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FÖRORD 
 
Denna rapport är resultatet av en teoretisk genomgång av idén om ansvar för sin 
hälsa. Idén har blivit aktuell som grund för prioriteringar och ransoneringar 
inom hälso- och sjukvården. Den har manifesterats i en ansvarsprincip som 
presenterats i en tidigare rapport från PrioriteringsCentrum ”Vårdens alltför 
svåra val? Kartläggning av prioriteringsarbete och analys av riksdagens 
principer och riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården.” 
(PrioriteringsCentrum 2007) I den rapporten presenteras principen som en av 
flera etiska principer som skall vägleda beslut om prioriteringar och 
ransoneringar. Där diskuteras dock inte de teoretiska förutsättningarna för att 
formulera en sådan princip utan endast villkoren för dess tillämpning inom 
hälso- och sjukvården.  
 
I föreliggande rapport genomför Elisabeth Furberg dels en teoretisk genomgång 
av bl a begreppet ansvar samt grunderna för att tillskriva någon ansvar för sin 
hälsa, och dels en diskussion av ansvarsprincipens roll inom hälso- och 
sjukvården. Rapporten kan läsas som ett fristående resonemang om grunderna 
för att tillskriva ansvar för sin hälsa, men den kan också läsas som ett 
fördjupande komplement till den tidigare rapporten.  
 
 
Linköping maj 2007 
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SAMMANFATTNING 
 
Att låta individuellt ansvar för sin egen hälsa påverka hälso- och sjukvårdens 
prioriteringar är ett förslag som är välkänt och ofta diskuterat i 
prioriteringsdebatten, men också ett förslag som sällan får bifall. Varken i Norge 
eller i Sverige ansåg prioriteringsutredningarna att en ansvarsprincip vore 
lämplig i prioriteringssammanhang och hittills har förslaget om en 
ansvarsprincip inte realiserats. 
 
En anledning både till frågans fortsatta aktualitet och till utredningarnas 
tveksamhet är troligtvis dess bredd och komplexitet. En princip som den ovan 
föreslagna måste förstås i relation till redan existerande moraliska värderingar 
och uppfattningar, och frågan om en ansvarsprincip berör många olika 
värderingar och uppfattningar både när det gäller personligt ansvar och vilken 
roll detta ansvar bör ha inom hälso- och sjukvården. Syftet med föreliggande 
rapport är att belysa några av de problem (och möjligheter) som idén om en 
ansvarsprincip ställer oss inför. 
 
Det finns många olika typer av ansvar men jag menar att det ansvar vi rimligen 
tillskriver vissa personer för deras (dåliga) hälsotillstånd främst handlar om 
dessa personers onödigt stora risktagande med sin hälsa. Det vi vänder oss emot 
både när det gäller extremsportaren, rökaren eller en person som reser utomlands 
utan att ta de rekommenderade vaccinationerna (för att nämna några exempel) är 
att de alla tar risker med sin hälsa. Risktagande kan delas upp i direkta risker och 
kumulativa risker. Handlande som utgör en direkt risk är sådant som utgör en 
risk vid varje tillfälle handlingen utförs. Kumulativ risk är sådant handlande som 
sammantaget utgör en hälsorisk, men som inte nödvändigtvis är en risk vid det 
enskilda handlandet.   
 
Enligt psykologerna Shaver och Drown (Shaver, Drown 1986) tillskriver vi 
individer ansvar (och klander) efter att ha gjort en bedömning av fem olika 
variabler. Dessa variabler är orsakande, kännedom om sina handlingars 
konsekvenser, avsiktlighet, frivillighet och det moraliskt felaktiga i handlingen 
som man utfört. Trots att orsakande spelar viss roll när vi tillskriver ansvar 
verkar orsakande (i snäv bemärkelse) varken vara en nödvändig eller tillräcklig 
förutsättning för tillskrivande av ansvar. Om det ansvar man har för sin 
hälsa/ohälsa innebär just att man inte bör ta alltför stora risker med sin hälsa 
verkar orsakssambanden spela en än mindre roll. Detta skulle förklara varför vi 
till exempel anser att en skadad bergsklättrare till viss del kan vara ansvarig för 
sin skada trots att han eller hon inte har orsakat den i någon strikt bemärkelse. 
Däremot är det viktigt för tillskrivande av ansvar att individen faktiskt kände till 
vilka risker hans eller hennes handlande innebar.  
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Medan en bergsklättrare troligtvis känner till de risker han eller hon tar är det 
kanske inte självklart att en rökare för några decennier sedan kände till de 
hälsorisker rökning innebär. 
 
En skillnad mellan kumulativa risker och direkta risker är att man i en 
bemärkelse kan säga att de senare är avsedda till högre grad. När det gäller 
ansvar i förhållande till just ohälsa är det tydligt att avsikten med handlingen 
eller vanan sällan är skada eller sjukdom. När det gäller de direkta riskerna kan 
man emellertid tänka sig att de möjliga negativa konsekvenserna under normala 
omständigheter tas i beräknande till högre grad vilket i sin tur kan förstås som en 
högre grad av avsiktlighet. Det kumulativa risktagandet, å andra sidan, är 
troligtvis avsiktligt till lägre grad eftersom riskerna här ofta ligger längre fram i 
tiden och inte har en lika tydlig koppling till beteendet. 
 
När det gäller frivillighet och avsaknad av tvång verkar det faktum att det ofta är 
vanor eller beroende som ligger till grund för det kumulativa risktagandet tala 
för att det finns en viss skillnad i vårt tillskrivande av ansvar även här, men 
frågan hur stort tvång olika beroenden eller de faktorer som gör att vi 
grundlägger vissa vanor är svår att besvara. Dessutom kan man tänka sig att 
även de personer som tar direkta risker påverkas av behov av andra kemiska 
substanser som t ex adrenalin. Vad som är en ursäktande grad av tvång i 
förhållande till en ansvarsprincip borde dock inte vara annorlunda än den grad 
av tvång vi anser frånta en person ansvar i andra sammanhang som till exempel 
inom rättssystemet.  
 
I relation till en ansvarsprincip verkar Shaver och Drowns femte variabel 
rimligast att förstå som ett ansvar att inte i onödan utnyttja hälso- och 
sjukvårdens resurser eftersom andra personer kan ha ett större behov av dessa. 
Detta är kanske också den främsta anledningen att ta en ansvarsprincip i 
beaktande vid fördelning av resurser. 
 
Ett av de huvudsakliga problemen med en ansvarsprincip i allmänhet och ansvar 
för hälsa i termer av risk i synnerhet är att det är svårt att dra en gräns för vilken 
typ av risker en ansvarsprincip ska tillämpas på. Vi tar alla risker med vår hälsa 
och frågan är hur man på ett rimligt sätt ska kunna avgöra vilken typ av risker 
som är för stora. Vid en sådan bedömning löper man stor risk att valet av 
grupper en ansvarsprincip skulle kunna tillämpas på är redan utsatta grupper 
eller patientgrupper ur en lägre socioekonomisk samhällsklass. Detta är i 
synnerhet ett problem om hälsa ses som en av de resurser många av oss anser att 
samhället bör fördela rättvist. Vidare måste man vara uppmärksam på andra 
tillämpningsproblem som till exempel vem som ska göra bedömningen av den 
enskilde individens ansvar för sitt hälsotillstånd och om denna bedömning 
främst ska göras på vissa typer av patientgrupper eller på individen. 
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Om man trots detta problem skulle lägga en ansvarsprincip till den etiska 
plattformen återstår problemen med ansvarsprincipens relation till de övriga 
principerna i den etiska plattformen. Här finns emellertid också en möjlighet. En 
ansvarsprincip och dess påverkan på resursfördelningen inom hälso- och 
sjukvården skulle kunna begränsas genom just dess relation till exempel 
människovärdesprincipen eller behovs- eller solidaritetsprincipen. Vidare kan 
man tänka sig att en ansvarsprincip (tillsammans med andra principer) kunde 
vara en riktlinje för vad som ska ingå i det offentliga åtagandet.              
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1. INLEDNING 
 
 
1.1 Bakgrund 

 
I regeringens proposition 1996/97:60 ”Prioriteringar inom hälso- och 
sjukvården” (Socialdepartementet 1996/97) liksom i Prioriteringsutredningens 
slutbetänkande ”Vårdens svåra val”, SOU 1995:5 (Socialdepartementet 1995) 
presenteras tre etiska principer: människovärdesprincipen, behovs- 
solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen. Dessa principer utgör 
den så kallade etiska plattformen som ska ligga till grund för de prioriteringar 
som måste göras inom svensk hälso- och sjukvård.  
 
Människovärdesprincipen innebär i korthet att prioriteringar inte får göras med 
hänsyn till personliga egenskaper som till exempel ålder, hudfärg eller kön. 
Behovs-solidaritetsprincipen föreskriver att det främst är individens behov som 
bör ligga till grund för hälso -och sjukvårdens prioriteringar samt att individer 
med större behov ska gå före individer med mindre behov. 
Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att vid val mellan åtgärder för en och 
samma sjukdom bör en rimlig relation mellan kostnader och effekt eftersträvas.  
 
Principerna är rangordnade i den ordning som de presenterats. Utredningen 
diskuterar också andra principer och grunder för prioriteringsbeslut som t ex 
nyttoprincipen, hänsyn till ålder och självförvållad sjukdom eller skada. Dessa 
principer och grunder tillbakavisas med argumentet att att ta hänsyn till dem vid 
prioriteringsbeslut skulle strida mot människovärdesprincipen. I denna rapport 
som berör ansvar för sin hälsa kommer frågan om hänsyn till självförvållad 
sjukdom eller skada att stå i fokus.  

 
Både den svenska och den norska prioriteringsutredningen tar avstånd ifrån 
hänsyn till självförvållad skada eller sjukdom vid prioriteringsbeslut inom hälso- 
och sjukvården. Flera skäl anges för detta, bl a att kunskapen om orsakssamband 
när det gäller så kallade livsstilssjukdomar är osäker samt att många människors 
val och handlingar påverkas av ärftliga faktorer och har en komplex bakgrund 
(Socialdepartementet 1995). Skälen är praktiska till sin natur och framförandet 
av dem innebär inte ett avståndstagande från idén om att människor har ansvar 
för sina handlingar, t ex avseende risker för ohälsa. Dessutom uppmuntrar den 
svenska utredningen att ta till vara möjligheten till egenvård. Diskussionen om 
självförvållad sjukdom eller skada samt uppmuntran till egenvård implicerar en 
tanke om ansvar för sin hälsa respektive vård. Ytterligare en princip – 
ansvarsprincipen – skulle därför kunna ligga till grund för hälso- och 
sjukvårdens prioriteringar.  
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Denna möjliga fjärde princip kan ha sin grund i idén att människor antas ha ett 
visst ansvar för sin egen hälsa. Tillämpning av principen skulle kunna medföra 
att rätten till vård i viss mån är avhängig av ett sådant individuellt 
ansvarstagande. Detta innebär i praktiken att individer som själva anses vara 
ansvariga för sin ohälsa skulle kunna rangordnas lägre inför ett 
prioriteringsbeslut1.  

 
Trots att Prioriteringsutredningen är tydligt negativ till personligt ansvar som en 
av grunderna för prioriteringar inom hälso- och sjukvården medges att detta är 
en fråga som är välkänd och ofta diskuterad inom prioriteringsdebatten 
(Socialdepartementet 1995). Detta är föga förvånande. Människor anses trots allt 
ofta ha ett ansvar för sina egna val och handlingar och detta är rimligen en följd 
av att vi anser att varje myndig person är en självbestämmande och autonom 
individ som genom sina val och handlingar har möjlighet att (i vissa fall) själva 
påverka sin egen hälsa. Inom andra institutioner i samhället som till exempel 
rättsväsendet är det tydligt att man utgår från att vi ansvarar för de handlingar vi 
utför. Tillämpas samma sätt att se på individens ansvar inom vårdsektorn är det 
därför inte vid en första anblick orimligt att en person som kan klandras för sitt 
eget hälsotillstånd placeras längre ner i en rangordning inför ett 
prioriteringsbeslut.  

 
En ansvarsprincip skulle vid en första anblick kunna tillämpas på vitt skilda 
typer av patienter eller patientgrupper. Grupper som kan nämnas är till exempel 
rökare som har utvecklat någon typ av lungsjukdom, personer som har skadat 
sig då de ägnat sig åt riskfyllda extremsporter, personer som behöver sjukvård 
på grund av misslyckad (kosmetisk) plastikkirurgi eller personer som medvetet 
har ignorerat rådande föreskrifter när det gäller vaccinationer vid utlandsresor 
och som därför har ådragit sig någon typ av sjukdom m fl. Att en person eller 
patientgrupp skulle hamna längre ner i en rangordning kan också innebära 
många olika saker, allt från en längre väntetid (tidsransonering) till att personen 
får bekosta sin egen sjukvård (bortval) genom till exempel privata försäkringar 
(för flera former av ransoneringar se Liss 2004). Jag tror att de flesta människor 
anser att någon eller några av de ovan nämnda typerna av grupper skulle kunna 
komma ifråga för en ansvarsprincip och detta i synnerhet om ransoneringen inte 
med nödvändighet måste innebära bortval. Nedan kommer jag att använda olika 
exempel för att illustrera skillnader och likheter mellan tänkbara typer av 
grupper men det bör noteras att mina enskilda exempel bara bör förstås som just 
exempel på denna typ av grupp, inte som specifika grupper jag anser vara mer 
lämpliga än andra för en eventuell tillämpning av en ansvarsprincip. 
 
                                           
1 En ansvarsprincip skulle också, som nämnt, kunna ha betydelsen att man prioriterar behandlingssätt som 
innebär att individen har ansvar för sin vård. I föreliggande rapport avses emellertid inte denna typ av ansvar 
utan snarare det ansvar en individ kan tänkas tilldelas för sitt nuvarande hälsotillstånd. 
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1.2 Syfte och disposition 
 
I en rapport från PrioriteringsCentrum ”Vårdens alltför svåra val? Kartläggning 
av prioriteringsarbete och analys av riksdagens principer och riktlinjer för 
prioriteringar i hälso- och sjukvården.”(PrioriteringsCentrums rapport 2007:2, 
hädanefter benämnes denna PrioriteringsCentrum 2007) föreslås tillämpning av 
en ansvarsprincip. I rapporten förekommer inga teoretiska analyser av grunderna 
för en ansvarsprincip utan mer om tillämpningen av en sådan inom hälso- och 
sjukvården. Föreliggande rapport är främst en normativ-teoretisk undersökning. 
Trots att det finns mycket - och viktig- kunskap att hämta i empirin är det också 
av största vikt att undersöka de normativa grundvalarna för en eventuell 
ansvarsprincip. Enligt Rothstein (Rothstein 1994) måste varje förändring i hur vi 
väljer att fördela samhällets resurser förstås i relation till dessa förändringars 
normativa grundvalar. Att göra dessa grundvalar explicita och att undersöka hur 
de stämmer överens med samhällets, eller i detta fall hälso- och sjukvårdens, 
redan existerande moraliska värderingar är ett viktigt led i detta arbete. Utan att 
se förändringar i sitt normativa sammanhang kan vi, enligt Rothstein, inte heller 
förstå dem i sin helhet. 

 
Frågan om hur en ansvarsprincip stämmer överens med samhällets eller hälso- 
och sjukvårdens moraliska värderingar är en mycket komplex fråga och kanske 
kan man misstänka att just ämnets komplexitet har bidragit till att frågan om en 
ansvarsprincip ofta anses vara högst kontroversiell. Varken det faktum att en 
fråga är komplex eller kontroversiell gör den emellertid ointressant – snarare 
tvärt om – och det verkar finnas goda skäl att försöka undersöka vari 
svårigheterna med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården  
ligger och huruvida de kan övervinnas eller inte.  
 
På grund av frågans komplexitet kan denna rapport heller inte göra några 
anspråk på att utreda alla aspekter vare sig av individens ansvar för sin hälsa 
eller av en ansvarsprincips roll inom hälso- och sjukvården. Inte heller kommer 
jag inom ramen för denna rapport kunna föreslå några väl genomtänkta 
lösningar på eventuella svårigheter. Mitt syfte är snarare att identifiera och 
belysa några av de teoretiska och praktiska problem som en ansvarsprincip 
ställer oss inför. Vart och ett av dessa problem behöver emellertid undersökas 
ytterligare för att man på goda grunder ska kunna förkasta eller anamma en 
ansvarsprincip som prioriteringsgrund inom svensk hälso- och sjukvård. 
Föreliggande rapport ses därför rimligast som en introduktion till det mycket 
breda fält av frågor som förslaget om en ansvarsprincip ställer oss inför.  

 
För att diskutera ansvaret för den egna hälsan ur olika aspekter har jag även 
använt några exempel där individen genom direkt eller kumulativt risktagande 
äventyrar sin hälsa. Jag är medveten om att detta är en förenkling.  
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Möjligheten att bibehålla hälsan och risken att drabbas av sjukdom är en 
sammansatt väv av biologiska förutsättningar, livsstil samt sociala och 
miljömässiga livsvillkor. Hur en ansvarsprincip ska diskuteras och under vilka 
former ansvaret för den egna hälsan kan utkrävas i relation till dessa kunskaper 
bör bli föremål för en fördjupad studie 
 
Inledningsvis kommer jag att diskutera individens ansvar för sin hälsa. Bland 
annat kommer jag att utreda vad vi menar med ansvar och hur just hälsa/ohälsa 
förhåller sig till de villkor som vi annars anser behöver vara uppfyllda för att vi 
ska kunna tilldela någon ansvar. Sedan kommer jag att undersöka 
ansvarsprincipens roll inom hälso- och sjukvården. Vilka argument finns för att 
införa en ansvarsprincip och vilka möjligheter och problem skulle en sådan 
princip kunna föra med sig? Hur skulle den kunna tillämpas och vilken relation 
skulle denna princip ha till de andra principerna i den etiska plattformen?   
 
 
2. VAD MENAR VI MED ANSVAR? 

 
I PrioriteringsCentrums rapport ”Vårdens alltför svåra val?” 
(PrioriteringsCentrum 2007) förstås begreppet ansvar i termer av skyldigheter. 
En person som har ansvar för något har också skyldigheter gentemot detta något. 
Ett exempel som omnämns är att en sjukvårdare som har ansvar för sin patient 
också har skyldigheter gentemot denna. Detta är en definition som stämmer 
överens med vårt sätt att använda språket i många fall, vi har ofta ett ansvar att 
handla så att vi uppfyller våra förpliktelser. Ansvarsbegreppet verkar emellertid 
inte till fullo kunna definieras i termer av skyldigheter. I somliga fall verkar man 
kunna tilldelas ansvar (om än inte klander) för handlingar som inte har med 
skyldigheter att göra. Jag verkar till exempel kunna sägas vara ansvarig för att 
det står ett glas vatten på mitt skrivbord (eftersom det är jag som har ställt det 
där) utan att detta i sin tur är förknippat med några moraliska, juridiska eller 
andra skyldigheter. Ansvar verkar här användas som synonymt med orsak. 
Eftersom vi i denna rapport inte enbart är intresserade av den rena orsaken till 
hälsa eller ohälsa utan även de moraliska aspekterna kommer begreppet ansvar 
att förstås i termer av skyldigheter.  

 



5 

Det finns också många olika typer av ansvar. Till exempel kan en person vara 
ansvarig i kraft av de roller han eller hon har i samhället (en typ av roll som kan 
innebära visst ansvar är yrkesroller, men roller kan också vara en viss relation 
till andra, som till exempel relationen mellan föräldrar och barn) men en person 
är också ansvarig för det han eller hon gör i kraft av att man är en person som 
förstår konsekvenserna av sitt handlande.2 Denna typ av ansvar kan kallas vårt 
moraliska ansvar.  
 
Det ansvar vi har i kraft av till exempel våra yrkesroller är ofta mer formellt än 
det ansvar vi har i kraft av att vi är personer, detta främst i bemärkelsen att det är 
förhållandevis tydligt vilket ansvaret är och vilka sanktioner som finns om en 
person inte lever upp till det som förväntas av honom eller henne. Denna typ av 
ansvar kan vi ofta också frivilligt åta oss eller välja att undvika. Vårt moraliska 
ansvar, å andra sidan, kan vi inte undvika eller avsäga oss och var gränserna för 
detta ansvar går är inte alls lika tydligt som det ansvar vi har i vår yrkesroll. Det 
finns dock ingen skarp gräns varken mellan formella ansvar och icke-formella 
ansvar eller mellan de ansvar man har i kraft av en viss roll och det moraliska 
ansvaret. Många av de ansvar som idag är relativt formella har troligtvis sitt 
ursprung i ett mer icke-formellt och moraliskt ansvar. Ett exempel på detta är det 
formella ansvar föräldrar har för sina barn.   
 
Den norska filosofen Per Ariansen använder terminologin ansvarshavaren för 
personen som har ett ansvar, ansvarsställare om den person eller instans som 
man är ansvarig inför och ansvarsobjekt om det man är ansvarig för. (Kjellström 
2005) I exemplet ovan är det alltså föräldern som är ansvarshavaren och barnet 
(eller barnets hälsa, välstånd etc) som är ansvarsobjektet. Ansvarsställaren kan 
vara flera olika personer eller instanser, t ex en myndighet. 
 
Det är tydligt att om man menar att en person (ansvarshavaren) har ansvar för 
något (ansvarsobjektet) så har man också någon slags idé om hur ansvaret ska 
tas eller hur personen ska handla för att leva upp till sina skyldigheter. Detta är 
naturligtvis extra viktigt när det finns formella sanktioner knutna till ansvaret 
eftersom man då måste kunna göra en bedömning av huruvida ansvarstagaren 
kan klandras eller inte. Ansvarsställaren måste således ha en bild av vad det 
innebär för ansvarshavaren att ha tagit eller inte tagit sitt ansvar. När vi till 
exempel säger att en förälder har ansvar för sina barn innebär detta också att vi 
har en uppfattning om hur föräldrar bör sköta sina barn. Det finns alltså en 
normativ komponent i att ställa någon till svars eller att klandra någon.  
Idén om ansvar för sina handlingar kan preciseras med avseende på 
ansvarsobjektet – t ex ansvar för sin hälsa eller ansvar för sin vård. Det som är 
aktuellt i denna rapport är i första hand ansvar för sin hälsa.  
                                           
2 Eftersom det ofta är svårt att skilja på en handling och samma handlings konsekvenser gör jag ingen skillnad 
mellan ansvar för sina handlingar och ansvar för sina handlingars konsekvenser. Se Bennett ( Bennett 1995).  
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Att ålägga en person att visst ansvar för sin egen framtida vård är något annat än 
att låta klander ligga till grund för prioriteringar inom hälso -och sjukvården. 
Det råder heller ingen tvekan om att det är den andra av de två (att låta klander 
spela roll för hälso- och sjukvårdens resursfördelning) som är det mer 
kontroversiella förslaget av de två. Det finns redan en stor grupp patienter som 
kan och förväntas ta ansvaret för sin egen vård (t ex diabetiker som själva 
ansvarar för att ta sina insulinsprutor) och samhället lägger förhållandevis stora 
resurser på att genom informationskampanjer försöka få människor att ta ett 
ansvar för sin framtida hälsa till exempel genom att äta rätt. Inte heller är det 
särskilt kontroversiellt att avstå från att behandla en patient om han eller hon 
inte kan lova att ändra sitt framtida (dåliga) beteende, i alla fall om detta är vad 
som krävs för att behandlingen i det långa loppet ska göra någon nytta.  

 
En viktig fråga att ta ställning till när vi ska tillämpa principen om ansvar för sin 
hälsa är när vi kan/bör tillskriva någon ansvar (och klander) för något som redan 
inträffat? Psykologerna Shaver och Drown hävdar i en artikel från 1986 att man 
tydligt bör skilja mellan att ha orsakat något, att vara ansvarig för något och att 
klandras för något. Vidare kan tillskrivandet av ansvar, enligt Shaver och 
Drown, betraktas som en funktion av fem dimensioner. Den första dimensionen 
består av till vilken grad en person har orsakat eller aktivt bidragit till en viss 
händelse. Den andra är i vilken mån personen kunde förutse konsekvenserna av 
sitt handlande. Den tredje har med handlingens avsiktlighet att göra. Den fjärde 
tar hänsyn till graden av fri vilja och framför allt om handlingen utfördes utan 
yttre tvång och den femte har att göra med hur (moraliskt) dålig handlingen 
anses vara. Detta flerdimensionella sätt att se på ansvar leder också till att en 
person ibland kan vara ansvarig till högre eller lägre grad, något som ofta verkar 
stämma väl överens med våra intuitioner. Klander tillskriver vi någon efter att 
ansvarsställaren har gjort en bedömning av de olika dimensionerna av ansvar 
och om det inte finns tillräckliga förmildrande omständigheter eller ursäkter. 
(Shaver, Drown 1986) 

 
Shaver och Drowns analys gäller framför allt det ansvar en person kan tilldelas 
efter en händelse med negativa konsekvenser eller då ett missnöje med en viss 
situation har uppdagats. Just denna tilldelning av ansvar (eller, om man så vill, 
bedömning av ansvarsgraden) är högst relevant om man vill lägga en 
ansvarsprincip till de principer som styr prioriteringen inom hälso- och 
sjukvården.  

 
Nedan kommer jag att undersöka hur Shaver och Drowns variabler förhåller sig 
till just ansvaret vi kan tänkas ha för vår hälsa/ohälsa. Men innan dess kommer 
jag att föreslå att detta ansvar snarare bör ses som ett ansvar att inte handla så att 
man tar alltför stora risker.  
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3. ETT ANSVAR ATT INTE TA RISKER MED SIN HÄLSA 
 
En princip om ansvar för sin hälsa kan ges olika utformning. I 
PrioriteringsCentrums rapport (PrioriteringsCentrum 2007) finner vi följande 
formulering: ”Om P:s hälsotillstånd är en följd av att P medvetet har tagit 
onödiga risker med sin hälsa bör P ges en lägre rangordning än den person som 
inte tagit onödiga risker”. En bedömning av ansvarsgraden verkar vara 
underförstådd redan i antagandet att vissa personer eller patientgrupper är mer 
aktuella än andra när det gäller tillämpningen av en ansvarsprincip. I 
prioriteringsutredningens slutbetänkande (Socialdepartementet 1995) nämns 
självförvållade skador och livsstilssjukdomar. Som exempel på självförvållade 
skador nämner utredningen skador efter självmordsförsök och olycksfall vid 
riskfyllda fritidsaktiviteter. Livsstilssjukdomar å andra sidan exemplifieras av 
sjukdomar som följer av överkonsumtion av alkohol eller andra droger, 
tobaksrökning eller överkonsumtion av mat eller andra osunda levnadsvanor.  

 
En ansvarsprincip skulle kunna tillämpas på båda dessa grupper eller typer av 
skador/sjukdomar men gränsen mellan så kallade livsstilssjukdomar och 
självförvållade skador är inte helt klar. Man kan till exempel tänka sig att både 
tatueringar och extremsportande är del av en livsstil och att skador i samband 
med dessa aktiviteter därför också delvis kan sägas bero på ett invant och 
långvarigt beteendemönster. Livsstilssjukdomar kan alltså förstås som 
sjukdomar eller skador vars orsak till största del är en eller flera levnadsvanor.  
Skillnaden mellan så kallade livsstilssjukdomar och självförvållade skador 
skulle kunna göras tydligare om man talar om ansvar för sin hälsa i termer av 
risk. Min bedömning är att våra intuitioner kring personers ansvar i förhållande 
till sin egen hälsa bättre kan göras reda för om vi förstår detta ansvar som ett 
ansvar att inte i onödan riskera sin hälsa. Det vi kan invända mot både hos 
rökaren, bergsklättraren och en person som åker utomlands utan att ta de 
lämpliga vaccinationerna är att vederbörande tar en risk med sin hälsa. Vi kan 
emellertid identifiera två olika typer av riskfyllt handlande: direkt riskfyllt 
handlande och handlande som utgör kumulativ risk. Direkt riskfyllda handlingar 
är handlingar som utsätter personen som utför dem för en direkt hälsofara. Goda 
exempel på riskfyllda handlingar är att klättra i berg, ge sig av på expeditioner 
på nordpolen, men också att varje dag ta bilen till jobbet eller att gå hem från 
krogen en fredagskväll. Graden av risk varierar naturligtvis mellan dessa 
exempel, men inte desto mindre innebär de en viss (direkt) risk.  

 
Den andra typen av handlingar, som jag kallar handlingar som utgör en 
kumulativ risk, är ett handlande som ger konsekvenser som i längden kan utgöra 
en hälsorisk/fara. Typiska exempel är förstås att äta ohälsosam mat eller att ha 
en, över tid, överdriven alkoholkonsumtion.  
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Varje enskild måltid eller varje enskild öl utgör inte i sig någon stor risk men 
tillsammans med annan ohälsosam mat eller med mer alkohol bidrar den till en 
risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdom eller leverskador.  
 
Det bör också påpekas att en och samma handling kan vara en direkt risk och en 
kumulativ risk samtidigt. Att ge sig ut i löparspåret varje kväll kan innebära en 
kumulativ risk för förslitningsskador men varje runda utgör också en (direkt) 
risk för överfall. Denna uppdelning av olika typer av risktagande stämmer 
emellertid i viss mån överens med det som jag tidigare kallat självförvållade 
skador och livsstilsjukdomar. Den kumulativa risken leder ofta till vad man 
kallar livsstilssjukdomar medan den direkta risken ofta leder till vad man skulle 
kalla självförvållade skador.  

 
Förutom bedömningen att våra intuitioner stämmer väl överens med tanken på 
ansvar för vår hälsa/ohälsa som ett ansvar att inte riskera sin hälsa finns även 
andra fördelar med att tala om ansvar för hälsa/ohälsa i termer av risk. För det 
första är distinktionen mellan de olika typerna av risktagande en tydligare 
distinktion är den tidigare föreslagna. Det är med andra ord betydligt lättare att 
avgöra vilken typ av risk ett visst beteende har medfört än att avgöra huruvida 
beteendet är del av vad man kallar en livsstil. Frågor av typen hur många gånger 
man behöver klättrat i berg för att detta ska kunna sägas vara en del av ens 
livsstil behöver alltså inte besvaras. Den huvudsakliga risken en bergsklättrare 
utsätter sig för är en direkt risk och detta oavsett om han eller hon bestiger berg 
flera gånger om året eller bara en gång i livet. 
 
Det finns emellertid även vissa nackdelar med att tala om ansvar för sin hälsa i 
termer av risk. En möjlig sådan är att risktagande ibland medför sjukdom eller 
skada och ibland inte medför någon sjukdom eller skada. Ska det risktagande 
som inte medför någon sjukdom eller skada också ligga till grund för 
prioriteringsbeslut? Ska en person som till exempel rökt hela livet men inte 
drabbats av några lungproblem nedprioriteras då han eller hon fått en skada som 
inte kan sättas i relation till rökningen? Svaret på denna fråga skulle intuitivt 
vara att patienten i detta fall bör prioriteras på samma sätt som andra patienter  
(d v s utan lägre rangordning), men det återstår naturligtvis att argumentera 
varför risktagande inte bör vara grund för prioriteringsbeslut i sådana fall.  
 
Att tala om ansvar för vår hälsa/ohälsa i termer av risk har också, som vi ska se, 
vissa implikationer när det gäller Shaver och Drowns variabler för tilldelande av 
ansvar. Till exempel verkar variablerna för kunskap om handlingens 
konsekvenser och grad av avsiktlighet möjliggöra att distinktionen mellan den 
kumulativa och den direkta risken får större betydelse när det gäller tilldelandet 
av ansvar.  
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Nedan kommer jag att titta närmare på Shaver och Drowns variabler i 
förhållande till ansvar för hälsa/ohälsa då detta ansvar förstås som ett ansvar att 
inte ta alltför stora (medvetna) risker med sin hälsa.  
 
 
4. ANSVARETS FEM VARIABLER 
 
Det är helt klart att en patient inte alltid kan tillskrivas ett ansvar för sin egen 
ohälsa. Vi anser att det finns en skillnad mellan till exempel en patient som 
behöver plastikkirurgi på grund av en medfödd missbildning och en patient som 
behöver samma typ av kosmetisk kirurgi på grund av en tidigare misslyckad 
skönhetsoperation. En medfödd missbildning kan en person inte tillskrivas något 
ansvar för men ett visst ansvar vill vi gärna tillskriva en person som frivilligt 
lagt sig under kniven för att förbättra sitt (redan förhållandevis goda) utseende. 
Vad är det då egentligen som ligger till grund för vårt tillskrivande av ansvar?  
Samtliga av Shaver och Drowns variabler är omdiskuterade i den filosofiska 
litteraturen och min framställning här kommer inte ha möjlighet att göra 
frågorna rättvisa. Trots detta tänker jag presentera några av sätten att se på dessa 
termer (orsakande, avsiktlighet, frivillighet och tvång) och om möjligt försöka 
ställa dem i relation till just en individs egen hälsa. 
 
 
4.1 Orsakande 

 
Vi tycks ofta göra bedömningen att en person som själv har orsakat sina skador 
eller sin sjukdom också är ansvarig för sina handlingars konsekvenser. Detta på 
samma sätt som vi i allmänhet bedömer en person ansvarig för sättet han eller 
hon handlar också när det gäller annat än hälsa eller ohälsa. Trots detta finns det 
anledning att närmare undersöka vilken roll en persons orsakande av sin 
sjukdom eller skada har i förhållande till ansvar. Är orsakande en tillräcklig eller 
ens nödvändig förutsättning för ansvar när det gäller hälsa/ohälsa? 
 
Som Shaver och Drown (Shaver, Drown 1986) påpekar i sin artikel tycks det 
inte vara så enkelt att tillskrivande av ansvar alltid följer med orsakande. En 
orsakskedja är vanligtvis en förklaring till varför någonting inträffar medan 
frågan om ansvar, som vi sett, enligt Shaver och Drowns analys, snarare är en 
gradfråga och något vi tillskriver individer efter att ha tagit flera variabler i 
betänkande.  
 
Att orsaka något kan förstås som att handla så att man sätter igång en 
orsakskedja eller att man på något annat sätt bidrar till ett visst händelseförlopp.  
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En vanlig förklaring av en orsak är att en händelse/handling A är orsak till en 
annan händelse B om (1) A föregår B i tiden, och (2) händelser av typ A alltid 
följs av händelser av typ B, givet vissa bestämda yttre betingelser, C (Föllesdal, 
Wallöe, Elster 1990). Detta är emellertid inte det enda sättet att förstå orsakande. 
En annan, vidare, tolkning är att en orsak (A) är något utan vilket händelsen (B) 
aldrig hade inträffat.3 Detta sätt att se på orsakande erkänner till exempel en 
agents underlåtelse som orsak. Detta verkar vara rimligt inom medicinens 
område då vi gärna skulle säga att en person som medvetet underlåtit att ta sin 
medicin därmed har orsakat sin stroke, men detta vida orsaksbegrepp för också 
med sig att vi kan sägas orsaka mer än vad vi vanligtvis anser oss ha orsakat. I 
enlighet med den vida definitionen har en person alltså orsakat alla tillstånd som 
han eller hon medvetet underlåtit att påverka. Till exempel innebär detta att jag 
kan sägas ha orsakat att flera barn har dött av svält i Afrika eftersom jag har 
underlåtit att skicka pengar som hade kunnat rädda dem. Hur orsak bäst 
definieras är emellertid en diskussion som inte ryms inom ramen för 
föreliggande rapport. Jag kommer nedan att resonera utifrån den första, snävare, 
definitionen.  
 
En anledning att ifrågasätta orsakande som en nödvändig förutsättning för 
tilldelande av ansvar (eller att välja det ”vida” orsaksbegreppet) är helt enkelt att 
vi ibland tillskriver personer ett ansvar trots att de inte själva knappast kan sägas 
vara orsaken till det de tillskrivs ansvar för. En förälder kan till exempel tilldelas 
ansvar för sina barns ohälsa trots att han eller hon inte (i snäv bemärkelse) har 
orsakat barnets insjuknande eller skada. Detta ansvar kan till exempel bero på 
underlåtelse att skydda barnet eller underlåtelse att se till att det får lämplig vård.  
 
Även när det gäller tillämpningen av en ansvarsprincip och de grupper av 
personer som rimligtvis skulle kunna sägas vara ansvariga för sitt nuvarande 
hälsotillstånd tycks tonvikt på just orsakande gå emot våra intuitioner. I många 
av de fall där vi skulle vilja tillskriva någon ansvaret för sin skada är det i själva 
verket så att dessa personer inte har orsakat sin skada. En kvinna som råkar illa 
ut under en plastikoperation kan knappast sägas ha orsakat sina bekymmer 
(orsaken ligger snarare hos en oskicklig kirurg, felaktiga instrument eller andra 
faktorer). En person som åker utomlands och som väljer att inte vaccinera sig 
handlar visserligen oförsiktigt, men kan heller inte sägas ha orsakat sin sjukdom 
(även om han eller hon kanske kunde ha förhindrat sitt insjuknande).  
 
När det gäller andra typer av skador eller sjukdomar är det lättare att visa på ett 
orsakssamband. En rökare kan kanske inte sägas ha orsakat sin lungsjukdom i 
någon strikt bemärkelse men rökningen skulle kunna sägas vara en bidragande 
orsak till att hon eller han utvecklar en lungsjukdom av något slag.  

                                           
3 Per Erik Liss har gjort mig uppmärksam på denna tolkning. 



11 

Likaså kan till exempel ett liv med dåliga kostvanor vara bidragande orsak till 
att utveckla andra typer av sjukdomar. Det är dock viktigt att påpeka att det i 
dessa fall också finns andra faktorer (till exempel biologiska förutsättningar eller 
miljömässiga faktorer) som kan utgöra en minst lika stor orsak och som inte 
direkt kan påverkas av individens eget handlande. Sammantaget verkar dock 
individens grad av bidragande till orsaksförloppet vara större när det gäller de så 
kallade livsstilssjukdomarna (som ju har en viss vana som bidragande orsak) än 
när det gäller den typ av självförvållade skador som till exempel 
extremsportande kan leda till.4  
 
Enligt resonemanget ovan är orsakande alltså inte en nödvändig förutsättning för 
ansvar. I vissa fall tillskriver vi personer ansvar utan att det finns ett 
orsakssamband mellan handling och utfall (liksom i fallet med föräldrars ansvar 
för sina barn hälsa). Orsakande är heller inte en tillräcklig förutsättning för 
ansvar. Vi kan knappast tilldelas ansvar för allt som vi orsakar, i synnerhet inte 
för konsekvenser av våra handlingar som inte var avsedda och som det dessutom 
inte fanns någon rimlig möjlighet för oss att känna till. Som 
prioriteringsutredningen påpekar verkar det orimligt att tilldela någon ansvar för 
sin lungsjukdom om vederbörande inte rimligen kunde känna till vilka risker 
rökningen medförde. (Socialdepartementet 1995) 
 
Om man dessutom som jag har föreslagit talar om det ansvar vi har för vår egen 
hälsa som ett ansvar att inte utsätta sig själv för alltför stora hälsorisker verkar 
orsakande betyda än mindre för tillskrivandet av ansvar. Oavsett vad som är den 
korrekta orsaksförklaringen till varför en plastikoperation misslyckades är det 
helt klart att kvinnan i exemplet ovan har tagit en viss risk med sin hälsa. 
Detsamma gäller en extremsportare som skadats på grund av något fel i 
utrustningen eller liknande. Även en rökare eller en person som har ett 
alkoholberoende tar en risk och rimligen är det i huvudsak detta risktagande som 
gör att vi kan tilldela personer ansvar för sin hälsa/ohälsa snarare än eventuella 
orsakssamband. Orsakssamband kan emellertid istället spela en viss roll i 
förhållande till Shaver och Drowns variabel som handlar om individens 
kännedom om sina handlingars konsekvenser. För att kunna undvika att ta risker 
med sin hälsa måste man ju utan tvekan ha viss kännedom om vad som utgör en 
sådan risk. 
 
 

                                           
4 Detta medan andra typer av så kallade självförvållade skador, som till exempel skador efter självmordsförsök, 
har en tydlig orsak i individens egna handlingar.  
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4.2 Kännedom om sina handlingars konsekvenser 
 
Att ha haft kännedom om sina handlingars konsekvenser verkar kanske vid en 
första anblick vara en nödvändighet för att en person ska kunna tillskrivas 
ansvar för sin hälsa/ohälsa. Som prioriteringsutredningen mycket riktigt påpekar 
skulle det vara svårt att tillskriva en person ansvar för sin lungsjukdom om 
orsakssambandet mellan rökning och denna lungsjukdom inte vore fastställt 
eller om individen själv inte hade någon möjlighet att ha kunskap om detta 
samband. Således kan man säga att en allmän kännedom om orsakssamband 
spelar viss roll när det gäller vår kunskap om följderna av våra egna handlingar 
eller vanor. Dock är det så att inte heller sambandet mellan kunskap om 
konsekvenser och ansvar för sin hälsa är helt oproblematiskt. 
 
Det finns framför allt två problem med tanken om kännedom om sina 
handlingars konsekvenser. Det ena problemet är ett allmänt kunskapsteoretiskt 
problem; nämligen att vi sällan eller aldrig har full kunskap om våra handlingars 
konsekvenser. Detta beror till viss del på att våra handlingar inte alltid får de 
effekter, och sällan bara de effekter, som vi har tänkt oss eller förutsett. Om 
man dessutom tar i beaktande att våra handlingar har konsekvenser som sträcker 
sig oändligt långt in i framtiden kan man tänka sig att den kunskap vi måste ha 
för att tillskrivas ansvar för våra handlingar är relativt liten. Kanske är den 
kunskap vi behöver ha haft för att tilldelas ansvar till och med begränsad till 
kännedom av de ”dåliga” konsekvenser man faktiskt tilldelas ansvar och kanske 
klandras för.  
 
Det andra problemet är att personer också kan ha ett ansvar att faktiskt ta vissa 
konsekvenser av sitt handlande i beaktande innan han eller hon handlar. Vi 
verkar inte alltid acceptera ursäkten att en person inte kände till att hans eller 
hennes handlande skulle få vissa konsekvenser. En rökare i Sverige idag kan 
knappast utan något särskilt skäl ursäktas för att man inte känner till att rökning 
kan orsaka lungsjukdomar. Det verkar alltså finnas någon uppfattning om vad 
personer i vårat samhälle borde känna till, och kanske är det just denna typ av 
kunskap om konsekvenser som avses när man talar om kännedom om 
konsekvenser av sitt eget handlande.  
 
Vill vi formulera ansvaret vi har för vår hälsa i risktermer gäller dessutom någon 
typ av försiktighetsprincip. Detta innebär att en individ utan att vara helt säker 
på vilka konsekvenser hans eller hennes handlande kan få måste ta möjliga 
konsekvenser i beaktande. Trots att en person inte med säkerhet kan känna till 
(och kanske inte heller rimligen kan förväntas känna till) de exakta 
konsekvenserna av att till exempel dricka vatten ur en stillastående vattenpöl 
verkar vi ha någon idé om att ansvaret för vår egen hälsa också innebär att vi 
inte bör ta denna typ av risker.  
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För att rimligen kunna tillskrivas ansvar för att ha insjuknat (efter att ha handlat 
på ett visst sätt) måste vi alltså ha haft kännedom om att vårt handlande kunde 
medföra vissa dåliga konsekvenser, men längre än så verkar inte vår kännedom 
om handlingens faktiska konsekvenser behöva sträcka sig. 
 
 
4.3 Avsiktlighet 
 
Det finns naturligtvis grupper inom hälso- och sjukvården som direkt avser att 
skada sig själva med sina handlingar. Människor som försöker begå självmord, 
svälter sig eller har någon annan typ av destruktivt beteende har dock ofta 
psykiska problem vilket gör att de inte är aktuella för en ansvarsprincip5. När det 
gäller de fall som ofta diskuteras i samband med en ansvarsprincip är ofta 
intentionen en helt annan än den att skada sig eller bli sjuk. En rökare röker inte 
med avsikten att utveckla en lungsjukdom utan snarare med avsikten att avnjuta 
en cigarett, en bergsklättrare klättrar inte i berg med avsikten att falla och skada 
sig, utan snarare med avsikten att få uppleva naturen eller leva ett friluftsliv etc. 
 
Även om man bortser från den direkta avsikten att skada sig själv finns det två 
möjliga sätt förstå en handlings (grad av) avsiktlighet. Det första är helt enkelt 
att det individen har gjort (som i sin tur på något sätt har påverkat dennes 
hälsotillstånd) måste ha varit en handling med vilken individen har avsett 
någonting. Att till exempel snubbla eller bli knuffad så att man skadar sig är 
exempel på ofrivilliga rörelser som inte är handlingar just därför att det inte 
finns någon avsikt hos individen som snubblar eller blir knuffad. Snubblandet 
kan mycket väl orsaka skadan, men finns det ingen intention bakom en sådan 
ofrivillig rörelse bedömer vi sällan personen i fråga ansvarig för 
konsekvenserna.6  
 
Detta sätt att förstå en handlings avsiktlighet i relation till ansvar är alltså att det 
vi kan tillskrivas ansvar för måste vara en handling. Ett sådant sätt att se på 
graden av avsiktlighet verkar emellertid inte vara vad Shaver och Drown syftar 
på eftersom en handlings avsiktlighet (förstådd på det här sättet) måste förstås 
som en nödvändig förutsättning för ansvar. En handlings avsiktlighet verkar i 
den här tappningen inte heller vara en fråga om grader som Shaver och Drown 
föreslår.  
                                           
5 Samma typ av destruktiva beteende kan naturligtvis även ligga bakom sjukdomar eller diagnoser som jag har 
valt att använda som exempel (t ex fetma eller alkoholberoende). När jag använder dessa exempel avser jag, om 
inget annat anges, emellertid inte personer som har som avsikt att skada sig själva eller som har psykiska 
problem, utan i övrigt friska personer som på andra grunder har valt ett beteende som utgör en hälsorisk. 
Personer som handlar självdestruktivt på grund av psykiska problem anses vanligtvis inte uppfylla Shaver och 
Drowns fjärde variabel som rör frivillighet och avsaknad av tvång. 
6 Det kan vara intressant att nämna att t ex extremsportare ofta kan råka illa ut på detta sätt (d v s genom en 
oavsiktlig rörelse), men eftersom jag antar att det dessa personer kan klandras för är att de medvetet och med 
avsikt tar en stor risk kan de fortfarande hållas ansvariga för sin skada.  
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Antingen handlar en person avsiktligt eller också har vi inte att göra med en 
handling alls utan snarare med en oavsiktlig rörelse och den senare kan vi 
knappast tilldelas något ansvar för. 
 
Det andra sättet att se på avsiktlighetens roll i hur vi tilldelar någon ansvar är 
förstås till vilken grad handlingen syftade till det som vi anser är den dåliga 
konsekvensen. När det gäller annat som vi kan tilldelas ansvar för, till exempel 
om vi skadar någon annan, verkar avsiktlighet i den här bemärkelsen spela stor 
roll. Graden av ansvar, och kanske framför allt huruvida vi klandrar en person 
eller inte, varierar ju stort beroende på om personen ifråga handlade med 
avsikten att skada någon annan eller med en annan avsikt där skadan var en 
oförutsedd (eller förutsedd men oavsiktlig) konsekvens.  
 
Som jag redan nämnt är det dock sällan en i övrigt frisk person avser skada eller 
sjukdom med sina handlingar eller sitt beteendemönster. Förutom de avsedda 
konsekvenserna har en handling ofta både oförutsedda och förutsedda men ej 
avsedda konsekvenser. Som jag tidigare argumenterat verkar de oförutsedda 
konsekvenserna inte spela någon stor roll för vårt tillskrivande av ansvar och 
inte heller kan dessa konsekvenser spela roll för graden av avsiktlighet. Däremot 
verkar förutsedda men ej avsedda konsekvenser spela stor roll när det gäller 
ansvar för vår hälsa/ohälsa och också, som vi ska se, för ett beteendes grad av 
avsiktlighet.   
 
Enligt filosofen Bentham (Mackie 1977) kan man kalla de förutsedda men ej 
avsedda konsekvenserna för indirekt avsedda konsekvenser. Detta innebär alltså 
att en person faktiskt har tagit de förutsedda men ej avsedda konsekvenserna i 
beaktande när han eller hon har handlat. Mackie påpekar dock att sidoeffekter 
inte alltid är indirekt avsedda eftersom de inte alltid tas med i beräkningen. 
Impulsiva handlingar eller handlingar som i hög grad påverkas av ilska eller 
rädsla har oftast inte sitt ursprung i den typ av beräknande som gör sidoeffekter 
indirekt avsedda. I dessa fall kan individen alltså mycket väl känna till (en del 
av) konsekvenserna av sitt handlande, men trots detta misslyckas med att ta dem 
i beräkning (eller att ge dem den vikt de förtjänar). 
 
Trots detta skulle man i enlighet med Benthams terminologi alltså kunna hävda 
att även en handlings sidoeffekter kan vara mer eller mindre- men indirekt –
avsedda.  Känner man till sin handlings konsekvenser och tar dem i beräknande 
när man handlar kan man alltså säga att handlingen har en hög grad av 
intentionalitet eller avsiktlighet. Detta medan impulsiva handlingar eller 
handlingar som i hög grad påverkas av ilska eller rädsla sällan har denna höga 
grad av avsiktlighet.  
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Medan de grupper som skulle kunna komma på fråga för en nedprioritering i 
enlighet med en ansvarsprincip alltså sällan har som sin avsikt att insjukna eller 
skada sig själva, verkar frågan om indirekt avsedda konsekvenser i synnerhet 
tillämpbart på ansvaret vi kan tilldelas för vår egen ohälsa. Dessutom verkar det 
finnas en möjlig skillnad här mellan det vi kallar kumulativt risktagande och 
direkt risktagande.  
 
Det verkar vara ett högst troligt antagande att människor som har en vana inte 
vid varje tillfälle de handlar beaktar de sidoeffekter detta beteende kan ha. 
Många rökare eller överviktiga personer känner nog till att det finns negativa 
konsekvenser med att röka eller att sitta stilla för mycket, men varje gång de 
handlar på ett sätt som kan ha denna typ av konsekvenser tar de inte dessa risker 
med i beräkningen. I enlighet med Benthams terminologi skulle detta alltså göra 
handlingen mindre avsiktlig. Det faktum att effekterna på hälsan är osäkra (det 
är inte alla som röker som utvecklar en lungsjukdom) och ofta ligger långt fram i 
tiden bidrar också till att handlingarna är avsiktliga till en lägre grad. Direkta 
risker, å andra sidan, har vanligtvis en högre grad av avsiktlighet eftersom risken 
att skadas eller insjukna ligger närmare i tiden. En person som utför en handling 
som inte är del av en vana kan antagligen förväntas överväga effekterna av 
denna handling till större grad och kan därför också sägas handla med större 
grad av avsiktlighet. Undantaget är naturligtvis väldigt impulsiva beslut där inte 
heller direkta risker alltid tas i beräknande. 
 
Problemet med detta sätt att se på avsiktlighet och ansvar liknar det problem 
som finns med kännedom om handlingens konsekvenser. Liksom vi såg att en 
person i vissa fall kan klandras för att han eller hon inte känner till vissa 
konsekvenser av sina handlingar (nämligen de konsekvenser som man borde 
känna till), kan en person naturligtvis också klandras för att hon eller han inte tar 
vissa konsekvenser av sitt handlande under övervägande innan han eller hon 
handlar (nämligen de konsekvenser som man borde ta i beaktande). Att inte ta i 
övervägande att min alkoholkonsumtion kan leda till hälsoproblem eller att inte 
ta i övervägande att jag kan bli påkörd då jag rusar ut i gatan för att hinna med 
bussen kan i sig vara att inte ta sitt ansvar – oavsett om det samtidigt implicerar 
en låg grad av avsiktlighet. 
 
 
4.4 Frivillighet och avsaknad av yttre tvång 
 
Det finns många faktorer som skulle kunna sägas inverka på en handlings 
frivillighet. Som jag nämnt tidigare verkar det till exempel vara en inskränkning 
på en handlings frivillighet att inte ha kunna välja annorlunda och på så sätt ha 
kunnat påverka utfallet.  
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För att avgränsa den annars väldigt omfattande diskussionen kring handlingars 
frivillighet kommer jag här att försöka begränsa mig till den typ av tvång som 
skulle kunna spela en roll just när det gäller patienter inom hälso- och 
sjukvården som skulle kunna falla under en ansvarsprincip. 
 
Shaver och Drown menar att det framförallt är avsaknaden av yttre tvång (till 
skillnad från inre tvång) som är av störst vikt då vi tilldelar någon ansvar. Yttre 
tvång kan tänkas se ut på många olika sätt. Hot om våld är ett exempel på yttre 
tvång. När det gäller föreliggande diskussion är det dock viktigt att inte begränsa 
sig till en diskussion om grader av yttre tvång eftersom så kallat inre tvång i 
många fall verkar vara mer relevant i förhållande till en ansvarsprincip. Som 
exempel kan man nämna beroende som skulle kunna tänkas utgöra en grad av 
tvång så som alkoholberoende, drogberoende eller sockerberoende. I dessa fall 
är det tydligt att graden av frivillighet är begränsad av beroendet.  
 
Ovan nämnda exempel räknas samtliga rimligen till så kallat kumulativt 
risktagande, men även direkta typer av risktagande skulle kunna påverkas av ett 
inre tvång. En extremidrottare skulle till exempel kunna påverkas till en hög 
grad av den adrenalinkick som detta beteende ger honom eller henne, och suget 
efter nya adrenalinkickar skulle kunna utgöra en viss grad av inre tvång. Det är 
alltså inte bara de sjukdomar där vi vet att de till väsentlig del orsakas av 
levnadsvanor (rökning, alkoholkonsumtion, ohälsosam kost eller bristfällig 
motion) som skulle kunna sägas ha en låg grad av frivillighet, utan detta gäller 
även skador som är resultatet av ett direkt risktagande.  
 
När det gäller yttre tvång så kan till exempel grupptryck när man är ung (att till 
exempel börja röka) eller kravet på att utföra vissa arbetsuppgifter för att få 
behålla sitt jobb och sin försörjning vara goda exempel på hur dessa kan påverka 
grupper vi eventuellt skulle vilja tilldela ansvar för sin ohälsa. Ytterligare 
begränsningar i handlingsfrihet som kanske bör nämnas är den påverkan vi 
ständigt utsätts för från olika intressenter i samhället. Annonser som 
rekommenderar oss att konsumera produkter som skulle kunna innebära stora 
kumulativa hälsorisker kanske inte utgör ett tvång utan snarare manipulation, 
men de påverkar vanligtvis våra levnadsvanor. 
 
Eftersom det väldigt ofta verkar finnas någon typ av tvång eller påverkan när vi 
handlar är det kanske viktigt att påpeka att tvång, liksom medvetenhet om 
konsekvenserna och avsiktlighet, i förhållande till ansvar är just en fråga om 
grader. Frågan vi bör ställa oss är alltså vilken grad av tvång som är tillräcklig 
för att en person inte ska behöva hållas ansvarig för sina handlingar. Denna 
fråga är dock alltför omfattande för att diskuteras i någon större utsträckning 
här, men detta är en fråga som gäller ansvar generellt sett och inte bara när det 
gäller ansvar för vår hälsa/ohälsa.  
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Detta innebär att om vi vid en viss grad av tvång trots allt bedömer en person 
ansvarig för sina handlingar (till exempel vid brott), så verkar det vara rimligt att 
samma bedömningsgrund tillämpas när det gäller handlingar som påverkar hans 
eller hennes egen hälsa - i alla fall om det inte finns något gott skäl att i det 
specifika fallet göra en annorlunda bedömning. Den grad av tvång som innebär 
att vi inte tillskriver en person ansvar för sina handlingar måste emellertid också 
ställas i relation till övriga variabler som tillsammans påverkar vår 
ansvarstilldelning; det vill säga uppskattningen av det moraliskt felaktiga, 
möjlighet att ha kunna påverka situationen till det bättre, kunskap om möjliga 
konsekvenser och handlingens grad av avsiktlighet. 
 
 
4.5 Det moraliskt felaktiga i att handla så att man försakar sin goda 
hälsa 
 
Att säga att en person till viss del är ansvarig för sin egen hälsa innebär inte bara 
att en person (till viss del) kan påverka sitt eget hälsotillstånd, det finns också en 
normativ komponent i detta påstående; nämligen att hälsa är något vi faktiskt 
bör handla så att vi upprätthåller. I Ariansens termer innebär detta att vi har en 
föreställning eller idé om hur ansvarshavaren bör förhålla sig till 
ansvarsobjektet, i det här fallet sin egen hälsa. Shaver och Drown beskriver sin 
femte variabel för tillskrivandet av ansvar som en uppskattning av det moraliskt 
felaktiga i det som personen har gjort, i det här fallet att inte lyckats upprätthålla 
sin hälsa. Vad är då, egentligen, det moraliskt felaktiga med att låta sig insjukna 
eller handla så att man skadar sig själv när man själv hade kunnat förhindra det? 
 
Tre olika tankegångar kring det moraliskt felaktiga att leva så att man riskerar 
sin hälsa skulle kunna ligga till grund för en ansvarsprincip inom hälso- och 
sjukvården. Den första utgår huvudsakligen från det faktum att vi är människor 
och att vi som människor har värdighet. Denna värdighet ger oss skäl att inte 
behandla andra personer hur som helst, och inte heller oss själva. Den andra 
tankegången skulle kunna härledas ur synen på hälsa som något av stort värde, 
något som vi alla bör eftersträva. Den tredje och, kommer jag att argumentera, i 
det här fallet den rimligaste tankegången utgår från ett moraliskt ansvar 
gentemot våra medmänniskor. Denna tredje tankegång utgör också ett argument 
för att individers eget ansvar för sin hälsa skulle kunna spela en roll för 
fördelningen av hälso- och sjukvårdens vilket diskuteras längre fram.   
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4.5.1 Respekten för personer 
En grundläggande tanke inom moralfilosofin är respekten för personer. Denna 
innebär helt kort att personer har vissa specifika egenskaper (förmågan att tänka, 
att välja, att se sig själv som en och samma över tid etc) och att dessa 
egenskaper ligger till grund för en särskild typ av moralisk respekt. Denna 
respekt är, för att använda den tyska filosofen Immanuel Kants (1724-1804) 
begrepp, riktad mot en persons värdighet. Det som skiljer denna tradition från 
många andra är att en person enligt Kant kan handla så att han eller hon kränker 
sin egen värdighet. (Velleman 1999) Kant menar i Vellemans tolkning att en 
person genom att begå självmord för att t ex undslippa lidande kränker sin egen 
värdighet. Därför är denna handling också moraliskt klandervärd, även om den 
faktiskt är den handling som ligger i personens bästa intresse.  
 
Den teoretiska utgångspunkten för detta resonemang är att en persons intressen 
inte kan spela någon roll i vårt moraliska tänkande om inte personen i sig spelar 
roll eller har ett visst värde i sig. Men andra ord är den vikt man lägger vid en 
individs intresse avhängigt den vikt man lägger vid personen själv. Trots att 
Velleman främst belyser denna, förhållandevis kontroversiella, del av Kants 
kategoriska imperativ för att argumentera mot eutanasi så menar han också att 
samma förhållande gäller handlingar som man vet kan förkorta ens liv men som 
man ändå föredrar. Att till exempel röka och därmed riskera att förkorta sitt liv 
för att man föredrar det välbefinnande som rökningen ger, är att ignorera den 
värdighet som är inneboende hos en själv som person. Man skulle alltså kunna 
hävda att en person faktiskt har ett moraliskt ansvar att upprätthålla sin egen 
hälsa. Att inte göra detta kan ses som att kränka sin egen persons värdighet på 
samma sätt som det är att kränka sin egen persons värdighet att begå självmord.  
 
4.5.2 Hälsa som något eftersträvansvärt  
Det andra sättet att se på det moraliskt felaktiga i att inte se efter sin hälsa till 
den mån man kan är helt enkelt att se hälsa som något av värde. Hälsa kan 
antingen ses som något av finalt värde, det vill säga något som är av värde i sig 
självt eller som något av instrumentellt värde. Ett instrumentellt värde är något 
som är av värde för att det möjliggör något annat som är ett finalt eller ett 
instrumentellt värde. Hälsa skulle till exempel kunna ses som ett instrumentellt 
värde för att det möjliggör förverkligandet av individuella livsplaner eller för att 
det är en nödvändig förutsättning för välbefinnande eller lycka. Anser man att 
hälsa är ett finalt värde menar man att hälsa är något värdefullt oavsett vad 
denna hälsa i sin tur leder eller kan leda till.  
 
För att hälsa som värde ska få normativ kraft kombineras den rimligen med 
någon typ av konsekvensetik som säger att vi bör handla så att vi maximerar det 
som är av värde.  
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Detta innebär emellertid inte att det är just vår egen hälsa vi bör sträva efter att 
maximera (även om en konsekvensetisk teori kanske skulle kunna begränsas på 
det sättet), men i många fall så är det kanske främst vår egen hälsa våra 
handlingar eller vårt handlingsmönster har effekt på.    
 
 
5. FÖRDELNING OCH ETT HÄRLETT ANSVAR FÖR HÄLSA 
 
Om vi vill använda tillskrivandet av ansvar för sin ohälsa som grund för 
resursfördelning inom hälso- och sjukvården borde detta ansvar grunda sig 
främst i vårt förhållande till andra människor. I den välkända artikeln On Liberty 
menar den politiske tänkaren John Stuart Mill (1806-73) att statens roll framför 
allt är att hindra människor från att leva på ett sätt som skadar andra. Om staten 
skulle lägga sig i (vuxna och beslutskapabla) människors sätt att leva trots att 
deras val inte skadade andra skulle detta, enligt Mill, vara ett uttryck för 
paternalism och följaktligen felaktigt.  
 
De allra flesta skulle nog hävda att vi alla har någon typ av skyldighet att 
undvika att handla så att de negativa konsekvenserna av vårt handlande drabbar 
eller skadar andra människor. Detta moraliska ansvar mellan personer verkar 
vara själva grunden för många etiska och politiska resonemang, och innefattar, 
enligt de flesta, ett ansvar också gentemot andra människor än de som finns i vår 
direkta närhet. I förhållande till en ansvarsprincip kan vårt ansvar således förstås 
som ett ansvar att inte i onödan lägga beslag på de knappa resurser som hälso- 
och sjukvården befogar över – helt enkelt för att detta, i förlängningen, kommer 
att leda till att andra inte kan erbjudas den vård de behöver. Det vi kan klandras 
för enligt denna tolkning av ansvarsprincipen är alltså inte bara att vi inte anses 
ha tagit tillräckligt hand om vår egen hälsa, utan också att vi har brutit mot det 
ansvar vi har gentemot andra. Utifrån denna tanke är således det moraliska 
ansvaret att upprätthålla sin egen hälsa härlett ur ett ansvar att inte belasta 
sjukvården på ett oansvarsfullt sätt. 7  
 
Det är viktigt att påpeka att en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården 
rimligen har mer med fördelning av resurser att göra än med någon typ av straff 
eller klander. Eftersom resurserna inom hälso- och sjukvården är knappa kan det 
finnas goda skäl att se till hur dessa resurser fördelas mellan patienterna. Precis 
som pengar kan hälsa i sig ses som en resurs samhället bör fördela.  
                                           
7 Något som också kan vara värt att påpeka, trots att denna typ av ansvar sällan diskuteras, är att även det 
härledda sättet att se på ansvar för sin egen hälsa skulle kunna rymmas inom ett privatfinansierat 
sjukvårdssystem (eller om vissa behandlingar skulle hamna utanför ett statligt finansierat sjukvårdssystem). De 
resurser en person själv lägger på den egna sjukvården som ett resultat av ett ohälsosamt leverne skulle till 
exempel kunna skänkas till sjuka eller svältande barn i någon del av världen om det inte vore för denne persons 
agerande och är således även här ett slöseri med knappa resurser.  
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Denna resurs ska dessutom om möjligt fördelas rättvist och kanske är det inte 
otänkbart att en rimligt utformad ansvarsprincip skulle kunna göra denna 
fördelning mer rättvis. Frågan om vad som är en rättvis fördelning av samhällets 
resurser är dock för stor för att kunna diskuteras närmare inom ramen för denna 
rapport. 
 
Nedan kommer jag att undersöka hur man rimligen skulle kunna lägga en 
ansvarsprincip till de övriga etiska principerna i den etiska plattformen, men 
först kommer jag att titta på problemet med att bestämma vilken typ av grupper 
en ansvarsprincip skulle kunna tillämpas på.  
 
 
6. VAR DRA GRÄNSEN? 
 
Många handlingar utgör hälsofaror. En rökare riskerar att få lungcancer, men en 
person som sätter sig i bilen för att köra till jobbet försätter sig också i fara. I 
västvärlden äter många människor mat som de vet är dålig ur hälsosynpunkt, 
och så vidare. I hela våra liv tar vi större eller mindre risker och detta är något vi 
ofta är tvingade att göra. En löpare som ger sig ut i löparspåret kan löpa en 
direkt risk för att bli överfallen och rånad samtidigt som det finns en kumulativ 
risk att till exempel slita ut en knäled. Skulle vederbörande istället stanna 
hemma innebär för lite motion också en (kumulativ) hälsorisk.  
 
Det är närmast uppenbart att sjukvården inte kan nedprioritera alla fall där 
personen som lider av en skada eller sjukdom har utsatt sig för risk och detta 
verkar inte heller vara syftet med en ansvarsprincip. Varje person som kommer 
in till sjukhuset efter en trafikolycka, till exempel, har naturligtvis tagit någon 
typ av risk. Liksom de allra flesta som lider av hjärt- och kärlsjukdomar eller 
som är alkoholförgiftade eller som har skrumplever. Att nedprioritera alla som 
har tagit någon typ av risk skulle inte göra en fördelning av resurserna mer 
rättvis och troligtvis skulle denna grupp i sig bli så stor att man skulle behöva 
börja om prioriteringsarbetet inom den. Men vilka typer av risktagande är det då 
vi anser vara allvarliga nog för att en person ska tillskrivas ansvar för sin ohälsa 
och därigenom riskera att nedprioriteras inom hälso- och sjukvården? 
 
Vid en första anblick verkar storleken på risken vara av betydelse. Om riskerna 
är större än vanligt (eller större än ett visst gränsvärde) skulle en person kunna 
klandras för att han eller hon har utsatt sig för den risken. När det gäller direkta 
risker skulle en äventyrare som gör en resa till nordpolen antagligen utsätta sig 
för en ovanligt stor risk även om han eller hon kommer hem oskadd. En person 
som råkar halka på farstutrappan hade större otur men tog en mindre risk genom 
sitt handlande och så vidare.  



21 

När det gäller den kumulativa risken skulle risken en rökare som röker två paket 
cigaretter om dagen ta en större (kumulativ) risk än en som till exempel röker ett 
paket i veckan.   
 
Hur stor risk en person tar genom sitt handlande verkar visserligen vara en 
relevant faktor, men det verkar inte bara vara storleken som spelar roll. Det finns 
människor som tar stora risker med sin hälsa men som vi ändå inte skulle vilja 
placera längre ner på en prioriteringslista. Brandmän, till exempel, har gjort 
yrkesval som innebär att de ständigt måste riskera både sitt liv och sin hälsa. 
Andra exempel är kanske gruvarbetare eller fångvaktare. Dessa grupper tar i sitt 
yrkesutövande stora risker men vi skulle knappast vilja ha en ansvarsprincip 
som säger att dessa personer har tagit så stora risker att vi inte (i alla fall inte i 
första hand) ger dem av sjukvårdens knappa resurser.  
 
Denna intuition tycks inte heller gälla endast yrkesutövare. Vi vill inte att en 
privatperson som skadats i samband med en räddningsaktion ska falla utanför 
den offentliga vården för att han eller hon har tagit en för stor risk. Hur stor 
risken är verkar alltså spela roll, men samtidigt måste denna risk ställas i relation 
till vad risktagandet syftade till, eller om man så vill, avsikten med handlingen. 
Storleken på risken i förhållande till det som risktagandet syftade till verkar 
tillsammans utgöra något slags mått på hur ”onödig” vi anser att risken var.  
 
Det är alltså tydligt att graden av risk måste kombineras med en viss värdering 
av det individen önskar åstadkomma med att handla som han eller hon gör. 
Mycket av det vi förknippar med livsstil har dock inte direkt med altruistiska 
mål eller syften att göra och oftast inte heller med en riskfylld yrkesutövning. 
Men hur ska man på ett legitimt sätt kunna välja vilken typ av risker som är 
acceptabla i förhållande till det som de syftar till? Är det bara handlingar som på 
något sätt tjänar övriga samhället som kan accepteras trots att de är riskfyllda, 
eller bara handlingar som främjar ett gott liv (och vad är i så fall ett gott liv)? 
 
En av svårigheterna med att försöka värdera olika livsstilar eller levnadsplaner 
som människor kan tänkas ha är naturligtvis att detta är problematiskt i 
förhållande till en liberal idétradition. Den liberala traditionen hävdar att statens 
roll bör begränsas till att skapa förutsättningar för alla dess medborgare att leva 
det liv de själva väljer att leva. Här åberopas vad Rothstein (Rothstein 1994) 
kallar autonomiprincipen; staten ska förhålla sig neutral i förhållande till alla de 
olika livsprojekt som medborgarna kan tänkas ha.  
 
Att säga att en viss grad av risktagande i relation till ett visst mål eller ett visst 
sätt att leva är bättre än ett annat (och därmed kommer att prioriteras annorlunda 
i sjukvården) kan också lätt leda till att man diskriminera de grupper i samhället 
som kanske värderar dessa handlingar annorlunda.  
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En liberal stat kan svårligen säga att den risken en rökare tar är värre än den 
risken en överviktig person med hjärt- och kärlåkommor har tagit bara för att 
rökning anses vara något som i allmänhet värderas lägre än att njuta av fet mat 
och ett glas vin till maten. Inte heller kan den njutning och adrenalinkick en 
person som älskar friluftsliv får av att åka skidor utanför de pistade backarna på 
något enkelt sätt sägas vara ett sämre skäl att ta risker än de en person tar som 
kör för fort varje dag på väg hem från jobbet. Möjligtvis skulle liberalen kunna 
dra en gräns vid de risker en person måste ta för att leva sina liv, t ex risker man 
tar för att försäkra sin försörjning.8 Men utöver denna typ av risk skulle man 
svårligen kunna diskriminera mellan olika typer av risktagande.  
 
Inom ramen för en kommunitaristisk idétradition, å andra sidan, verkar detta inte 
vara ett fullt lika allvarligt problem. Den kommunitaristiska traditionen menar, 
till skillnad från den liberala, att samhället bör uppmuntra vissa typer av värden i 
samhället. Många kommunitarister hävdar också att den liberala idétraditionen 
misstar sig i antagandet att livsprojekt kan formas av individen utanför eller 
oberoende av samhället och eftersom alla våra värderingar skapas i kollektivet 
bör staten också stå för vissa kollektiva moraliska principer och inte vara neutral 
i värdefrågor utan istället försöka hävda att vissa sätt att leva är bättre än andra. 
(Rothstein 1994) 
 
Kommunitaristen torde därför inte se några större problem med att staten aktivt 
verkar för vissa värden i samhället. Så länge det är en förhållandevis vanlig 
uppfattning att rökning är en typ av risktagande som inte är värt att ägna sig åt, 
men att fet mat och alkohol är det, finns det ingen anledning att nedprioritera 
rökare men att inte göra detsamma med andra typer av patienter. Trots att det 
verkar finnas drag både av en liberal och en kommunitaristisk idétradition i 
Sverige finns det vissa problem med att välja ut grupper som anses ta ”onödiga” 
risker med sin hälsa. För det första bör man vara väl medveten om att valet av 
vilka grupper av patienter som ska falla under en ansvarsprincip till stor grad 
handlar om allmänhetens åsikt om deras val av livsstil. Det finns en risk att ju 
mindre eller ju mer marginaliserade gruppen som ägnar sig åt något som innebär 
en viss hälsorisk är, desto större är chansen att just dessa risker anses vara 
allvarliga nog för att man ska anses ansvarig för sitt hälsotillstånd och i och med 
detta riskera att nedprioriteras. Det finns alltså gott om utrymme för 
godtycklighet här och personer som väljer att leva sina liv på ett annorlunda sätt 
än den stora massan kommer att löpa stor risk att inte få tillgång till samma vård 
som andra. 
 

                                           
8 Även här skulle man kunna ifrågasätt om personer som väljer att ta stora risker för att få en inkomst utöver det 
vanliga. Ett sådant exempel är elitidrottare som medvetet sliter ut sina kroppar för sådant de tycker är värdefullt 
som pengar, ryktbarhet och ära.  
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För det andra kan detta sätt att bedöma vilken typ av risker som bör falla under 
en ansvarsprincip också få ett oangenämt drag genom att det är lättare att 
genomföra nedprioriteringar gentemot den typ av risker som tas av individer ur 
en lägre socioekonomisk grupp. Rökning, till exempel, är ju en vana som har 
vandrat nedåt i den socioekonomiska strukturen. Vore det inte så att många av 
de som röker idag kommer ur en låg socioekonomisk grupp hade antagligen de 
samhälleliga reformer som redan införts mot rökare varit omöjliga att 
genomföra. 
 
Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet är en stor och viktig institution i det 
svenska samhället och utan tvekan är det så att många av de moraliska ordningar 
som vi anser vara önskvärda speglas och bör speglas i denna institutions arbete. 
Vi vill inte bara att principerna vi fördelar resurser i enlighet med ska uttrycka 
våra värderingar, vi vill dessutom att de ska bidra till att frambringa önskvärda 
resultat –både på individnivå (t ex att en person med stora behov får den hjälp 
han eller hon behöver) och på samhällsnivå (t ex att sjukvårdssystemet inte 
förstärker och reproducerar ojämlikheter). Dock är det så att liksom det finns 
flera sätt att se på ansvaret vi kan tänkas ha för vår egen hälsa och vilka villkor 
som måste vara uppfyllda för att vi rätteligen ska kunna klandras finns det även 
flera sätt att se på vilken typ av förhållningssätt som är legitimt för staten att ha 
gentemot sina medborgare. Riktigheten och rimligheten med att införa en 
ansvarsprincip i fördelningssammanhang kan alltså variera beroende på vilket 
politiskt-teoretiskt ideal man vill uppnå. 
 
 
7. TILLÄMPNING PÅ INDIVID- ELLER GRUPPNIVÅ? 
 
Som jag skrev inledningsvis finns det många aspekter på ansvar och en 
ansvarsprincip som inte ryms inom ramen för föreliggande rapport och det 
samma gäller tyvärr de problem en ansvarsprincip skulle kunna föra med sig vid 
en eventuell tillämpning inom hälso- och sjukvården. Nedan kommer jag 
emellertid att titta på några av de frågor som skulle kunna komma att bli 
aktuella. 
 
En fråga gäller huruvida ansvarsprincipen ska tillämpas i det enskilda fallet eller 
på vissa sjukdomsgrupper där sjukdomen eller skadan typiskt orsakas av 
personers eget (riskfyllda) beteende eller livsstil. Något som talar för 
tillämpning på vissa sjukdomsgrupper är naturligtvis att bedömningsgrunderna 
bör vara öppna och genomskinliga för individen. En person måste också på 
förhand ha möjlighet känna till huruvida de sjukdomar/skador hans eller hennes 
beteende (risktagande) kan tänkas leda till kommer att rangordnas lägre vid en 
prioritering (i synnerhet då denna lägre prioritering leder till bortval).  
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Förutsägbarhet är viktigt för att medborgarna i en stat ska ha något att agera i 
förhållande till, men i det här fallet är det också viktigt för att möjligheten att bli 
nedprioriterad kan vara ytterligare en risk att ta hänsyn till då individen 
överväger hur han eller hon ska agera.  
 
Antar man att en ansvarsprincip skulle tillämpas på vissa typer av 
sjukdomsgrupper är naturligtvis nästa fråga vilka grupper som skulle kunna 
tänkas vara lämpliga. Som jag har argumenterat tidigare måste en bedömning av 
vad som är en ”onödigt stor” risk också innebära en värdering av handlingen i 
sig eller det den syftar till vilket kan vara problematiskt om man vill upprätthålla 
en liberal tradition. I valet av en grupp tycks också risken för att välja just en 
marginaliserad grupp (eller t ex en vana som hör till en lägre socioekonomisk 
grupp) vara större.  
 
Som vi har sett menar Shaver and Drown att vi tillskriver någon ansvar för sina 
handlingar i enlighet med olika variabler. De påpekar emellertid också att vi 
klandrar någon bara om det inte finns förmildrande omständigheter eller goda 
ursäkter. Om det är klander som ligger till grund för intuitionen att hälso- och 
sjukvården kan låta ansvar vara grund för vissa prioriteringar måste man 
naturligtvis se om det finns sådana mildrande omständigheter eller goda ursäkter 
också i det enskilda fallet.  
 
En viss bedömning måste alltså ske i det enskilda fallet även om man generellt 
sett ser till sjukdomsgrupper och då måste man naturligtvis fråga sig vem som i 
så fall ska göra denna bedömning. Att läkaren (eller annan sjukvårdspersonal) 
skulle göra denna bedömning av patientens eget ansvar verkar högst 
problematiskt. Inte bara skulle detta stå i viss konflikt med läkarens yrkesetik, 
det skulle också riskera att undergräva förtroendet mellan patienten och läkaren. 
Om patienten är medveten om att läkaren gör en bedömning av hans eller 
hennes eget ansvar för sin ohälsa (och att denna bedömning skulle kunna 
innebära negativa konsekvenser för patienten) verkar detta ge patienten 
incitament att i vissa fall undanhålla information som kan vara viktig också för 
att läkaren ska kunna fastställa diagnos och möjlig åtgärd. Detta vore i synnerhet 
ett allvarligt problem när det gäller smittsamma sjukdomar där information om 
sjukdomsspridningen är av största vikt. Även om en ansvarsprincip i 
ursprungsläget främst är tänkt att tillämpas på gruppnivå verkar det finnas 
betydande problem med en bedömning (och vem som ska göra den) eftersom 
varje individ ändå måste ha en möjlighet att få en individuell bedömning.  
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8. PRINCIPENS PLATS I DEN ETISKA PLATTFORMEN 
 
Om man tänker sig att en ansvarsprincip faktiskt skulle kunna bidra till en bättre 
fördelning av samhällets eller hälso- och sjukvårdens resurser finns det några 
tänkbara förslag på hur en ansvarsprincip skulle kunna förhålla sig till de 
lexikalt ordnade principerna i den etiska plattformen. Nedan kommer jag att 
diskutera tre möjliga sätt att se på ansvarsprincipens roll i förhållande till de 
övriga principerna i plattformen vilka kanske ses som sätt att begränsa 
ansvarsprincipens roll vid prioriteringsbeslut. Först vill jag emellertid se till 
ansvarsprincipens möjliga logiska koppling till de redan etablerade principerna. 
Kanske implicerar dessa att vi bör se till människors eget ansvar för sina 
handlingar också vid prioriteringsbeslut. 
 
Ansvarsprincipen kan sägas följa av människovärdesprincipen. Den främsta 
anledningen till detta är att människovärdesprincipen inbegriper en viss 
människosyn. Vi anser att alla människor är lika mycket värda men också att 
alla (vuxna, beslutskapabla) individer har förmågan att välja själva hur de ska 
utforma sina liv och att de är ansvariga för det de gör. Utifrån denna 
människosyn följer alltså ett visst ansvar. För att illustrera hur 
människovärdesprincipen implicerar ett visst förhållningssätt gentemot andra 
människor kan man tänka sig ett samhälle som utgick från att dess medborgare 
inte hade förmågan att välja själva och att deras (dåliga) val alltid ursäktades för 
att de inte förstod bättre eller för att man antog att de inte hade förmågan att fatta 
bättre beslut. Ett sådant sätt att se på sina medmänniskor stämmer knappast 
överens med en människovärdesprincip. Om vi själva anser oss kapabla att 
överväga och fatta de beslut vi anser vara bäst för oss borde vi också se andra 
människor som individer med likvärdig förmåga. Detta utesluter dock inte att 
det kan finnas undantag, som till exempel vid någon typ av drogberoende. 
 
 
8.1 Ansvarsprincipen som en ordnad fjärde princip 
 
Enligt prioriteringsutredningen är de tre etiska principerna som ska vägleda 
prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården ordnade så att den viktigaste 
principen kommer först (människovärdesprincipen) och den minst viktiga sist 
(kostnadseffektivitetsprincipen). Ett sätt att lägga till en ansvarsprincip vore att 
lägga till denna som en fjärde princip efter kostnadseffektivitetsprincipen.  
En sådan lösning skulle kanske ge ansvarsprincipen ett visst symboliskt värde, 
men den skulle sällan kunna tillämpas eftersom den då bara skulle tillämpas då 
man väljer mellan två fall där behovet bedöms lika och där ingen behandling 
kan anses vara mer kostnadseffektiv än den andra. 
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8.2 Ansvarsprincipen som en av fyra icke ordnade principer  
 
Det andra förslaget på hur en ansvarsprincip skulle kunna förhålla sig till de 
övriga principerna i den etiska plattformen är att den (och de övriga tre) inte 
skulle vara lexikalt ordnade utan istället skulle kunna viktas mot varandra i varje 
enskilt prioriteringsbeslut. Ett sådant förhållningssätt till de etiska principerna 
liknar också förslaget i PrioriteringsCentrums rapport Vårdens alltför svåra val? 
(PrioriteringsCentrum 2007) Detta innebär emellertid inte att en beslutsfattare 
kan förbise till exempel behovs- och solidaritetsprincipen till förmån för 
kostnadseffektivitetsprincipen eller en ansvarsprincip, det betyder bara att det 
inte alltid behöver vara fallet att behovs- och solidaritetsprincipen ger utslaget i 
en prioritering där det finns olika stora behov. 
 
Även om ansvarsprincipen skulle läggas till de övriga tre principerna utan 
inbördes ordning är det möjligt – och kanske nödvändigt – att göra vissa 
inskränkningar på möjligheterna att tillämpa principen. En sådan 
möjlig/nödvändig inskränkning skulle kunna vara att om skadorna eller 
sjukdomen är livshotande, eller att patientens tillstånd skulle förvärras betydligt 
om han eller hon inte fick lämplig vård, skulle ansvarsprincipen alltid behöva stå 
tillbaka för behovsprincipen.  
 
Denna begränsning behöver emellertid inte alltid innebära att behovs- och 
solidaritetsprincipen går före ansvarsprincipen, som ju vore fallet om 
principerna vore lexikalt ordnade. Ett exempel då ett större behov skulle behöva 
stå tillbaka för ett mindre kan vara att ett ”större behov” av att ta bort en 
tatuering eller att åtgärda ”kosmetiskt” misslyckade skönhetsoperationer fick stå 
tillbaka för mindre behov som besvärande födelsemärken eller liknande 
eftersom de senare inte är ett resultat av patientens eget handlande. 
 
 
8.3 Ansvarsprincipen som möjlig princip för vad som ska ingå i det 
offentliga åtagandet 
 
Om man tittar utanför ramen för den etiska plattformen finns det ett annat 
rimligt tillämpningsområde för en eventuell ansvarsprincip. Detta är som en 
möjlig princip för vad som rimligtvis skulle kunna läggas utanför det offentliga 
åtagandet. (I praktiken skulle detta kunna jämföras med att den ransonering man 
gör alltid är bortval eller egenfinansiering).   
 
Behovet av att prioritera grundar sig ju i att hälso- och sjukvården saknar de 
resurser som behövs för att åtgärda alla behov som den annars hade kunnat 
åtgärda.  
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Ett sätt att minska nödvändigheten av att prioritera inom hälso- och sjukvårdens 
organisation (den typen av prioriteringar som jag hittills talat om) är naturligtvis 
att sätta gränser för den offentliga hälso- och sjukvårdens åtagande. 
Ansvarsprincipen skulle kunna vara en av de principer som skulle kunna ligga 
till grund för vilken typ av vård våra gemensamma resurser bör användas till.  
 
En viktig aspekt av att tillämpa ansvarsprincipen inom detta område snarare än i 
den etiska plattformen är att den här kan kombineras med en annan typ av 
principer. Principerna som styr vilken typ av vård som ska rymmas inom det 
offentliga åtagandet kan rimligen tänkas vara av en mer praktisk karaktär; finns 
vården att tillgå för den enskilda individen (d v s utanför den offentliga hälso- 
och sjukvården)? Hur dyr är vården? Har individen möjlighet att själv söka upp 
den vård han eller hon behöver etc (och kanske välja mellan flera alternativ på 
marknaden)?  
 
Fördelen med att kombinera ansvarsprincipen med denna typ av praktiska 
riktlinjer är att man här skulle kunna undersöka möjligheter till ett utvecklat 
försäkringssystem. Detta skulle kunna innebära att personer som vill ägna sig åt 
det samhället menar är ”onödigt stora” risker helt enkelt måste ta en individuell 
försäkring som täcker de eventuella vårdkostnaderna. När det gäller det direkta 
risktagande skulle en viss verksamhet som till exempel djuphavsdykning, 
bergsklättring eller skönhetsoperationer förknippas med en obligatorisk 
försäkring. Medan de kumulativa riskerna, där livsstilens betydelse för 
utvecklandet av sjukdomen kanske är svårare att fastställa och det heller inte 
finns någon given tidpunkt för individen att ta en försäkring, skulle kunna 
innebära att man utvecklar ett system som liknar det vi på vissa områden redan 
har i Sverige. Med höga skatter på produkter som cigaretter och alkohol (och 
kanske i framtiden feta eller sockerrika livsmedel) skulle de kostnader som 
denna typ av patientgrupper ådrar samhället till stor del finansieras med egna 
medel, även om vården här fortfarande ligger inom ramen för det offentliga.  
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