
 

Institutionen för statsvetenskap  

 

 

Organdonation 

En normativ studie utifrån utilitarism och klassisk liberalism och deras 

applicerbarhet på svensk lagstiftning 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i statsvetenskap 

HT2016 – 2017-01-09 

Martin Torkelsson 

Handledare: Helen Lindberg 

 

 



 

2 

 

Abstract 

The purpose of this paper is twofold. Firstly, it makes a normative idea analysis concerning 

organ donation, by comparing the perspectives of utilitarianism and classical liberalism. 

Secondly, it applies these perspectives on the Swedish legislation, in order to understand it in 

a political philosophical view. As a theoretical framework, the paper uses the two 

perspectives´ overarching ethical standpoints, but also try to discern their views on four - for 

the topic -appropriate concepts, these being the concepts of liberty, consent and self-

ownership. These are then bundled together into two so-called ”ideal types”, to use for 

making normative statements about what the most morally right legislation would be 

concerning organ donation.  

In utilitarianism, an agent-neutral overall happiness is at the forefront, which leads it to 

prioritize an increase in donations over the autonomy of the individual. This makes the case 

for a conscription of organs or the softer notion of an opt-out system. Classical liberalism 

focus more on the right to self-ownership and negative liberty, and therefore argue for an opt-

in system, which requires the explicit consent of the individual. Lastly, the paper makes the 

claim that the Swedish legislation falls in a category inbetween the normative judgements of 

the two perspectives, as it prescribes an opt-out system, but reserves the right of the family to 

refuse a donation, in case the deceased had not made a choice ante mortem.     
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1. Introduktion  

Enligt en undersökning inom Eurobarometern från 2010 hade svenskar den mest positiva 

inställningen till organdonationer i hela EU. 83 % sade sig vara villiga att donera något organ 

i anslutning till en hjärninfarkt, vilket kan jämföras med genomsnittet i EU som låg på 55 %.1 

Andra undersökningar visar på så höga siffror som 90 %.2 Ändå misslyckas den svenska 

sjukvården med att utnyttja potentialen av denna positiva folkvilja. I jämförelse med många 

andra länder inom Europa ligger antalet donatorer på en låg nivå. På en miljon invånare har vi 

de senaste åren haft ungefär 15 donatorer. Motsvarande siffra i Spanien är 35 och där är 

endast 60 % villiga att donera. Även vårt grannland Norge lyckas betydligt bättre i 

sammanhanget med 26 donatorer per miljonen invånare.3  

Detta medför ett stort samhällsproblem och har konsekvenser för svårt sjuka människors 

chans till överlevnad. Det är vid endast ett mycket litet antal av alla dödsfall som donationer 

är möjliga. Det är därmed av yttersta vikt att systemet fungerar effektivt och att det inte råder 

några oklarheter kring möjligheten till donation när tillfället väl är framme. Diskrepansen 

mellan efterfrågan och tillgången på organ skapar köer, där människor förtvivlat väntar på att 

organdonationer ska bli tillgängliga. T ex dör det i USA varje dag ungefär 18 personer som 

väntat i kön för transplantationer.4    

 

I Sveriges lagstiftning tillämpas s.k. presumtivt samtycke, vilket innebär att en person antas 

vara villig att donera organ då denne avlidit, såvida denne inte motsatt sig detta sen tidigare. 

Anhöriga måste dock meddelas omedelbart och har vetorätt i de fall då sjukvården inte känner 

till om det existerar samtycke eller inte. Detta system medför ett antal problem. Även om 90 

% ställer sig positiva till donation, står i nuläget endast cirka 1,5 miljoner (16 % av 

befolkningen) inskrivna i Socialstyrelsens donationsregister. Enligt en utredning från 2014, 

angående svenska populationens opinion kring organdonationer, svarade endast 49 % att de 

var säkra på sin partners inställning i frågan. Då man frågade föräldrar om vetskap kring sina 

vuxna barns inställning var endast 22 % säkra.5  

                                                 
1  Special Eurobarometer 333a 
2 http://www.svd.se/majoritet-positiv-till-donation/om/sverige  
3  Bergström, Anna 
4 Ofri, 2012 
5 Utredningen om donations- och transplantationsfrågor (S 2013:04), 

http://www.svd.se/majoritet-positiv-till-donation/om/sverige
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Dessa siffror ställer viktiga frågor kring huruvida lagstiftningen verkligen ska ge så stort 

utrymme i beslutsfattandet till anhöriga, då så många saknar kunskapen om den avlidnes 

inställning. Dessutom råder det stor sannolikhet att de anhöriga befinner sig i ett väldigt 

känslomässigt traumatiskt tillstånd vid tillfället då det är dags att dödförklara en anhörig. Man 

kan fråga sig om det verkligen är lämpligt att de då ska ta ställning till sådana här viktiga och 

potentiellt livsavgörande frågor. Överhuvudtaget kan man ifrågasätta rimligheten i att ha ett 

donationsregister där de som vill donera ska göra det aktiva valet att skriva in sig. Eftersom 

90 % enligt undersökningar ställer sig positiva, vore det kanske mer logiskt att ha ett system 

där alla medborgare automatiskt är inskrivna och där individer med negativ inställning till 

donationer istället får skriva ut sig ur systemet. Detta system används i t ex Spanien och 

Österrike.   

Men inte heller detta är helt oproblematiskt. Ska en stat och dess institutioner (i detta fall 

sjukvården) ha rätt att i förväg, utan att ha rådfrågat personen ifråga, bestämma över en 

individs kropp efter dennes död? Inställningen, till vilket förhållande som bör råda mellan 

staten och individen, varierar beroende på vilken politisk ideologi man rättar sig efter. Ska ens 

position som potentiell organdonator helt och hållet bygga på altruismen hos välvilliga 

individer eller bör staten ha ett företräde över dessa beslut för att se till att systemet fungerar 

effektivt. Vissa ser detta som paternalistiskt översitteri medan andra anser att ändamålet i 

dessa fall helgar medlen.  

Eftersom så många svenskar är villiga att donera sina organ, tåls det att diskutera om det är 

rimligt att ge vetorätt till de avlidnas anhöriga om huruvida man bör ha en opt in- eller opt 

out-baserad lagstiftning. En vanligt förekommande åsikt i demokratiska stater är att regler och 

system i stort bör upprättas efter majoritetens perspektiv, men det finns lägen då det kan vara 

nödvändigt att undvika ett s.k. ”majoritetens tyranni”. 

Två politiska filosofier, som visserligen har ett gemensamt ursprung, men ändock ofta skiljer 

sig åt i sina normativa ställningstaganden, är den klassiska liberalismen och utilitarismen. 

Inom liberalismen ges stora fri- och rättigheter till individen själv i dess självförverkligande 

och handlingar rättfärdigas ofta utifrån pliktetiska normer. Utilitarismen tar istället sin 

utgångspunkt i de konsekvenser som kommer av en handling och på så sätt helgar målen 

medlen, även om detta inskränker på individens naturliga rättigheter och friheter. Dessa 

ideologier har rimligen olika syn på något så komplext och kontroversiellt som organdonation 

och passar därför som analysmodeller av ämnet.     
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1.2 Problemformulering och syfte 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att göra en normativ idékritisk studie av hur man utifrån 

klassisk liberalism och utilitarism kan argumentera kring temat organdonation och önskvärd 

lagstiftning kring densamme. För att konkretisera de politisk-filosofiska resonemang jag 

kommer fram till, ska jag sedan applicera de båda ideologierna på den svenska lagstiftningen 

kring organdonation.  

1.3 Frågeställningar 

Hur kan man normativt argumentera kring en moraliskt riktig lagstiftning om organdonation 

utifrån utilitarismen?  

Hur kan man normativt argumentera kring en moraliskt riktig lagstiftning om organdonation 

utifrån den klassiska liberalismen?  

Hur kan man förstå svensk lagstiftning kring organdonation utifrån utilitarism och klassisk 

liberalism?   

2. Metod 

I uppsatsen görs en normativ idéanalys. Eftersom det är en statsvetenskaplig uppsats, hamnar 

fokuset på just maktförhållandet mellan staten och individen. För att underbygga analysen 

studeras en rad politiska filosofer för att undersöka vad de har för syn på statens maktbas. I 

uppsatsen studeras också Sveriges nuvarande lagar, samt en utredning vid namn 

Organdonation: En Livsviktig Verksamhet som avslutades 2015 på uppdrag av regeringen.6  

2.1 Inomvetenskaplig och utomvetenskaplig relevans  

Helst bör en uppsats både hänvisa och försöka beskriva/förklara/lösa ett samhälleligt 

uppkommit problem, samt dessutom bidra till den inomvetenskapliga diskursen.7 Jag hävdar 

                                                 
6 SOU 2015:84 
7 Esaiasson, Gilljam, 2010 
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att min uppsats uppfyller båda dessa kriterier. Det samhälleligt uppkomna problemet ligger i 

att det råder en diskrepans mellan den allmänna folkviljan - som i huvudsak är positiv till att 

donera sina organ – och förvaltningen av donerade organ i Sverige. Det finns med andra ord 

en outnyttjad potential i vårt land att minska transplantationsköerna och på så sätt rädda liv. 

Det inomvetenskapliga problemet är att det sedan tidigare saknas en genomförlig jämförande 

analys av organdonationer i Sverige utifrån just ett utilitaristiskt och klassiskt liberalt 

perspektiv.  

Studien är i huvudsak ideografisk, i den mån att den i huvudsak berör just frågor kring 

organdonation. Emellertid kan nomotetiska grunder skönjas, då man kan ta lärdom av 

slutsatserna för att se på andra likartade ämnen som berör självägarskap, samtycke, samt 

maktförhållandet mellan individ och stat. Den har med andra ord potential att vidga diskursen 

kring hur man med statsvetenskapliga ögon kan analysera jämförbara etiskt problematiska 

ämnen som dödshjälp, prostitution, legalisering av droger, dödsstraff mm.   

2.2 Material 

Debatten och förekomsten av organdonationer är en relativt modern samhällsfråga. Inte förrän 

senare hälften av 1900-talet har det ens existerat och än mindre diskuterats etiskt och 

statsvetenskapligt. Det finns givetvis ett antal moderna statsvetare som berört ämnet, men 

eftersom jag ska analysera det utifrån tanketraditionerna utilitarism och liberalism, kan jag 

knappast undvika historiska giganter inom ideologierna som Mill, Bentham och Locke. 

Eftersom dessa ideologiskt viktiga personer inte i direkta ordalag diskuterade kring ämnet 

organdonation, krävs viss bearbetning för att tolka latenta budskap i deras texter i frågan. 

Även filosofer påverkades av den tidsanda och kontext de verkade i. Avståndet, mellan text 

och mig som uttolkare, ökar ju större tidsmässig, kulturell och social åtskillnaden är, vilket 

riskerar att minska precisionen i mina slutsatser. Jag hävdar att det ändock finns ett intresse av 

att se hur dessa filosofer förhållit sig i frågan, i och med att de också har påverkat och 

inspirerat efterföljande politiska filosofer och har legat till grund för de politiska ideologier 

som existerar idag. Jag kommer dessutom balansera och kanske även konkretisera min analys 

genom att hänvisa till mer moderna statsvetare och filosofer som Janet Radcliffe Richards och 

T. M. Wilkinson, detta för att förankra mina slutsatser i den samtida diskursen.  
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2.3 Konkreta tillvägagångsätt 

För att klargöra och applicera liberalismen och utilitarismen på mina frågeställningar behöver 

jag skapa en politisk-teoretisk referensram, som jag sen kan lägga som ett raster på de texter 

jag analyserar. Ett användbart analysverktyg för detta är idealtyper. Precis som Weber först 

föreskrev dess applicerbarhet, innebär det ett skapande av renodlade idéer, som sen kan 

användas för att operationalisera analysen av ens frågeställningar. Idealtyper skapas genom att 

se på ett antal dimensioner eller parametrar som är relevanta för sitt ämne, för att därefter 

sammanföra dem i en klassifikation. De dimensioner jag valt att använda för att jämföra 

utilitarismen och liberalismen är deras frihetsideal, deras perspektiv på samtycke och deras 

syn på självägarskap. Detta leder sen till diskussioner om vilka normativa ståndpunkter de har 

kring förhållandet mellan individen och staten och var gränsen ska gå för medborgarnas 

friheter och rätt till egendom. Detta blir särskilt problematiskt när det gäller medborgarnas 

egna kroppar. Problematiken ökar dessutom av att det är andra medborgares liv som står på 

spel, och frågan blir då vari statens största ansvar bör ligga. Idealtyper kan också delas upp i 

två olika nivåer. Den basala nivån förklarar grundvärderingar som t ex synen på människan, 

på samhället etc. Detta kommer studeras i analyserna av dimensionerna. Den andra nivån 

avser den operativa aspekten, alltså hur samhället bör styras och utformas. Den delen tas 

istället upp i appliceringen av idealtyperna på ämnet kring organdonation. Användandet av 

idealtyper gynnar en systematisk jämförelse mellan olika ideologier och passar dessutom bra 

ihop med normativa analyser.8        

2.4 Normativ Metod 

Vad finns det då för anledning att också tillämpa normativa inslag i min uppsats? Efter att ha 

varit starkt ifrågasatt under större delen av 1900-talet, har den normativa metoden på nytt fått 

ett uppsving. Den empiristiskt skolade huvudfåran av statsvetenskapen, hyste ett visst förakt 

mot den normativa metoden, som de ansåg var ovetenskaplig. Herbert Tingsten m fl., menade 

att samhällsvetenskapen endast kan göra anspråk på vetenskap om moral, aldrig i moral.9 

Även om man inte måste ta ställning i en uppsats, tror jag ändå att man har mycket att vinna 

på att, på ett rationellt och vetenskapligt plan, argumentera för hur något bör vara eller hur 

samhället bör styras. Forskare och uppsatsförfattare (jag omfattas i varje fall av den senare 

                                                 
8 Bergström, 2012. S. 149-159 
9 Badersten, 2006. S. 9 
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gruppen) besitter ofta en stor kunskap inom sitt ämne. Jag tror att samhällsdebatterna skulle 

gå miste om viktig input om akademiker tvångsmässigt förvägrar sig själva från att hysa 

åsikter i sin forskning. I grund och botten handlar ändå politik om att uppnå det goda och 

önskvärda. Varför skulle då inte studierna av desamma kunna innehålla liknande normativa 

inslag?  

När det kommer till min specifika uppsats, så har den – trots sin politisk-filosofiska inriktning 

– implikationer för hur lagstiftningen rent operationellt bör se ut i samhället. Att enbart skriva 

en beskrivande textanalys, utan att ställa några ”bör-frågor”, vore att mista en chans att 

faktiskt bidra till en debatt om de rent praktiska förhållandena kring organdonation. Jag anser 

att det också finns ett värde i att kunna tillämpa filosofiska kunskaper till att formulera åsikter 

i om hur något bör förhålla sig rent praktiskt.  

2.5 Validitet och reliabilitet 

Det är viktigt att uppfylla vissa kriterier i sina normativa ställningstaganden. Detta gäller t ex 

kravet på intersubjektiv giltighet. I analysen ska jag som författare förhålla mig neutralt 

värderingsfri, men utifrån de två ideologierna ställa ett antal ”bör-frågor” kring ämnet 

organdonation och kring den svenska lagstiftning i frågan. Normativ metod behöver alltså inte 

innebära att man argumenterar för vad man själv anser vara det ”rätta” svaret på ett 

samhällsdilemma. Istället kan det vara att man påvisar och problematiserar kring hur olika 

värdepremisser och olika normativa logiker, kommer fram till olika slutsatser, och därmed 

olika recept på önskvärd social praktik.10  

Det går heller inte att göra en normativ uppsats utan att hänvisa till empiriska fakta, vilket 

innebär att man, som med all annan forskning, genomgående måste förhålla sig kritisk till sina 

källor. Men även i de normativa resonemangen ställs höga krav på författaren. Det som skiljer 

normativ forskning från uttryck av personlig smak, är att man underbygger argumenten med 

logik och förnuft. Alla människor är färgade av sina erfarenheter, fördomar och känslor inför 

olika fenomen. Som författare bör man åsidosätta sådana förutfattade meningar och 

känsloargument, för att på ett opartiskt och konsekvent sätt presentera argument utifrån de 

ideologier man valt att undersöka.  

                                                 
10 Badersten, 2006 
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2.6 Avgränsningar 

Även om vissa jämförelser görs med andra länder, så är det huvudsakliga fokuset i analysen 

på svensk lagstiftning. Jag har också valt att begränsa mig till två ideologier för att göra min 

normativa analys: klassisk liberalism och utilitarism. Jag kommer emellertid också nämna den 

mer moderna social-liberala inriktningen, i och med att den idag är förhärskande i flertalet 

demokratier i världen. Alltför medicin-tekniska diskussioner och terminologi undviks, då det 

är en uppsats i statsvetenskap och därför bygger på en mer politisk-filosofisk analys.  

Uppsatsen diskuterar ej donationer från levande givare, utan fokuserar enbart på avlidna 

donatorer och hur de dilemman som förknippas med dessa bör lösas. Likaså diskuteras heller 

inte etiska frågeställningar kring möjligheten till riktade donationer.      

3. Teoretiskt ramverk: dimensioner och 

idealtyper 

För att förstå hur man utifrån olika ideologier kan ta ställning i enskilda frågor, bör man ta 

avstamp i deras bakomliggande tankegångar och idétraditioner. Åsikter – vare sig det gäller 

en enskild individ eller rörelse - formas inte i ett vakuum, utan som en följd av 

epistemologiska och ontologiska reflektioner. Ett smidigt sätt att systematisera ideologier är 

att välja ut de, för ämnet, mest relevanta begreppen och undersöka och jämföra hur 

ideologierna ser på dem. Dessa perspektiv klassificeras sedan in i två idealtyper för att 

applicera på frågan kring organdonation. I uppsatsen studeras tre dimensioner; frihet, 

självägarskap och samtycke. Men för att kunna analysera dimensionerna på ett normativt sätt, 

behöver man först se på de två ideologiernas grundsyn på etik och moral. På vilka grunder 

anser liberalismen och utilitarismen att man kan rättfärdiga en handling eller ett fenomen?  

3.1 Etik 

Etik är studien av moral, alltså en systematisering, argumentering och rekommendation kring 

olika koncept av vad som är rätt och fel. Den används dels inom moralteologi, dels inom 

moralfilosofi, varav den senare är den som jag fokuserar på i utformandet av idealtyperna. 

Moralfilosofi kan därefter delas in i tre underområden. Metaetik berör frågor av mer abstrakt 
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natur, såsom semantiska, epistemologiska och ontologiska frågor. Exempelvis studerar man 

inom denna gren om det finns en objektiv värld som är oberoende av oss människor, huruvida 

det finns moraliska sanningar och om dessa kan nås av oss empiriskt. Metaetiska resonemang 

kan sedan ligga till grund för mer konkreta värdeomdömen som tas inom den normativa 

etiken. Man försöker inom denna komma fram till moraliska rättesnören eller principer som 

leder till de mest moraliskt goda handlingarna. Till sist kan man utifrån lärdomar tagna från 

de två tidigare filosofiska grenarna, förhoppningsvis mynna ut i ställningstaganden av mer 

praktisk och empirisk karaktär. Detta studeras inom den tillämpade etiken, där egentligen alla 

frågor som berörs av etik kan diskuteras.11     

De dimensioner som diskuteras i detta avsnitt berör framförallt den normativa etiken, för att 

sedan mynna ut i en etiskt tillämpad analys kring temat organdonation. Alltför långa och 

invecklade metaetiska resonemang kommer undvikas, då uppsatsen skrivs inom 

statsvetenskap, snarare än filosofi. Det begränsade utrymmet bör rimligen prioriteras åt mer 

konkreta och applicerbara argument kring svensk lagstiftning i frågan.  

Under historiens lopp har ur den normativa etiken utmynnat ett antal olika metoder att ta 

ställning till vad som utgör en moraliskt riktig handling, lagstiftning, statsskick etc. De två 

viktigaste perspektiven för att jämföra skillnader mellan utilitarism och liberalism är vad som 

kallas deontologisk etik och teleologisk etik.  

3.1.1 Deontologisk etik  

På vilka grunder kan en handling eller regel anses vara god eller önskvärd? Enligt ett 

deontologiskt synsätt, bör det baseras på handlingen i sig och huruvida det lever upp till ett 

antal på förhand bestämda plikter eller normer. Det är alltså handlingen i sig som ger det dess 

inneboende värde, oberoende av vilka konsekvenser det resulterar i. Det kan i sin tur delas in i 

pliktetik och rättighetsetik. Immanuel Kant var en filosof som hade oerhört stort inflytande på 

pliktetiken, där han argumenterade för vad som gör en handling moralisk eller ej. Enligt hans 

kategoriska imperativ, är också intentionen (pliktkänslan) med en handling viktig. Det räcker 

inte med att ens handling rent formellt har följt de rätta plikterna, om det har begåtts av 

egoistiska skäl. Den mest använda definitionen av hans kategoriska imperativ är: ”handla 

bara enligt en maxim som är sådan att du samtidigt kan vilja att den skulle upphöjas till 

allmän lag”. Enligt Kant är det i alla lägen fel att behandla andra människor som medel för att 

                                                 
11 Badersten, 2006. S. 187-193 
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nå ett mål. Tvingar man en person till något mot dennes vilja, hindrar man deras rätt till 

autonomi. Exempel på handlingar som Kant ansåg vara förbjudna i alla lägen var att ljuga, att 

ta någons liv och att bryta löften.12  

En annan gren av den deontologiska etiken berör den naturrättsliga traditionen, som bland 

annat har inspirerat till förklarandet av de mänskliga rättigheterna. Rättighetsteoretikerna 

argumenterar utifrån tanken att handlingar inte i sig själva utgör något omoraliskt, utan istället 

ska bedömas utifrån om de inskränker på någon annan individs rättigheter. Detta sätter 

skyldigheter på de handlande subjekten att inte kränka någon annans handlande. 13    

Robert Nozick, som var verksam under 1900-talet var influerad av Locke´s tankar kring 

naturrätter. Han hade en mycket långtgående syn på individens autonomi och ansåg att det 

fanns ett antal absoluta rättigheter som inte fick inskränkas. Dessa var rätten till liv, frihet och 

egendom.14 

Deontologisk etik går dock inte obemärkt förbi kritik. Särskilt problematiskt blir det när två 

absoluta rättigheter eller plikter krockar med varandra. Hur ska man på ett moraliskt riktigt 

sätt hantera en sådan situation? Har man en skyldighet att alltid tala sanning, även då det 

potentiellt kan rädda en annan människas liv? En annan vanlig invändning gäller den 

moraliska universalism som råder inom deontologins etiska ramar. Kan man verkligen hävda 

att moraliska regler ska vara beständiga oavsett tid och rum? Sådant som tidigare i historien 

ansågs normalt, ter sig idag fullkomligt groteskt. Den kulturrelativistiska skolan pekar också 

på svårigheten i att bedöma vilken kulturs normer som bäst lever upp till den ”rätta” moralen. 

Kulturrelativister ställer sig kritiska till vad de ofta uppfattar som en västerländsk partiskhet i 

mycket av dagens normativa filosofi.15 Dessutom går den vetenskapliga utvecklingen hela 

tiden framåt och ger därmed upphov till nya etiska dilemman som måste tas ställning till.   

3.1.2 Teleologisk etik 

Teleologisk etik eller konsekvensetik värderar istället handlingar och fenomen utifrån dess 

effekter. Det är alltså i utfallet som de primära värdena hittas, oavsett vilka medel som 

använts för att nå det. Denna premiss förutsätter dock att den handling som begicks förde med 

sig mer gott än ont, än något annat alternativ som var tillgängligt. Teleologisk etik förnekar 

                                                 
12 Rachels, 2010. S. 127-131 
13 Badersten, 2006. S. 109-112 
14 Heywood, 2012. S. 89 
15 Badersten, 2006. S. 16 
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existensen av andra moraliska måttstockar än konsekvenser. Det finns inget inneboende 

omoraliskt i att ljuga, utan det är helt kontextberoende. Det finns tillfällen då det är omoraliskt 

att tala osanning, men det beror på de framtida negativa följder som kommer av den 

handlingen, såsom att folk slutar lita på dig om sanningen kommer fram. Att en teori är 

konsekvensetisk talar dock inte om vilken typ av konsekvenser som är att föredra. Det svarar 

heller inte på frågan för vem konsekvenserna ska beräknas. Detta gör dock utilitarismen 

anspråk på.16    

3.1.3 Utilitarismens syn på etik 

Jeremy Bentham, som brukar anses vara den som på allvar grundlade utilitarismen, vände 

upp-och-ner på den syn på moral som varit förhärskande inom filosofien sedan efter antikens 

Grekland. Under medeltiden var filosofin i princip inte en egen vetenskaplig gren utan 

inkorporerades inom teologin (inte att missta för teleologi), vilken argumenterade för att alla 

moraliska rättesnören skulle gå enligt Guds vilja. Under upplysningstiden kom filosofin 

istället att präglas av tankar kring samhällskontrakt och naturrätter. Bentham avvisade dessa 

teorier om naturrätter som ”nonsens på styltor”17. Istället för att hänvisa till olika dygder, 

naturlagar eller samhällskontrakt menade Bentham istället att det är i konsekvenserna som vi 

kan utläsa om en handling är rättfärdigad eller inte. Utilitarismen är med andra ord starkt 

teleologisk i sina normativa ställningstaganden.18  

Etymologiskt kommer ordet utilitarism ifrån det engelska ordet utility, som kan översättas till 

det svenska orden nytta eller lycka. Enligt utilitarister är det den samlade lyckan hos största 

möjliga antal, som en konsekvens av en handling, som ska avgöra om den är rättfärdigad eller 

inte. Detta i kombination med så lite olycka som möjligt. Lycka är alltså det enda som har ett 

egenvärde, alla andra värden behandlas som instrumentella medel för att nå lycka. 

Utilitarismen är på så sätt väldigt flexibel i sina bedömningar av olika situationer. Det finns 

inga handlingar som är absoluta och inneboende omoraliska, jämfört med den syn man har 

inom t ex skolastiken eller Kantianismen. Om konsekvenserna av en handling har lett till 

lycka så spelar medlen för att nå målet ingen roll, vare sig man har ljugit, tagit en annan 

människas liv eller brutit ett löfte. John Stuart Mill utvecklade på 1800-talet utilitarismen och 

är än idag en av de mest lästa filosoferna. Han vidareutvecklade de tankar kring nyttokalkyler 

                                                 
16 Badersten, 2006. S. 114 
17 Heywood, 2012. S. 45 
18 Rachels, 2010. S. 97-98 
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– som han kallade hedonistic calculus - som påbörjats av Bentham. Både Bentham och Mill 

ansåg att dessa resonemang bör ligga till grund inte bara för filosofiska debatter utan även 

omvandlas i praktiken, genom lagstiftning och samhällsstyrning.19  

Utilitarismen är agent-neutral på så sätt att den behandlar det moraliska subjektets värde med 

samma vikt som andra personers värden. Den förhåller sig alltså objektiv i värderingen av 

vems lycka och välmående som ska prioriteras i en handling. Utilitarismen skiljer sig därför 

grovt från t ex etisk egoism, som anser att den handling som skänker störst lycka åt subjektet 

själv rättfärdigar dennes handlande. Det skiljer sig på sätt och vis även från strikt etisk 

altruism, som argumenterar för att ett subjekt ska göra allt i sin makt för att öka andra 

individers lycka, även om denna uppoffring leder till en proportionerligt större olycka för det 

handlande subjektet själv.20 För en del utilitarister som Peter Singer sträcker sig dessa 

åtaganden även till andra djur än människan. Detta skiljer sig från den filosofiska syn som t ex 

Thomas Aquinas hade, vari han delade upp människor och djur i två separata moraliska 

kategorier.21  

Utilitarismen har sen dess begynnelse fått möta en hel del kritik. I stora drag är det en kritik 

mot att den alltför undantagslöst bryr sig om endast konsekvenser, oavsett kontext. Detta har, 

som i fallet med alla ifrågasatta ideologier, lett till en bearbetning och utveckling av 

utilitarismen. Den aspekt som fått mest kritik är den som utgår från att man i varje enskild 

situation enbart ska ta hänsyn till de konsekvenser som härrör från den enskilda handlingen, 

oavsett av vilken natur denna handling är. Detta kan ge upphov till situationer där man som 

plikt begår handlingar som fullständigt strider mot vad ens principer och ens sunda förnuft 

säger, förutsatt att det leder till positiva resultat. För att bemöta denna argumentation har en 

ny inriktning skapats, kallad regel-utilitarism. Denna utgår istället från att handlingar ska 

värderas utifrån om de följer ett antal på förhand bestämda regler. Det som skiljer den från 

deontologisk etik är emellertid att dessa regler ska baseras på hur de i de allra flesta fallen 

leder till positiva konsekvenser, snarare än att hänvisa till några metafysiska eller religiösa 

lagar.22       

Utilitarister må vara eniga om att det är den samlade lyckan som ska strävas efter, men vad 

exakt innebär lycka? Ja, detta är utilitaristerna inte lika överens om. Inom klassisk utilitarism 

                                                 
19 Rachels, 2010. S. 99-108 
20 Rachels, 2010. S. 69-71 
21 Rachels, 2010. S. 104-105 
22 Heywood, 2012. S. 46 
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med filosofer som Bentham, Mill och Sidgwick, definierar man lycka som den njutning man 

förnimmer, minus den smärta man erfar. Njutningar kan uppstå av vitt skilda orsaker, som t 

ex när man njuter av en god måltid, när man ser en spännande film, genom sex eller att man 

känner sig uppskattad på jobbet. Denna syn på rena njutningar som det högsta värdet har 

funnits sedan Antiken och kallas för hedonism. Det är hur något får oss att känna oss som 

avgör om en handling är av godo eller ondo. Denna inriktning har fått utstå en hel del kritik 

som i stort bygger på att människor tenderar att även värdesätta sådana värden som artistisk 

kreativitet och vänskap, oberoende av hur det påverkar våra njutningar. Av denna anledning 

har de flesta nutida filosofer gått ifrån hedonismen och utvecklat utilitarismen åt andra håll.23  

3.1.4 Den klassiska liberalismens syn på etik 

Liberalismen och utilitarismen har en hel del gemensamt, inte minst för att den kanske mest 

inflytelserika filosofen under 1800-talet - då de båda filosofierna fick fäste - J S Mill, ansåg 

sig vara både liberal och utilitarist. Det finns dock viktiga skillnader i hur de ser på moral och 

etik. Liberalismen fokuserar mer på individen och de inneboende rättigheter som kan 

tillskrivas denne. Att i varje situation endast tillämpa mängden lycka som måttstock för en 

handlings moraliska värde, leder till resultat som kan strida mot vanligt sunt förnuft. Rättvisa 

är ett värde som enligt liberaler har ett inneboende värde. James Rachels beskriver i sin bok 

”The Elements of Moral Philosophy” ett hypotetiskt fall där kontexten är sådan att om du 

genom falskt vittnesbörd ser till att en oskyldig person döms för ett mord, kommer detta leda 

till att färre människor får sätta livet till. De exakta detaljerna av fallet är inte viktigt, det som 

är av vikt är att det är fel att behandla människor orättvist om de inte gjort sig förtjänta av 

detta. Utilitarister försvarar sig med, att exempel som dessa endast fungerar i en hypotetisk 

mall som redan är föranpassad för att kritisera konsekvensetik och att utgången tagna från 

exemplen inte sker i verkligheten. Kritiker vidhåller dock att även om exemplen är relativt 

unika i verkligheten, så tar det ifrån dem deras logiska giltighet.24    

Ett annat värde som kritiker anser utilitarismen vara inkompatibelt med, är de intrinsikala 

rättigheter som människor har som helt enkelt inte får inskränkas. Detta kan gälla personlig 

integritet, rätten till liv, yttrandefrihet, religionsfrihet etc. Utilitarister har inget emot dessa 

värden i sig, men kan rättfärdiga en handling som bryter mot dem, om det för med sig godare 

konsekvenser. Här skiljer sig den klassiska liberalismen, som anser att individer inte får 

                                                 
23 Hooker, 2015 
24 Rachels, 2010. S 111 
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användas som medel utan enbart som mål. Ett ytterligare argument kritiker använder mot 

utilitarismen, är att den ignorerar de skeenden som hänt innan en handling görs och endast ser 

på de framtida konsekvenserna. Om man t ex har gett ett löfte om att göra något bör detta 

hållas, så vida man inte har väldigt starka skäl att bryta det. På samma sätt är det befogat att 

straffa någon som sedan tidigare begått ett brott, även om detta straff orsakar mer lidande för 

den dömde än den kompenserar med lycka för offren.25  

En kritik mot utilitarismen är också att den ställer orealistiska krav på det handlande subjektet. 

Om det är en moralisk plikt att ständigt agera utifrån det alternativ som genererar störst lycka 

för störst antal, så tvingas man som individ att göra alltför stora uppoffringar. Varje ledig tid 

och varje krona som inte behövs för ens överlevnad bör skänkas till behövande. Kravet på 

total opartiskhet bland vems lycka man ska prioritera är inte bara världsfrånvänd, den riskerar 

också, menar kritiker, leda till en värld där man går miste om de känslor av kärlek, intimitet 

och vänskap som kommer av att behandla sin familj och vänner av särskilt intresse.26          

3.2 Frihet 

Var gränsen ska gå för statens befogenheter i individers liv är svårt att avgöra. Till vilken mån 

ska medborgaren få verka fritt? Bör friheten begränsas i lägen då denne riskerar att skada sig 

själv eller andra? Vår lagstiftning sätter redan idag begränsningar för vår frihet. T ex är intag 

och innehav av en rad droger förbjudna, även i de fall då man själv producerat det och det är 

för eget bruk. Socialtjänsten har rätt enligt ”lagen om vård av unga” att omhänderta barn mot 

barnets och vårdnadshavarens viljor, då de anser det brista i omsorgen av barnet.27 Samma sak 

kan hända med vuxna personer enligt ”lagen om vård av missbrukare”.28 Det finns dock lika 

många fall där samhället inte sätter stopp för individers självskadebeteende, t ex angående 

rökning och alkoholförtäring som är fullt tillåtet trots de uppenbara skadliga effekterna det har 

på våra kroppar.  

Gränser för individers handlingsutrymmen är en mycket vanlig diskussion inom politisk 

filosofi, där man skiljer mellan positiva och negativa friheter. Såväl filosofer som gemene 

man har haft olika åsikter och tolkningar kring definitionen av frihet, men det var Immanuel 

                                                 
25 Rachels, 2010. S. 111-114 
26 Rachels, 2010. S. 115-116 
27 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

28 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
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Kant som var först med att på riktigt särskilja mellan just positiva och negativa friheter. I 

modern tid återförde den rysk-brittiska politiska teoretikern Isaiha Berlin ämnet på den 

politisk-filosofiska agendan med sin föreläsning och sedermera essä ”Two Concepts of 

Liberty” 1958.29  

3.2.1 Negativa friheter 

Negativa friheter associeras ofta med brittiska filosofer som Thomas Hobbes, John Locke, 

John Stuart Mill och Adam Smith. Det syftar på frihet från tvång och restriktioner, där man 

som individ är fri att handla utan externa aktörers ingripande. Dessa aktörer inbegriper inte 

olika naturliga faktorer eller personliga oförmågor utan gäller inom politisk filosofi andra 

individers eller gruppers beblandning, såsom staten, andra stater, polisen eller också din 

granne eller kollega. Hobbes beskrev frihet som: ”a free man is he that in those things which 

by his strength and wit he is able to do is not hindered to do what he hath the will to do”.30 I 

grund och botten handlar negativa friheter om friheten till möjligheter, oavsett om dessa sedan 

realiseras eller inte. Argument om negativa friheter används i modern tid ofta mot vad som 

anses vara alltför paternalistiska och intervenerande statsapparater. Individer borde istället 

själva ha makten över sin egen tillvaro, då de själva rimligen bör ha bäst insyn i vad som ger 

dem lycka.  

3.2.2 Positiva friheter 

Räcker då begreppet negativa friheter till för att kungöra ett eftersträvansvärt stadie för 

människor? Nej, hävdade Thomas Hill Green som verkade i 1800-talets England. Det viktiga 

är inte möjligheten till frihet, utan realiserandet av den. Han menade att en person endast kan 

anses vara ”fri” om denne verkligen kan självförverkliga sina inre önskningar och inte få sina 

rationella preferenser hindrade av begär och impulser. Hur självständig och 

självförverkligande är egentligen en fattig alkoholist utan någon hjälp från vänner eller 

samhället? Det viktiga för en sådan person är inte att slippa inblandning från utomstående 

utan att bli av med sina inre (och yttre) begränsningar. Green menar att den frihet som 

egentligen betyder något för en individ är den där hon har den effektiva makten att nå sina 

                                                 
29 Heywood, 2012. S. 30-31 
30 Hobbes, 1651. Kap XXI  
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mål, även om detta kan innebära inskränkningar på dennes nuvarande och kortsiktiga vilja. På 

så sätt handlar positiva friheter om friheten till handlande.31   

3.2.3 Klassiska liberalismens syn på frihet 

Det finns nog inget begrepp som är mer tätt sammankopplat med liberalism än just frihet. 

Själva namnet på ideologin kommer från det latinska ordet liber, som betyder just fri. Det 

finns väsentliga skillnader mellan klassisk och modern liberalism i hur man argumenterar 

kring individens frihet i förhållande till statens maktbefogenheter. Då liberalismen uppkom 

under upplysningstiden var den starkt förknippad med negativa frihetsideal, som 

religionsfrihet, rörelsefrihet och yttrandefrihet. Den uppkom som en motreaktion mot 

allsmäktiga monarker och adel och kämpade för demokratiska värdegrunder. Inom denna 

klassiska skola önskar man en stat av mindre skala, som i de flesta hänseenden inte ska 

beblanda sig i folks privata angelägenheter.32 John Locke som av många anses vara 

”liberalismens fader”, ansåg att statens enda uppgift är att säkerställa medborgarnas liv, frihet 

och egendom.33 

En mer modern filosof som är känd för att förespråka ett fokus på negativa friheter är Robert 

Nozick. Han verkade under andra halvan av 1900-talet och argumenterade, likt Locke, för 

särskilda naturrättigheter som föregår politiska beslut och andra kontrakt. Dessa rättigheter 

ska fungera som en bas för allt mänskligt beteende och ska reglera handlingar och 

lagstiftning. Endast individen själv ska kunna acceptera nerskärningar på dessa rättigheter 

genom ”kontrakt” med andra fria människor.34     

3.2.4 Utilitarismens syn på frihet 

J S Mill beskrev i sin mest kända bok On Liberty hur det endast är rättfärdigat för staten att 

inskränka på en individs frihet om dennes handlingar åsamkar skada på andra personer. Det är 

med andra ord inte tillräckligt skäl att en individ riskerar att skada sig själv, fysiskt eller 

psykiskt. Betyder detta att Mill ansåg att inte bara lycka, utan också frihet har ett egenvärde? 

Inte nödvändigtvis. Klassiska utilitarister Som Mill och Bentham ansåg att människor 

tenderar att bli mer lyckliga när deras friheter inte inskränks i alltför hög grad. Individer är 

                                                 
31 Green, 1986 [1895]. S 228-229 
32 Heywood, 2012. S. 24-25 
33 Ibid. S. 44 
34 Kymlicka, 2002. S. 103-105 
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själva mest kompetenta att avgöra vad som gör dem lyckliga. Frihet ses utifrån detta 

perspektiv som ett instrumentellt värde.35 

Eftersom frihet inte i sig har något inneboende värde, har utilitarister inga problem med att 

förespråka en mer omfattande statlig inblandning om detta leder till större välbefinnande för 

medborgarna. Bentham argumenterade ofta för radikala politiska förändringar som skulle leda 

till större jämlikhet, så länge detta ökade den kvantitativa mängden av lycka hos invånarna.36 

Med andra ord går det att argumentera för både positiva och negativa friheter utifrån 

utilitarismen. Det beror helt enkelt på vilken människosyn man har och vilken slags 

statsapparat man anser genererar mest lycka. Det som skiljer Mill från icke-utilitaristiska 

liberaler som Locke, är att han anser att de negativa friheterna bör subventioneras ovanifrån 

från staten. I en optimal kontext ska den lagstiftande och verkställande makten utifrån 

egalitära och rationella nyttokalkyler avgöra från fall till fall när deras inblandning i individers 

liv lönar sig eller inte. Det är i realiserandet av individens självförverkligande som 

konsekvenserna hittas, inte i huruvida individen var fri från intrång eller inte i sina 

strävanden.37  

3.3 Samtycke  

I dess enklaste form är samtycke helt enkelt ett en individ frivilligt går med på den behandling 

eller önskan från annan person som tillskrivs denne. Utifrån denna basala förklaring kan det 

tyckas vara en moralisk självklarhet, men börjar man studera ämnet filosofiskt och praktiskt, 

inser man att det inte är riktigt så enkelt. Med undantag av ett antal totalitära stater har 

vartenda land i världen jurisdiktioner som sätter mer eller mindre värde i kraften av samtycke. 

Ingen har t ex rätt att bryta sig in i någon annans lägenhet, eller få någon att arbeta för en, utan 

dennes samtycke. Ett område där ordet samtycke kanske allra oftast tar plats i diskursen är 

kring sex och lagstiftningen kring vad som statuerar ett sexualbrott. I dessa fall ter sig 

knappast kontroversiellt att kräva samtycke, men det finns många grå-zoner i samhället, där 

dess existensberättigande förefaller svårare att hantera.    

Ända sedan Platon och vidare genom Locke, har det diskuterats att medborgare har ett ansvar 

att följa rikets lagar, då de samtyckt till dem genom att stödja styret av staten. Att legitimera 

statens makt genom folkets samtycke, ligger till grund för teorierna kring samhällskontrakt. 

                                                 
35 Heywwod, 2012. S. 45-46 
36 Heywwod, 2012. S. 46 
37 Stanford University Encyclopedia: J. S. Mill 
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För att undvika naturtillståndets anarki, har folket explicit eller implicit valt att delegera 

ansvar och makt till en beslutsfattare, varför de då inte har något annat val än att följa 

lagstiftningen. Diskussioner om samtyckte tog fart under renässansen och expanderade sedan 

kraftigt i takt med bildandet av allt fler liberala demokratier. Existensen av samtycke påverkar 

de normativa förväntningar folk har till varandra och till myndigheter, antingen direkt eller 

via institutioner. Det kan handla om handlingar som inte tillåtits utan ett samtycke, som t ex 

sexuella närmanden eller att låta någon köra ens bil. Det kan också hänsyfta till situationer där 

man förbinder sig med en annan individ genom löften eller ”kontrakt”, så som vid giftermål 

eller medlemskap i en förening.38   

Inom liberalismen sätter man stort fokus på individen och dennes makt över sig själv och 

möjligheter till självförverkligande. Man förespråkar vad som kallas etisk individualism, 

vilket innebär att samhället bör konstrueras så att det gynnar och ger prioritet till individers 

rättigheter, behov och intressen. På denna grund blir individens samtycke till statsapparaten 

väldigt viktig och var under tidig liberalism det främsta rättfärdigandet av demokratin. Locke 

argumenterade för en utökad rösträtt för att ge folket ett instrument för att skydda sina 

naturrätter gentemot staten.39 Utilitarismen anser generellt sett att samtycke till maktutövande 

leder till högre välbefinnande, men har ett mer kollektivistiskt och majoritets-inriktat 

perspektiv. Krockar individens samtycke med en ökning av massornas lycka, ges prioritet till 

det senare.40     

3.4 Självägarskap 

Självägarskap relaterar till individens suveränitet eller autonomi, alltså att individen äger sin 

egen person. Detta inbegriper rätten till sin kroppsliga integritet och kan ses som en naturlig 

och/eller moralisk rättighet, beroende på vilken ideologi man tar ståndpunkt från.  

Frågor kring vår egen handlingsfrihet blir extra känsliga då det handlar om just våra kroppar. 

De allra flesta är överens om att våra kroppar och organ tillhör oss själva, men ändå ser vi de 

inte som vilka ägodelar som helst. Det tycks råda andra känslomässiga regler kring våra 

kroppar än vad det gör för kroppsligt externa ägodelar. Inte bara begränsas vi i vår makt över 

andra individers kroppar, vi har heller inte fullständigt veto över våra egna. Detta går t ex att 

se i den vanligt förekommande lagstiftningen mot prostitution som finns i många länder, även 

                                                 
38 Johnston i Miller, Wertheimer (red), 2010. S. 25 
39 Heywood, 2012. S. 42 
40 Heywood, 2012. S. 46 
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då det sker på frivillig basis. I Sverige är det visserligen inte förbjudet att sälja sex, men då det 

är olagligt att köpa kan man hävda att det ändå på ett indirekt plan hindrar en individ från att 

sälja sexuella tjänster. Ett vanligt sätt att retoriskt uttrycka prostitution på är att beskriva det 

som att denne ”säljer sin kropp”. Kritiker menar att ordvalet är alltför moraliserande och 

redan bygger på ett subjektivt ställningstagande. Oavsett åsikt kring ordvalet kvarstår frågan 

om varför så många anser att det är befogat med en restriktion i individers handlingsfrihet 

angående sexuella tjänster. 

Eutanasi är en annan fråga som rör upp känslor. Det är inte olagligt att begå självmord i 

Sverige, men om man är fysiskt obenägen att på egen hand utföra det är det förbjudet för 

någon annan att göra det å dennes vägnar. Det är också förbjudet i många länder, inklusive 

Sverige, med surrogatmoderskap. Också detta är ett exempel på fall där frivillighet inte räcker 

för att det ska vara lagligt. De negativa konsekvenserna anses i alla dessa fall vara tillräckligt 

stora för att det ska befoga inskränkningar i ens friheter.    

Samma etiska dilemman dyker upp i behandlingen av ämnet kring organdonationer. Vilka 

rättigheter respektive skyldigheter har en person när denne har dött? Kan man fortfarande 

hävda att denna person är del av ”samhällskontraktet” och åtnjuter samma äganderätt som en 

levande person som fortfarande kan bidra till samhället? Vissa skulle hävda att staten enligt 

kontrakts-teorin, har sitt största ansvar gentemot de levande individerna och att överlevnaden 

av en medborgare övertrumfar det etiska ställningstagandet hos en död ”före detta” 

medborgare. Andra menar att samhällskontraktet inte bör ses som så utvidgat, utan att 

äganderättigheterna kvarstår efter en individs död och/eller att dennes anhöriga kan agera 

förmyndare i dennes frånvaro, om det saknas kunskap om den avlidnes preferenser kring 

donation.     

3.4.1 Klassiska liberalismens syn på självägarskap 

Inom klassisk liberalism är frihet starkt kopplat till privat ägande. Vissa filosofer har t o m 

hävdat att ägande och frihet är varandras synonymer, att alla rättigheter, inklusive rättigheten 

till frihet, är en form av ägande. På samma sätt som en individ kan ha full äganderätt till 

materiella ting, bör denne också kunna ha total autonomi över sin egen kropp och arbetskraft. 

Detta resonemang bygger på den negativa frihetstanke som tidigare beskrivits. Ingen annan 

har rätt att på något sätt göra anspråk på din kropp, såvida du inte själv godkänt det. Det är 

detta som förklarar den moraliska skillnaden mellan slaveri och vanligt arbete. Förutom att 
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ingen har rätt att rent fysiskt skada någon annans kropp, är självägarskapet också behäftat med 

ens psyke. Det är på denna grund det är otillåtet att våldta någon, även i de fall då offret inte 

får några strikt fysiska men av det. Det finns alltså en kroppslig integritet hos varje människa 

som inte får inkräktas på.41  

Man ser självägarskap som en a priori moralisk rättighet och det faller på dem som 

förespråkar undantag från detta att kunna befogas det med starka argument. Varje person har 

sedan rätt att genom ”kontrakt” (explicit eller implicit) bestämma över i vilken kapacitet ens 

kropp och arbetskraft ska användas. Dessa ”kontrakt” ska dessutom ske enligt de normer för 

samtycke som liberalismen förespråkar.42        

3.4.2 Utilitarismens syn på självägarskap 

Inom utilitarismen är självägarskap, precis som med frihet och samtyckte, endast verksamt 

som potentiellt instrumentellt värde för att nå lycka. Utilitarister anser generellt sett att 

individer är lyckligare när de är autonoma i sina beslut över sig själv och sin kropp, men 

skulle en inskränkning på suveräniteten innebära ett ökat kvantitativt välmående för 

befolkningen i stort, är det att föredra. I sin agent-neutralitet, prioriterar man alltså den 

kollektiva nyttan före individens självägarskap.43    

3.5 Matris över idealtyperna 

 Syn på etik Frihet Självägarskap Samtycke  

Utilitarism Teleologi 

(konskevensetik) 

Positiva friheter Kollektiv lycka 

är prioriterat 

(agent-neutral) 

Individens 

samtycke har 

inget egenvärde 

Klassisk 

liberalism 

Deontologi 

(pliktetik)  

Negativa 

friheter  

Individuell 

autonomi har 

stor betydelse 

Individens 

samtycke har 

stor betydelse 

 

                                                 
41 Vallentyne, van der Vossen, 2014 
42 Ibid.  
43 Kymlicka, 2002. S. 21 



 

20 

 

4. Applicering av idealtyperna kring ämnet 

organdonation  

Den tekniska och biologiska utvecklingen har gått i explosionsartad fart under senare tid och 

lett till många framsteg för mänskligheten. Det har dock också lett till allt fler etiska 

dilemman, där olika värden ställs mot varandra, bland annat kring de dimensioner som 

tidigare diskuterats. Sådant som stamcellsforskning, abort av foster med oönskade 

egenskaper, surrogatmoderskap etc., är moraliska frågor uppkomna i modern tid. Vad som till 

en början ansetts vara moraliskt tvivelaktigt, kan senare visa sig vara ofarligt och har efter tid 

accepterats. Detta är t ex fallet med provrörsbefruktningar, som till en början skapade rabalder 

för att vara ”onaturligt” och riskera att leda till skador hos barnen. Denna rädsla visade sig 

senare var helt obefogad, och idag föds tusentals barn med hjälp av metoden, bara i Sverige.44     

På samma sätt är organdonation ett historiskt relativt modernt koncept och har därför av 

förklarliga skäl inte kunnat forskats om särskilt länge. Även för allmänheten är det nya etiska 

frågor att ta ställning till och de förslag som tas fram av forskare och filosofer kan ta tid att få 

förankring hos vanligt folk. För att undvika argument byggda på irrationella rädslor och 

förutfattade meningar, kan det därför vara av vikt att studera det så brett som möjligt. 

Idealtyperna av utilitarismen och den klassiska liberalismen visar på vilt skilda perspektiv och 

kan därmed bidra till nödvändig vidgning av diskursen kring organdonation.    

4.1 Utilitaristiskt perspektiv  

Låt oss än en gång upprepa den essentiella maximen för utilitarismen: att uppnå största 

möjliga lycka åt största möjliga antal. Det stora målet för oss människor är alltså att uppnå 

lycka och staten har som uppgift att på bästa sätt främja detta. Hur bör då lagstiftningen se ut 

utifrån den utilitaristiska idealtypen?  

Vad som gör en lycklig, kan variera från person till person, men man kan med stor säkerhet 

säga att ingen önskar bli allvarligt sjuk. De individer som väntar i transplantationsköer lider 

sannolikt av svåra fysiska besvär, vars lidande tveklöst står i motsatsförhållande till lycka. 

Ofta leder det också till psykiska besvär, som depression och dödsångest. En njursjuk patient 
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tvingas gå till sjukhuset flera gånger i veckan för dialys, vilket försvårar dennes vardag och 

möjlighet att arbeta. Många dör varje år i väntan på ett organ, vilket är sorgligt för både den 

avlidne och dennes anhöriga. Sammantaget kan man konstatera att en utebliven donation leder 

till mycket olycka för de inblandade.  

Eftersom utilitarismen är agent-neutral anser den att man inte bör ta extra hänseende till 

donatorns lycka eller dennes anhöriga, utan deras ”nytta” ska bedömas på samma grunder 

som övriga personer påverkade av donationen.45 Drar man denna konsekvensetiska linje till 

sin spets, går det att argumentera för att man bör ta livet av en frisk och oskyldig person, om 

dennes organ kan användas för att rädda flera andra människors liv. En enda organdonator 

kan teoretiskt leda till transplantationer av organ till - och därmed rädda livet på - 8 stycken 

personer.46 Om nyttokalkylen endast utgick från att matematisk räkna antalet räddade liv, ter 

sig detta givetvis moraliskt försvarbart. De flesta skulle dock vara överens om att detta skulle 

strida mot sunt förnuft och anse det moraliskt förkastligt. En utilitarist skulle kunna fördöma 

en sådan handling konsekvensetiskt, genom att påvisa att den inte sker isolerat från resten av 

samhället. I sin nyttokalkyl bör man inkludera – inte bara det avlivade offret, utan också - den 

olycka som skulle erfaras av den avlidnes anhöriga. Skulle arrangemanget sättas i praktik 

skulle det dessutom riskera att undergräva folkets förtroende och tillit till sjukvården och 

myndigheterna. Ingen skulle våga ta sig till doktorn med en bruten arm om denne fruktade att 

vakna upp med endast en njure eller ännu värre, inte vakna upp alls.  

Om man då ändrar kontexten i exemplet och rent hypotetiskt tänker sig att en läkare har 

makten att avliva en olycklig person utan anhöriga, för att med dennes organ rädda livet på 8 

lyckliga individer och att allt detta sker utan allmänhetens vetskap. Är denna engångshändelse 

moraliskt försvarbar? Häri skiljer sig handlings- och regelutilitarismen sig åt, där den förre 

endast ser till konsekvenserna av den specifika handlingen och den senare ställer krav på att 

handlingen ska uppfylla vissa kriterier som generellt sett leder till positiva konsekvenser.47  

Få, om ingen, utilitaristiskt lagd filosof skulle idag stå bakom en så cynisk och krass 

människosyn som i exemplet ovan. Att ta livet av en frisk och oskyldig person ter sig 

moralistisk vidrigt och inte något man förknippar med moderna liberala demokratier. En 

annan viktig anledning att vara kritisk till en sådan handling är att filosofiska hypotetiska 

scenarier som dessa, inte återspeglar verklighetens karaktär. I verkligheten styrs inte stater av 
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s.k. Platonska ”filosof-kungar”, med perfekt information om handlingars kortsiktiga och 

långsiktiga konsekvenser för alla inblandade. Även presidenter, premiärministrar och 

justitieråd är människor med styrkor och svagheter och kan korrumperas av maktbegär eller 

felaktig information. Det finns dessutom starka skäl (också utilitaristiska) för en konsekvent 

lagstiftning och likhet inför lagen. Strikt hedonistisk handlingsutilitarism ter sig därför alltför 

extrem och opraktisk i frågan kring organdonationer.48  

Hur kan man då utifrån den mindre dogmatiska regelutilitarismen resonera kring en moraliskt 

riktig lagstiftning? Det man då bör utgå ifrån, är istället vilka regler och normer som sannolikt 

genererar största samlade lyckan i de flesta fall. Lagar kan indirekt påverka samhälleliga 

normer och attityder och på så sätt kan varje fall av organdonation indirekt påverka en hel 

nation. Men om man istället fokuserar på de som är mest inblandade i huruvida en 

organdonation sker eller inte, så kan man dela upp det i åtminstone 4 olika grupper: den 

avlidne, den avlidnes anhöriga, den potentiella mottagaren och mottagarens anhöriga. Hur ska 

man enligt Benthams nyttokalkyl väga dessa intressen mot varandra? Som tidigare beskrivits, 

har en person i behov av nytt organ mycket att vinna eller förlora på beroende på om 

transplantationen blir av. Också lyckan/olyckan hos dennes anhöriga bör i de flesta fall ha stor 

påverkan av donationens utgång, då de riskerar att förlora en person de älskar, vilket sannolikt 

genererar stor smärta. Detta är nog alla överens om, men det avgörande dilemmat är att 

avgöra hur dessa intressen ska vägas mot den avlidnes vilja ante mortem och dennes 

anhörigas anspråk på medbestämmande i frågan. Det är här som skiljaktigheterna kring frihet, 

självägarskap och samtycke kommer till användning för att utläsa vilka olika preskriptioner 

utilitarism och liberalism har för den mest moraliskt riktiga lagstiftningen.  

I en perfekt värld skulle alla människor ge sitt samtycke till att donera sina organ efter sin 

död, då de tveklöst är till mer nytta för levande individer i behov av friska organ. I en sådan 

utopi skulle man inte inskränka på folks suveräna frihet och rätt till självägarskap och man 

skulle undvika den eventuella olycka som skulle kunna uppkomma om man bröt mot folks 

vilja. I verkligheten delar dessvärre inte alla personer dessa preferenser om donation och 

frågan är då om deras samtycke/icke samtycke bör räknas när de inte längre är vid liv och kan 

påverkas av några förnimmelser av lycka. Inom den hedonistiska utilitarismen förbiser man 

generellt sett sådana tillbakablickande berättiganden och ser istället till de framtida 

konsekvenserna. Den avlidnes tidigare preferenser är därmed irrelevanta i det enskilda fallet. 
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Däremot skulle en lagstiftning som gör det obligatoriskt att donera, förmodligen påverka 

”välbefinnandet” hos alla de medborgare som ännu inte dött, framförallt de som känner ett 

starkt emotionellt motstånd till att donera. Här kan det vara relevant för en utilitarist att se på 

den folkliga opinionen i frågan. Om det råder ett stort folkligt motstånd mot en sådan 

lagstiftning, kan den riskera att åsamka större lycko-mässig skada än nytta. Är det istället bara 

en ynka minoritet som är negativt inställd, kan man dra slutsatsen att deras eventuella olycka 

skulle överkompenseras av den större lycka som skulle åtnjutas av dem med nya organ. På 

detta sätt har det kollektiva samtycket relevans för vilken lagstiftning som är befogad.49       

Till sist har vi den fjärde gruppen, bestående av den avlidnes anhöriga. De har redan förlorat 

sin närstående och känner troligen en stor sorg över detta. Frågan är dock hur mycket större 

deras lidande blir av att inte ha en chans att ge sitt samtycke eller vägran till att donera den 

avlidnes orgon? Det är svårt att med fullständig bestämdhet avgöra nivån av olycka hos någon 

som får sin förvägran av donation upphävd. Dock kan man med relativt stor sannolikhet 

komma till slutsatsen att detta besvär inte lär nå upp till den magnitud av sorg som de 

anhöriga till den njur- eller hjärt-sjuke troligen kommer uppleva om denne inte blir frisk. John 

Harris50 gör just en sådan här intrapersonella jämförelsen mellan de olika inblandades 

preferenser, och kommer fram till att prioritet rimligen bör ges till den mottagande individen 

och dennes anhöriga. Den obligatoriska allokeringen av organ skulle på så sätt leda till en 

lyckomaximering.  

Frågan är dock om detta är politiskt genomförbart. Även om en klar majoritet skulle vara 

positivt inställd till att donera, innebär det inte nödvändigtvis att de skulle vara för en 

lagstiftning som helt ignorerar folks rätt till självägarskap och samtycke. En alltför 

paternalistisk och auktoritär statsapparat kan, trots goda intentioner, leda till en ”majoritetens 

tyranni”, med indirekta negativa följder, som lägre tillit till staten och en känsla av hopplöshet 

och brist på autonomi. För att göra lagstiftningen mer politiskt realiserbar och mindre 

auktoritär kan man istället utforma ett system där medborgarna automatiskt är inskrivna i 

registret, men där det ändå ges möjlighet att exkludera sig själv. Detta kallas för opt-out och 

innebär att sjukvården anser att individen givit sitt presumtiva samtycke om inte annat 

uttryckts tidigare.51 Janet Radcliffe Richards argumenterar för ett sådant system, och anser 
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dessutom att anhöriga till den avlidne inte bör tillåtas att lägga in ett veto mot donationen52. 

Självägarskapet blir med detta perspektiv inte nedärvt till anhöriga som med annan egendom, 

utan ansvaret över att ta ställning till samtycke står kvar hos individen själv. En sådan 

lagstiftning har nu år 2017 trätt i kraft i Frankrike, där endast en tidigare vägran från den 

avlidne kan hindra en donation.53        

Radcliffe förespråkar dessutom ett system som bygger på principen om reciprocitet. Detta 

innebär att endast de som är inskrivna i donationsregistret kan göra anspråk på organ ifall de 

själva skulle bli sjuka, alternativt ges företräde i kön. Detta skulle öka incitamentet för folk att 

bidra till den ökade allokeringen av organ och förhindra den ”parasitism” som utgörs av de 

som vägrar donera, men gärna tar emot.54 Detta har sedan år 2008 satts i system i Israel, som 

därmed blev det första landet i världen att inkorporera ett icke-medicinskt kriterium i 

prioriteringslistan för donationer. Enligt den nya lagen ges man företräde om man själv är 

inskriven eller har en familjemedlem som är det, förbehållet att man har samma medicinska 

behov som en annan patient. Lagen hade stor påverkan och mängden donationsvilliga ökade 

kraftigt. 55  

Vare sig man är för ett obligatoriskt, opt out- eller reciprocitivt donationssystem, så ökar de i 

olika grad med stor sannolikhet donationsfrekvensen56 och detta passar in på den teleologiska 

etik som förespråkas inom utilitarismen. De positiva friheter som kan åtnjutas av en sjuk 

mottagare väger helt enkelt tyngre än de negativa friheter en avliden person har kring sina 

organ. Förutom potentialen att rädda liv, är det dessutom mer kostnadseffektivt för samhället 

med transplantation av organ än andra livsuppehållande metoder. Det största behovet finns för 

njurar och en transplantation av detta leder till att man kan upphöra med dyr dialys-

behandling och att patienten potentiellt kan återvända till sitt arbete. Sett utifrån ett krasst 

ekonomiskt och kollektivistiskt perspektiv, ter det sig att varje potentiell transplantation bidrar 

till att öka samhällsnyttan.57 Samtidigt måste dock donationsarbetet ske på sådant sätt att det 

inte negativt påverkar folks förtroende till sjukvården.   
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4.2 Klassiskt liberalt perspektiv  

Istället för den kollektivistiska och agent-neutrala synen på etik, som uttrycks inom 

utilitarismen, har liberalismen individen i centrum för sina analyser. Enligt Lockes 

kontraktsteori har staten i uppgift att skydda medborgarnas naturliga rättigheter, vilka han 

menade var rätten till ”liv, frihet och egendom”. Dessa rättigheter är oavhändliga och staten 

har endast en negativ skyldighet att se till att ingen inkräktar på dem.58 Robert Nozick 

expanderande på detta resonemang och proklamerade för individers absoluta friheter och rätt 

till självägarskap. Människan är en rationell varelse med fri vilja, självmedvetenhet och 

möjligheten till självförverkligande och kan därför inte användas som en offentlig resurs för 

staten att maximera den totala lyckan, så som en utilitarist skulle kunna resonera.59  

Ur detta perspektiv går tanken kring offrandet av en individs liv för att med dennes organ 

rädda 8 andra, helt på tvärs mot själva liberalismens moraliska ryggrad. På samma sätt blir 

idén om obligatoriska donationer ett brott mot människans värdighet och Nozick liknar 

sådana här statliga omfördelningar vid ett slags slaveri av medborgarna, där varje individ ses 

som vandrande resurs som staten kan disponera över så fort denne avlidit. Ägarskapet över 

din kropp skulle inte längre ensidigt tillfalla dig, utan skulle diffuseras så att alla fick ett litet 

anspråk på din egendom. Att sedan ge staten makten att allokera människornas organ, med 

eller utan deras samtycke, vore att bryta mot principen om individens suveränitet.60  

Frågan är då hur klassisk liberalism ställer sig till ett opt out-system, där alla ändå har 

möjligheten att skriva ur sig från registret. Kluge menar att idén om presumtivt samtycke 

begår det logiska felet att missta en underlåtelse av autonomt beslutstagande, med att det 

skulle vara tillåtet. Det underminerar principen om att intrång på människors kroppsliga 

integritet endast får göras om de givit sin uttryckliga tillåtelse till detta. Denna princip 

genomsyrar många andra situationer i samhället, där det inte krävs att en individ ska behöva 

informera potentiella överträdare att de inte ger sitt samtycke till att bli bestulen på ens 

rättigheter. Av samma anledning som en husägare inte ska behöva sätta upp en skylt som 

säger att hen inte samtycker till inbrott, ska en medborgare inte avkrävas den aktiva 
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handlingen att skriva ur sig ur ett register, för att säkerställa att sjukvården inte donerar 

dennes organ.61   

Kluge argumenterar vidare att ett sådant system kan ge upphov till s. k. falska positiv, där 

personer som saknade kännedom om lagen antas vara välvilligt inställd till donation eller att 

en avregistrering kan gå försvunnen p. g. a. någon praktisk felaktighet. Sjukvården har i första 

hand en plikt att tillgodose den enskilde patientens behov och preferenser och saknas 

information om detta vid dennes död, saknar sjukvården därmed rätten att inkräkta på dennes 

kroppsliga integritet.62 Av denna anledning blir ett opt out-system moraliskt oacceptabelt. 

Istället blir en s.k. opt in-lagstiftning mer rimlig utifrån ett klassiskt liberalt perspektiv. En 

sådan lag innebär att du som individ står utanför registret, till dess att du skrivit in dig.63 

Dessa resonemang förutsätter att människor har postuma rättigheter, alltså att de beslut man 

tagit om sitt självägaskap ska respekteras även efter döden.64 Har en individ tagit aktiv 

ställning i frågan kring donation, oavsett om det är ett samtycke eller en vägran, bör detta 

därför respekteras. På grundval av detta bör anhöriga inte ges veto-rätt, då den avlidnes 

preferenser ante mortem, övertrumfar deras åsikter.   

De anhörigas roll i beslutsfattandet blir dock mer problematisk då den avlidne i ett opt in-

system inte har tagit någon ställning ante mortem. Dilemmat ligger här i hur man väljer att se 

på kroppen och dess organ. Är ägarskapet till dessa att jämföra med annan egendom eller 

finns det något väsensskilt värde i just ens kropp. Distinktionen kan ha viktig betydelse för 

legitimiteten hos de anhörigas anspråk. Voo och Holm argumenterar för att det finns starka 

skäl för att behandla organ som av samma juridiska karaktär som annan egendom. Precis som 

när familjen ärver materiell egendom, trots avsaknaden av ett testamente, bör så också 

ägarskapet av den avlidnes kropp kunna ärvas av anhöriga. En överföring av rätten till 

samtycke till de anhöriga, lär också vara det som mest kommer återspegla dennes preferenser 

kring sitt självägarskap. Andra kritiserar detta resonemang med att självägarskap och 

ägarskapet av annan egendom agerar på olika normativa plan. Detta perspektiv som kallas för 

”body exceptionalism”, varnar för att en objektifiering av kroppen lätt kan leda till att 

individens autonomi och subjektiva status eroderar i värde. Ur denna synvinkel kan man 
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argumentera för att människans rätt till kroppslig integritet är så stark att den ogiltigförklarar 

anhörigas fordran på beslutsrätt.65          

Enligt Kants kategoriska imperativ om att aldrig behandla andra människor som medel utan 

endast som ändamål i sig, bör det vara strikt förbjudet att bibehålla intensivvård av en patient 

för att möjliggöra donation av dennes organ. Enligt Kants filosofi skulle det inte spela någon 

roll om patienten redan är utom räddning, eller att denne inte känner någon smärta, det skulle 

ändå vara kategoriskt moraliskt fel att utnyttja någon persons kropp i syfte att ”reparera” en 

annan individs kropp. Värt att ha i beaktning är dock att han verkade i en tid långt innan 

begrepp som hjärndöd och respirator ens existerade. Ska man strikt följa principen om 

individens postuma rättigheter går det att argumentera för att sjukvården har ett ansvar att 

bibehålla intensivvården av en patient, om denne uttryckt en önskan att donera sina organ. 

Var gränsen ska gå för vilka metoder man får använda för att tillgodose denna preferens, är 

dock svår att avgöra och har moraliska implikationer.     

Liberalismen i allmänhet sätter stort fokus på yttrandefrihet, vilket bör gälla alla individer och 

institutioner, inklusive statsapparaten. Detta innebär att myndigheter och sjukvården har all 

rätt att propagera och försöka övertala medborgare att skriva in sig i donationsregistret, så 

länge detta inte inskränker på deras friheter i någon större omfattning. Men man sätter också 

stor vikt vid religionsfrihet och tolerans mot oliktänkande, vilket berättigar individer att själva 

ta ställning till hur de ska leva sina liv och ta beslut över sig själva och sin egendom. Enligt 

principen om individens självägarskap och frihet från intrång på ens autonomi, bör sjukvården 

därmed endast ha rätt att tillvarata någons organ ifall denne givit sitt uttryckliga och 

informerade samtycke.  

5. Normativ analys av den svenska 

lagstiftningen 

Flera undersökningar har på senare tid visat på hög donationsvilja hos den svenska 

befolkningen. Ändå ligger Sverige under genomsnittet i Europa för donationsfrekvens per 

capita. Detta fick regeringen att tillsätta en utredning för att se över befintlig lagstiftning, 

rutiner och organisering för att förbättra det donationsfrämjande arbetet i Sverige. 
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Utredningen avslutades år 201566. Innan jag analyserar den kommer dock en genomgång av 

den nuvarande svenska lagstiftningen.  

5.1 Lagstiftningen i Sverige  

I Sverige är det Socialstyrelsen som står som ansvarig myndighet gällande regler och 

föreskrifter kring organdonationer. Det är på deras hemsida som du kan anmäla dig till 

donationsregistret, som varit i funktion sedan 1996 då den nu gällande lagstiftningen trädde i 

kraft. I denna (Lag (1995:831) om transplantation m.m.) kan man läsa följande stycken 

angående ”biologiskt material från avlidna”:  

3 § Biologiskt material avsett för transplantation eller annat medicinskt ändamål får tas från 

en avliden människa om denne har medgett det eller det på annat sätt kan utredas att 

åtgärden skulle stå i överensstämmelse med den avlidnes inställning. 

I annat fall än som avses i första stycket får biologiskt material tas, om inte den avlidne har 

skriftligen motsatt sig ett sådant ingrepp eller uttalat sig mot det eller det av annat skäl finns 

anledning att anta att ingreppet skulle strida mot den avlidnes inställning. 

Är uppgifterna om den avlidnes inställning motstridiga eller finns det annars särskilda skäl 

mot ingreppet, får detta inte genomföras. 

4 § Även om biologiskt material får tas enligt 3 § andra stycket får ingrepp inte göras om 

någon som stått den avlidne nära motsätter sig det. Om det finns personer som stått den 

avlidne nära får ingrepp inte företas innan någon av dessa har underrättats om det tilltänkta 

ingreppet och om rätten att förbjuda det. Den underrättade skall ges skälig tid att ta ställning 

till ingreppet.  

Vi har med andra ord en lagstiftning som bygger på presumtivt samtycke, men med veto-rätt 

till anhöriga. Är de anhöriga oense om deras tolkning av den avlidnes vilja, får vården inte 

använda dennes organ för donation.     

Enligt 1 § lagen (1987:269)67 om kriterier för bestämmande av människans död är ”en 

människa död när samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort i hjärnans alla 
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delar, dvs. total hjärninfarkt”. Till detta krävs att andning och blodcirkulation fortfarande är 

igång i en respirator på en intensivvårdsavdelning.   

Med nuvarande lagstiftning får en avliden patients blodcirkulation inte hållas igång mer än 24 

timmar i avvaktan på donationsingrepp, om inte synnerliga omständigheter föreligger.  

5.1.1 Utredningen 

Utredning kom fram till att det varje år sker ett antal dödsfall där donation varit möjligt, men 

som av olika skäl inte blivit av, också när det funnits samtycke. Ett skäl de kom fram till var 

att det saknades en tydlig lagstiftning som reglerar vilka medicinska insatser som behöver 

göras inför en potentiell donation och när dessa är befogade. En faktor som försvårar sådant 

förberedande arbete, är att det i nuvarande lagstiftning är förbjudet för sjukvårdspersonalen att 

ta reda på patientens inställning till donation innan man fastslagit att hen är hjärndöd.    

5.2 Analys utifrån idealtyperna 

Utredningen föreslog en ändring i lagen som gör det tillåtet att undersöka om samtycke innan 

personen avlidit.68 Detta vore faktiskt en utveckling i både klassiskt liberalt och utilitaristiskt 

perspektiv. Det skulle sannolikt leda till en ökad donationsfrekvens, vilket går tillmötes den 

konsekvensetiska linjen hos utilitarismen. Samtidigt skulle det respektera självägarskapet och 

samtycket hos den avlidne och därmed leva upp till de postuma rättigheter som förfäktas inom 

klassisk liberalism.     

Respekten för patienters integritet och autonomi har länge varit en viktig ståndpunkt i svensk 

sjukvård och har stärkts alltmer i lagstiftningen.69 Enligt denna autonomiprincip kan man se 

det som sjukvårdens plikt att bifalla patientens önskan, oavsett vilka konsekvenser detta har 

för både denne själv och andra personer. I de fall det saknas information om den avlidnes 

önskan, ges anhöriga rätten att vägra donation. Rätten till samtycke går på så sätt i arv, vilket 

kan hänvisas till den liberala tanken om rätten till annan egendom. Har den avlidne däremot 

tagit ställning före sin död, är det detta samtycket som gäller, och på så sätt prioriteras 

självägarskapet och samtycket hos individen själv. Också här respekteras postuma rättigheter.   
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Allt som allt kan man dra slutsatsen att svensk lagstiftning hamnar någonstans mittemellan de 

båda perspektiven. Vi använder en lagstiftning som bygger på presumtivt samtycke, vilket går 

åt de utilitaristiska tankebanorna. Men samtidigt måste sjukvården alltid underrätta anhöriga, 

och saknas information om samtycke går beslutet till dem. För att principen om presumtivt 

samtycke ska gälla de facto, måste det alltså uppstå en situation där den avlidne helt saknar 

anhöriga, som sjukvården har som plikt att fråga. I verkligheten händer detta sällan och det 

presumtiva samtycket blir därmed svagare än vad som skulle anses optimalt utifrån ett 

utilitaristiskt perspektiv. Den mer hårdföra utilitaristiska linjen att tillämpa obligatoriska 

donationer kommer nog inte inom en lång framtid vara politiskt realistiskt och skulle heller 

inte följa den folkliga opinionen.  

Svensk lagstiftning balanserar därmed mellan den negativa friheten hos de avlidna och 

potentialen till högre positiv frihet hos mottagarna. Altruism, alltså att ge av egen fri och 

egalitär vilja – är och kommer förbli den viktigaste faktorn i svensk lagstiftning, precis som 

den är hos merparten av världens länder. Till skillnad från mark, pengar och andra materiella 

ting som staten kan ta och distribuera från individer för att gynna det kollektivas bästa, ses 

kroppen som något unikt, som måste behandlas med mer respekt för individens självägarskap, 

samtycke och frihet.    

6. Slutsatser  

Med hjälp av det teoretiska ramverket - bestående av dimensioner ihopsatta till idealtyper – 

kom uppsatsen fram till normativa ställningstaganden kring organdonation utifrån 

utilitarismen och klassisk liberalism. Utilitarismen förespråkar en konsekvensetisk och agent-

neutral filosofi, där den samlade lycko-maximeringen går före andra värden. Eftersom 

potentiella mottagare av organ och deras anhöriga har så mycket att förlora på en utebliven 

donation, prioriteras den lagstiftning som bäst kan öka donationsfrekvensen. På så sätt kan 

man utifrån ett utilitaristiskt perspektiv, argumentera för antingen obligatoriska donationer 

eller den mindre dogmatiska opt out-varianten, utan möjlighet för anhöriga att vägra donation. 

Klassisk liberalism har istället större fokus på individens rätt till självägarskap och negativ 

frihet och förfäktar därför en opt in-lagstiftning, som kräver ett uttryckligt samtycke från den 

avlidne, för att möjliggöra donation. Uppsatsen gör slutligen bedömningen att den svenska 

lagstiftningen hamnar någonstans i mitten på de politisk-filosofiska skalan mellan utilitarism 
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och klassisk liberalism. Detta eftersom man har ett opt out-system, men reserverar rätten för 

anhöriga att vägra donation, i de fall då det saknas information om den avlidnes önskan.      

Det är dock viktigt att ha i åtanke att den politisk-filosofiska aspekten av organdonationer 

”endast” utgör en del av alla de faktorer som påverkar graden av donationsfrekvens. De 

ekonomiska, logistiska och medicin-tekniska faktorerna, utgör även de viktiga beståndsdelar 

för hur Sverige på bästa sätt ska lösa det negativa förhållandet som idag råder mellan tillgång 

och efterfrågan på organ. Det är ändock mycket viktigt att även inkludera en djupare etisk och 

politisk-filosofisk aspekt i analysen av vad som utgör den mest effektiva och moraliska 

lagstiftning i ett så kontroversiellt ämne som organdonation.     

6.1 Reflektioner över uppsatsen  

I stora drag var det framförallt två aspekter jag särskilt brottades med under skrivande av 

uppsatsen. Den första var att mina frågeställningar var för ambitiösa och att uppsatsen hade 

gynnats av att ha haft ett smalare fokus. Att både ha en djupodlad diskussion om de två 

ideologierna och sedan en analys av den svenska lagstiftning, krävde helt enkelt för mycket 

utrymme för att få plats i en kandidatuppsats. Den andra faktorn var att det stundtals blev 

problematiskt att jämföra utilitarismen och den klassiska liberalismen, då den förstnämnda 

främst agerar som en etisk teori medan den sistnämnda är mera av en politisk filosofi. Det 

krävdes viss ansträngning ibland för att hålla de båda perspektiven på samma våglängd, men 

jag tyckte (och tycker även i efterhand) att de passade bra i den specifika diskussionen kring 

organdonation.         

6.2 Vidare forskning 

Något som skulle vara intressant att studera och expandera på vid något annat tillfälle, vore att 

använda samma ideologier och idealtyper och istället applicera dem på organdonationer från 

levande individer. Man skulle då bland annat kunna reflektera över om det vore rimligt att 

tillåta ekonomisk ersättning till donatorer som inte är anhöriga till mottagaren. Detta har 

sedan ett antal år tillbaka praktiserats i Iran, vilket i princip har lett till en eliminering av 
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transplantationsköerna för njursjuka.70 Frågan är emellertid kontroversiell och ställer 

verkligen aspekterna kring samtycke, frihet och självägarskap på sin spets.   
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