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Abstract 
In this essay I have tried to come close to a probable answer to the following question: Is 
there a risk that the trust between the Swedish public and the Swedish medical services staff, 
including the doctors, will be severely damaged if euthanasia is legalized in Sweden. 
 
In order to try to answer that question, and some other relevant questions that has 
corresponding interest in the context that euthanasia marks, I have done like this: I have 
investigated experiences from the Netherlands and from Oregon. Since euthanasia is legalized 
– though partly in different forms – in both these sites. I have then tried to relate the most 
relevant parts of these experiences to a theoretical frame. This frame had been set up by three 
concepts: the sanctity of life, autonomy and trust. 
 
I have also tried to come close to understanding the impact that demands for autonomy has in 
this context. And I have tried to understand if the trust that the public has for a country’s 
medical services staff and the actual doctors is a form of trust that ought to be understood as a 
form of trust incorporated in social capital. 
 
I have come to the conclusion that there is no great risk that the trust between the Swedish 
public and the Swedish medical services staff, including the doctors, will be severely 
damaged if euthanasia is legalized in Sweden. But this is of course provided that steps along 
the way is properly measured by the Swedish legislator. I have also been quite convinced that 
demands for autonomy is the strongest force in getting a positive attitude towards euthanasia. 
And I have gotten the view that trust between the public and a country’s medical staff is 
generated through interactions on micro level which forms a generalized form of trust on the 
macro level. But this is not quite the same, according to me, as trust / generalized trust in the 
original concept of social capital.  
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1 Inledning 
Sedan några decennier aktualiserar den ökade medellivslängden  - i kombination med 

medicinska landvinningar - då och då en debatt i Sverige om att legalisera eutanasi. Dödshjälp 

är enligt Tännsjö (2001) liktydigt med att en person blir dödad som en följd av personens 

egen begäran, och att så sker för personens egen skull. Dödshjälpsdebatten, på svensk mark, 

har fått ytterligare näring genom den legalisering av aktiv dödhjälp som skett i Holland (2002) 

respektive Belgien (2002). Samt inte minst av den utveckling i synen på aktiv dödshjälp som 

sker i Storbritannien, där lagstiftaren redan har frågan i fokus. 

 

Passiv dödshjälp praktiseras redan i vårt land utan stöd i något välavgränsat regelverk, men 

härvidlag finns troligtvis ett förtroende hos allmänheten för att den svenska läkarkåren mäktar 

med att göra korrekta bedömningar av när passiv dödshjälp är tillämpligt. Frågan om aktiv 

dödshjälp har än så länge sopats under mattan av den svenska lagstiftaren, men tiden är 

sannolikt snart mogen för den svenska riksdagen att få ta ställning i denna fråga. 

 

Frågan om aktiv dödshjälp äger en existentiellt berättigad laddning av hög dignitet. Många 

etiskt tunga aspekter måste vägas in när man argumenterar pro alternativt contra aktiv 

dödshjälp. Läran om livets helgd finns med som en hörnposition i den etiskt grundade 

diskussionsringen; autonomiprincipen finns också med i hörnpositionläge. 

 

1.1 Syfte 

Denna uppsats huvudambition/syfte är att jämföra tillitsrelevanta dödshjälpserfarenheter från 

Nederländerna samt Oregon, där man infört aktiv dödshjälp på delvis olika sätt. 

Resonemangsvis utmejslas sedan en bedömning av huruvida den svenska allmänhetens tillit 

till den svenska sjukvården, inklusive den svenska läkarkåren, riskerar att lida allvarliga men 

vid en legalisering av aktiv dödshjälp i Sverige. För att kunna få en så välgrundad uppfattning 

om det som möjligt har jag valt flera infallsvinklar på frågan om aktiv dödshjälps vara eller 

icke vara. De etiska positioner som, enligt mitt förmenade, har störst betydelse i samman-

hanget uppmärksammas. Tillitsdimensionen ställs vidare, i viss mån, i relation till de starkast 

samvarierande värden (främst autonomin) som finns i pro et contra aktiv dödshjälp-kontexten.  
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1.2 Problemformuleringar 

I denna uppsats är ambitionen att redogöra för olika distinktioner på dödshjälp samt att 

- redogöra för de tyngst vägande etiskt baserade argumentationslinjerna för respektive 

mot aktiv dödshjälp, 

- redogöra för de, enligt mitt synsätt, starkaste bakomliggande etiska värderingarna – 

från vilka olika aktörer respektive debattörer hämtar argument, 

- redogöra för erfarenheter, med tillitsrelevans, av aktiv dödshjälp från Holland 

respektive den amerikanska delstaten Oregon. 

I denna uppsats skall jag vidare försöka besvara följande frågor: 

1) Riskerar den svenska allmänhetens tillit till den svenska sjukvårdsapparaten och till svensk 

läkarkår att lida allvarliga men vid en legalisering av aktiv dödshjälp i Sverige? 

2) Vilken betydelse har utvecklingen av patientautonomi för en positiv inställning till aktiv 

dödshjälp? 

3) Vilken vikt får autonomianspråk anses ha i förhållande till andra värden som ”står på spel” 

i avvägningen för respektive emot aktiv dödshjälp? 

4) Kan allmänhetens tillit till den svenska sjukvårdapparaten och till den svenska läkarkåren 
karakteriseras som en tillitsaspekt ingående i begreppet socialt kapital?  
 
1.3 Metod & källkritik 

Denna uppsats har formats genom litteraturstudier. Relevant kunskapsmaterial har jag 

efterforskat i tryckta skrifter såväl som via databaser på Internet. 

 

Uppsatsens komparativa del, som återger relevanta delar av utvecklingen/erfarenheter av aktiv 

dödshjälp från Oregon respektive Nederländerna, stödjer sig på den efterforskning som 

Select-kommittén gjort. Kommitténs arbete syftar till att ge en allsidig belysning av samtliga 

relevanta aspekter som man måste ta hänsyn till inför en eventuell legalisering av aktiv 

dödshjälp. Kommitténs redogörelse av erfarenheter av införande av aktiv dödshjälp från de 

två aktuella länderna anser jag genomsyras av ett objektivitetspatos. Även danska etiska 

rådets hemsida värnar objektiviteten, i övrigt har jag bara funnit mer eller mindre tydliga 

partsinlagor när jag sökt fakta om aktiv dödshjälp på olika hemsidor på Internet. Min 

uppfattning om att objektivitet bör vara ledstjärna i sammanhanget har inte hindrat mig från 

att inhämta kunskap från Kuhlmann (2002). Han skriver nämligen initierat om utvecklingen 

som föregick legaliseringen av aktiv dödshjälp i Nederländerna. Tonen i hans beskrivning är,  
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enligt mig, emellanåt färgad av synen av att rättssäkerheten stundtals har sviktat i den 

nederländska aktiv dödshjälpskontexten. Detta har jag förhållit mig till på så sätt att jag 

vinnlagt mig om att inte återge kuhlmannska övertoner. Tännsjös (2001) alster kan till stora 

delar ses som en personligt färgad partsinlaga, men även här har jag haft ambitionen att skala 

av det som inte har objektivitetens signum när jag återger delar från hans verk.  

 

Självfallet hade det varit oerhört värdefullt om jag haft tillgång till mer faktamaterial, framför 

allt kvalitativa studier från Oregon respektive Nederländerna. Studier som hade belyst 

aspekterna autonomi, livets okränkbarhet samt tillit i den därstädes aktuella aktiv 

dödshjälpskontexten. Med anledning härav vill jag poängtera att jag är medveten om att det 

finns en risk att det komparativa material, som jag nu utgår från, inte är tillräckligt 

omfattande. Därmed finns risk att jag kan ha förbisett relevant information av i förstone 

institutionell och/eller kulturbetingad karaktär.      

 

1.4 Avgränsningar 

Det finns oerhört många viktiga aspekter att ta hänsyn till när man skall fundera över vad som 

talar för respektive mot en legalisering av aktiv dödshjälp. Jag vill speciellt nämna att jag har 

valt att inte titta närmare på en rad farhågor som finns. En legalisering anses annars eventuellt 

kunna innebära: 

- att grupper i samhället, som redan betecknas som svaga – exempelvis äldre och svårt 

handikappade, skulle kunna känna sig mer utsatta, 

- att det finns risk för att man beträder ett sluttande plan, vilket då på sikt anses innebära 

att en legalisering kommer att sänka tröskeln för när aktiv dödshjälp betraktas som ett 

gott val.  

Detta är två huvudfarhågor som jag alltså lämnat därhän liksom ytterligare en del aspekter. 

Några farhågor nämns dock i avsnitt 2.5.5.1, men orsaken till att jag varit sparsmakad med att 

ta med dylikt är att uppsatsen annars hade kommit att svämma över alla rimliga breddar. För 

att undvika det sistnämnda har jag dessutom valt att inte redogöra för den i svensk press förda 

debatten för respektive emot aktiv dödshjälp. En debatt som i och för sig bjuder på några 

höjdpunkter. Enskilda debattörer lämnas alltså därhän, istället redogör jag för de viktigaste 

argumentationslinjerna, med etisk relevans, för respektive emot aktiv dödshjälp. 
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1.5 Fortsatt framställning 

I uppsatsens andra kapitel avhandlar jag de begrepp som jag har som uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter. Kapitel tre och fyra består av erfarenheter/synpunkter från Nederländerna 

respektive Oregon. Erfarenhetsbanken från Nederländerna av aktiv dödshjälp är störst och av 

den anledningen har erfarenheter/synpunkter från Oregon fått en något mindre del av 

utrymmet. Kapitel fem ägnas åt analys. I det avslutande, sjätte, kapitlet återfinns mina egna 

reflektioner. 

 

1.6 Definitioner 

För att förstå hur dödshjälp kan gå till är det väsentligt att ha en grundförståelse för de former 

av dödshjälp som är möjliga.  

För det första skiljer man på aktivt och passivt dödande. Men exakt var skiljelinjen går för vad 

som skall anses bli kategoriserat som aktivt eller passivt dödande utifrån en handling eller en  

underlåtelse är svårt att bestämma. I de lätta kategoriseringsfallen synes själva handlandet 

leda till döden på ett aktivt sätt alternativt på ett passivt sätt. Exempel på ett aktivt dödande är 

när en patients död inträder som en följd av att en dödande dos läkemedel injicerats. Exempel 

på passivt dödande är när en patient, som befinner sig i ett terminalt sjukdomsstadium, inte 

läggs i respirator vilket medför att döden inträffar snabbare. (Tännsjö, 2001) 

 

Hur skall man då kategorisera följande handlande? Antag att vi har en patient som inte kan 

andas på egen hand och som därför ligger i respirator. Denne patient tas sedan ur respiratorn 

och avlider. Enligt Tännsjö (a.a.) bör detta hänföras till kategorin passivt dödande trots att 

själva handlingen att ta bort respiratorn är en aktiv handling. Vad som gör att den aktiva 

handlingen ändå inte skall betraktas som aktivt dödande är faktumet att borttagandet av det 

artificiellt tillförda syret endast medför att naturen tillåts ha sin gilla gång; patienten avlider 

således på grund av oförmågan till egen andning. (a.a.) 

 

För det andra finns det skillnad mellan 

- dödande, som baseras på att dödens inträdande hos en patient är en avsedd och önskad 

följd av handlandet, 

- dödande, där dödens inträdande hos en patient vare sig är en önskad eller avsedd men 

förutsedd följd av handlandet. 
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Härvidlag kan konstateras att det i praktiken kan vara mycket svårt att avgöra om det i ett 

enskilt fall föreligger ett dödande som är avsiktligt eller om det rör sig om en handling, som 

lett till patientens död, där dödens inträde var en oönskad om än förutsedd konsekvens. (a.a.) 

 

Assisterat självmord betyder, i vart fall i Oregon, att en läkare, efter begäran av en patient som 

betraktas behörig att be om dödshjälpen, skriver ut ett läkemedel som medför döden. Detta 

preparat skall patienten sedan själv tillföra sin egen kropp. (Select-kommittén, cited 051209) 

 

Terminalt sjuk definieras som att den sjuke har kort förväntad återstående livstid. I Oregon 

sätts gränsen vid högst sex månader. (a.a.) 

 

 

2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Argument på den etiska arenan 

Den etiska argumentering som förs för respektive emot aktiv dödshjälp kan framför allt sägas 

ske på den arena som betecknas medicinsk etik. Den medicinsk etiska arenan har en cirka 

2500 årig historia, och idag använder man företrädesvis beteckningen biomedicinsk etik. 

Enligt Tranyö (1993) är det en samlingsbeteckning vilken för det första omfattar medicinsk 

etik enligt traditionellt snitt1, samt för det andra medicinsk forskningsetik. 

 

I den biomedicinska etikens huvudfåra sysselsätter man sig framför allt med konsekvenserna 

av olika handlingar, men storheter som plikter och rättigheter finns också med på 

dagordningen för den argumentation som förs inom den biomedicinska etiken.(a.a.) 

 

Många är de etiska infallsvinklarna på frågan om aktiv dödshjälps vara eller icke-vara. Jag har 

valt att vara sparsmakad. Mina teoretiska utgångspunkter, som alla har etisk relevans, är 

begreppen livets helgd, autonomi och tillit. 
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1 Det vill säga den etik som har patienten i fokus. (a.a.) 



2.2 Livets helgd / livets okränkbarhet 

Huvudargumentationen mot aktiv dödshjälp kommer från de människor som anser att man 

skall ta hänsyn till människolivets okränkbara värde. Med ett annat språkbruk betecknas det 

som livets helgd. Om man intar denna etiska position så väger, enligt förespråkarna för livets 

helgd, andra etiska hänsyn lättare och de får därmed ge vika.  

 

Vad innebär då människolivets okränkbara värde? Ett definitionsförslag är följande:   

” Känslan av att människors liv har ett värde i sig självt leder till hållningen att människors 

liv inte bör kränkas eller ödeläggas. Fysiska ting kan ödeläggas om de inte längre tjänar sitt 

ändamål och alla är eniga om att de inte har något värde för någon. Men vad gäller 

människan så är tanken att människan också alltid är sitt eget ändamål, och att ödeläggande 

av en människas liv med hänvisning till livets värdelöshet utgör en kränkning eftersom en 

människas liv aldrig kan vara värdelöst.” (Min översättning) (Det etiske råd, s. 5, cited 

051207) 

 

Principen om livets okränkbarhet / livets helgd kan anföras både utifrån en religiöst grundad 

övertygelse såväl som utifrån en humanistisk övertygelse.(a.a.) 

 

2.2.1 Livets okränkbarhet sett från humanistisk horisont 

I det fall man har en humanistiskt grundad övertygelse om livets okränkbarhet, så hämtar man 

i förstone sin uppfattning från någon av nedanstående två synsätt: 

1. Det finns två kardinalprinciper som är helt avgörande för ett välfungerande samhälles 

fortbestånd. Det är förbudet mot att döda och den ograverade rätten att leva. Om inte dessa 

principer existerar sida vid sida så riskerar man att tillföra samhällskroppen irreparabla 

skador. Principerna har nämligen en regulativ funktion som förhindrar samhälleligt sönderfall. 

2. Människans okränkbara värde beror på att varje människa har ett värde som övergår vad 

varje enskild individ själv anser om det egna värdet. Förvissningen om att så är fallet fås 

genom moraliskt betingad intuition. Ett exempel på hur man kan nå fram till denna intuitiva 

förståelse är att ta sin utgångspunkt i följande resonemang: Vi, som lever nu, och som anser 

att vi bör göra vad vi kan för att mänskligheten inte skall vara utdöd om några hundra år på 

grund av att miljöförstöringen har blivit människan övermäktig; vi tänker så inte primärt för 

att vi har omsorg om just de människor som eventuellt lever då utan för att människolivet som  
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sådant har ett värde i sig. Ett värde som inte kan förklaras på något annat sätt än med just en 

intuitionsbaserad förvissning om att människolivet som sådant inte får kränkas. (a.a.) 

 

2.2.2 Livets helgd utifrån ett religiöst perspektiv 

Den religiöst grundade uppfattningen om livets helgd är i vart fall i den kristna traditionen 

avhängig av uppfattningen om att människan är skapad till guds avbild. Livet betraktas ytterst 

som skänkt av gud och människan måste försöka ta vara på livet på ett sätt som är i 

överensstämmelse med guds vilja. Varje individs liv värde är ytterst grundat i gud. Detta 

värde övergår den enskilda människan uppfattning om som sitt eget värde. (a.a.) 

 

Churchill (1994) lyfter fram intressanta fakta, som förvisso också har bärighet vad gäller att 

hitta anknytande rottrådar till den kristet grundade hållningen om livets helgd:  

” The early Christian church, born in the time of Jewish apocalypticism and Platonic 

dualism, faced the problem of new converts who engaged in reckless selfdestructive acts to 

escape the sins of this world in order to embrace, all the sooner, the bliss of the next. It was in 

this context that the classical Christian prohibition of suicide was devised by Augustine of  

Hippo. He interpreted suicide as forbidden under the commandment against killing. He also 

portrayed the examples of Roman suicide, such as Cato the Younger, as vain and cowardly. It 

was Augustine who gave definitive expression to the theological trump card on suicide still 

being played: the belief that this present life is a Providential test of spiritual worthiness. 

Killing oneself is, then, an avoidance of divinely-given responsibility, a refusal to complete 

the qualifying exam for the afterlife.”(a.a., s. 44)  

 

Thomas av Aquino kom sedan att ytterligare komplettera bilden av varför självmord skall 

betraktas som förbjudet av teologiska skäl. Han betecknade självmord som ett brott mot ”the 

charity one owes to oneself, a shirking of the duties one owes to society, and a usurpation of 

the prerogatives of God” (a.a., s. 44).  

 

2.3 Autonomi 

Enligt Tranyö (1993) kommer ordet autonomi från grekiskan och den ursprungliga betydelsen 

är ”självstyre eller självbestämmande” (a.a., s.32). Inom biomedicinsk etik är numera 

autonomi ett särdeles viktig begrepp avhängigt av den betydelse som autonomi fått i den  
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allmäna moralen. I den allmänna moralen står autonomi framför allt för rätten att vara 

delaktig i beslut som rör ”den egna välfärden” (a.a., s.32). Moraliskt sett grundar 

autonomibegreppet självbestämmanderätt för alla vuxna och moraliskt myndiga personer. Det 

gäller såväl exempelvis patienter, läkare och övrig sjukvårdspersonal. Mer och mer har dock 

autonomi på den biomedicinska ”etikarenan” kommit att innebära patientautonomi. Härvidlag 

kan konstateras att patientautonomin kan kollidera med den autonomi som tillkommer de 

individer som tillhör sjukvårdpersonalen. För att bena upp den låsningsrisk som finns när 

autonomianspråken möts är det därför grundläggande att skilja ”mellan själv-bestämmande 

och med-bestämmande” (a.a., s. 32). 

 

I medicinska sammanhang tar sig autonomianspråk företrädesvis följande uttryck: 

- Åsikten att ingen patient skall bli behandlad på tvärs mot den egna viljan har 

nuförtiden vunnit omfattande mark, såväl hos sjukvårdpersonal som hos allmänheten.  

Således tilldelas i normalfallet en patient rätten att själv få acceptera eller förkasta det 

behandlingsförslag som erbjuds av en läkare. Denna bestämmanderätt för patienter är 

ett efterkrigsfenomen; enligt Tranyö (a.a.) kan man till och med hävda att rätten är av  

så sent datum som att den etablerades på slutet av 1970-talet. Tilläggas skall dock att  

patientautonomin i detta avseende knappast kan röra sig om något annat än      

medbestämmande. Patienten kan således inte tvinga en läkare att göra något som 

läkaren finner oetiskt eller oprofessionellt.  

- Vad gäller autonomi i den kontext som aktiv dödshjälp utgör, så kan konstateras att i 

förhållande till de människor som hävdar rätten att själv bestämma om sin död så är 

det inte helt klart vad självbestämmande respektive medbestämmande bör innebära i 

sammanhanget. (a.a.) 

 

I normalfallet så karakteriseras läkare/patient-förhållandet enligt Tranyö (1993) av att bägge 

parter har medbestämmanderätt. Gammaldags läkarpaternalism har alltså ersatts av 

möjligheten för patienten att ge sitt informerade patientsamtycke. Grundtillvägagångssättet är 

numer att en läkare ställer diagnos, uttalar sig om prognos och föreslår 

behandling/behandlingsalternativ. Detta sker som svar på den information, i form av symtom  
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med mera, som patienten ger till den aktuelle läkaren. Man kan säga att bägge parter under 

undersökningsstadiet har var sin informationsplikt i förhållande till varandra. Interdependent 

till denna informationsplikt måste - när diagnos är ställd och behandlingsförslag från läkarens 

sida har avgivits - en ömsesidig rätt att inge sitt veto finnas närvarande. I patientens fall 

innebär detta en möjlighet att tacka nej till förslag/önskemål som läkaren uttrycker, och 

läkaren har en motsvarande möjlighet att motsätta sig önskemål om behandling som patienten 

ger uttryck för.(a.a.) 

 

2.3.1 Collopys sex autonomipolariteter 

Fil dr Bart Collopy, etiker och verksam vid ”The Third Age Gerontology Center, Fordham 

university i New York” (Jormfelt, 2001, s. 9) har under slutet av 1980-talet utvecklat en 

modell som syftar dels till att identifiera etiskt problematiska situationer/konflikter, dels till 

”att visa hur man kan stödja eller utmana en persons autonomi” (a.a., s. 9). Visserligen är 

denna modell, som utgår från sex autonomipolariteter, tänkt att brukas i en mer vardaglig 

kontext än vad som är fallet då autonomi avhandlas i samband med diskussionen om aktiv 

dödshjälp. Jag väljer ändå att redogöra för modellen i korthet, då jag tycker att det är relevant 

att visa på att autonomibegreppet är mer komplext än vad man i förstone får en uppfattning 

om. 

 

De sex polariteterna är 

- ”Negativ/positiv (negative/positive) autonomi, 

- Kompetent/inkompetent (competent/incapacitated) autonomi, 

- Direkt/delegerad (direct/delegated) autonomi, 

- Äkta/oäkta (authentic/inauthentic) autonomi, 

- Beslutande/verkställande (decisional/executional) autonomi, 

- Omedelbar/långsiktig (immediate/long range) autonomi” (a.a., s 9 f) 

 

Dessa polariteter är inte alltid kristallklara motpoler utan har ibland överlappande karaktär. 

Trots det kan de fylla en funktion för att skönja komplexiteten i autonomibegreppet, och 

utgöra användbara verktyg för att exempelvis föra en diskussion om olika handlingsalternativ. 

(a.a.) 
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Av speciell relevans i förhållande till denna uppsats ämne finner jag att polariteten äkta/oäkta 

autonomi är.   

 

Den äkta autonomins signum utgörs av faktumet att de val som individen gör är djupt 

förankrade i individens personlighet, medan den oäkta autonomin karakteriseras av att de val 

som individen gör saknar djuplodande kontakt med individens personlighet och förhistoria 

(a.a.). 

 

2.3.2 Ytterligare närmande av autonomins ”väsen” 

Ett välformulerat påstående om autonomi, som fällts i den kontext som frågan om aktiv 

dödshjälp omfattar, finns med i det kommittéyttrande som avgivits 4 april 2005 av det 

engelska överhusets Select-kommitté med anledning av det lagförslag som lagts fram om 

aktiv dödshjälp. Det är professor John Harris, bioetiker och filosof vid universitetet i 

Manchester, som definierar autonomi på följande vis:  

Autonomi är ” ’förmågan att välja och friheten att välja mellan olika föreställningar om hur 

man bör leva.’ ’Det är bara genom att praktisera autonomi’ fortsätter professor Harris  ’som 

våra egna liv verkligen blir våra egna i någon  verklig bemärkelse. Avslutningen av våra liv 

avgör livets slutgiltiga form och mening, både för oss själva såväl som i andras ögon. När vi 

förnekas kontroll i slutet av våra liv så förvägras vi autonomi.’ ” (Min översättning) 

(Select-kommittén, § 41, cited 051202) 

 

För att ytterligare få en precisering av betydelsen av autonomi citeras även ett textavsnitt från 

det danska etiska rådets hemsida:  

”Ordet autonomi är en sammansättning av det gammelgrekiska ordet för själv (autos) och lag 

(nomos). I en betydelse handlar autonomi således om att den som är autonom ger sig själv sin 

egen bestämmelse. Bakom tanken med autonomi ligger därför att den enskilda människan 

själv bör ha frihet till att definiera ramarna för sitt liv och välja sina egna ideal för hur livet 

bör levas. Detta betyder inte nödvändigtvis att allt uppfattas som varandes lika gott och lika 

acceptabelt, bara med anledning att det är en enskild individ som själv har bestämt det. 

Hänsynen till den enskildes autonomi utesluter nämligen inte att det också är relevant att 

iaktta andra hänsyn – exempelvis hänsyn till andras liv och levnad och hänsyn till värden som 

finns i samhället.” (min översättning) (Det etiske råd, s. 1, cited 051202)   
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Synpunkter på att autonomi inte helt kan separeras från den kontext som individen är insatt i 

finns även med när Select-kommittén resonerat kring autonomi-begreppet utifrån synpunkter 

från bland andra ”reverend Professor Robin Gill on behalf of the Church of England” (Select-

kommittén, § 43, cited 051201) som menar ”that ‘the rights of the individual always go hand 

in hand with the duty of the individual to other people’ (Q 1758).”(a.a.) Hans åsikt 

understryks av ”Dayan (Judge) Chanoch Ehrentreu, on behalf of the Chief Rabbi” (a.a.) som 

menar följande: “ ‘Despite contemporary society´s commitment to individual liberty as an 

ideal, it recognises that the interest of the individual cannot be separated from the interest of 

the society at large’ (Q 1758).” (a.a.)   

 

2.4 För respektive emot aktiv dödshjälp med stöd i autonomin 

När man ser argumentation för aktiv dödshjälp utifrån autonomi anspråk är det av vikt att 

hålla distinktionen mellan positiv rätt respektive negativ rätt i minnet. Man kan om man ser en 

persons autonomi som en positiv rätt hävda att den person som önskar att få aktiv dödshjälp 

utförd – förutsatt att det är i överensstämmelse med aktuell lagstiftning – har en ovillkorlig 

rätt att få den aktiva dödshjälpen utförd. Den positiva rätten ålägger nämligen, då den 

utnyttjas, någon plikt att utföra den aktiva dödshjälpen. Ser man istället autonomin som en 

negativ rätt, då innebär det att den som önskar aktiv dödshjälp, förutsatt att det är förenligt 

med gällande lagstiftning, inte kan kräva att någon hjälper till. Utan den negativa rätten utgör 

bara grundlag för att den aktiva dödshjälpen inte är olaglig; ingen annan människa har plikt att 

hjälpa till med den aktiva dödshjälpen. (Det etiske råd, cited 051202) 

 

För de som argumenterar för aktiv dödshjälp utifrån autonomi anspråk rör det sig 

företrädesvis om en argumentationslinje som har följande utgångspunkt: det mått av 

självbestämmelsevikt som autonomibegreppet inbegriper har avgörande tyngd. På så vis att 

den enskilda människan ska ha rätt att själv välja sitt liv och ramarna för det. 

Självbestämmelserätten måste också inbegripa möjligheten att själv få välja hur man i det 

enskilda fallet önskar att ens eget liv skall ändas. (a.a.) 

 

Förespråkarna för aktiv dödshjälp som tar spjärn utifrån autonomi anspråk menar vidare, att 

en poäng med att självbestämmandet sträcker sig ända till att kunna avgöra hur ens eget liv  
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skall ändas är följande: Genom denna möjlighet tillskapas trygghet för den enskilde. Denne 

behöver då inte riskera att själva döendet blir en lång utdragen process med obehagliga 

förtecken. En process som eventuellt kan innebära att man känner att ens människovärde blir 

degraderat.(a.a.) 

 

Motståndare mot aktiv dödshjälp kan också argumentera utifrån autonomi anspråk. För det 

första kan man då hävda följande: själva valet att avgöra hur ens eget liv skall ändas är ett så 

diamentralt annorlunda val än alla andra av livets valsituationer. Det kan därför inte 

inbegripas i den rättighetssfär av självbestämmande som autonomin innefattar. Att så är fallet 

beror på att det i livet finns två grundvillkor – nämligen födelsen och dödstillfället – som man 

som person inte har rätt att råda över. För det andra kan man hävda: att de omständigheter, 

som man som person befinner sig i, när man står inför valet att avgöra om man skall säga sitt 

ja till aktiv dödshjälp omöjliggör ett i grunden autonomt val. (a.a.) 

 

2.5 Tillit 

Vad som är tillitens väsen är inte möjligt att exakt precisera, men nedan skall jag via olika 

infallsvinklar försöka ge en bild av begreppet tillit innebär och av tillitens betydelse: 

 

2.5.1 Tillit enligt Ramirez 

Ramirez (2001) menar att: ”Tilliten är samhällets främsta sammanhållande element.” (a.a., s. 

148). Detta citat har jag valt för att markera hur man kan se på betydelsen av tillit rent 

generellt. Citatet får också utgöra inspirationskälla för viljan att nå en fördjupad förståelse av 

vad det är som konstituerar tillit.  

 

2.5.2 Tillit enligt Wettergren 

Wettergren (2001) anser att det är viktigt att betrakta betydelsen av tillit utifrån Habermas´ 

tankar om att samhällslivet kan ses som uppdelat i den så kallade livsvärlden respektive 

systemvärlden. Där systemvärlden utgörs av de delar av samhället som huvudsakligen är 

styrda av faktorer med ekonomiska förtecken respektive av faktorer som är 

maktaspektbetingade. Livsvärlden är däremot impregnerad av ”kulturell reproduktion, social 

integration och socialisation” (a.a., s. 199). Dessutom förhåller det sig som så att från 

livsvärldens förråd av ”social tillhörighet och solidaritet” (a.a., s. 199) har människor  

12 



möjlighet att hämta verktyg för att kunna ägna sig åt kommunikativt handlande. 

Kommunikativt handlande innebär ett idealt sätt att kommunicera; i det att människor möts - 

på ett så jämlikt sätt som möjligt - och kommunicerar med konsensustänkande som ledstjärna. 

Utifrån dessa förutsättningar försöker de nå lösningar som har allmängiltig karaktär.(a.a.) 

 

Systemvärlden anses vinna terräng i dagens värld eftersom makt och pengar får allt större 

inflytande över människors liv. Wettergren (a.a.) kommer via relativt fria associationsbanor 

fram till att tillit kan betraktas ”som ett livsvärldsbegrepp” (a.a., s. 201). Hon konstaterar att 

tillit sålunda är ett av de begrepp som i förstone fyller funktionen av att ge karaktär åt 

livsvärlden, och enligt Wettergren (a.a.) kännetecknas livsvärlden i synnerhet av emotionella 

band som löper mellan individer och som ”inte har att göra med rationella överväganden eller 

instrumentella motiv” (a.a., s. 201).   

 

Vidare menar Wettergren (a.a.) att själva faktumet att man inte har en exakt definition av vad 

tillit är inte skall ses som en nackdel. Tillit skulle nämligen annars, om det vore exakt mätbart, 

riskera att bli utsatt för försök att både skapas och vägas. Dylika försök skulle få till följd att 

något väsentligt i tillitens väsen gick förlorat. Det finns med andra ord en poäng med att tillit, 

likt exempelvis begreppet vänskap, ”har en intuitiv innebörd” (a.a., s. 200).      

 

2.5.3 Tillit enligt Aronsson och Karlsson 

Aronsson och Karlsson (2001) påstår att det, enligt deras vetskap, inte har utvecklats någon 

mer ingående modell ”för att studera tillit” (a.a., s. 15) än den som presenterats av Barbara A. 

Misztal år 1996. Hon utgår från att det förekommer social ordning av tre slag, och i var och en  

av dessa utgör tillit en nödvändig beståndsdel. Tilliten har dock olika funktion beroende på i  

vilken av de tre formerna av social ordning som tilliten befinner sig. Tillitens funktion, i den 

form av social ordning som karakteriseras av stabilitet, är att tilliten ”ger en grund för att 

hantera den sociala verklighetens oförutsägbarhet och godtycklighet” (a.a., s. 16). 

 

I den form av social ordning som utmärks av dess sammanhängande karaktär gäller följande: 

Här har tillit helt och hållet en emotionell funktion i de processer då ”känslor, motiv och 

försanthållanden” (a.a., s. 17) sammanflätas. Ett sammanflätande till gagn för grundläggande 

av en förväntan, som bärs av tilliten, om sunda intentioner hos medmänniskorna. 
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Den tredje formen av social ordning är den samarbetsinriktade. I denna form är tillitens 

funktion att grundlägga förutsättningar för en samverkan som inte är genererad som svar på 

utsikter om straff eller belöning utan som helt har understödjande karaktär. (a.a.)      

 

2.5.4 Tillit som en del av socialt kapital enligt Putnam 

Av stort intresse är att titta närmare på hur Robert D. Putnam ser på betydelsen av tillit, 

nämligen tillit som en väsentlig del av de i socialt kapital ingående sociala värdena. 

Inledningsvis något om begreppet socialt kapital enligt Putnams synsätt: 

 

Socialt kapital består enligt Siisiäinen (2000) i den putnamska versionen av tre 

huvudkomponenter/pelare: för det första, sociala normer och förpliktelser; för det andra, 

sociala värden - i synnerhet tillit - och för det tredje, sociala nätverk som utvecklats från 

medborgaraktiviteter – främst då medborgaraktiviteter som sker inom ramen av 

sammanslutningar som bygger på frivilligt deltagande.  

 

När vi nu vidare skall granska tilliten i dess socialt kapital-kontext, enligt Putnam, så är det 

tillit i en betydelse som kan betecknas som ”generaliserad tillit”(a.a.) som är det väsentliga.  

 

I moderna samhällen förekommer ”generaliserad tillit”, och den behövs. Orsaken till behovet 

är att de rollförväntningar och relationsmönster, som man är förtrogen med och som tidigare 

varit tillfyllest, inte längre räcker till för att vi människor skall kunna förutse reaktionerna hos 

flertalet personer i vår omgivning. Personer som vi individuellt eller kollektivt interagerar 

med.(a.a.) 

 

Hur byggs då den ”generaliserade tilliten” upp? Svaret på denna fråga är att den 

”generaliserade tilliten” från grunden blir uppbyggd av kvalitén hos de interaktioner som sker 

mellan individer på mikrointeraktionsplanet. I sammanhanget kan då konstateras att 

reciprociteten (i form av ett någorlunda jämbördigt givande och tagande mellan de i 

interaktionen involverade parterna) har avgörande vikt för denna uppbyggnad. Tillit på 

makroplanet byggs därefter upp som en konsekvens, om än ej en avsedd sådan, av kvalitén 

hos interaktionerna på mikrointeraktionsplanet. Och det är just tilliten på detta makroplan som 

betecknas ”generaliserad tillit”. Den ”generaliserade tilliten” utgör i sin tur grunden för två  
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företeelser: nämligen för det första, något som kan betecknas våghalsig reciprocitet; samt för 

det andra, sociala nätverk och sammanslutningar som inte är verktyg för att realisera 

kortsiktiga intressen för någon specifik grupp. Dessa två företeelser skapar i sin tur än mer 

tillit och en positiv spiralrörelse tar fart där ytterligare reciprocitet och förekomsten av sociala 

nätverk/sammanslutningar (utan kortsiktiga gruppspecifika intressen) bidrar till skapandet av 

mer tillit följt av ytterligare reciprocitet samt fler sociala nätverk/sammanslutningar, med nyss 

nämnda karakteristika, som bidrar till mer tillit och så vidare.(a.a.) 

 

2.5.4.1 Kritik mot Putnams syn på tillit 

Huvudproblemet med Putnams syn på hur tillit skapas i det civila samhället2, är enligt 

Siisiäinen (2000), att Putnam bara koncentrerar sig på ett fåtal typer av sammanslutningar – 

med frivilligt deltagande – nämligen på idrottsklubbar och kulturorienterade föreningar. 

Dessutom väljer Putnam att inte granska förekomst av intressekonflikter. En mer välutvecklad 

teori, som tar hänsyn till motstridiga intressen, skulle enligt Siisiäinen (a.a.) behöva förutsätta 

förekomsten av olika typer av tillit - samt av tillitsbrist - och av olika typer av 

sammanslutningar. Avsaknaden av detta i den putnamska tillitsvisionen innebär att en stor del 

av de inom det civila samhället förekommande grupperna, respektive informella 

sammanslutningarna, och deras betydelse inte träder fram i den bild som Putnam fram manar. 

(a.a.) 

 

Vidare, menar Siisiäinen (2000) att Putnam inte bryr sig om konflikter mellan det civila 

samhället och den aspekt på samhället som kan betecknas den politiska sfären. Sammantaget  

menar Siisiäinen (a.a.) att ovanstående, i kombination med ytterligare några faktorer  

(exempelvis Putnams alltför stora fokusering på amerikanska förhållanden), får till följd att 

Putnams förklaringsmodell inte på ett heltäckande sätt kan appliceras på förekomsten av tillit i 

exempelvis de nordiska välfärdsstaterna. I synnerhet då tillit och konsensustänkande enligt 

nordisk modell ofta föregås av en envig mellan motsatta intressen, och då Putnam i sitt 

analysarbete bara har undersökt sammanslutningar som har förmågan att ställa sig över 

sociala konflikter. (a.a.) 

15 

                                                 
2 Det vill säga den del av samhället som inte kännetecknas av politiska förtecken. (a.a.) 



2.5.5 Tilliten i relationen mellan läkare och patienter 

Hur tilliten i denna relation är/blir uppbyggd kommer jag att själv att resonera kring i 

uppsatsens analyskapitel 

 

För att närma mig betydelsen av begreppet tillit i relationen mellan läkare och patient tar jag 

dock med följande apropå hur tilliten mellan läkare och patienter kan tänkas bli påverkad vid 

en legalisering av aktiv dödshjälp. Ett yttrande från läkaren Ivan Cox, som representerar en 

sammanslutning av engelska allmänpraktiserande läkare får exemplifiera detta. Han menar att 

det bland flera av hans kollegor finns en oro för att en inte obetydlig del av tilliten som finns 

inbakad i läkare/patientrelationen kan komma att erodera bort vid en eventuell legalisering av 

aktiv dödshjälp i Storbrittanien. Samtidigt tillägger han att det också finns kollegor som tror 

sig förstå att tilliten eventuellt inte ändras så mycket eftersom det finns en dynamisk 

komponent i tilliten. (Select-kommittén, § 110, cited 051207)   

 

En god tillitsrelation mellan allmänheten och sjukvården är givetvis guld värd. Härvidlag vill 

jag lyfta fram följande: Rothstein (2004) anser att social tillit är “kopplat till trovärdighet och 

pålitlighet” (a.a., s. 111). Rothstein redogör vidare för den extremt höga tillit som finns hos 

allmänheten för sjukvården i Sverige, varvid han stöder sig på data ”från SOM-institutets 

survey-undersökning för år 2000”(a.a., s. 176).  

 

Rothstein (2004) anger dessutom att det är troligt att följande samband finns: ”Ju mer 

förtroende man har för samhällets olika institutioner, desto mer är man benägen att hysa social 

tillit till sina medmänniskor. Eller tvärtom, ju mera man anser att det går att lita på människor 

i allmänhet, desto mer litar man också på samhällets institutioner.” (a.a., s. 178)     

 

 

2.5.5.1 Farhågor som har relevans för allmänhetens tillit till sjukvården. 

Att legalisera aktiv dödshjälp anses av Tännsjö (2001) framför allt kunna väcka oro på grund 

av följande: 

- människor kan komma att begära dödshjälp fast de innerst inne egentligen inte önskar 

det. Denna begäran tänks då ske som ett resultat av att de känner ett tvång att göra så 

vilket exempelvis kan bottna i en önskan att inte vara en belastning, 
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- tanken på att en legalisering av aktiv dödshjälp skulle kunna medföra att missbruk av 

möjligheten till dödshjälp sker. Man tänker sig då att personer som vill leva vidare, 

men som exempelvis anses alltför besvärliga alternativt alltför kostsamma, riskerar att 

hellre ”fällas än frias”. 

 

Select-kommittén kommer fram till intresseavvägningen mellan det intresse som finns hos 

terminalt sjuka att få hjälp med att avkorta sina liv och de patienter som inte önskar det får 

betraktas som ett fall av intäkts- och kostnadsanalys.  

”There is clearly a need to balance the interests of terminally-ill people who wish for 

assistance to end their lives against those of patients who do not. But this cannot be seen as a 

simple matter of weighing a certainty against a doubt and coming down in favour of the 

former. In any cost-benefit analysis – because that is just what this is – the balance of 

advantage needs to take into account the different weightings on each side of the scales. In 

this case it is necessary to know, for example, how many people are being deprived of benefit 

on one side of the equation and how many others might be endangered on the other side. We 

need also take a view of the size of the benefits to the one group as against the magnitude of 

the damage to the other.”  (Select-kommittén, § 67, cited 051207) 

 

Själva faktumet att det rör sig om en intäkts- och kostnadsanalys, med en mängd svårbedömda 

hänsyn att väga in i bedömningen, riskerar förvisso i sig att tillfoga tilliten mellan patienter 

och sjukvårdapparaten skada. 

 

 

3. Erfarenheter/synpunkter från Nederländerna av aktiv dödshjälp 

3.1 Nederländerna och legaliseringen av aktiv dödshjälp 

Det land som har längst erfarenhet av vägen mot en legalisering av aktiv dödshjälp samt 

effekterna av denna legalisering, år 2002, är Nederländerna. Enligt Kuhlmann (2002) skapas 

trygghet genom att förekommande dödshjälp i normalfallet utförs av husläkare; husläkare som 

oftast är knuten till aktuell patient och dennes familj under lång tid. Husläkaren kan därmed 

skapa sig förvissning om att patientens vilja att dö är grundmurad. Vidare skriver Kuhlmann 

(a.a.) att man också kan vara övertygad om att det välfungerande nederländska statliga 

sjukvårdssystemet inte har någon benägenhet att utrangera gamla och svårt sjuka människor.  
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3.1.1 Vägen mot legalisering 

Det första frikännandet3 av en läkare som praktiserat aktiv dödshjälp, genom att ge en 

cancersjuk kvinna en dödande injektion, skedde 1985. I domskälen stod bland annat att läsa  

” ’Gentemot det intresse som artikel 293 i strafflagen försöker skydda (Uppehållande av 

livet), står i detta fall ett lika tungt vägande rättsintresse, nämligen att få lidandet avslutat 

genom en läkares hjälpinsats som avslutar livet. Det sistnämnda intresset uppfyllde den 

anklagade genom en pavuloninjektion. Den anklagade kunde uppfatta detta som en del av sin 

uppgift som läkare. Den anklagades gärning var därför rättfärdigad på grund av ett nödläge.’ ” 

(Kuhlmann, 2002, s. 162) Man ansåg alltså att den anklagade läkaren hade handlat i ett 

nödläge, och tingsrätten kunde i denna del stödja denna sin tes med hjälp av skrivningen i ett 

domstolsavgörande från 1984. Domen i fråga hade avkunnats av landets Högsta domstol och 

följande skrivning fanns med: ” ’Det är möjligt att en läkares injektion av ett dödligt ämne 

kan rättfärdigas som en i en nödsituation utförd handling baserad på objektiv medicinsk 

insikt.’ ” (a.a., s. 162) 

  

”I andra domslut från mitten av 80-talet preciserades att läkare avsiktligt får avsluta livet, om 

 

a) patientens önskan att få livet avslutat är välbetänkt, frivillig och verkar allvarlig; 

b) patientens sjukdom för med sig svårt lidande och det inte finns utsikter om avgörande 

förbättring; 

c) patienten är fullständigt upplyst om sin situation; 

d) en oavhängig kollega till den behandlande läkaren har bekräftat diagnosen och 

prognosen; 

e) dödandet genomförs med all medicinsk omsorg; 

f) läkaren gör noggranna journalanteckningar.” (a.a., sid 162 f) 

 

Utvecklingen efter frikännandet år 1985 gick sedan fort. 181 fall av känd aktiv dödshjälp 

noterades 1988, vilket uppskattningsvis anses utgöra ”två till fem procent av de faktiska 

fallen” (a.a., s. 163) Endast två fall ledde till åtal, och bägge dessa läkare frikändes. 

Nederländska justitie- och hälsoministeriet kom 1990 att ta initiativ till en ”undersökning om  
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dödshjälp” (a.a.). Utifrån undersökningens intervjumaterial framkom att ”1990 dödades i 

Nederländerna 2300 patienter av läkare på sin uttryckliga önskan; i 400 fall gav läkare bistånd  

vid självmord; runt tusen gånger praktiserades aktiv dödshjälp utan att patienten hade bett om 

det.” (a.a., s. 163) I de fall där den aktiva dödshjälpen skett utan konsensus mellan läkare och 

patient rörde det sig i normalfallet om följande situationer:  

- en patient vars medvetande inte längre var klart men som dessförinnan vagt gett tillkänna 

”en önskan om att livet skulle avslutas när situationen blivit hopplös” (a.a., s. 164), alternativt 

- en terminalt sjuk patient vars smärtor inte var möjliga att lindra på ett tillfredsställande sätt 

enligt aktuell läkarbedömning.(a.a.) 

 

3.1.2 Utvecklingen efter ikraftträdandet av 2002 års lag  

Den holländska lagen, som år 2002 legaliserar aktiv dödshjälp, har i sin lydelse stadganden 

som tillåter både det som i Oregon betecknas assisterat självmord såväl som dödshjälp där en 

läkare aktivt bidrar till dödens inträffande genom direkt eget handlande (varvid det 

sistnämnda i den citerade texten nedan betecknas som euthanasia).  

 

Johann Legemaate, en läkare som tillhör ”Royal Dutch Medical Association” (Select-

kommittén, § 168, cited 051209), uttrycker följande erfarenhet apropå möjligheten till 

antingen till det ena eller till det andra: 

” ’many doctors prefer euthanasia for practical and clinical reasons, because when it is 

assisted suicide you hand over the medication to the patient and he has to take it imself. It 

may have side effects which will lead to the doctor acting anyway. For that reason most 

doctors prefer euthanasia’ “ (a.a., § 168) 

 

3.2 Allmänt om lagen 

Den holländska lagen om aktiv dödshjälp äger aktualitet inte enbart för vuxna. Lagen stadgar 

vidare inte att den som ber att få dö i enlighet med lagen måste lida av en sjukdom som 

fortskridit till ett skede som gör att patienten kan betecknas som terminalt sjuk. Förväntad 

återstående livslängd tillmätes inte någon vikt, däremot uppställer lagen krav på att patientens 

situation skall vara hopplös och inkludera ett lidande som är outhärdligt. Således kan till 

exempel en obotligt och svårt sjuk 55-åring, som lider av en mental sjukdom få hjälp med att 

dö i enlighet med lagen. Förutsatt, givetvis, att lagens alla krav följs inklusive stadganden om  
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att sjukdomen ifråga måste konstituera en situation för patienten som kännetecknas av att den 

är hopplös och inkluderar ett outhärdligt lidande.(a.a.) 

 

3.2.1 Omfattningen och proceduren 

Antalet som ber om aktiv dödshjälp i Holland ligger runt 9700 personer årligen. Detta får 

relateras till en befolkning på i runda tal 16 miljoner, varav cirka 140 000 årligen går ur tiden. 

Av de cirka 9700 som ber om aktiv dödshjälp beviljas i runda tal 3800. Av de sistnämnda rör 

det sig i cirka 300 fall om assisterat självmord. ”Euthanasia therefore accounts for around 

2,5% and assisted suicide 0,2% of all deaths in The Netherlands ” (a.a., § 171) Dessutom är 

det ett faktum i Nederländerna att läkare släcker livet för cirka 1000 människor per år utan att 

det föregåtts av någon uttalad önskan därom.(a.a) 

 

Bland det sistnämnda cirka tusentalet, som inte får uttala sin önskan om hjälp att passera 

gränsen mellan liv och död, så anses lejonparten återfinnas bland patienter som inte kan uttala 

någon vilja eftersom de ligger i koma. Ungefär 15% av de cirka 1000 utgörs av nyfödda barn 

med synnerligen svåra handikapp. Select-kommittén konstaterar att ungefär 10% tillhör 

patientkategorier vars karaktär medför att avsaknaden av samtycke inte direkt är 

anmärkningsvärd. Men Select-kommittén har också kommit fram till att i ungefär 25% av de 

cirka tusen fallen så hade de aktuella patienterna kunnat uttala sin egen vilja i frågan. Trots 

det har underlåtelse vad gäller att inhämta patientens samtycke till den aktiva dödshjälpen 

skett, vilket föranlett Select-kommittén att höja ögonbrynen. (a.a., § 178) 

 

Aktiv dödshjälp skall nämligen, enligt 2002-års lags krav, ske enligt följande rutiner:  

1. Patienten i fråga skall uttrycka sin, av fri vilja, välavvägda önskan om att få hjälp med 

att dö, 

2. För att komma i fråga måste patientens lidande ha pågått under en längre tid och detta 

lidande måste ha karaktären av att vara ett outhärdligt lidande, 

3. Patienten måste i förväg ha fått information om hur det ser ut med den medicinska 

bedömningen av patientens tillstånd inklusive en uttalad prognos, 

4. Patienten såväl som den behandlande läkaren måste vara överens om att det inte finns 

någon annan rimlig lösning på den uppkomna situationen, 
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5. Läkaren måste inhämta konsultation om patienten från ytterligare minst en annan 

läkare. Den konsulterande läkaren skall besöka patienten och skriftligen dokumentera 

huruvida patienten i fråga har åtnjutit vederbörlig vård4, 

6. Läkaren måste släcka patientens liv på ett medicinskt sett vederbörligt sätt. (a.a.) 

 

Samtliga dessa punkter skall vara uppfyllda och väl dokumenterade av läkaren i fråga. 

Dessutom har läkaren, som alltså utfört dödshjälpen, att meddela en likbesiktningsman5 för att 

inte riskera att bli åtalad. (a.a.)  

 

3.2.2 Rättssäkerheten 

Likbesiktningsmannen skall besöka den avlidne och göra en yttre medicinsk undersökning av 

densamme. Dessutom skall han meddela offentlig åklagare och folkbokföringsregistret6 om 

det inträffade. Sist men inte minst skriver likbesiktningsmannen en egen rapport om vad han 

iakttagit. Denna rapport inges av likbesiktningsmannen, tillsammans med läkarens rapport, till 

en av de regionala ”assessment committees” som gör uppföljning av att allt går rätt tillväga. 

(a.a. § 173) Varje sådan kommitté har alltså på sitt bord att följa upp att det vid varje fall av 

aktiv dödshjälp har gått rätt till i enlighet med 2002 års eutanasilag. Om så inte vara fallet 

skall offentlig åklagare underrättas härom såväl som ”the health inspectorate” (a.a. § 174). 

Kommittén skall alltså hålla ögonen på att manipulation inte förekommit, att inte patienten 

utsatts för påtryckningar eller på något annat sätt stått under ovederhäftigt inflytande  

och sist men inte minst få uppfattning om att patientens önskan om aktiv dödshjälp var  

välavvägd. Önskan om aktiv dödshjälp skall, enligt doktor Kimsma ”ha uttryckts och stötts 

och blötts flera gånger, ibland år innan det aktuella tillfället för dödshjälpen” (min 

översättning, a.a., s § 175) Lagen ställer inte krav på att önskan om dödshjälp skall vara 

skriftligen avfattad, men det underlättar givetvis kommitténs genomlysning av det hela. 

Kommittén granskar att kravet på outhärdligt lidande är mött såväl som att tillståndet, som 

föranlett dödshjälpen, inte hade kunnat få en bättre upplösning än det nu skedda. (a.a.) 
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4 Vanligtvis anlitas en läkare från ett team ”SCEN (Support Consultation Euthanasia Network)” (a.a., § 172) som 
specialiserat sig i frågor rörande aktiv dödshjälp. 
5 Min översättning av “the coroner” (a.a., § 172)   
6 Min översättning av “the civil registrar” (a.a., s. 173) 



Så skall det alltså gick till. Men, enligt en enkät som läkare i Holland ifyllt, så rapporteras inte 

alla fall av aktiv dödshjälp. Detta kan eventuellt bero på administrativ lättja, alternativt att 

läkaren, som utförde aktiva dödshjälpen ifråga, anser att det skedda har varit en sak mellan  

patienten och läkaren. Ytterligare en tänkbar förklaring är att underlåtelse att rapportera kan 

bero på att läkare understundom hyser tvivel angående om deras agerande skulle komma att 

betecknas som helt klanderfritt på alla punkter vid en gängse granskning. (a.a. § 182) 

 

3.3 Förekomst av palliativ vård och dess relation till aktiv dödshjälp 

Förekomst av möjlighet till palliativ vård har relevans i sammanhanget, och den har 

utvecklats stort i Nederländerna under senare år. Doktor van Coevorden tror att utvecklingen 

”har stimulerats av blotta förekomsten av eutanasi-lagen” (min översättning) ( a.a.,  § 184). 

Han anser att man i Holland, under de senaste fem åren, har nått en mycket hög standard inom 

detta fält. (a.a.) 

 

I Holland har man en generalistisk ansats för den palliativa vården innebärande att alla 

allmänpraktiserande läkare och alla sjuksköterskor får lära sig grundkunskaper i palliativ 

vård. Ett intressant konstaterande är att antalet önskemål om aktiv dödshjälp, hos dem som får 

vård på något hospis, har minskat något under senare år, vilket anses vara en följd av att god 

palliativ vård erbjuds. Detta skall i sin tur ställas i relation till att antalet önskemål om aktiv 

dödshjälp ”bland patienter överlag inte har minskat” (min översättning) ( a.a., § 184). Det 

senare faktumet kan bero på att kvalitén på den palliativa vård som erbjuds uppvisar stora 

skillnader, eller som professor Jochemsen uttrycker det ”… the number of places where 

palliative care is offered does not say very much about the quality of palliative care in general 

in The Netherlands” (a.a., § 185). 

 

3.4 Opinionen 

Enligt doktor Legemaate, representerande KNMG7, så tycker lejonparten av läkarkåren att 

möjligheten till aktiv dödshjälp är av godo. Han tillägger att motstånd finns hos 20-25% av 

läkarkåren. Motståndet kan vara religiöst grundat eller exempelvis ha sin grund i att man 

tycker att aktiv dödshjälp är oförenlig med läkaryrket/läkareden. Vad gäller samhället i stort  
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så säger han att ” ‘there has been a kind of increasing acceptance of doing euthanasia, which I 

think incorporates a certain change of opinion about the moral aspects and how you balance 

that’ ” (a.a., § 190). Vad gäller det sistnämnda så måste man dock ha i åtanke, enligt doktor 

Zylicz, att det kan finnas risk att man måste resa varningsflagg för åsikten att det finns en stor 

acceptans hos allmänheten för aktiv dödshjälp, då det är helt avgörande hur frågan om aktiv 

dödshjälp ställs till dem i allmänheten som tillfrågas. 

 

Av vikt är resultatet från en enkät som, enligt Select-kommittén, visat på faktumet att bland 

elva europeiska länder (inkluderande Storbrittanien) så har holländarna “the highest regard for 

and trust in their doctors.” (Select-kommittén, § 105, cited 051207) 

 

4 Erfarenheter/synpunkter från Oregon av assisterat självmord 

I den amerikanska delstaten Oregon trädde ”The Oregon Death with Dignity Act (ODDA)” 

(Select-kommittén, § 143, cited 051209) i kraft 1997. Den ger enbart rätt till assisterat 

självmord förutsatt att man uppfyller de krav som lagen stadgar. 

 

ODDA har sitt fokus enbart på människor som har nått ”the age of majority and have been 

diagnosed as being terminally ill8” (a.a., § 144, cited 051209). Lagen föreskriver inte 

nödvändigheten av att patienten har ett lidande som är outhärdligt. Vidare kan nämnas att för 

att komma ifråga måste patienten ha nedtecknat sin önskan om assisterat självmord skriftligen 

vilket skall ske inte bara vid ett tillfälle utan vid två tillfällen med 15 dagars mellanrum. (a.a., 

§ 150, cited 051209). Assisterat självmord är det enda man kan kräva med stöd i lagen, och 

med assisterat självmord avses, i enlighet med ODDA, att en läkare skriver ut ett recept på ett 

för ändamålet lämpligt läkemedel (vanligtvis ett barbiturat). Detta läkemedel skall sedan intas 

oralt av patienten. (a.a.) 

 

Just faktumet att patienter, som beviljats assisterat självmord, själv måste inta läkemedlet oralt 

ses som en garanti för att den som verkligen sväljer läkemedlet gör det av fri vilja. Eller som 

doktor Nick Gideonse säger ” ’The fact that the patient self-administers in a way that is not  
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8 ”Terminally ill” definieras i lagen som att man som patient har en förväntad återstående livslängd om högst sex 
månader. (a.a.) 



easy to do, drinking ounces of a bitter liquid, provides a final piece of clear evidence that this 

is completely volitional and self-administered’ ” (Select-kommittén., § 146, cited 051209)  

 

4.1 Opinionen 

Dr Hedberg berättar för Select-kommittén att människor överlag, i Oregon, med tiden har vant 

sig vid lagen och att de inte ser den som något kontroversiellt. Dr Gideonse uttrycker det som 

så att det verkar som ODDA ” ’… have been assimilated into the social fabric’ ” (Select-

kommittén, § 148, cited 051209). Dock konstaterar Select-kommittén att det, trots att lagen 

har accepterats av den stora massan i Oregon, så finns det en del – inte minst bland läkare - 

som är emot lagen och dess tillämpning. 

 

4.2 Rättssäkerheten 

Oregons ”Department of Human Services (ODHS)” (Select-kommittén, § 144, cited 051209) 

Följer upp hur många fall av assisterade självmord som sker i överensstämmelse med ODDA 

och dess regelverk. OHDS har vidare till uppgift att rapportera till ” ’the Oregon Board of 

Medical Examiners (OBME)’ ” (a.a., § 150, cited 051209) i det fall avsteg har gjorts ifrån 

stadgandena i ODDA i samband med att assisterat självmord har skett. Om avsteg har skett är 

det sedan upp till OBME att bestämma om man eventuellt skall vidta någon åtgärd med 

anledning av det inträffade. 

 

OBME har bara behövt granska fyra fall ” which appeared to be concerned with procedural 

aspects, such as a missing witness signature, but had no evidence that serious breaches of the 

law might be taking place’ “ (a.a., § 152, cited 051209) 

 

4.3 Omfattningen 

Statistik som visar utvecklingen från det att lagen kom i bruk fram till slutet av år 2003 visar 

att ”265 recept skrivits ut och 117 personer valt att ta det som hade förskrivits dem” (min 

översättning) (Select-kommittén, § 150, cited 051209) Härvidlag kan vidare konstateras att 

män och kvinnor är lika benägna att utnyttja möjligheten att ta det läkemedel som de fått sig  

förskrivit. Om detta upplyser David Hopkins, vid ”the Center for Health Statistics” (a.a., §  

150). Han tillägger också att ” ’Asians are about three times more likely than whites. College 

graduates, educated folks, are about seven times more likely than those who have high school 

degrees. Urban folks are a bit more likely than those east of The Cascades, which is a very  
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rural area, to use the medication’ “ (a.a., § 150). 

 

Dr Gideonse menar vidare att många som fått läkemedel utskrivit till sig för ändamålet aldrig 

tar det. De har nämligen läkemedlet bara som en sista utväg att ta till endast om lidandet blir 

för stort, varvid det därför inte alltid används.(a.a.) 

 

4.4 Förekomst av palliativ vård 

Select-kommittén har i sin granskning av vilka erfarenheter man har i Oregon av ODDA 

också bildat sig en uppfattning om alternativ till assisterat självmord. Man konstaterar att det, 

enligt utsago, numer finns bra vård i livets slutskede i Oregon med ett flertal hospis-program. 

Den palliativa vården är alltså välutvecklad, anmärkningsvärt är dock att ungefär 90% av de 

som dör, under det att de får hospis-vård, gör det i sitt eget hem. Få dör på institution till stor 

del på grund av att de som har hospis-vård i sitt hem har möjlighet, 24-timmar/dygn, att ringa 

till en hospis´ sjuksköterska om ett hembesök behövs. (a.a.) 

 

4.5 Vilka läkare svarar för assisterat självmord i Oregon 

Jim Kronenberg ”Chief Operating Officer of the Oregon Medical Asociation” (a.a., § 159) 

berättar för Select-kommittén att det, enligt hans uppfattning, förhåller sig som så: 

att det i första hand är läkare som redan hade en lång relation till patienten i fråga som ställer 

upp vad gäller att assistera i enlighet med stagandena i ODDA. Han tillägger dessutom att 

även bland läkare med en lång relation till aktuell patient så fanns det de läkare som inte ville 

ställa upp. Jim Kronenberg menar vidare att överlag så har inte läkare i Oregon en klar 

uppfattning om de skall ställa upp och ansvara för assisterat självmord förrän de står inför 

faktumet att de har att avgöra om de skall det eller inte. (a.a.)    

 

 

5 Analys 

I denna min analys kommer jag att utgå från de i mitt tycke relevantaste fakta som jag fått 

fram vad gäller inställningen till och praktiserandet av aktiv dödshjälp i Nederländerna och i 

Oregon. Jag tar upp de faktorer som man på goda grunder kan anta har avgörande betydelse 

för tilliten hos allmänheten i ett land som legaliserat aktiv dödshjälp. Från detta gör jag en 

bedömning av hur den svenska allmänheten eventuellt skulle ta emot en legalisering av  
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dödshjälp på svensk mark. Varvid jag gör en bedömning av hur den svenska allmänhetens 

tillit till den svenska sjukvården / till den svenska läkarkåren skulle kunna tänkas bli 

påverkad. 

 

När man jämför aktiv dödshjälp i Nederländerna med Oregon, så slås man först av faktumet 

att man i Oregon bara har legaliserat assisterat självmord. Medan man i Nederländerna 

erbjuder både möjligheten till assisterat självmord och till den form av aktiv dödshjälp där en 

läkare själv aktivt bidrar till dödens inträde. För det andra anser jag det värt att notera att man 

i Oregon har krav på att önskan om assisterat självmord skall vara skriftligen nedtecknad, och 

givetvis bevittnad, vid två tillfällen. Tidsutdräkt däremellan syftar förstås till att det inte skall 

råda någon tvekan om allvaret i aktuell önskan. För det tredje så slås man av att omfattningen 

av aktiv dödshjälp är mycket större i Nederländerna, vilket givetvis delvis har med 

befolkningens storlek att göra. 

 

Följande faktorer måste, enligt mitt förmenande, ha stor betydelse för allmänhetens tillit till 

den sjukvårdsapparat9 som utför aktiv dödshjälp på det ena eller det andra sättet: 

 

1. De kriterier, som i enlighet med gällande lagstiftning, ger en patient rätt att be om aktiv 

dödshjälp.  

2. Vilka läkare som i normalfallet utför den aktiva dödshjälpen. 

3. Kvalitén på den palliativa vård som kan ses som ett alternativ även om lidandet är stort. 

4. Rättsäkerheten – det vill säga hur väl övervakningen av att allt i samband med aktiv 

dödshjälp går vederbörligt tillväga.      

 

Vad gäller faktor ett så skiljer sig Nederländerna och Oregon åt. I Nederländerna har inte 

enbart vuxna möjlighet att beviljas dödshjälp, vilket är fallet i Oregon. I Nederländerna måste 

man inte vara terminalt sjuk, vilket man har som kriterium i Oregon. I Nederländerna måste 

man däremot ha ett lidande som kan betecknas som outhärdligt till skillnad från i Oregon. 
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9 (inkluderande all den personal, det vill säga även den personal som övervakar att allt sker i överensstämmelse 
med aktuell lagstiftning, som på något sätt är involverad i sammanhanget)  



När det gäller den andra faktorn, så är det företrädesvis en husläkare i Nederländerna, med 

lång relation till aktuell patient, som är förmedlare av den aktiva dödshjälpen. Även i Oregon  

är det i normalfallet en läkare som har en lång relation till aktuell patient som ställer upp. 

 

Att det finns fullgoda möjligheter till palliativ vård, om man så önskar, har också betydelse 

för allmänhetens tillit. Min uppfattning är att den palliativa vården överlag är god i båda 

länderna, men att det också finns några sprickor i täckningen såväl som vad gäller kvalitén. 

 

Rättssäkerheten – är också en oerhört central faktor. Man kan lätt föreställa sig att 

allmänhetens tillit till sjukvårdsapparaten fort urgröps om inte rättsäkerheten är god. På 

pappret verkar uppföljningen av att dödshjälpen utförs på ett vederbörligt sätt vara god både i 

Nederländerna och i Oregon. Oregon verkar dock i realiteten ha ett kraftigt försteg härvidlag. 

Förekomsten, i Nederländerna, av att det årligen finns ett antal patienter som får dödshjälp 

utan att de bett om det, och som de facto hade kunnat ge sitt samtycke, är nämligen förvånade. 

 

Vid en sammantagen bedömning av hur väl man i Oregon respektive Nederländerna förhåller 

sig till faktorerna ovan, som sannolikt har stor betydelse för allmänhetens tillit till 

sjukvårdsapparaten i respektive land, så finner jag att det vore troligt om tilliten var störst i 

Oregon. Jag har inte kunnat finna att så är fallet, då jag inte har någon enkätundersökning från 

Oregon att luta mig mot. Vad jag kunnat konstatera är att det verkar som om allmänheten 

överlag har accepterat att det finns möjlighet att få aktiv dödshjälp i båda länderna. Dessutom 

råder det inte någon tvekan om att den nederländska allmänheten hyser stor tillit till den 

nederländska sjukvårdsapparaten. Inte minst kan man föreställa sig att det beror på att man 

har utvecklat den palliativa vården kraftigt.  

 

Nu kommer jag att koncentrera mig på tilliten: exakt hur tillit mellan allmänheten och läkare 

respektive mellan allmänheten och aktuell sjukvårdsapparat egentligen skapas, befästs och 

kvarstår har jag inte hittat någon preciserad teori för. När jag började skriva denna uppsats så 

hade jag en känsla av att den tillit som finns mellan allmänheten och läkare/sjukvårdapparat 

kunde betraktas som en del av det som kallas socialt kapital. Jag har gått igenom hur socialt 

kapital i den putnamska versionen ser ut. Jag tycker mig inte finna belägg för att just 

tillitsrelationen mellan allmänheten och läkare/sjukvårdsapparaten är en form av tillit som bör 

pressas in under den begreppsliga ”fana” som socialt kapital utgör. Dock är det inte svårt att  
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föreställa sig att tillit mellan allmänheten och läkare/sjukvårdsapparat byggs upp från grunden 

av kvalitén på de interaktioner som sker på mikroplanet. Där varje gott bemötande som man 

får som patient från unga år har betydelse för storleken på den tillit som man framgent i livet 

har till aktuell sjukvårdsapparat och till dess läkare i allmänhet. En tillit som också är en form 

av generaliserad tillit. Således anser jag att det finns beröringspunkter till hur Putnam ser på 

generaliserad tillit inom den begreppsliga ramen för socialt kapital, men svaret blir ändå nej 

på frågan: Kan allmänhetens tillit till den svenska sjukvårdsapparaten och till den svenska 

läkarkåren karakteriseras som en tillitsaspekt ingående i begreppet socialt kapital?  

 

Vad gäller frågan: Riskerar den svenska allmänhetens tillit till den svenska 

sjukvårdsapparaten och till den svenska läkarkåren att lida allvarliga men vid en legalisering 

av aktiv dödshjälp i Sverige? Så stödjer jag mitt svar nedan på följande:  

Rothstein (2004) noterar att den svenska allmänhetens sociala tillit till svensk sjukvård är stor. 

Skulle tilliten då kunna komma att lida allvarliga men vid en legalisering av aktiv dödshjälp i 

Sverige? Utifrån vad jag funnit i mina efterforskningar om utvecklingen i Oregon och 

Nederländerna, så kommer jag fram till bedömningen att det är troligt att den svenska 

allmänhetens tillit till den svenska sjukvårdapparaten respektive till svensk läkarkår inte 

skulle lida allvarliga men. Denna bedömning bygger jag på faktumet att man både i Oregon 

och i Nederländerna har funnit en framkomlig väg för aktiv dödshjälp som inte har upprört 

allmänheten i nämnvärd grad. Sannolikt låter det sig göra i Sverige också förutsatt att aktiv 

dödshjälpsfrågan har blivit vederbörligen behandlad av den svenska lagstiftaren. 

 

Vad har jag då kommit fram till vad gäller autonomin? Jo, jag misstänker att acceptansen 

överlag för aktiv dödshjälp både i Oregon och i Nederländerna till stor del har att göra med 

utvecklingen av styrkan i autonomi-begreppet, men utan empiri bakom mig i denna fråga så 

väntar jag med tankar om autonomins betydelse till nästa kapitel. 

 

6. Avslutande reflektioner 

Jag avslutade det förra kapitlet med att konstatera att allmänheten överlag både i Oregon och i 

Nederländerna har accepterat aktiv dödshjälp. Sannolikt har detta att göra med att styrkan i 

autonomi-begreppet därstädes har växt sig starkt. En patientautonomi som utsträcks så långt, 

att den under vissa förutsättningar även inkluderar möjligheten att få bestämma över hur ens 

eget liv skall ändas.  
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Kanske vi i Sverige inte har kommit lika långt i uppfattningen om vad autonomi kan betyda. 

Denna tanke föranleder mig att inte kunna låta bli att undra vad det i sådant fall beror på. 

Eventuellt kan det, enligt mitt sätt att se, bero på att det finns en tyst svensk majoritet som 

sätter betydelsen av livets okränkbarhet/livets helgd såsom varandes högre. Alternativt kan 

det bero på att man i Sverige ännu inte har funderat tillräckligt över just patientautonomi. 

Eventuellt bör detta genomlysas och problematiseras ytterligare. Jag tänker då i tankebanor 

som löper utifrån delar av Collopys autonomipolaritetsresonemang. Vad jag i förstone 

funderar över i sammanhanget är polariteten äkta respektive oäkta autonomi, och vad det mer 

exakt kan tänkas stå för i den kontext som för respektive emot aktiv dödshjälp utgör.  

 

Efter reflektionerna ovan så skall jag försöka mig på att besvara följande två frågor: 

Vilken betydelse har utvecklingen av patientautonomi för en positiv inställning till aktiv 

dödshjälp? 

Vilken vikt får autonomianspråk anses ha i förhållande till andra värden som ”står på spel” i 

avvägningen för respektive emot aktiv dödshjälp? 

I besvarandet av dessa två frågor utgår jag från den förståelse som mina efterforskningar i 

samband med skrivandet av denna uppsats har planterat hos mig. Jag har fått uppfattningen att 

utvecklingen av styrkan hos autonomianspråk, i synnerhet hos svårt sjuka patienter, har helt 

avgörande betydelse för en positiv inställning till aktiv dödshjälp. Den vikt som dessa anspråk 

tar sig verkar väga tyngst i förhållande till alla andra värden som står på spel i avvägningen 

för respektive emot aktiv dödshjälp. 

 

Avslutningsvis så skulle jag vilja uppmuntra till ytterligare forskning, företrädesvis kvalitativ 

forskning baserad på intervjumaterial, där patienter som har möjlighet att välja aktiv 

dödshjälp får komma till tals. I första hand tänker jag på att man borde följa patienterna under 

ett antal år. Människor med sjukdomar som sannolikt kommer att göra att de inom några år 

ställs inför frågan om de skall be om aktiv dödshjälp eller inte. Det vore oerhört intressant om 

man utifrån ett sådant intervjumaterial skulle kunna bilda sig en uppfattning om vad i första 

hand äkta respektive oäkta autonomi innebär i just den kontext som närheten till aktiv 

dödshjälp utgör. 
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