd orsaker t.ex. tvång eller övertalning, rädsla, 

depression, svårigheter att förstå information m.m.
8
 Inom sjukvården innebär det att en person 

som anses tillräckligt autonom har rätt att t.ex. avböja medicinsk behandling eller begära att 

få ytterligare information om alternativa behandlingsmetoder (det innebär dock inte att 

patienten har rätt till vilken behandling som helst).
9
 Autonomiprincipen ger patienten rätt att 

välja, men inte en skyldighet att välja. För en del patienter är det viktigt att vara välinformerad 

om sin sjukdom, dess prognos och behandling, medan andra upplever att de inte vill ha all 

information och känner en lättnad över att slippa vara delaktig i beslutsprocesser. 

Göra-gott-principen: Denna princip är tillsammans med inte-skada-principen sedan 

urminnes tider fundamentet inom läkaryrket. Dessa två principer är tätt sammanlänkade med 

varandra. En läkares huvudsakliga uppgift är m.a.o. av tradition att bota och lindra sjukdomar. 

Går inte detta måste han åtminstone undvika att göra skada. Som patient är det din rättighet att 

få botande medicinsk behandling vid sjukdom, är detta inte möjligt (som vid obotlig sjukdom) 

är det sjukvårdens skyldighet att så långt som möjligt lindra symtomen. Ibland kan principen 

att göra gott kollidera med principen för autonomi t.ex. om en patient som är medlem i 

Jehovas vittne vägrar att samtycka till en blodtransfusion som är nödvändig för honom. Är 

patienten tillräckligt autonom kan inte läkaren fullfölja principen att göra gott pga. respekten 

för autonomi. I andra fall kan principen att göra gott gå före respekt för autonomi. Detta kan 

inträffa t.ex. vid psykiatrisk tvångsvård (här bedöms visserligen patienten såsom icke-

autonom).  

Inte-skada-principen: Inom sjukvården gör man ständigt avvägningar mellan att göra 

gott och att inte skada. T.ex. vid vaccinationer där smärtan av ett nålstick (att inte skada) 

                                                           
8
 T,L, Beauchamp, J,F. Childress, Principles of biomedical ethics, Oxford University Press 2009,s.99-102 

9
 Vad det innebär att vara tillräckligt autonom är en komplex fråga som inte kommer att utredas i denna 

uppsats. 
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överväger risken att drabbas av sjukdom (att göra gott). Det kan också innebära att man 

avslutar en behandling som anses göra alltför lite nytta, medicinskt samtidigt som den anses 

vara alltför plågsam för patienten. I detta fall anses då behandlingen göra mer skada än den 

gör gott. 

Rättviseprincipen: Denna princip handlar till stor del hur vi ska fördela resurser. Inom 

sjukvården innebär det att patienter med störst behov är de som prioriteras först. I Sverige och 

i de flesta välutvecklade länder innebär det att man ska ha rätt till kvalitativ vård oavsett kön, 

etnicitet, ålder eller klasstillhörighet. Dock är det med denna princip som med de övriga 

principerna en fråga om att överväga en mängd faktorer såsom vad innebär t.ex. störst behov i 

relation till de resurser som finns (de är ju inte obegränsade).  

 

Sammanfattning: Som vi kan se av ovanstående presentation av principerna är det ingen 

klar gränsdragning eller prioritering av den ena framför den andra utan de ska ses i relation till 

varandra när man tar medicinska beslut. Efter att ha undersökt de principer som styr vår 

sjukvård ska vi granska begreppen (i nämnd ordning) eutanasi och palliativ vård.  

 

2.4 Eutanasi 

Eutanasi är, som jag skrev inledningsvis i min uppsats, när en läkare aktivt och avsiktligt 

avslutar en patients liv på dennes begäran. Detta är endast juridiskt rättfärdigat i 

Nederländerna (från 1984), Belgien (från 2002) och Luxemburg (från 2008). För att få 

tillgång till eutanasi finns det vissa villkor som ska uppfyllas. Jag kommer nedan redovisa de 

nederländska villkoren för eutanasi. Anledningen till att jag valt dessa är för att det är dessa 

som det hänvisas till i den argumentation som redovisas under sektion 4 i denna uppsats. 

1. Förfrågan för eutanasi måste komma endast från patienten själv och måste vara helt 

frivillig, 

2. Patientens förfrågan måste vara väl genomtänkt och bestående. 

3. Patienten måste uppleva outhärdlig (inte nödvändigtvis fysisk) smärta utan något hopp 

om lindring. 

4. Eutanasi måste vara en sista utväg. Andra alternativ att lindra patientens situation 

måste ha övervägts. 

5. Eutanasi måste utföras av en läkare. 
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6. Läkaren måste konsultera en annan oberoende kollega som har erfarenhet inom detta 

område.
10

 

Efter utförd eutanasi ska läkaren rapportera att inte dödsfallet beror på naturliga orsaker. 

Därefter undersöks den avlidnes kropp och en intervju av läkaren i det aktuella fallet utförs av 

lokala myndigheter.
11

  

2.5 Palliativ vård 

När sjukvårdens huvudmål att bota en patient inte längre går att uppnå övergår behandlingen 

till att lindra smärta och andra symtom. Detta kallas palliativ vård och syftet är att förbättra 

livskvaliten för patienter med livshotande sjukdomar. Här betraktas döendet som en naturlig 

process som varken ska påskyndas eller fördröjas. Den palliativa vården kan bedrivas såväl i 

lokaler avsedda för dessa ändamål (s.k.hospice) som genom vård i hemmet. 

      För att behandla smärta i livets slutskede har den palliativa vården tillgång till en mängd 

olika behandlingsformer i form av läkemedel (benämns ibland som analgetika) men även i 

vissa svåra fall kirurgi (bl.a. neurokirurgi). Smärtbehandlingens utformning kan variera då 

vissa typer av smärtor är mer lättbehandlande, medan andra är mycket svårbehandlade. Andra 

faktorer som spelar in vid smärtlindring är t.ex. depressioner och ångest (ångest kan förstärka 

smärtupplevelser). Individer har också olika toleransnivå att uthärda smärta. Även om den 

palliativa vården i dag är skicklig på att hitta lindring för de allra flesta patienter finns det 

dock tyvärr fall som är ytterst svårbehandlade. I Socialstyrelsens ”Smärtbehandling i livets 

slutskede”( 2001) kan man läsa (s.9): 

”Inom cancersjukvården, där de mest extrema smärttillstånden förekommer, 

bedöms omkring 10 procent (av de 19000) patienter som varje år avlider i 

cancer) lida av svår smärta som lindras dåligt av analgetika, även adekvata doser 

av opioider. De flesta av dessa patienter kan behandlas framgångsrikt med 

läkemedelsadministration…eller neurokirurgi, men tillgången på sådana 

behandlingsmetoder är ofta begränsade.”
12
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Vad som finns att tillgå som en sista utväg när ingen annan smärtlindring hjälper (gäller såväl 

fysisk som psykisk smärta) är palliativ sedering. Genom att intravenöst tillföra lugnande, 

ångestdämpande läkemedel sänker man medvetandenivån hos patienten.
13

 

Sammanfattning: Eutanasi innebär ett aktivt och avsiktligt avslutande av en (obotligt 

sjuk) patients liv. Det är endast tillåtet i Nederländerna, Belgien och Luxemburg. För att 

patienten ska berättigas eutanasi krävs det att en mängd villkor ska uppfyllas. Jag har ovan 

redovisat det Nederländska regelverket. Palliativ vård innebär att vården övergår från att vara 

botande till att vara symtomlindrande. Här kan vården erbjuda en mängd olika lindrande 

behandlingar. De allra flesta patienter får lindring av sina symtom men tyvärr finns det 

sällsynta fall där dessa lindrande behandlingar har otillräcklig effekt.  

 

3. Fallbeskrivningar 

Jag ska nedan presentera ett fall där inte ens palliativ sedering gav den lindring som 

eftersträvades. Det är Mona Brittons död i Stockholm, 2006, jag använder som exempel på 

varför jag anser att eutanasi behövs som komplement till den palliativa vården. Jag kommer 

därefter presentera ett fall där riktlinjerna för eutanasi i Nederländerna inte efterföljdes. Detta 

fall blev mycket omdiskuterat och har påverkat uppfattningen om hur riktlinjerna för eutanasi 

ska tolkas. Det är fallet Brongersma jag presenterar här. Brongersma ansökte och fick sin 

eutanasiförfrågan godkänd trots att det inte låg någon sjukdom till grund. Detta fall används 

ofta inom eutanasidebatten, bl.a. hänvisar både Keown och Tännsjö till fallet. 

3.1 Mona Brittons död – när den palliativa vården misslyckades  

I boken ”Min mamma är död” skriven av författaren Claes Britton får vi följa hans mamma 

Monas sista tid i livet. Den innehåller en beskrivning av sjukdomsförloppet, medicinsk 

behandling och i slutet också en intervju med Monas behandlande läkare, Ulla Zachrisson 

med mångårig erfarenhet inom den palliativa vården. 

Mona Britton, en framstående läkare, var sextiosex år gammal när hon diagnostiserades 

med mesoteliom (cancer i lungsäcken). Denna sjukdom är bland de svåraste som finns att 

behandla och dessvärre också att lindra. Att det är svårt att lindra de smärttillstånd som 
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uppkommer vid denna sjukdom beror på att lungsäcken är fylld med nerver, och just 

nervsmärta är mycket svårbehandlat. Efter att diagnosen bekräftats fortskred 

sjukdomsförloppet i snabb takt med ökade smärtor och försämrad livskvalitet. Mona förde 

själv dagligen protokoll över sin situation där hon b.la. graderade smärtnivån där det tydligt 

framgick hur svårt det var att lindra smärtan med bl.a. morfin. Under de sista veckorna i 

Monas liv var situationen så svår att inläggning på Stockholms sjukhem (vården hade innan 

skett i hemmet med hjälp av ett palliativt team) blev nödvändig för att få bästa möjliga 

lindrande vård. Här bad Mona till sist sin läkare att få sedering då situationen blivit 

outhärdlig. Därefter påbörjades en fyra dygn lång dödskamp där narkosen inte verkade fullt ut 

vilket medförde att hon inte var kontaktbar (förutom de tillfällen då medvetandenivån var 

avsiktligt höjd) men ändå inte helt borta. Hon var orolig och försökte b.la resa sig upp om och 

om igen för att gå på toaletten trots att kateter var insatt. På tredje dagen kopplades 

näringsdroppet bort och på fjärde dagen avled hon efter dygn av orolig sömn.
14

 

En tid efter sin mammas död beger sig Claes Britton till Monas behandlande läkare Ulla 

för att samtala och få information om sin mammas situation och även hur palliativ vård i 

allmänhet fungerar. Hon berättar då att man till stor del kan lindra lidande i många fall men 

att det inte alls är ovanligt trots all medicin och behandling som den moderna, svenska 

sjukvården har att det finns patienter (cirka tio till femton procent) där inga åtgärder hjälper. 

Det är då som palliativ sedering används som en sista åtgärd. Tyvärr finns även en minoritet 

bland dessa patienter som inte ens får tillräcklig lindring av denna åtgärd. Hon berättar vidare 

att man vid sedering vill ha patienten djupt sovande men ändå med möjlighet att höja 

medvetandenivån till vakenhet. Anledningen till detta är: 

 ”Det är viktigt för att kontrollera om det är preparaten eller sjukdomen som gör 

patienten sovande och även att de inte plågas av smärta eller ångest. Man kan känna 

ångest och smärta fast man sover nämligen. Det finns de som drömmer ohyggliga 

mardrömmar av de ångestdämpande preparaten - att de slaktar sina barn och sådana 

groteskt hemska saker.”
15

     

3.2 Edward Brongersma – livsleda och eutanasi 

Edward Brongersma var en 86 år gammal holländsk man som varken led av någon fysisk eller 

mental sjukdom men ändå fann livet outhärdligt och meningslöst p.g.a. ensamhet och förfall 

                                                           
14

 C, Britton, Min mamma är död, Bonnier pocket, 2011 
15

 C, Britton, Min mamma är död, Bonnier pocket, 2011,s.113 



14 
 

beroende av åldrandet. Han bad sin husläkare, Philip Sutorius, om hjälp att dö (han upprepade 

denna begäran nio gånger). I april 1998 fick han till slut sin önskan uppfylld när hans läkare 

kunnat intyga att åldrandet är oåterkallelig process där man ur ett medicinskt perspektiv inte 

kan erbjuda någon bot eller lindring. Vid granskningen efteråt (som alltid ska göras vid 

eutanasi och läkarassisterat självmord) godkändes handlingen i första instans. Fallet fördes 

dock upp i den högsta domstolen, där det fastslogs att läkaren hade överskridit riktlinjerna för 

eutanasi och läkarassisterat självmord. Inget straff utdömdes men fick effekten att man 

numera är mycket noga med att inte tillåta eutanasi eller läkarassisterat självmord vid 

existentiellt lidande utan kravet att det måste finnas sjukdom med i bilden är tvingande.
16

 

Sammanfattning: Mona Britton dog en smärtsam och ångestfylld död efter att ha 

drabbats av en obotlig cancerform som medför mycket svårbehandlad smärta. Hon tillhörde 

den minoritet som inte ens fick tillräcklig lindring av palliativ sedering trots att det är den 

mest effektiva behandling som den palliativa vården har att erbjuda när ingen annan 

behandling har effekt. Här har vi alltså ett av de fall där den väl utvecklade palliativa vården i 

Sverige inte kan erbjuda tillräcklig lindring. I fallet Brongersma fick man anledning att 

kritiskt granska riktlinjerna och att starkt betona vikten av att eutanasi och läkarassisterat 

självmord endast får utföras vid konstaterad sjukdom. Fallet visar alltså en skärpning av 

riktlinjerna istället för en glidning mot mer tillåtande riktlinjer. 

 

4. Argumentation för och mot eutanasi 

Vi ska nu granska två framstående filosofers argument i eutanasidebatten. I argumentationen 

mot legalisering av eutanasi har jag valt att undersöka John Keowns argument, dessa har 

hämtats från hans bok, ”Euthanasia, Ethics and Public Policy”. I argumentationen för 

legalisering av eutanasi har jag valt att undersöka Torbjörn Tännsjös argument, dessa är 

hämtade från hans bok ”Döden är förhandlingsbar”. Jag kommer också att analysera de 

bägge filosofernas argument. 

4.1 John Keowns argument mot eutanasi 

Keown fokuserar i sin bok framförallt på sluttande planet – argumentet. Detta argument 

innebär att om man väl tagit det första steget så kommer det leda till en ohejdbar utveckling 

mot elände utan återvändo. Keown menar att det vanligtvis uppfattas som ett enda argument. 
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Detta menar han är ett misstag och det ska i stället uppfattas som två argument som är 

sammanbundna med varandra. Dessa två argument ska enligt honom delas in i: det empiriska 

argumentet och det logiska argumentet. Det empiriska argumentet innebär att även om det i 

princip går att skapa en skiljelinje mellan frivillig och ofrivillig eutanasi och även om syftet är 

att använda frivillig eutanasi som en sista utväg, då säkerhetsföreskrifterna inte kan göras 

effektiva, så blir det i den praktiska tillämpningen omöjligt att följa. Det logiska argumentet 

följer av det empiriska argumentet – om eutanasi legaliseras som en sista utväg (för patienter 

som är tillräckligt autonoma att själva kunna efterfråga det) vid outhärdligt lidande kommer 

det enligt detta argument medföra att även patienter som inte vill eller kan efterfråga eutanasi 

kommer att utsättas för detta – m.a.o. det är en logisk slutsats att legalisering av frivillig (ur 

patientens perspektiv) eutanasi leder till ofrivillig eutanasi (ur patientens perspektiv). Här 

menar Keown att om man fokuserar på outhärdligt lidande som ett riktmärke för att godkänna 

eutanasi, varför skulle det bara gälla patienter som kan efterfråga det?  Angående det logiska 

arguments styrka kan man läsa: 

 “it holds that, even if precise guidelines could be framed which sought to permit only 

VAE
17

 in cases of unbearable suffering, those guidelines would soon give way, not (or 

not only) because of practical difficulties of enforcement but because the case for 

euthanasia with those limitations is also, logically, a case for euthanasia without 

them”.
18

 

För att visa varför eutanasi inte bör legaliseras granskar han tre vanligt förekommande 

argument från förespråkarna av eutanasi. Det första handlar om hur man värderar det 

mänskliga livet. Enligt förespråkare för eutanasi är det rätt för en läkare att på en patients 

begäran, under vissa omständigheter (för att undvika outhärdligt lidande), avsluta dennes liv. 

Det andra argumentet handlar om hur man ska värdera autonomi. Här menar förespråkarna 

att legalisering av eutanasi är att respektera patientens rätt till självbestämmande (autonomi). 

Detta innebär att endast patienten och ingen annan kan bedöma huruvida livet är värt att leva 

eller inte. Eutanasi ska alltså bara utföras om patienten efterfrågar det, då det handlar om 

rätten att själv välja. Det tredje argumentet är att en lag som förbjuder eutanasi är hycklande 

eftersom den förbjuder för läkare att tillhandahålla en dödlig drog medan de på andra sätt 

avsiktligt hjälper patienter att avsluta sitt liv. Förespråkarna menar att eutanasi ändå 
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förekommer i praktiken även om det är förbjudet i teorin (enligt lagen), m.a.o. det 

förekommer i det fördolda. 

Gällande det första argumentetet - värdering av livet - svarar Keown att även om 

förespråkarnas argument att det i vissa svåra fall kan vara rätt med eutanasi, kan vara 

känslomässigt tilltalande är det motsägelsefullt i förhållande till principen om livets 

okränkbarhet. Denna princip menar han har varit ledande och vägvisande inom medicinsk etik 

och rättsystemet sedan urminnes tider. Han menar också att förespråkarna måste förklara 

varför bara vissa individer (beslutsmässigt kompetenta) har rätt till eutanasi.
19

 Han menar att 

det i så fall skulle vara diskriminerande mot de som inte är beslutskapabla. Keown stödjer 

alltså principen livets helighet/okränkbarhet och menar därmed att allt mänskligt liv har ett 

intrinsikalt värde oberoende av speciella egenskaper.  

Gällande det andra argumentet - respekt för autonomi - frågar sig Keown om detta 

argument flyttar fokus från den moraliskt fundamentala frågan, nämligen huruvida det är rätt 

att läkare avsiktligt avslutar en patients liv även om det sker på patientens begäran. Han 

menar för övrigt att det är svårt att avgöra hur autonomt en patients begäran för eutanasi är. 

Anledningen till att patienten väljer eutanasi kan bero på att han/hon känner sig som en börda 

för släktingar eller samhället. Patienten kan också vara påverkad av stress utlöst av sjukdom 

eller smärtbehandling. Faktum är, menar Keown, att majoriten av de patienter som begär 

eutanasi lider av depression eller är inadekvat smärtbehandlade. Keown menar också att 

autonomins värde måste sättas i relation till andra värden. Alla våra val kan inte rättfärdigas 

gentemot andra, det är inte rätt att vara pedofil eller att plåga djur även om det är ens val. 

”Rätten att välja” är bara moraliskt förnuftigt i en kontext som möjliggör för oss att upptäcka 

vad som är rätt både för oss själva och för andra. Att välja rätt är att välja det som stödjer 

mänskligt blomstrande. Om man accepterar livets helighet/okränkbarhet (som Keown gör) är 

det moraliskt fel att döda både sig själv och andra.
20

  

Gällande det tredje argumentet - att lagen är hycklande - menar Keown att studier 

(engelska och amerikanska) visar att eutanasi i det fördolda inte är vanligt förekommande. 

Studierna visar att 6-9% av läkarna någon gång har assisterat en patient som velat avsluta sitt 

liv (här räknas såväl eutanasi som läkarassisterat självmord in). Keown anser att även om det 

skulle visat sig att eutanasi skulle vara vanligt förekommande betyder inte det att det skulle 
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legaliseras. Att lagen ibland bryts betyder inte att vi ska slopa den och han gör här bl.a. 

jämförelse med våldtäkt, det förekommer trots att det är olagligt men för den skull vill vi inte 

att den legaliseras. Hur är det då med argumentet att lagen är motsägelsefull när den t.ex. 

tillåter läkare att stänga av en respirator för en patient i permanent vegetativt tillstånd men inte 

tillåter eutanasi. Här menar han att förespråkarna för frivillig eutanasi hamnar i ett 

intellektuellt ”moment 22” där de inte längre enbart kan argumentera för frivillig eutanasi 

utan även måste tillåta ofrivillig eutanasi. Även om han medger att detta argument har en 

styrka då lagen är motsägelsefull när det gäller patienter i t.ex. vegetativt tillstånd, menar han 

att det inte visar att eutanasi bör legaliseras utan tvärtom behöver riktlinjerna i dessa fall ses 

över och bli tydligare för att ge ett skydd för sårbara patientgrupper.
21

 

Efter att ha granskat förespråkarnas argument går Keown vidare med sitt eget argument - 

sluttande planet - som han delar in i två argument, det empiriska och det logiska. Om eutanasi 

skulle legaliseras kommer, trots tydliga riktlinjer för att endast frivillig eutanasi får utföras, 

det att medföra att patienter som inte efterfrågar eutanasi ändå kommer att bli utsatta för det. 

För att visa att hans argument är hållbara hänvisar han till två studier från Nederländerna, 

varav den första kom 1990 och den andra kom 1995. I dessa studier redovisas antal fall av 

utförd eutanasi, antal förfrågningar av eutanasi, läkarassisterat självmord, intensifiering av 

smärtlindring med dödlig utgång, med eller utan samtycke från patienten, avbryta/icke 

påbörja medicinsk behandling (inklusive sondmatning) med dödlig utgång, med eller utan 

samtycke. I studierna ingick även intervjuer med läkare. Keown menar att siffrorna i studierna 

är missvisande, de 2700 rapporterade fall av eutanasi (här räknas även läkarassisterade 

självmord in) är tre gånger högre då han anser att man ska räkna in 1000 fall av livsavslutande 

utan begäran från patienten, 1350 fall av smärtlindring i avsikt att förkorta livet, 4000 fall av 

avstå eller avbryta behandling utan begäran från patienten (dessa siffror är hämtade från den 

första studien).  Det finns goda skäl att räkna in alla fall där läkarens avsikt var att döda 

oavsett det är den primära eller den sekundära avsikten. Att inte räkna med dessa fall som 

eutanasi är ett godtyckligt och opålitligt sätt för att undvika att redovisa det verkliga antalet 

fall av eutanasi.
22

 Vid intervjuerna framkom också att riktlinjerna för eutanasi inte 

efterföljdes. Gällande outhärdligt lidande i de fall där ansökan för eutanasi godkänts visade 

det sig att 57 % angav förlust av värdighet som orsak, 46 % angav att de inte ville dö på ett 

ovärdigt sätt, 33 % angav att de inte ville känna sig beroende, 23 % var trötta på livet, endast 
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46 % nämnde smärta som orsak. Gällande eutanasi som en sista utväg vid outhärdligt lidande 

angav läkarna att i 21 % av fallen fanns andra alternativ men i de mesta av dessa fall avsade 

sig patienterna dessa. Detta menar han, ställer frågor kring den palliativa vården i 

Nederländerna. Läkares skyldighet att rapportera fall av eutanasi och att konsultera en annan 

läkare för bedömning visade sig också vara bristfällig.
23

 Som exempel på hur förfrågan av 

eutanasi kan godkännas utan att personen lider av någon obotlig sjukdom tar Keown upp 

fallet Brongersma, en 86-årig man som upplevde sin ålderdom som en meningslös och tom 

existens.
24

 

I den andra studien (1995) visar siffrorna att efterfrågan av eutanasi hade ökat med 9 % 

och andelen fall som godkänts hade ökat med 7 %. Intressant att notera, poängterar Keown är 

att i de fall där förfrågan av eutanasi blev avslagen är anledningen att läkarna bedömt att 

patienternas lidande inte är outhärdligt. Detta visar att trots att förespråkarna för eutanasi 

lägger tyngpunkten på patientens autonomi så visar detta att det är läkarnas bedömning av 

patientens livskvalitet som är den avgörande faktorn vid godkännande av efterfrågan för 

eutanasi. Gällande avslutande av patient utan patientens begäran visade siffrorna en liten 

minskning. Intensifiering av smärtlindring som förkortat livet hade varken ökat eller minskat i 

jämförelse med den första studien. I de 27,300 fall (en ökning av 4,800 fall) där behandling 

inte påbörjats eller avslutats var endast 5,200 på patientens egen begäran. Beklagligt i dessa 

fall, menar Keown, är att det kan tolkas både som ett syfte att förkorta livet och som ett syfte 

att inte förlänga livet. Den godtyckliga bedömningen gör det svårt att avgöra vad som är 

avsikten med att inte påbörja eller avsluta medicinsk behandling. Skyldigheten att konsultera 

en annan läkare hade förbättrats från 84 % till 92 %, här menar dock Keown att 

konsultationen skett på ett bristfälligt sätt, m.a.o. är siffrorna missvisande. Rapportering till 

myndigheter vid eutanasi och även konsulterande av en annan läkare hade förbättrats något.
25

  

Sammanfattning: De två holländska studierna visar härmed, menar Keown, att både det 

empiriska såväl som det logiska argumentet är hållbart. Keown anser sig visat att trots 

riktlinjer som ska skydda människor i utsatta positioner går dessa inte att följa i praktiken. 

Han menar att studierna visar att riktlinjerna inte följs och tar bl.a. upp fall där behandlingar 

avslutats eller inte påbörjats utan samtycke från patienten. Ett annat exempel är fallet 

Brongersma där ingen sjukdom fanns konstaterad. 
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4.2 Analys av Keowns argument 

Leder legalisering av eutanasi till ett sluttande plan? Kommer det att medföra att inte bara 

eutanasi kommer att utföras på patientens begäran (frivilligt) utan även utan begäran från 

patienten (ofrivilligt)? Keown menar att de holländska studiernas siffror är missvisande då 

man inte räknat in t.ex. intensifiering av smärtlindring utan samtycke av patienten. Detsamma 

gäller för avbruten vätska/näringstillförsel eller annan avbruten behandling utan samtycke 

Detta är vanligt förekommande inom den palliativa vården i åtminstone i den del av världen 

som har en väl utbyggd sjukvård, m.a.o. väl överensstämmande med doktrinen av dubbel 

effekt som i sin tur är kompatibel med livets helighet/okränkbarhet som är den position 

Keown försvarar. Jag menar här att han är motsägelsefull när han använder fall som dessa och 

räknar med dessa som ofrivillig eutanasi. Om han menar att legalisering av aktiv avsiktlig (vid 

samtycke) eutanasi automatiskt leder till ofrivillig eutanasi (utan samtycke) har många länder 

(inklusive Sverige) ofrivillig eutanasi (enligt Keowns definition av eutanasi) utan att för den 

skull ha legaliserat frivillig eutanasi som t.ex. Nederländerna gjort. Om läkare skulle behöva 

ett samtycke från en patient med svår smärta som inte längre är kontaktbar skulle det t.ex. 

innebära att många patienter skulle få utstå onödig smärta som en patient som är kontaktbar 

har möjlighet att undgå. Detta vore både grymt och orättvist. Läkaren måste helt enkelt med 

sin kunskap få förtroendet i samråd med t.ex. anhöriga att få avgöra vad som är nödvändigt i 

det enskilda fallet. Om detta inte skulle vara tillåtet skulle det få som konsekvens att den 

palliativa vården skulle försämras istället för att utvecklas. 

Gällande autonomiprincipen menar Keown bl.a. att det är svårt att avgöra hur autonomt ett 

val verkligen är och att sjuka människor skulle kunna känna sig manade att ansöka om 

eutanasi (de kanske upplever sig som en börda för släktingar eller samhälle) trots att det inte 

är deras önskan. Här instämmer jag delvis med honom, det är svårt att avgöra hur autonomt 

ett val är (vad det än gäller) men i en samhällsutveckling som blir allt mer individinriktad - 

med vilket jag menar att vi allt mer flyttar oss från vad som är bäst för ”alla” till att fokusera 

på vad som är bäst för mig själv och vilka rättigheter jag har som individ - är det föga 

sannolikt att vi kommer att välja att dö för altruistiska skäl. Att vi alltmer flyttar oss mot ett 

mer individinriktat samhälle betyder inte heller att autonomiprincipen kommer att få företräde 

framför de andra etiska vårdprinciperna som styr vår sjukvård, snarare att den tydliggörs 

gentemot de andra principerna. Jag kan t.ex. inte kräva att få vilken medicinsk behandling 

som helst - den kanske anses vara för kostsam och kommer då i konflikt med rättviseprincipen 

- däremot kan jag avsäga mig en behandling utifrån autonomiprincipen. I det 
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informationssamhälle vi lever i nu är det snarare så att vi är mer medvetna om våra 

valmöjligheter, men vi förstår också att de inte är obegränsade. Detta gäller givetvis också 

inom sjukvården. Granskar vi de nederländska studierna finner vi också att av de ansökningar 

gällande eutanasi och läkarassisterade självmord som mottogs avslogs ansökan i betydligt fler 

fall än att den godkändes. Av de 9,700 ansökningar som mottogs 1995 godkändes 3,600.
26

  

Keown menar att autonomins värde måste sättas i relation till andra värden och kritiserar de 

holländska riktlinjerna att fokusera för mycket på värdet av autonomi gällande eutanasi. 

Antalet avslag visar här på att man vägt denna princip som är ett av villkoren i de 

nederländska riktlinjerna gentemot andra villkor.  Det är här intressant att notera att den andra 

studien visar att den vanligaste anledningen till avslag för eutanasi är att läkarna anser att 

patientens lidande inte är outhärdligt. Detta noterar även Keown som här är starkt kritisk mot 

att det är läkarnas bedömning av livskvalitet som är den avgörande faktorn. Här menar han att 

det är motsägelsefullt av holländarna att frångå autonomiprincipen. Han argumenterar för att 

man lägger för stort värde i autonomi, men här visar holländarna att man beaktar 

autonomiprincipen i relation till andra principer enligt riktlinjerna. Detta visar att hans 

empiriska argument inte är hållbart. Det är möjligt att skapa riktlinjer för eutanasi som inte 

innebär ett godtyckligt och okontrollerbart dödande av sjuka människor.  

Att avgöra vad outhärdligt lidande är som Keown noterar mycket svårt och han ger 

exempel på fall där patienter utan någon sjukdom fått eutanasi beviljat p.g.a. existentiellt 

lidande som i fallet Brongersma. Detta är onekligen ett fall där riktlinjerna inte följts, men det 

har i sin tur genom all uppmärksamhet det inneburit lett till en större vaksamhet gällande 

skälen till eutanasi och numera godkänns endast fall där lidande utgår från någon sjukdom. 

Enligt riktlinjerna får eutanasi endast ges som en sista utväg, d.v.s. när den palliativa vården 

inte kan erbjuda tillräcklig lindring. Här visar studierna enligt Keown att så är inte fallet, 

patienter har avböjt olika former av palliativ lindring och fått sin ansökan om eutanasi 

godkänd. Detta är bekymmersamt, men det redovisas inte varför man avböjt palliativ 

behandling. Här kan man tänka sig att den ur patientens perspektiv upplevts allt för svår, som 

vid all medicinsk behandling finns det biverkningar att ta hänsyn till och när det gäller 

palliativ vård är det oftast en stor mängd läkemedel inblandade som var för sig har 

biverkningar. Detta är tydligt i fallet med Mona Britton som blev sederad – efter att först ha 

fått uppleva att morfinet inte hade tillräcklig effekt - som en sista utväg från lidandet. 

Sedering är den kraftfullaste behandling som den palliativa vården har att tillgå, lindrar den 
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inte den ångest och smärtor som den döende har finns det inget annat att tillgå. Det enda som 

återstår är att invänta att döden infinner sig. I Monas fall tog det fyra dygn. Detta fall 

tydliggör behovet av eutanasi som en väg ut ur outhärdligt lidande. Det är inte humant att låta 

någon lida på ett sådant sätt. Keown menar också att den palliativa vården kan vara ineffektiv 

och att det är den som behöver utvecklas istället för att erbjuda eutanasi. Är det då så att 

legalisering av eutanasi försämrar den palliativa vården? Enligt en belgisk studie från 2009 

(Belgien legaliserade eutanasi 2002) finns inget sådant påvisbart samband. Den palliativa 

vården är väl utbyggd och de som efterfrågar eutanasi gör det inte p.g.a. av brist på palliativ 

vård av hög kvalitet. Intressant att notera är också att de allra flesta som efterfrågar eutanasi är 

under 65 år.
27

 Detta visar alltså att om man definierar äldre människor som en sårbar grupp 

(som det ofta görs inom eutanasidebatten) har inte legalisering av eutanasi inte medfört något 

hot mot denna grupp. Prövningen av fallet Brongersma har dessutom medfört att konstatera 

att åldrandeprocessen i sig inte är någon sjukdom och därmed ytterligare stärkt skyddet för 

denna grupp. 

Vidare visar den belgiska studien liksom de två holländska studierna att de främsta skälen 

till eutanasi är oftast inte är fysisk smärta utan snarare ett lidande i allmänhet där man räknar 

in förlust av värdighet, autonomi och kontroll. Detta menar Keown inte är tillstånd som bör 

räknas in som outhärdligt lidande enligt de holländska riktlinjerna för eutanasi. Men här 

menar jag att det kan klassificeras som psykiskt lidande och det ska också såväl som fysiskt 

lidande tas i beaktning vid godkännande av eutanasi enligt riktlinjerna. I den palliativa vården 

likställer man för övrigt psykisk smärta med fysisk smärta av anledningen att de påverkar 

varandra.
28

 Ett lidande är ett lidande oavsett om det är fysiskt eller psykiskt. Komplexiteten i 

hur smärttillstånd påverkar varandra styrker dessutom att det inte går sätta fysisk smärta 

framför psykisk smärta som en riktlinje för lidande. Att dämpa oro och ångest inför döden kan 

trots tillgången av läkemedel (och samtal med präster och psykologer) man har tillgång till i 

den palliativa vården vara mycket svårt. Likväl som vi inte alltid kan lindra fysiska smärtor 

medicinskt kan vi inte alltid lindra psykiska smärtor medicinskt. Återigen hänvisar jag till 

fallet Britton vars sedering inte hade full effekt utan lämnade henne i förvirrat och ångestfyllt 

tillstånd. Stark ångest är ett minst lika stort lidande som vilken stark fysisk smärta som helst. 

Det är den sammanlagda smärtupplevelsen som har betydelse.  Det innebär m.a.o. inget 
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brytande av riktlinjerna utan visar snarare att den sammanlagda smärtupplevelsen tas i 

beaktning. Detta görs inom den palliativa vården. Så görs också vid bedömningen av eutanasi. 

Möjligen behöver riktlinjerna formuleras tydligare för att undvika missförstånd med 

existentiell livsleda. Risken torde dock vara liten efter fallet Brongersma som ledde till en 

skärpning av riktlinjerna vid prövning av fallet.  

Sammanfattning: De holländska studierna visar inga tendenser till att legalisering av 

eutanasi (frivillig) skulle leda till ett sluttande plan som medför att eutanasi även utförs på 

patienter som inte efterfrågar det (ofrivillig). De siffror som Keown själv redovisar som 

ofrivillig eutanasi faller under doktrinen av dubbel effekt som är fullt laglig och vanligt 

förekommande inom den palliativa vården i de flesta länder där man inte legaliserat eutanasi. 

Inte heller visar den belgiska studien att sårbara grupper skulle begära eutanasi av altruistiska 

skäl eller att legalisering av eutanasi skulle försämra utvecklingen eller minska behovet av 

den palliativa vården. Keown lyckas inte heller fullt ut visa att de holländska riktlinjerna är så 

tänjbara så att det skulle innebära ett sluttande plan, möjligtvis skulle de behöva tydligöras för 

att undvika missförstånd gällande mentalt och existentiellt lidande. Keowns slutsats att 

legalisering av eutanasi innebär ett sluttande plan såväl empiriskt – riktlinjerna kommer att 

glida mot att bli allt mer tillåtande för vad som anses vara skäl för eutanasi, såväl som logiskt 

– eutanasi med samtycke leder till eutanasi utan samtycke – är felaktig. De nederländska 

studierna visar att riktlinjerna inte blivit mer tillåtande, snarare tvärtom. Inte heller visar de att 

legalisering av frivillig eutanasi per automatik inneburit ofrivillig eutanasi.  

4.3 Torbjörn Tännsjös argument för eutanasi 

Tännsjö som menar att eutanasi bör legaliseras granskar de argument mot eutanasi som 

förekommer i debatten och försöker visa varför de inte är hållbara. Han börjar med det han 

kallar det principiella argumentet vilket han menar stödjer sig på värdeprincipen livets 

helighet/okränkbarhet (som han benämner som livets helgd i sin bok).
29

 Han menar att de allra 

flesta som har denna livssyn som moralisk värdegrund tolkar den inkonsekvent och att den 

egentligen inte haft något inflytande på vår lagstiftning (svenska). Som exempel tar han att vi 

har en lag som tillåter abort fram till artonde graviditetsveckan och dessutom godtar både 

självmord och hjälp till självmord. Han menar alltså att det inte finns någon anledning att låta 

denna moraluppfattning vara avgörande i eutanasifrågan.
30
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Efter det principiella argumentet går han till tre konsekvensetiska argument som han kallar de 

pragmatiska argumenten som är vanligt förekommande bland motståndare av eutanasi: (1) om 

vi inför eutanasi kommer vi inte att utveckla den palliativa vården, (2) genom att legalisera 

eutanasi kommer vi hamna i ett sluttande plan som gör att vi hamnar i ett läge där vi 

godtyckligt dödar människor (3) införande av eutanasi kommer göra att svårt sjuka som vill 

leva vidare, känner press från närstående eller samhälle att välja eutanasi så de inte blir en 

börda för dessa.
31

 Vi ska nu se hur Tännsjö svarar på dessa argument och därmed anser sig 

visa att de inte är hållbara. 

Gällande det första argumentet- införande av eutanasi kommer medföra att vi inte 

utvecklar den palliativa vården-granskar han detta genom att använda sig av två olika 

patientgrupper inom den palliativa vården. Här börjar Tännsjö med att granska den grupp som 

bor på sjukhem eller andra typer av eget boende som får stöd av palliativ hemsjukvård och 

gör en jämförelse med studier från länder som har legaliserat eutanasi. Dessa studier visar att 

patienter på dessa typer av boende är lågt representerade bland de som begär och får eutanasi. 

Den grupp som befinner sig på hospice är vanligtvis medelålders och yngre patienter som 

lider av sjukdomar som t.ex. cancer, KOL och ASL och denna grupp hör rimligen till de som 

kommer att begära eutanasi om det legaliserades. Även om dessa skulle vara fler än i den 

förra gruppen skulle det ändå bara röra sig om ett fåtal.  Detta betyder inte att det rent 

kvantitativt skulle innebära någon skillnad. Det skulle fortfarande vara ett stort behov av 

platser inom den palliativa vården. Ur ett kvalitativt perspektiv menar Tännsjö att den 

palliativa vården skulle vinna på att införa eutanasi som en normal terminal praxis och påvisar 

att den palliativa vårdens mål att varken förlänga eller förkorta livet och menar att det är 

paternalistiskt tänkande. Här borde man skifta till ett nytt humanare tankesätt som ger 

patienten rätten att både förkorta och förlänga livet. Här skulle den palliativa vården utmanas 

att utvecklas.
32

 

Gällande det andra argumentet – det sluttande planet- menar Tännsjö att det är rimligt att 

skilja mellan de olika varianter där det uppstår. För det första kan det ses som att kriterierna 

som finns angivna i lagstiftningen kommer att liberaliseras när väl det första steget är taget. 

För det andra kommer tolkningen av kriterierna bli allt slarvigare och därmed blir avsteg från 

dessa allt vanligare. För det tredje kan det innebära en oro när många fler kommer att välja 

eutanasi. Här menar Tännsjö gällande den första varianten (liberalisering av riktlinjer) att det 

                                                           
31

 T, Tännsjö, Döden är förhandlingsbar, Liber AB 2009, s.129 
32

 T, Tännsjö, Döden är förhandlingsbar, Liber AB 2009, s.130-2 



24 
 

inte finns något stöd för att detta skulle ske per automatik om eutanasi legaliserades. Snarare 

visar studier från Nederländerna på motsatsen, och han hänvisar till fallet Brongersma där 

riktlinjerna skärptes efter den rättsliga process som det fallet ledde till. Att riktlinjerna skulle 

tolkas allt slarvigare enligt den andra varianten av argumentet och därmed leda till missbruk 

av dessa finns inget stöd för. Det finns två anledningar till detta. För det första kommer 

rimligen alla dödsfall dokumenteras på ett mer grannlaga sätt än vad som nu sker. För det 

andra visar studierna från Nederländerna att det s.k. barmhärtighetsdödandet (eutanasi utan 

samtycke från patienten) har minskat efter legaliseringen av eutanasi. Här tar han också upp 

argumentet att om vi godtar eutanasi på begäran från patienten måste vi också godta det utan 

patienters samtycke (när patienten inte kan förmedla sin vilja)
33

. Detta argument är inte på 

något sätt tvingande men det är synpunkt som är värd att beaktas, eftersom tanken med detta 

argument är att om läkaren säger ja ur ett perspektiv av svårt lidande, så spelar det ingen roll 

med patientens samtycke, Här kan det behövas en diskussion om man ska ha ett ombud som 

för patientens talan. Enligt Keown så innebär det att om man accepterar eutanasi för båda 

grupper måste man också anse att vem som helst som önskar ska få eutanasi, även om det 

bara är av livsleda. Tännsjö bemöter detta med att detta scenario inte är reellt. Man kan forma 

riktlinjerna så att det krävs både terminal sjukdom och en autonom begäran. Han går sedan 

vidare med Keowns argument att de nederländska studierna visar att det faktiskt inte går att 

legalisera eutanasi och sedan ha kontroll över det. Här menar Tännsjö att Keowns resonemang 

inte är hållbart eftersom han bl.a. anser att utebliven behandling vid permanent vegetativt 

tillstånd är en variant av eutanasi. Enligt den tredje varianten av sluttande planet-argumentet 

mot eutanasi, att det skulle skapa oro om allt fler valde att sluta sitt liv på detta sätt, kanske 

t.o.m. att det skulle bli det normala sättet att dö på är inte Tännsjö säker på att det är något att 

frukta, snarare att välkomna. Det är dock inte troligt att det skulle bli en sådan utveckling, det 

visar de nederländska studierna. Där kan man se en viss fluktuation, men tendensen är snarare 

minskande än ökande.
34

 

Gällande det tredje argumentet – eutanasi som ett hot mot den som vill leva vidare – är ett 

argument som vi inte kan finna svar på i de nederländska studierna, då det är alldeles för 

subtilt att bedömas på detta sätt. Det är inte en omöjlig situation att man skulle uppleva sig 

som en börda för sina anhöriga men samtidigt ändå har en önskan att leva vidare. Tännsjö 

menar då här att i det fallet är det inte självklart att vi bör välja att leva vidare. Det finns 
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många tillfällen i livet då vi bör göra uppoffringar för andra. En förälder som t.ex. i 

dödsskräck klamrar sig fast vid livet kan få till följd av att hon orsakar sina barn lidande och 

skrämmande minnen. Han menar alltså att det är ett rimligt skäl att ansöka om eutanasi för att 

inte bli en börda för sina anhöriga. Det finns också möjliga fall där den sjuke väljer eutanasi 

trots att livet skulle kunnat vara innehållsrikt ett tag till, kanske p.g.a. av att anhöriga önskar 

livet av mig för ekonomisk vinning. Detta är givetvis inte moraliskt försvarbart. Men det går 

inte att utesluta att detta skulle kunna inträffa i enstaka fall. Alla mänskliga praxis kan 

missbrukas, så också eutanasi, men det är inte skäl nog att förbjuda eutanasi för alla bara för 

att vissa inte kan hantera det. Det torde också tillhöra sällsynta fall, då människan tycks ha 

primitiva överlevnadsinstinkter även i de fall livet upplevs som en börda. Den yttersta formen 

av detta argument är att samhället kommer påverka människor att välja eutanasi för att spara 

på vårdkostnader. Tanken är befängd menar Tännsjö, då kostnaden i så fall skulle bli 

obetydlig. Detta argument skulle i så fall även kunna gälla för det som förekommer normalt 

inom vården i form av t.ex. utebliven behandling och sedering i syfte att påskynda döden. En 

viktig fråga här är hur många människor som i laglig form är utsatta för detta är tillfrågade? 

Snarare är det dessa former av passiv dödshjälp som är lättare att missbruka. Att legalisera 

eutanasi i Sverige skulle innebära två saker, dels skulle vi få bättre dokumentation av hur vi 

dör, dels skulle det bli mindre vanligt med passiv dödshjälp utan att ha tillfrågats.
35

 

Sammanfattning: Tännsjö menar att det är motsägelsefullt att vi låter den moraliska 

värdegrunden om livets helgd styra eutanasifrågan. Han granskar sedan de vanligaste 

argumenten mot eutanasi och gällande den palliativa vården anser han att den inte skulle 

utarmas av en legalisering av eutanasi, snarare skulle den utvecklas. Gällande sluttande planet 

-argumentet anser han att de nederländska studierna visar att det inte finns något som tyder på 

att vi skulle hamna i en okontrollerbar situation om vi legaliserade eutanasi, tvärtom skulle vi 

få mer kontroll över hur människor i vårt land dör. Att vissa människor skulle välja eutanasi 

mot sin vilja är inte i vissa fall moraliskt fel och hänvisar till att det ibland finns moraliska 

skäl till att inte ligga sina anhöriga till last.   

4.4 Analys av Tännsjös argument 

I det principiella argumentet menar Tännsjö att det är motsägelsefullt att livets helgd får 

hindra legalisering av eutanasi, då den inte påverkar lagstiftning gällande självmord och abort. 

Här instämmer jag, lagen är hycklande i detta fall. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det 
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inte är så länge sedan abort och självmord ansågs kriminellt, m.a.o. livets helgd har historiskt 

sett haft stor påverkan på vår lagstiftning.  

Gällande den palliativa vården menar han att den skulle utvecklas till det bättre om 

eutanasi legaliserades. Han har här alltså den rakt motsatta uppfattningen gentemot Keown 

som menar att legalisering av eutanasi skulle innebära att den palliativa vården inte skulle 

utvecklas. Själv är jag av meningen att den palliativa vården kommer att utvecklas oavsett 

legalisering av eutanasi eller inte. Att lindra lidande är en grundläggande drivkraft hos oss 

människor. I samband med den tekniska utvecklingens framfart kommer vi troligtvis bli allt 

skickligare på det. Däremot instämmer jag med Tännsjö att den palliativa vårdens syfte, som 

är att varken förkorta eller förlänga livet är, motsägelsefullt och paternalistiskt. Här borde jag 

som individ själv få avgöra om jag vill förkorta eller förlänga mitt liv och det är också därför 

jag anser att eutanasi borde vara ett komplement till den palliativa vården. Som jag har visat i 

denna uppsats finns det dessutom fall där ingen lindring finns att tillgå och det borde då vara 

min rätt att få eutanasi för att slippa lida. 

Tännsjös argumentation mot sluttande planet anser jag vara hållbar. De nederländska 

studierna visar ingen tendens till att riktlinjerna skulle liberalisera gentemot att allt fler 

tillstånd skulle kunna ligga till grund för eutanasi. Jag anser också, liksom Tännsjö, att 

legalisering av eutanasi sannolikt skulle leda till att dödsfall skulle dokumenteras mer 

noggrant och det i sin tur skulle medföra att vi kan känna oss tryggare som medborgare. Han 

diskutetar även farhågan för att eutanasi skulle komma att bli den ”normala formen” att dö 

och menar att det är osannolikt, men om det mot all förmodan skulle bli så, är det inget vi ska 

frukta, tvärtom det är något vi ska välkomna. Här framför han enligt mig, ett viktigt argument 

gällande eutanasi. Att möta döden så snabbt och smärtfritt som möjligt torde ligga i alla 

levande varelsers intresse. Det är tyvärr relativt få av oss som kommer att på naturlig väg få 

en snabb och smärtfri död. Många av oss kommer att behöva palliativ vård i slutet av livet och 

en del av oss kommer precis som Mona Britton få en mycket plågsam döendeprocess. Att veta 

att det fanns möjlighet att snabbt få ett slut på lidandet med hjälp av eutanasi skulle enligt min 

uppfattning leda till mindre oro i samhället. 

Gällande argumentet att eutanasi skulle upplevas som ett hot mot de svårt sjuka människor 

som vill leva vidare anser Tännsjö att det finns altruistiska skäl att välja eutanasi för att inte 

bli en börda för anhöriga. Detta argument finner jag moraliskt förkastligt då jag anser att 

ingen annan människa har rätt att inkräkta på mina egna önskemål gällande såväl död som 
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 Även om mina anhöriga skulle plågas av att se mig lida anser jag att detta inte är skäl 

nog för att efterfråga eutanasi. Dessutom skulle jag som anhörig förmodligen plågas av dåligt 

samvete (vilket också är en form av lidande) om jag fick veta att t.ex. en av mina föräldrar 

valt eutanasi för att skona mig från att uppleva deras lidande. Det skulle också skapa en 

otrygghet i samhället om man förväntas att dö för andras skull. Det måste vara den sjukes 

lidande som ligger till grund för ett beslut om eutanasi, aldrig någon annans lidande. 

Sammanfattning: Gällande det principiella argumentet anser jag att Tännsjö visar att 

kopplingen mellan livets helgd och lagstiftningen är inkonsekvent. Det är dock viktigt att se 

det ur ett historiskt perspektiv, där kopplingen mellan livets helgd och juridik varit mer 

konsevent längre tillbaks i tiden. Han visar också tydligt att sluttande planet-argumentet inte 

är hållbart i eutanasifrågan. Detta gör han genom att hänvisa till de nederländska studierna 

som snarare visar på en strängare hållning gällande godkännande av eutanasiförfrågningar, än 

en liberalisering av riktlinjerna. Jag motsätter mig dock hans argument för att eutanasi av 

altruistiska skäl kan vara moraliskt försvarbart då jag anser att ingen annan människas lidande 

än den sjukes lidande ska ha betydelse vid ansökan och godkännande av eutanasi. Det skulle 

även skapa en oro i samhället om vi förväntades att dö för andras skull.    

       

5. Slutsats 

Analysen av Keowns argument att vi kommer att hamna i ett sluttande plan om vi legaliserar 

eutanasi är inte hållbart vare sig empiriskt eller logiskt. De nederlänska studierna han hänvisar 

till visar ingen tendens till att riktlinjerna skulle bli allt mer tillåtande för vad som skulle 

kunna vara orsak för eutanasi (empiriska argumentet). Snarare har de blivit strängare efter 

fallet Brongersma. Inte heller visar de att frivillig eutanasi skulle per automatik leda till 

ofrivillig eutanasi (logiska argumentet). Han hänvisar här till fall som skulle kunna härledas 

till doktrinen av dubbel effekt som är fullt lagligt och vanligt förekommande inom den 

palliativa vården. Han menar också att människor i utsatta positioner skulle känna sig manade 

att välja eutanasi p.g.a. av att antingen den palliativa vården är undermålig eller att de känner 

sig som en börda för anhöriga eller samhället. Den belgiska studien visar att så är inte fallet. 

De flesta som ansöker om eutanasi gör inte detta av brist på tillgång av kvalitativ palliativ 

vård och är dessutom yngre än sextiofem år. I Tännsjös argument för legalisering av eutanasi 
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 Se min egen position gällande hur man värderar livet på s.8 i denna uppsats 
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tar han bl.a. upp sluttande planet- argumentet och visar att det inte är hållbart med hänvisning 

till de nederländska studierna. Han tolkar antalet fall av eutanasi i dessa på ett helt annat sätt 

en Keown, beroende på hur han definierar eutanasi jämfört med honom. Han menar (liksom 

jag själv) att dödsfall som skulle kunna härledas till doktrinen av dubbel effekt inte ska räknas 

som eutanasi. Han menar också att vi i samhället inte behöver känna oss hotade av om 

möjligheten till eutanasi fanns. Tvärtom skulle det öka tryggheten då vi skulle få en bättre 

dokumentation av hur vi dör och dessutom känna trygghet i att vi kan få en snabb och smärtfri 

död om vi skulle drabbas av en obotlig sjukdom som medför svårt lidande. Dessa argument 

stödjer jag till fullo, framför allt att vi skulle känna oss tryggare med vetskapen att vi kan få 

en snabb och smärtfri väg ut från ett outhärdligt lidande. Han menar också att välja eutanasi 

av skälet att vi i vissa fall känner oss som en börda för anhöriga inte alltid är moraliskt 

felaktigt. Detta argument menar jag är motsägelsefullt ur en trygghetsaspekt. Om vi skulle 

känna oss manade att dö för andras skull skulle det leda till en större otrygghet i samhället. 

Jag har också i denna uppsats granskat palliativ vård för att undersöka om den är tillräckligt 

effektiv på att lindra svåra plågor, såväl fysiskt som psykiskt. Här har jag funnit att trots att 

den i de flesta fall är effektiv så finns det fall där ingen lindring finns att tillgå, åtminstone inte 

i tillräcklig utstäckning. Vi har alltså i vårt land människor som dör under mycket svårt 

lidande. Som exempel på detta har jag använt mig av fallet Mona Britton. Härmed anser jag 

mig ha visat att eutanasi behövs som ett komplement till den palliativa vården. De argument 

som framförs av motståndare av eutanasi (i detta fall Keown) är inte hållbara då man granskar 

dessa i förhållande till studier från både Nederländerna och Belgien där man har legaliserat 

eutanasi.  
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