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Introduktion 

 
Fallet Jocke och fallet ”Doktor död” 

 
Behovet av aktiv dödshjälp finns i Sverige och resulterar i att människor får söka sig till 

andra delar av världen för att få den hjälp de vill ha. Fallet med Joakim Aspgård är ett av det 
mest uppmärksammade fallen i Sverige.  

Joakim älskade snabba bilar och dagen den femte augusti 1999 klockan fyra på morgonen 
då Joakim var på väg till sitt arbete gick det i 180 km/h. Joakim kör av vägen och bilen börjar 
brinna. Hans kompis som befinner sig i bilen bakom drar ut Joakim ur bilen och räddar hans 
liv. Joakim blir totalförlamad och den enda han kan kommunicera med är hans fru, Sussi. 
Fyra år efter olyckan får reportern och journalisten Tom Alandh, SVT ett mail från Joakim. 
Han skriver:  

 
Jag ber av hela mitt hjärta (en av de få saker som fortfarande fungerar i min 
kropp) om hjälp att på något sätt sätta press på samhället att antingen låta 
mig leva eller annars dö.  

 
Tom Alandh godtar Joakims förfrågan om att hjälpa honom med att berätta sin historia. 

Joakim ligger på Danderyds sjukhus totalförlamad, andas genom en respirator och kan inte 
tala. Han sover så mycket han bara kan för att slippa tänka på hur hans liv så drastiskt föränd-
rats och på hur han idag blir behandlad av samhället. Han vill hem. Jocke fick under tre må-
nader våren 2002 komma hem. Då bodde han med frun Sussi och assistenter i en handi-
kappanpassad lägenhet på Östermalm i Stockholm. Men den 27 juni bestämmer kommunen 
att arbetsplatsen Joakim Aspgård ska stängas igen och Joakim blir tillbakaslussad till Dande-
ryds sjukhus. Orsaken till kommunens beslut ligger i att arbetsplatsen anses vara olämplig 
och en otrevlig arbetsmiljö för de anställda. Men när Tom intervjuar de f.d. assistenterna me-
nar de på att de trivdes och att de inte alls ville sluta arbeta för Joakim. Joakims fru säger vi-
dare:  

 
Det har varit en ständig kamp för de rättigheter vi har. Ingen har någonsin 
gett oss råd eller berättat vad vi har rätt till eller vart vi ska vända oss. 
 

Kommunen menar att Joakim inte är medicinskt färdigbehandlad och att de inte har kom-
petent utbildad personal som kan ta hand om honom. Läkarna menar å andra sidan att han 
visst är medicinskt färdigbehandlad och att han kan åka hem bara det finns personal. Joakim 
hamnar här i ett moment 22 fast mellan kommunen och sjukvården där ingen vill ta något 
ansvar. Joakim ifrågasätter ofta varför man räddade honom den där dagen när han behandlas 
som han gör idag. Han är deprimerad och tappar sin livsglädje mer och mer för var dag som 
går utan besked om när han ska få komma hem. Först i november 2003 får Joakim komma 
hem. Han berättar då att han tycker att det är skönt att komma hem men att han har en ständig 
rädsla för att skickas tillbaka till Danderyds sjukhus. I samma veva som Joakim fick komma 
hem skilde sig Sussi från honom. Hon finna kvar i hans liv och besöker honom minst två 
gånger i veckan. Den 21 augusti 2005 kontaktar Joakim Tom för att han vill berätta något. 
Mötet äger rum i Joakims lägenhet på Sibyllegatan i Stockholm. Närvarande är Joakim, Tom 
och fotografen Björn. Joakim vill säga något viktigt till dem som han vill att de ska filma. 
Han säger:  

 
Jag vill dö.  
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Tom repeterar för att bekräfta att han uppfattat Joakim rätt.  
 

Jag är trött på respiratorn och allting, säger Joakim vidare.  
 

I en intervju med Sussi säger hon att det aldrig varit meningen för Joakim att leva så här. 
Han hade bett henne om hjälp för att dö redan vid tiden för olyckan men hon menade då att 
han skulle kämpa i minst två år och sedan skulle hon hjälpa honom om han fortfarande ville 
det. Han kämpade i sex år sedan orkade han inte mer. Sussi hjälpte honom med att fylla i an-
sökan till dödskliniken Dignitas i Schweiz och när godkännandet kom bestämde Joakim sig 
för att åka. Tomas och Carro, Joakims två bästa vänner, samt Sussi följer med honom ner till 
Dignitas den 13 oktober 2005 och Joakim får hjälp att ta sitt liv den 15 oktober. Hans sista 
ord var:  

 
Var inte ledsen över mig (SVT, 2006).     
 

Jack Kevorkian, även kallad Doktor Död hann hjälpa 130 personer att ta sitt liv innan han 
dömdes för mord. Kevorkian har under lång tid fört kampen för människors rätt att dö. Han är 
utbildad obducent och 1990 utvecklade han en självmordsmaskin. Genom maskinen erbjöd 
han patienter en smärtfri död men det krävdes att patienterna tryckte på knappen själva. Som 
en säkerhetsåtgärd filmade Kevorkian patienterna där de fick ge sitt samtycke till att ta sina 
liv. Detta var för att skydda sig själv. Patienter från hela USA kontaktade honom för att få 
hans hjälp. Kevorkian var noga med att det skulle finnas godkännande först och främst från 
patienten, men även från de anhöriga, samt att patienten var psykiskt stabil och kunde åka till 
Michigan. Tjänsten, alltså hjälpen till att dö, var gratis. Kevorkian menar att det inte finns 
någon anledning att hålla döende patienter vid liv utan menar snarare att han gör dem en 
tjänst att få dö på ett humant sätt. Det som talar emot humaniteten är att Kevorkians patienter 
får ta sitt sista andetag i en van på en parkeringsplats någonstans i Michigan utan närvaro av 
sina anhöriga.  

Kevorkian har blivit åtalad flera gånger under åren som han hjälp patienter att dö med sin 
självmordsmaskin. Han anser att det är underligt att staten vill döma honom för det humana 
arbete han utför. Han säger vidare: 

 
Jag gör detta för att lindra någons lidande. Skulle veterinären göra det mot 
ett djur är det okej. Men eftersom vi anser att den mänskliga kroppen är he-
lig är det jag gör fel. Det är irrationellt och galet av staten att tänka så.    

 
Kevorkian dömdes sommaren 2004 till fängelse för mord. Det var bara ett av alla fall av 
dödshjälp som han dömdes för (TV3, 2003). 
 

Många frågor dyker upp när man tittar på dessa två fall. När är det accepterat att prakti-
sera dödhjälp? Är Joakims fall mer acceptabelt än något annat och gör Kevorkian rätt? Döds-
hjälp är en kontroversiell fråga som berör människor som kommer i kontakt med fenomenet. 
Människor som däremot inte kommer i kontakt med döden eller frågan om dödshjälp har 
svårt att ta ställning och drar sig för diskussionerna kring det. Jag avser att genom metoden 
grundad teori och verktyget analytisk induktion generera en teori gällande hur processen 
kring ställningstagande gällande dödhjälp ser ut. Syftet är att se processen individer går ige-
nom och generera en teori som är generaliserbar. Jag har genom metoden grundad teori lyck-
ats att generera en teori som visar en trestegsprocess. De tre stegen individer går igenom för 
att ta ställning och behålla den som en grundinställning är omedveten ignorans, övervägande 
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och insikt. Det krävs att man går igenom alla steg i kronologisk ordning för att nå en grundin-
ställning som man kan fatta sina beslut utifrån när det kommer till dödshjälp.  

Den tidigare forskningen har inriktat sig på statistik. Jag har valt att kalla den tidigare 
forskningen för ett statistiskt paradigm. Ett statistiskt paradigm innefattar forskning som 
grundar sig i en kvantitativ ansats. Forskaren utgår då ifrån en deduktiv hypotesprövning som 
innebär att de utgår från en redan etablerad teori för att stärka sin egen. De sätter upp variab-
ler där de menar att den ena variabeln orsakar/påverkar den andra. Den tidigare forskningen 
missar genom den kvantitativa metodologin relationen till samhället, det vill säga hur sam-
hällsstrukturen påverkar våra inställningar till olika frågor. De har även missat att ställnings-
tagande ofta grundar sig på situationen, alltså är situationsbundna. Detta innebär att vi i vissa 
tillfällen anser att dödhjälp är acceptabelt men i andra inte. Den tredje aspekten som tidigare 
forskare har bortsett ifrån är processen. Jag menar att alla individer går igenom olika proces-
ser för att skapa sig själva en inställning till olika frågor. Jag kommer därför att kalla min 
forskning för ett processuellt paradigm. Det innebär att jag till skillnad från det statistiska 
paradigmet inriktar mig på kvalitativ forskning. Jag sätter inte upp några variabler som ska 
visa orsak och verkan och jag utgår heller inte från en redan etablerad teori. Jag är induktiv i 
min ansats och har inte arbetat utifrån en särskild teori. Eftersom tidigare forskning inriktar 
sig kvantitativt skapar det en forskning som inte egentligen säger någonting om varför indivi-
der tycker som de gör gällande dödshjälp. Genom att jag har använt mig av grundad teori och 
analytisk induktion kommer uppsatsen att ta hänsyn till aspekterna situationsbundenheten, 
processen och relationen till samhället. Jag kommer genom mitt bidrag till forskningen att till 
en del kunna fylla igen det tomrum som den tidigare forskningen har bidragit till. Analytisk 
induktion som metod är processorienterad vilket innebär att det är just de bakomliggande pro-
cesserna man letar efter. Becker använde i sin studie om marianamissbrukare analytisk induk-
tion och visade där hur de steg ser ut som en marianamissbrukare går igenom för att bli en 
avvikare i samhället. Han visar också på att vi i olika situationer faktiskt ändrar inställningar. 
En marianamissbrukare beter sig annorlunda kring vännerna som vet om det avvikande bete-
endet än exempelvis mot arbetskollegor. Man fokuserar här på skillnaderna mellan de olika 
sociala kontexter som individer hamnar i (Becker, 1966). Det är det som är syftet med min 
forskning, att fokusera på processen som människor går igenom för att skapa ett grund-
läggande ställningstagande gällande dödshjälp samt att fokusera på skillnaderna situationerna 
utgör för individerna. 
 
Frågeställning och syfte 
 

Den sociologiska relevansen att undersöka dödshjälp finner vi i att debatten om döds-
hjälp går i vågor. Det måste ske något kontroversiellt för att frågan ska komma upp till ytan 
och människor ska börja diskutera detta ämne. Resultatet blir sedan att debatten svalnar igen 
och människor glömmer bort att det är en viktig fråga att ta ställning till. Googlar man på 
dödhjälp märker man att det har funnits toppar och dalar i debatten. Ett år då debatten var 
aktuell var 1997 samt åren efter Joakim Aspgårds död. Jag har märkt att människor inte gärna 
talar om dödshjälp och detta medför en ännu större relevans att undersöka området.  

Det som tydligt framkommer när man talar med människor om ämnet dödshjälp är att 
det är känsligt och att människor inte gärna vill ta ställning. Genom att ta ställning blir feno-
menet en verklighet som människor egentligen inte vill veta av. Döden är ett kontroversiellt 
ämne och dödshjälp likaså. Människors inställningar och uppfattningar om dödshjälp och den 
process som hör därtill kommer jag som uppsatsskrivare finna i mitt datamaterial. Uppsatsen 
avser att studera fenomenet dödhjälp utifrån en grundad teoristudie och avser att ge en så bred 
bild om ämnet som möjligt.  
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Meningen är att teorin ska vara så grundlig och bred och redogöra för den process som 
människor går igenom så att den går att generalisera på människor i vårt samhälle. Tanken är 
också att processen gällande de inställningar och attityder människor har kring dödshjälp ska 
vara så tydlig som möjlig och att teorin ska grunda sig enbart i data. Jag har med hjälp av 
metoden kunnat arbeta fritt och inte utifrån en särskild teori och kunnat generera en teori helt 
grundad i data. Det är utifrån individens egna subjektiva upplevelser kring fenomenet död-
hjälp som jag har skapat en trestegsprocess. Syftet är att undersöka dödshjälp utifrån det pro-
cessuella paradigmet som jag kallar min forskning för. Frågeställningen formuleras till hur 
kan man förstå individernas process till ett grundläggande ställningstagande gällande döds-
hjälp?  
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Disposition 
 

Uppsatsen inleds med en inledning där fallen Joakim Aspgård och Jack Kevorkian pre-
senteras. Dessa två fall är de mest uppmärksammade fallen gällande dödshjälp i vår tid. Frå-
gor som; är dödshjälp acceptabelt, väcks när man sätter sig in i de olika fallen. Syftet och frå-
geställningen presenteras i inledningen. Syftet är att finna den process varigenom individer 
skapar sig en inställning till dödshjälp och frågeställningen formulerades till att svara på hur 
denna process ser ut.   

Tidigare forskning är det som följer och här redogörs för vad forskningen har kommit 
fram till gällande attityder kring dödshjälp. Jag har delat in den i fyra underrubriker, för- och 
emotforskning, komparativ forskning, övrig jämförande forskning samt övrig forskning. Jag 
har valt att föra samman forskningen till ett gemensamt begrepp, statistiskt paradigm. Forsk-
ningen består nämligen av kvantitativa studier där resultaten redovisas i statistik. Trots att en 
del av forskningen har aspekter att bygga vidare på gällande vad inställningar kring dödshjälp 
grundar sig på så väljer forskarna bort detta.  

I metoddelen presenteras grundad teori och dess viktiga byggstenar och hur analysen 
bör gå till enligt den. Analytisk induktion presenteras som det urvalsverktyg jag använt mig 
av. Urvalet har skett enligt analytisk induktion vilket innebär att varje intervjuperson valts ut 
på grunderna att slå hål på det den tidigare personen sagt. Grundad teori har använts i analy-
sen där jag följt metoden till punkt och pricka, utan någon teori, skapat kategorier, funnit in-
dikatorer, komparerat kategorier, skapat av nya begrepp samt att jag har genererat en helt ny 
teori om dödshjälp helt grundad i data.  

Resultatet visar en trestegsprocess som innefattar omedveten ignorans, övervägandet 
och insikt. Individen måste gå igenom alla steg i kronologisk ordning för att skaffa sig en 
grundläggande inställning till dödhjälp. Steg ett, omedveten ignorans innebär att individen 
omedvetet ignorerar mödosamma beslut och avsäger sig därmed ansvaret. Man skjuter här 
ifrån sig allt som har med fenomenet att göra. Steg två innefattar ett övervägande där indivi-
den börjat resonera, ifrågasätta och värdera sina egna åsikter. Det är först i steg tre man nått 
en insikt och en grundläggande inställning. Här är man nu kapabel till att resonera kring sin 
inställning och också vara medveten om att man kanske inte tycker likadant i alla situationer. 
Inställningar till dödshjälp är mycket situationsbundna och erfarenheten och reflektion spelar 
en väsentlig roll i ens val av inställning.  

Eftersom jag inte arbetat utifrån en specifik teori har jag valt att placera min teoretiska 
och begreppsliga referensram efter resultatet. Teorin jag valt är Giddens teori om modernite-
ten och det reflexiva samhället. Här redogörs för konsekvensernas grundstenar i modernite-
ten, åtskiljandet av tid och rum, urbäddningsmekanismer och institutionell reflexivitet. Även 
presenteras Giddens teori om politiken och konfiskeringen av erfarenheten. 

I diskussionsdelen presenteras resultatet i relation till tidigare forskning och till teorin. 
Här diskuterar jag hur det kommer sig att vi valt att hantera döden och i och med den också 
dödshjälp på det sätt vi gör, nämligen att vi skjuter den ifrån oss. Jag tar även upp förslag på 
framtida forskning. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av hela uppsatsen med tillhö-
rande nyckelord. 
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Tidigare forskning 
 

Här nedan följer vad tidigare forskning har kommit fram till på området dödshjälp. Jag 
har försökt att finna artiklar som har relevans för min undersökning om dödhjälp och proces-
sen som ligger till grund för ett ställningstagande. Det har visat sig att det finns mycket forsk-
ning att tillgå gällande attityder. Däremot saknas det forskning om vad attityderna grundar sig 
i. Därav är mitt bidrag till forskningen framlagt då detta inte har gjorts tidigare och därav re-
levansen att undersöka det. Jag har valt att dela in den tidigare forskningen i fyra rubriker, 
för- och emot forskning, komparativ forskning, övrig jämförande forskning samt övrig forsk-
ning, då det är lättare att få en överskådlig blick på vad som har hänt på de olika områdena. 
Tidigare forskning har inriktat sig på statistiska undersökningar och resultat. Detta är proble-
matiskt då denna forskning missar väsentliga aspekter av hur attityderna skapas. Forskningen 
är ett statistiskt paradigm som missar hur attityder bildas genom processer, att attityder är 
situationsbundna samt att relationen till samhället ignoreras.   
 
För- och emotforskning 
 

Denna forskning inriktar sig på att mäta hur olika grupper i samhället ställer sig till 
dödshjälp. Det är statistik som redovisas i resultaten och visar att olika grupper ser olika på 
acceptansen gällande dödshjälp. Trots att detta visar att situationer som individerna befinner 
sig i utgör en grund för hur man ställer sig i frågan missar forskarna att gå vidare med detta. 
Det är inte situationerna som man är intresserad av utan man redogör statistiskt för vad de 
olika grupperna anser. Jag redogör här för en del av denna forskning för att du som läsare ska 
få en bild över hur grupper ställer sig i frågan. Forskning visar på att majoriteten av obotligt 
sjuka patienter skulle vilja spendera sin sista tid hemma (58%). Då många patienter saknar 
kapaciteten att fatta beslut ligger ofta beslutsfattandet gällande palliativ sedering, avstängan-
det av livsuppehållande maskiner och avslutande av behandling hos läkare och anhöriga 
(Ethicatt Study group, 2007). I Australien genomfördes 2007 en undersökning hos döende 
cancerpatienter och deras inställningar till dödshjälp och assisterat självmord. Resultatet visar 
på att majoriteten (79%) är för aktiv dödshjälp och 69 procent är för assisterat självmord. 
Men studien pekar också på att det enbart är 2 procent av dem som har bett sin läkare om 
denna hjälp. Detta kan man koppla till forskningen Carter et.al utförde som visade att patien-
ter vill ha möjligheten att få dödshjälpen men att det är ytterst få som ber om den när döden 
står vid dörren. Resultatet från studien pekar också på att en religiös inställning reducerar 
acceptansen och viljan att få dödshjälp (Carter et.al, 2007). En annan studie utfördes för att se 
attityder hos vuxna med kroniska sjukdomar jämförda med friska vuxna. 54,4 procent av de 
kroniskt sjuka ansåg att dödshjälp skulle vara försvarbart gällande terminalt sjuka patienter 
(jämförande med 74,2% hos de friska vuxna). Författarna argumenterar för att inställningen 
beror på att de kroniskt sjuka ständigt lever med ett hopp om att botemedel ska uppfinnas och 
därav har en mildare positiv inställning till dödshjälp (Brook, 1999).  

Patienter som önskat dödshjälp hade enligt läkarna väntat på en oundviklig död under 
en längre tid. Läkarna menar att patienterna på palliativa avdelningar inte skulle be om döds-
hjälp och att detta skulle bero på religiös tro, patienters önskan att leva vidare samt adekvat 
symptombehandling. Undersökningens syfte var att finna läkares attityder jämtemot sina pati-
enter gällande behandling, fortsatt behandling och dödshjälp. Resultatet pekar på att vårdper-
sonal känner en negativ stress över att arbeta med obotligt sjuka då de känner sig oförmögna 
att handla för patientens bästa. En minoritet menar att det finns en viss belöning eftersom de 
lyckats minska plågor och smärta hos sina patienter. Det visade sig också att läkare som hade 
patienter som inte haft en önskan om dödshjälp ansåg att uppgiften att behandla patienterna 
inte var svåraktig medan läkare med patienter som hade önskningar om dödshjälp hade svå-
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righeter. Läkarna meddelade att de generellt känner en tillfredställelse genom att behandla 
sina patienter men denna känsla försvinner då patienter ber om hjälp med att dö samt att lä-
karna känner sig begränsade i sitt arbete att hjälpa till med symptomlindring. Majoriteten av 
läkarna är emot dödshjälp av den anledningen att de är rädda för missbruk, legaliseringen, att 
de inte vet säkert när tiden är inne och deras egna etiska dilemman gällande självmord (Kelly 
et al. 2003).  

Som man ser i dessa artiklar talar forskarna om att det finns bakomliggande orsaker till 
att exempelvis patienter och läkare, eller friska och sjuka skiljer sig i ställningstagande. Det 
som missas är att redogöra för hur man kommit fram till detta på kvalitativ väg. Detta går inte 
då studierna är kvantitativa och forskarna har inriktat sig på olika variabler. Det de inte har 
tagit hänsyn till är det kausala, orsak och verkan. Frågor som ignoreras är bland annat om en 
döende individ är mer positivt inställd till dödshjälp på grund av sin sjukdom eller om denne 
individ faktiskt var mer positiv innan han/hon blev sjuk? Forskarna väljer att bortse från det 
relevanta i ett ställningstagande och väljer istället att testa en redan etablerad hypotes.    
               
Komparativ forskning 
 

Denna forskning inriktar sig på att jämföra ställningstagandet i olika länder. Även här 
redogör man för resultaten i statistiska tabeller och i procentsatser. Trots att många av artik-
larna har mer att bygga på, exempelvis hur det kommer sig att man i ett land är mer positivt 
inställd än i ett annat, så väljer forskarna ändå att bortse från det. En artikel beskriver attityder 
hos vårdpersonal gällande inställningen till dödshjälp och assisterat självmord och dess prak-
tik. Det visar sig att när en läkare utför en dödhjälpshandling måste de skriva ”onaturlig död” 
i dödscertifikatet. Artikeln jämför svenska, norska och danska läkares inställningar och prak-
tiska handlande kring dödshjälp. Metoden författarna använde sig av var att jämföra tidigare 
forskning på området för en jämförelse länderna Sverige, Danmark och Norge emellan. Re-
sultatet visar att majoriteten av norska läkare (65%) är emot att avsluta livet för en döende 
patient som lider. Det är idag olagligt med aktiv dödshjälp och assisterat självmord i Norge. 
Gällande frågan om det borde vara lagligt att utföra en handling som resulterar i en patients 
död svarar 35 procent av de norska läkarna positivt. Gällande en kroniskt sjuk (icke- terminal) 
patient svarar enbart 4 procent för att man skulle acceptera dödhjälp. Det är 6 procent av lä-
karna i Norge som erkänner att de, utifrån patientens önskemål, utfört en handling som resul-
terat i patientens död. I Danmark är det också olagligt med dödshjälp och assisterat själv-
mord. Resultaten visar att danskarna är något mer liberalt inställda till att utföra dödshjälps-
handlingar. 37 procent är för assisterat självmord då patienten är obotligt sjuk och 34 procent 
är för dödshjälp i samma situation. Enbart 5 procent av läkarna erkänner att de har utfört en 
handling som efter önskemål från patienten har resulterat i dennes död. Sverige har den hår-
daste lagstiftningen men resultaten visar på att svenska läkare har den mest liberala inställ-
ningen till dödshjälp. 39 procent anser att aktiv dödshjälp är acceptabelt medan 47 procent 
inte anser det. Gällande legalisering var 25 procent för. Det var ingen av de svenska läkarna 
som medgav att de utfört en aktiv dödhjälpshandling. Författarna pekar på att det är underligt 
att man inte kunnat finna ett enda fall av aktiv dödhjälp i Sverige då så många som 39 procent 
av läkarna kan se situationer då det skulle vara etiskt korrekt att utföra handlingen (Materst-
vedt & Kaasa, 2002). En artikel skriven av Ethicatt Study Group visar att majoriteten av läka-
re (79%) och sköterskor (61%) skulle föredra att spendera sin sista tid hemma (Ethicatt Study 
Group, 2007). Seymour et al. (2007) genomförde en undersökning som syftade till att under-
söka klinikers och akademikers förståelse och erfarenheter kring palliativ sedering i tre län-
der, England, Belgien och Nederländerna. Författarna intervjuade kliniker och akademiker 
som arbetade i samband med palliativa avdelningar. Undersökningen i England visade en 
negativ inställning till palliativ sedering, vilket innebär symptomlindring i form av att man 
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söver patienten, och de intervjuade ville hellre se till god symptomlindrig. Trots att palliativ 
sedering används så vill de intervjuade poängtera att detta sker i ovanliga fall och att syftet 
med palliativ vård är att undvika sederingen så långt det går. Belgien och Nederländerna an-
tog ett annat ställningstagande nämligen att sederingen är ett värdigt alternativ till dödshjälp. I 
Nederländerna, där det är lagligt med dödshjälp, är palliativ sedering ett relativt nytt fenomen 
och de menar att detta är ytterligare en värdig väg att ta, i likhet med dödshjälpen (Seymour et 
al. 2007).   

Forskning pekar på att Skandinavien representerar en del av världen som har en negativ 
inställning till dödshjälp. I Danmark är 63 procent emot, i Sverige är 47 procent emot och i 
Norge är 65 procent emot.   Från forskningen framkommer det även att attityden skiljer sig 
gravt från Tyskland där så många som 97 procent är för och Kanada och Australien där 44 
procent är för.  En stor majoritet i USA (92%) är för att utföra en önskad dödshjälpshandling 
(Materstvedt & Kaasa, 2002).  

Även i denna del ser man tydligt att forskningen kunde undersöka så mycket mer än 
vad de gör. Det redovisas resultat där man kan ana bakomliggande orsaker till att exempelvis 
Tyskland är så liberalt inställda till skillnad från oss svenskar, men frågan förblir obesvarad.               
 
Övrig jämförande forskning 

 
Denna forskning inriktar på att jämföra ställningstagande grupper emellan. En forsk-

ning där man jämförde attityder gällande dödshjälp gjordes 2007. Här framkom det att många 
av anhöriga till obotligt sjuka patienter själva skulle vilja spendera sin sista tid i hemmet 
(48%). Det visade sig även att individer oberoende av vilken grupp de representerade (läkare, 
patienter eller anhöriga) inte skulle vilja ha aggressiv vård (att med alla tänkbara medel be-
handla) om de var medvetslösa och inte hade långt kvar att leva. Majoriteten menar också att 
de i denna situation skulle vilja ha aktiv hjälp med att dö (Ethicatt Study group, 2007).  

En studie visar att en kontrollgrupp bestående av friska vuxna var mer positivt inställda 
(74%) än kroniskt sjuka vuxna (54,4%). Författaren pekar på att detta beror på att de friska 
inte har en ständig rädsla för att dö och inte heller har en ständig väntan på ett botemedel. Det 
som också framkommer är att om anledningen med dödshjälp är frigörelse från smärta så 
skulle bättre smärtlindring bidra till en reducerad positiv inställning till dödshjälp (Brook, 
1999). I annan forskning gällande argumenten för och emot assisterat självmord pekar förfat-
taren på att även om det finns argument emot så borde assisterat självmord legaliseras. Resul-
tatet visar att argumenten emot är så svaga och det enda argumentet som framstås som någor-
lunda starkt är att familjer kan sätta press på patienter om att de ska avsluta sina liv då de är 
en börda för samhället. Författaren pekar då på att detta inte inträffar i de legaliserade länder-
na och borde då heller inte vara ett problem någonstans. Slutsatsen han drar är att så länge 
argumenten är svaga och det inte finns konsekventa bevis för missbruk finns det ingen anled-
ning till att inte tillåta assisterat självmord (Dieterle, 2007).  
                   
Övrig forskning 
 

De artiklar som tar upp bakomliggande faktorer och som undersöks genom kvalitativ 
metod är få. Resultaten är dessutom teorier grundade i andra teorier och detta leder till att 
man finner material som passar till sin teori och därför missar att undersöka relevanta delar 
utanför det spektrumet. En av artiklarna visar resultat från fyra fall av djupgående intervjuer 
med fyra döende cancerpatienter. Studien pågick från tidpunkten för diagnosen fram till pati-
entens död. Studien beskriver attitydernas förlopp hos patienter från det att de fått diagnosen 
fram till inträffandet av döden gällande dödshjälp och assisterat självmord. Fall 1, en 30 årig 
kvinna med cancer i binjurarna. Hennes cancer spred sig vidare till lungor och lever trots be-
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handling med cellgifter och strålbehandling. När dödsdomen var ett faktum planerade hon 
inför sin död. Hon bad då sin läkare om hjälp att få dö den dagen då hon inte längre kunde 
andas ordentligt eller kontrollera sina kroppsfunktioner.  Möjligheten fanns hela tiden för 
henne att be om hjälpen till ett assisterat självmord men trots hennes önskan om den hjälpen 
dog hon en naturlig död. Fall 2, är en man i 50-årsåldern, diagnostiserad med cancer i buk-
spottskörteln.  Han berättade för sin terapigrupp att han skulle föredra en plötslig, hastig död 
när han inte längre kunde kontrollera sina kroppsfunktioner. Han begick inte självmord utan 
avled naturligt av sin sjukdom. Fall 3, en 44-årig gift kvinna diagnostiserad med bröstcancer. 
Några veckor innan hennes död ringde hon en läkarvän och frågade om han kunde assistera 
henne till att ta sitt liv. Hon var livrädd för att dö och hade därför panikattacker. Eftersom 
panikattackerna inte behandlades så satte hon sin vän i en svår situation som han senare av-
böjde. Hon begärde ingen annan hjälp av någon annan läkare och dog naturligt med sin man 
vid sin sida. Fall 4, en 36-årig kvinna med diagnosen cancer i äggstockarna. När döden stod 
vid dörren begärde hon dödshjälp men då hon fick komma hem och kände sig bekväm i sitt 
öde lämnade hon jordelivet naturligt. Studien pekar på att patienterna trots tidigare ståndpunkt 
inte vid livets slutskede önskade hjälpen att få dö (Toverud Severson, 1996). Trots att forska-
ren följt intervjupersonerna fram till deras död så redovisas ändå inte vad inställningarna 
grundar sig på och inte heller det slutgiltiga beslut som dessa patienter tar.   

Varelius (2007) skriver en rad artiklar gällande dödshjälp. En av artiklarna handlar om 
att när vi överväger dödshjälp bör vi inte enbart se till individer som är sjuka och lider. För-
fattaren undersöker här rollen som sjukdom, skador och lidande spelar i övervägandet. Resul-
tatet visar att istället för att utgå ifrån att en person som ber om dödhjälp gör detta på grunder 
som sjukdom, skada eller lidande bör man fokusera på att personen anser sitt liv vara så illa 
att denne vill dö. Anledningen till att man bör fokusera på att individen värderar sitt liv som 
olevbart är att döden är det enda sättet att undvika det. Slutsatsen som författaren drar är att 
om vi ska diskutera de moraliska aspekterna gällande dödhjälp och anser att den är accepterad 
i vissa fall, exempelvis vid sjukdom bör vi även acceptera det i fall då individer anser sin exi-
stens som meningslös och är trött på att leva. Han ställer frågan varför det skulle vara mer 
acceptabelt med dödshjälp i andra fall än i detta (Varelius, 2007)? En annan handlar om det 
finns moraliska principer som stödjer dödshjälp i vissa specifika situationer. Här menar för-
fattaren att en läkares roll är att genom medicinsk kunskap förbättra eller vidmakthålla en 
individs medicinska tillstånd, och att detta då skapar belägg emot dödshjälp. Eftersom läkare 
ska orsaka så lite lidande som möjligt för patienter kan det dock i vissa fall förelägga sig legi-
timt med dödhjälp (Varelius, 2007). Här har forskaren tagit hänsyn till nya aspekter som situ-
ationens vikt. Däremot kommer han inte så mycket längre än att han konstaterar att situatio-
nen är viktig. Han lyckas inte förklara varför och därför brister forskningen.   

En av de få artiklarna som tar upp bakomliggande faktorer till inställningen till döds-
hjälp är en studie gjord på en palliativ avdelning för cancerpatienter. Patienterna har alla fått 
en diagnos av cancer och har kort tid kvar att leva. Resultatet visar att en positiv inställning 
till dödshjälp inte innebär att patienterna har en önskan om att få det. Det studien också pekar 
på är att ju mer lidande och smärta patienten upplever desto större chans är det att denne är 
positivt inställd samt ber om hjälpen. En annan aspekt som spelar in är vad patienten anser 
vara ett värdigt liv. Då gränsen för detta är nådd ökar behovet av möjligheten till dödshjälp. 
Önskan att dö går i vågor hos patienterna och leder till att inställningen till den personliga 
dödshjälpen är ambivalent. Författarna framför argument som ligger till grund för inställning-
en hos dessa patienter. Dessa argument består av; rädsla för framtida plågor, nuvarande plå-
gor, oro för bristande livskvalitet samt oro kring bristande hopp (Johansen et al. 2005). 
 
Sammanfattning 
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Tidigare forskning utgör ett statistiskt paradigm som innehåller tre olika slags forsk-
ning. För- och emotforskning består av statistiska resultat av hur människor ställer sig i frågan 
om dödshjälp. Här inriktar man sig enbart på att redovisa hur många som är för respektive 
emot och undviker att förklara varför dessa inställningar ser ut som de gör. Den komparativa 
forskningen inriktar sig istället på att jämföra ställningstagande länder emellan och inte heller 
här läggs det någon vikt vid bakomliggande orsaker. Den övriga jämförande forskningen 
handlar om jämförande studier mellan olika grupper som exempelvis friska/sjuka, läka-
re/patienter. Inte heller denna forskning ger en bredare bild över varför dessa grupper skiljer 
sig åt.  

Trots att tidigare forskning inte tar hänsyn till att reda ut varför individer tycker som de 
gör, har jag valt att plocka ut forskning som hamnar under den gemensamma beteckningen, 
inställningar grundade i lagen. Jag tolkar nämligen resultaten från den komparativa forsk-
ningen som att en av orsakerna till att människor är för eller emot grundar sig i legaliseringen 
av dödshjälp. I de länderna där dödshjälp är lagligt är också fler positivt inställda.  

Undersökningen av Seymour et al. (2007) visade att länderna Belgien och Nederländer-
na är mer liberala än England. Kan detta grunda sig i legaliseringen? Är det så att individer 
blir mer liberalt inställda till svåra frågor om landet de befinner sig i har legaliserat det? Är 
det legaliserat i ett land på grund av folkligt stöd eller är det folkliga stödet stort för att det är 
legaliserat? Jag tolkar resultaten som att detta är något av dessa fall. Materstvedt & Kaasa, 
2002 redogör för att Skandinavien utgör den mest negativa inställningen till dödhjälp medan 
så många som 97 procent i Tyskland är för. Återigen får vi aningar om att orsaken kan ligga i 
legaliseringen. Trots att det går att tolka dessa resultat så anser jag att tidigare forskning läm-
nar ett stort tomrum och lämnar läsaren med egna tolkningar. Jag skulle gärna ha sett att 
forskningen redogjort för aspekten om legaliseringen faktiskt är en bidragande faktor till ett 
positivt ställningstagande.  

Den övriga forskningen är den forskning som har lagt en viss vikt vid förklaringar till 
varför dessa inställningar och som använt sig av kvalitativ forskningsmetod. Däremot använ-
der de sig av redan etablerade teorier för att stödja sina egna hypoteser och detta medför att de 
missar det som ligger utanför den redan etablerade teorin. Den tidigare forskningen bidrar 
inte till mycket gällande min frågeställning om hur processen ser ut för individer för att inta 
ett grundläggande ställningstagande gällande dödshjälp. Trots att en del av forskningen tar 
upp anledningar till varför individer ställer sig i frågan som de gör missar de kopplingar till 
processer, samhället samt situationsbundenheten. Jag kommer med hjälp av mitt material och 
min metod att finna hur processen ser ut för att inta ett grundläggande ställningstagande.     
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Metod 
 
 
Kvalitativ intervjustudie  
 

Kvalitativ metod är vad som använts i denna uppsats. Anledningen är att kvalitativ me-
tod lämpar sig för denna typ av undersökningar till skillnad från kvantitativ metod. Jag hade 
inte med hjälp av någon kvantitativ metod kunnat upptäcka de processer som ligger bakom 
inställningar och attityder. Jag har därför valt att kalla min forskning för ett processuellt pa-
radigm. Kvalitativ metod lämpar sig bäst för denna typ av undersökning uppsatsen är menad 
för, nämligen socialpsykologisk forskning. Eftersom jag avser att finna processen som in-
ställningar och attityder kring dödshjälp grundar sig i, lämpar sig grundad teori bäst. Materia-
let bestå av fem intervjuer där intervjupersonernas subjektiva upplevelser har varit i fokus. 
Syftet med metoden är att generera en ny teori gällande inställningar kring dödshjälp som 
grundar sig helt i data och är fri från en specifik teori. Jag kommer att redogöra kortfattat för 
grundstenarna i grundad teori och beskriva analytisk induktion som det kompletterande verk-
tyg jag använt mig av. Först kommer jag att redogöra för hur metoden går till under olika 
rubriker som följer av en redogörelse av det jag har gjort rent praktiskt.   
 
Grundad teori 
 

Syftet med grundad teori och med min studie är att generera en ny teori utifrån data. 
Metoden lämpar sig för områden som är outforskade och teorin grundas i data. Den kallas för 
en teorilös metod då man inte utgår från en redan etablerad teori utan istället genererar en ny 
teori utifrån det material som man samlat in. Det vanligaste tillvägagångssättet, även om detta 
är en tolkningsfråga är att man som forskare ska ha ett öppet förhållningssätt och gärna vara 
så oinsatt i ämnet man avser att studera som möjligt (Hartman, 2001: 45-46).  Jag började min 
studie med att intervjua personer om deras subjektiva upplevelser. Det var individens subjek-
tiva upplevelser som fick vara i centrum. Det var först efter att materialet var analyserat och 
resultatet var färdigt som jag valde ut min teoretiska och begreppsliga referensram. Teorin om 
dödshjälp har alltså helt och hållet genererats ur datamaterialet precis som det är tänkt med 
grundad teori. 
 
Analytisk induktion 
 

Analytisk induktion används ofta av forskare som finner ett fenomen vara ett väsentligt 
problem, som exempelvis ett socialt problem. Jag anser att förnekandet av ställningstagande 
gällande dödshjälp är ett socialt problem och därav lämpar sig analytisk induktion för mitt 
syfte. Forskare har framlagt betydelsen av att finna negativa fall då detta leder till att man 
antingen falsifierar det man tidigare kommit fram till eller adderar ny information på det tidi-
gare. Det bästa sättet att få reda på något nytt är att finna att de argument man hade är felakti-
ga. Vid klassisk analytisk induktion är man intresserad av en specifik slutsats angående ett 
specifikt fenomen genom att beskriva processens steg inom detta fenomen. När man använder 
sig av analytisk induktion testar man sin teori fall för fall. Man formulerar och förklarar fe-
nomenet så fort det första datamaterialet är insamlat. Man skapar alltså en slags miniteori om 
det man undersöker. Sedan fortsätter datainsamlandet. När man sedan stöter på ett negativt 
fall, som talar emot det man tidigare kommit fram till kan man antingen ändra sin formulering 
kring vad det är man söker att undersöka eller addera den nya informationen på den miniteori 
man tidigare skapat. Det positiva med att använda denna metod är att allt material är relevant. 
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Man sorterar inte bort någonting utan applicerar ny data på den redan existerade. Man kan se 
det som att data hela tiden kompletterar det man tidigare kommit fram till så att materialet blir 
så brett och fenomenet så utstuderat som det kan bli. Det starkaste argumentet för att använda 
analytisk induktion är att man hela tiden undersöker vad som ska adderas för att materialet 
ska bli helt och förklaringen av fenomenet så grundlig som möjligt (Becker, 1998: 194-196).  

Jag har använt mig av analytisk induktion dels för att jag vill kunna använda mig av allt 
material, att tiden var knapp, samt att det för mig var enklare att hela tiden addera ny data på 
den redan existerande teori som jag skapat. Eftersom analytisk induktion är processorienterad 
var mitt mål i analysarbetet att finna den process som människor går igenom för att skapa sig 
ett grundläggande ställningstagande gällande dödshjälp.    
 
Analytisk induktion som verktyg i urvalsprocessen  
 

Analytisk induktion är ett verktyg man kan använda sig av inom grundad teori för att 
bredda sitt material, genom urvalsprocessen och finna processerna gällande ett fenomen. 
Verktyget består av att man testar sin teori från fall till fall. Man väljer ut en intervjuperson 
och skapar en slags miniteori om det denne sagt. Man väljer sedan ut nästa person med syftet 
att slå hål på det den förre sagt. Sedan fortsätter man på samma sätt fram till dess att man fin-
ner en mättnad i materialet. Denna mättnad är en subjektiv upplevelse och det är upp till fors-
karen själv att fatta beslutet om när mättnaden är uppnådd (Hartman, 2001:71). Den analytis-
ka induktionen skiljer sig från grundad teori i urvalsprocessen där man gör så många urval 
fram till att materialet uppnår en mättnad, istället för tre urval i den öppna, selektiva och teo-
retiska fasen (Hartman, 2001:74). Fem personer valdes ut för mina intervjuer, alltså fem ur-
val. Då idén med analytisk induktion är att slå hål på det som den tidigare personen sagt krä-
ver det ett stort arbete från forskarens sida. Intervjupersonerna som följer måste vara utvalda 
på rätt grunder för att materialet ska bli så brett som möjligt.  Då jag insåg att fem intervjuer 
inte kommer att ge mig det breda material som jag ville ha valde jag att ta med de båda do-
kumentärerna om Joakim och Kevorkian, vilket ledde till att jag hade sju urval. Nedan följer 
en redogörelse för de fem intervjupersonerna som jag valde ut.   

Lea, 63 år förlorade i somras sin man i cancer. När vi sitter ner och talar berättar hon 
om den sista dagen i hennes mans liv. Hon vet inte om den sista injektionen var en medveten 
handling för att avsluta hans liv och hon har ifrågasatt detta hos sjukvården. Idag har hon en 
positiv syn på dödshjälp men säger också att om hon fått frågan för 20 år sedan inte skulle ha 
ställt sig positivt då. Hon menar även att det skulle vara lättare att acceptera aktiv dödshjälp 
hos en äldre människa än exempelvis hos sina egna barnbarn. Då åldern var väsentlig i denna 
intervju valdes nästa person ut på grunderna att kunna slå hål på det Lea talat om. 

Leo, 16 år representerar en vanlig tonårskille. Han har en positiv inställning till döds-
hjälp. Han menar däremot att det skulle vara svårare att idag acceptera om exempelvis mam-
man trots obotlig sjukdom fattade beslutet om aktiv dödshjälp än om hon gjorde det när hon 
var gammal och sjuk. Även Leo visade att åldern var viktig och därför valdes en förlossnings-
sköterska ut. Anledningen var att jag ville se om man resonerar annorlunda om dödshjälp när 
det gäller barn, och/eller när man arbetar med barn.  

Isa, 43 år är emot aktiv dödshjälp och allt eftersom intervjun fortskred blev hon mer och 
mer osäker på sin inställning. Det visade sig att hon egentligen inte tänkt så mycket på frågan. 
För att slå hål på det Isa uttryckt valdes en geriatriker ut på grunderna att hennes uppfattning-
ar kan skilja sig från Isas då intervjupersonen Minna arbetar med patienter i livets slutskede 
och intervjupersonen Isa med patienter i livets början. Frågan jag ville ha svar på var om des-
sa två personer resonerar olika dels på grund av sina arbeten, men även kanske för att de arbe-
tar med patienter i olika ändar av livet.  
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Minna, 36 år arbetar på en palliativ geriatrisk klinik. Som sjuksköterska menar hon att 
det finns en stor osäkerhet inom sjukvården om vad som är riktigt och saknar konkreta riktlin-
jer som stäcker sig nationellt. Hon ser gärna att vi inför aktiv dödshjälp i Sverige då hon me-
nar att beslutet av att få dö när man själv vill det bör ligga hos individen själv och behovet är 
stort i Sverige idag. Hon talar om en osäkerhet inom vården där läkare och sköterskor inte 
riktigt vet vad de får och inte får göra.  

Hans, 69 år är en pensionerad pastor. Han anser att vi ska följa våra principer men inte 
till den gränsen att människan blir lidande. Han är emot aktiv dödshjälp och vill egentligen 
inte skilja den från den passiva. Han förmedlar en inställning som grundar sig på principer 
men där undantagen måste respekteras. Man kan inte döma någon som vill att den naturliga 
döden ska inträffa och inte heller döma den som hjälper individen dit. Vi måste titta till den 
konkreta situationen och avsikten hos individerna och inte alltid följa de principer vi har.  

Om man tittar på dessa individer ser man att valet av intervjupersoner representeras av 
ett brett spektrum. Lea, 63 år var den första jag intervjuade. Henne valde jag ut då hon är sak-
kunnig inom området och för att hon eventuellt har haft en personlig erfarenhet av dödshjälp. 
Det jag kom fram till efter intervjun med henne var att åldern verkade spela en västenlig roll i 
hur man resonerar kring dödshjälp. Jag valde då ut Leo, 16 år för att slå hål på det Lea berät-
tat. Utifrån Leos historia där åldern återigen blev en väsentlig pusselbit valdes Isa, 43 år. Hon 
arbetar som förlossningssköterska med för tidigt födda barn. Efter intervjun med henne där 
åldern återigen spelade en stor roll blev min nästa intervjuperson en sjuksköterska på en geri-
atrisk klinik, Minna, 36 år. Här kom vi in på hur patienter i livets slutskede resonerar och re-
ligionen kom på tal. Jag valde då ut min sista intervjuperson på grunderna att det måste finnas 
en präst som kan slå hål på det som Minna talade om. Jag fick då tag i en pensionerad pastor, 
Hans 69 år. Dokumentärerna om Joakim och Kevorkian behandlades som observationer där 
de representerar två sidor av samma mynt som jag inte kunnat få tag på ett annat sätt. En per-
son som utövar dödshjälp, i detta falla Kevorkian, och en individ som har avlidigt genom den, 
Joakim, hade för mig varit nästintill omöjligt att få tag på i dagens Sverige.  
  Innan varje intervju meddelades intervjupersonerna om vad uppsatsen ska handla om 
samt syftet med den. De blev även informerade gällande att materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt och avidentifiering av personliga uppgifter och de fick skriva under ett sam-
tyckesbrev (se bilaga 2). 
 
Analysen 
 

Stegen inom grundad teori är tre och det följer här en redogörelse för dem. Jag vill dock 
betona att jag följt grundad teori i analysen av materialet men inte i urvalet. Även om jag re-
dogör för de tre stegen i grundad teori vill jag uppmärksamma dig som läsare att här är det 
analysmetoden som ska fokuseras. 

Det man gör inom grundad teori är att i den första fasen, öppna fasen göra ett urval. Ef-
ter intervjuer eller observationerna sorterar man sitt material och delar in det västenliga i ka-
tegorier. Här är det i inledningen inte än säkert vilka kategorier som är de viktiga och detta är 
meningen. Man kommer som forskare efter att man analyserat materialet snart känna en 
mättnadskänsla och då kan man sluta analysera. Man har då funnit ut de viktiga kategorierna 
och kunnat bilda en kärnkategori. Man kodar även sitt material genom alla tre urvalen. Kod-
ningen innebär att man begreppsliggör texten genom att finna koder. Två koder är gällande, 
de faktiska, som står för kategorier eller egenskaper och de teoretiska koderna som står för 
relationer kategorierna emellan. Det man gör är att gå igenom texten och finna ord, meningar 
eller fraser som beskriver fenomenet man undersöker. Det är utifrån dessa man sedan skapar 
nya begrepp (Hartman, 2001: 80). Mitt tillvägagångssätt var att efter varje intervju koda mitt 
material. Istället för att ha tre faser med tre olika urval använde jag mig av sju urval, de fem 
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intervjuerna och de två dokumentärerna. Jag kodade istället mitt material efter varje intervju. 
Jag transkriberade intervjuerna för att sedan finna indikatorer och kategorier som utgjorde 
kodningen. Jag förde samman indikatorer (meningar och viktiga ord) till kategorier (omedve-
ten ignorans, övervägande samt insikt), jag fann nya begrepp (bland annat lidande, dödsrädsla 
och öppenhet) och fann tillslut gemensamma kärnkategorier för alla intervjuer, nämligen re-
flektion, situationsbundenhet och åldersrelevans som allt resulterade i en trestegsprocess.   

I nästkommande fas, inom grundad teori, den selektiva fasen är syftet att göra ett nytt 
urval som maximerar det man tidigare kommit fram till. En maximering innebär att man som 
forskare breddar sitt material för att addera ny information tills det att mättnadskänslan infin-
ner sig. Här koncentrerar man sig på vissa av kategorierna och väljer bort andra. De man be-
håller ska vara relevanta för kärnkategorierna. Detta gör jag under hela mitt datainsamlande. 
Jag maximerar materialet hela tiden för att få en stor bred och inte riskera att missa viktiga 
aspekter. Ingenting har sorterats bort. Allt som intervjupersonerna talat om relaterat till deras 
inställningar om dödshjälp har använts för att skapa teorin. Jag jämför också hela tiden mate-
rialet från intervjuerna emellan för att finna gemensamma nämnare, även kallat komparation.    

Efter detta inleds den teoretiska fasen där man med hjälp av det man kommit fram till i 
de båda tidigare faserna väljer ut sitt tredje urval med syftet att minimera det man kommit 
fram till. Här ska man se till hur de olika kategorierna förhåller sig till varandra och man ska-
par hypoteser som urvalet grundar sig i. Det är i denna fas som teorin genereras genom att 
relationerna mellan kategorierna fastställs samt att kodningen från de andra faserna och me-
mos förs samman (Hartman, 2001:40-41). Efter att alla intervjuer var färdiga och allt material 
transkriberat, analyserades materialet ihop. Här fann jag gemensamma kategorier men även 
kategorier som enbart en av personerna talat om. Eftersom det är min uppgift att tolka materi-
alet har jag valt att ta med alla de kategorier med de tillhörande begreppen i min teori. Teorin 
som är en trestegsprocess utgörs av kategorierna, omedveten ignorans, övervägandet och in-
sikt med dess tillhörande begrepp.  

Gyvå och Hylander (2003) skriver att man som forskare för att ha ett öppet förhåll-
ningssätt bör skriva ner sina idéer och tankar under metodens gång då man lättare kan hålla 
reda på vad som är ens egna förförståelse. Man bör plocka bort den så gott det går. De an-
teckningar man gör kallas för memos och ska fungera som en röd tråd genom analysen för att 
forskaren ska binda ihop materialet. Memos är anteckningar som forskaren för dels innan 
datainsamlandet inleds för att kontrollera vart man som forskare står med sin förförståelse och 
dels under processens gång för att hålla ett öppet förhållningssätt till sitt material. Memos 
jämförs med datamaterialet för att forskaren ska se att det är intervjupersonerna som styr ma-
terialet och inte forskaren själv. Det som ska plockas bort är förförståelsen inte de idéer och 
tankar forskaren får under tiden (Gyvå & Hylander, 2003:42).  Jag har varit helt öppen mot 
mitt material och jag har skrivit ned tankar under tidens gång. Det jag menar med att jag varit 
helt öppen är att jag skrivit ner min förförståelse innan jag inledde datainsamlandet. Jag valde 
dessutom att inleda arbetet med intervjuerna, transkriberingen av dem och se till att analyse-
randet var ett färdigt resultat innan jag inledde insamlandet av övrigt material. Detta ledde till 
att jag kunde fokusera på intervjupersonernas subjektiva upplevelser och lägga mina egna 
åsikter åt sidan. Jag ställde öppna frågor i intervjuerna som inte skulle vinkla in personerna på 
mina egna spår. Efter varje intervju jämförde jag materialet med min förförståelse som jag 
antecknat och kunde här se om risken fanns att jag styrt personen åt det ena eller andra hållet 
med mina frågor.  Dessa memos hjälpte mig att hålla den röda tråden då jag skapade min teori 
och hålla ett öppet förhållningssätt både till intervjupersonerna och till materialet.  

Hartman har lagt fram tre krav på en grundad teori. Teorin måste vara relevant, vilket 
innebär att teorin beskriver det som den avsåg att beskriva. Teorin måste fungera vilket inne-
bär att den måste fungera i praktiken och att det som läsare går att förstå hur teorin har ska-
pats genom data på ett tydligt sätt. Det sista kravet är att teorin ska vara modifierbar vilket 
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innebär att den ska kunna genomgå små förändringar (Hartman, 2001: 54-55). Jag anser att 
jag har uppfyllt dessa krav då min teori beskriver det jag avsåg att beskriva, att den går att 
tillämpa i praktiken genom att modellen kan användas av en annan forskare samt att teorin 
går att förändra om det skulle behövas.  
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Resultat 
 

I denna del av uppsatsen redogör jag för mitt resultat. Resultatet och den trestegsprocess 
som jag skapat genom metoden grundad teori grundar sig helt i datamaterialet. Jag kommer 
att redovisa de begrepp jag har skapat genom grundad teori och i slutet sammanfatta det jag 
kommit fram till. Begreppen är skapade ur tre olika kategorier, omedveten ignorans, övervä-
gandet samt insikt som jag har skapat utifrån data jag samlat in, och som passar in i en tre-
stegsprocess. Processen är utarbetad ur det material jag fått från intervjuerna samt dokumen-
tärerna med Joakim och Kevorkian. Jag kommer att redogöra för varje steg i processen och 
dess tillhörande begrepp. Begreppen inom varje steg i processen representerar de aspekter en 
individ tar hänsyn till för att tillslut komma till ett grundläggande ställningstagande om döds-
hjälp som är gällande i de flesta situationer. Då inställningar är situationsbundna finns det inte 
många individer som i alla situationer tycker detsamma. Trots detta menar jag att alla bör 
komma fram till ett grundinställningstagande som representerar den sida man står på i frågan 
om dödshjälp. Jag vill även betona att för att komma till insikt (steg 3) måste man gå igenom 
de föregående stegen, omedveten ignorans (steg 1) samt övervägandet (steg 2). Det är dock 
inte nödvändigt att ta del av alla de innehavande begreppen i varje steg men man går igenom 
alla steg och de innefattar ofta ett eller flera av begreppen.   
 
Steg 1; Omedveten ignorans 
 

Det första steget, omedveten ignorans involverar fyra begrepp. Dessa begrepp utgör en 
grund för hur människor omedvetet väljer att inte ta ställning gällande dödshjälp. Det kan 
handla om att man helt omedvetet ignorerar frågan eller att man trycker undan det obehagliga 
till det omedvetna. Det som karaktäriserar en individ som befinner sig i detta steg är att dessa 
talar utanför sig själva. Individerna vet inte vart de står i frågan, de visar en ambivalens när 
frågan ställs i olika kontexter. Ett annat karaktäristiskt drag är att dessa individer talar om sig 
själva som ”man” istället för i jagform.  

Det första begreppet, icke-delaktighet i döden benämner det som individerna talar om 
gällande att det idag inte finns någon delaktighet hos de anhöriga när döden inträffar eller 
efter den. Leo berättar om sin morfar som avled för ett par år sedan. Han talar om att han inte 
var delaktig i beslutsprocessen gällande allt det som ska ordas efter att en person har dött. 
Han anser dock att det är bra att det finns personer som tar hand om exempelvis begravningen 
och kroppen. Han säger att det möjligtvis hade varit bra att få erfarenheten själv, kanske ge-
nom att ha sett morfar död om det hade gått att ordna, då döden hade blivit mer verklig än vad 
den idag är. Han uttrycker en lättnad över att kunna avstå från delaktigheten men menar också 
att det medför att han inte får någon erfarenhet och att han genom bristande erfarenhet inte 
talar om döden så ofta. Han säger vidare: 

 
Det kanske hade varit bra att får se morfar då det hade blivit mer verkligt. 
Men det var mamma som tog hand om allt det som skulle fixas och vi (Leo 
och systern) fick vara ledsna.     

  
Leos berättelse kan grunda sig på att han är så ung och därför ligger det inget ansvar på 

honom att vara delaktig. Men berättelsen visar att vuxenvärlden skyddar de yngre från delak-
tigheten samtidigt som de yngre inte vill vara delaktiga. Begreppet icke-delaktighet i döden 
är ett väsentligt begrepp för ett ställningstagande gällande dödshjälp då individer inte vill 
eller kan hantera döden i vissa situationer och vid vissa tillfällen senare i livet kanske tvingas 
hantera den.  
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Det andra begreppet inom detta steg är dödrädsla som handlar om att individer har en 
rädsla för att dö och grundar därefter sin inställning till dödshjälp i den. Inte heller här sker 
det reflektion utan individers rädsla kring döden genomsyras av att de tror sig ta ställning i 
frågan men funderar inte längre än just att svara ja eller nej. Desto räddare man är för att dö 
desto mer positivt inställd är man. Det som gör att begreppet hamnar under den omedvetna 
ignoransen är att istället för att värdera sitt ställningstagande grundar man det istället på en 
sin rädsla för att dö. Rädslan för att dö verkar dessutom vara kopplad till den ålder man be-
finner sig i. De unga intervjupersonerna har inte förlikat sig med döden medan både Hans 
och Lea som representerar de äldre, inte är rädda för att dö. Leo berättar att han är rädd för 
döden: 

 
Jag vet inte vad som händer när man dör. Då avslutas mitt liv. Man vill hin-
na göra saker, man vill hinna ta tillvara på saker innan man dör. 
  

Detta ger ett uttryck för att vi ser döden som en ändhållplats och att livet tar slut. Vår 
okunskap om vad som händer efter livet skapar en rädsla och en oro hos individer. Även 
Minna som är äldre än Leo talar om sin rädsla för att dö: 

 
Ja, just nu är jag rädd. Jag vill inte dö när jag är ung och lämna kvar barn…  

 
Det som också uttrycks är en ständig oro för vägen mot döden, vilket för oss in på nästa 

begrepp. Nästa begrepp visar att individers ställningstagande är ambivalent. Det visar sig i 
materialet att individerna har olika nivåer för acceptans i olika situationer. Detta har jag valt 
att kalla för situationsbunden toleransnivå. Begreppet situationsbunden toleransnivå är 
genomgående i materialet och situationen värderar man under varje steg. Det som karaktäri-
serar situationsbunden toleransnivå inom steget omedveten ignorans är att man inte har ett 
grundläggande ställningstagande som är gällande i de flesta situationer. Man är mer situa-
tionsbunden i den omedvetna ignoransen än vad man är i de senare stegen. Individerna visar 
trots ett starkt ställningstagande att de i vissa fall är osäkra på vad de egentligen tycker. Isas 
tänkegångar illustrerar detta: 

 
Det är svårt men jag kan nog ändå tycka att man får bestämma själv. Har 
man levt ett aktivt liv och sen råkar ut för någonting och kanske inte kan 
röra sig, ibland kan jag tycka att det är berättigat. 

 
Trots att hon tror sig vara emot dödshjälp visar hon ändå att i vissa fall, i vissa situ-

ationer att hennes ställningstagande inte är gällande och hon får erkänna att det då i dessa 
situationer är berättigat med dödshjälp. Leos ger sina funderingar kring anhörigas döds-
hjälpsbeslut: 

 
Jag skulle bli ledsen och så om hon (mamma) ska dö men jag skulle nog låta 
henne åka om hon var obotligt sjuk. 

 
Individerna beskriver här att trots att de tror sig ha en grundinställning i frågan ändå i 

vissa fall kan ändra sin inställning eller finna starkare belägg för den. Materialet visar att in-
dividerna har olika toleransnivåer beroende på situationen och att de kan ändra sin inställning 
beroende på den. Det som syns i materialet är att situationen är det som avgör om man kan 
tänka sig att dödshjälp är acceptabelt. Isa som är ambivalent men tror sig ha ett negativt ställ-
ningstagande talar också om situationer när dödshjälp kan te sig acceptabelt. Inställningen är 
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alltså helt och hållet förbunden med situationen som i sin tur är kopplat till dödsrädslan. Situ-
ationen för oss också vidare till vem som skulle ha ansvaret för att utföra handlingen.  

Ett annat begrepp som jag har skapat är ansvarstagande gällande dödshjälp. Definitio-
nen för detta begrepp är; den som bär ansvaret för beslutsfattandet och den direkta dödshand-
lingen av en patient.  Lea nämner inte ansvaret överhuvudtaget då det ter sig självklart för 
henne att ansvarsfrågan redan är utredd och ligger på sjukvården. Hon menar att det finns ett 
krav från sjukvårdens sida att få ordentliga nationella riktlinjer och i och med detta ligger 
ansvaret då på sjukvården. Leo talar om att man bör skriva ett slags dödskontrakt och ansökan 
måste prövas hårt samt det måste finnas en åldersgräns för att ansöka om hjälpen med att dö. 
Han vill ha det helt separerat från sjukvården och är positivt inställd till dödskliniker. Minna 
som arbetar dagligen med dessa frågor är positivt inställd men vill inte vare sig utföra hand-
lingen eller ansvara för den. Hon säger vidare: 

 
Jag vet inte hur man skulle sova på natten om man skulle hjälpa någon att 
dö. 

 
Det som är genomgående hos alla intervjupersoner är en ambivalens gällande döds-

hjälp. Inställningen gäller inte i alla situationer och detta gäller vare sig man är för eller emot. 
Ingen av dem har direkta svar på frågorna utan det finns alltid undantag som bekräftar regeln. 
De ändrar sina inställningar hela tiden. Som jag tidigare nämnde är det karaktäristika för indi-
vider som befinner sig i steg ett att de talar om sig själva som ”man”. Den som är mest ambi-
valent och inte vill reda ut vare sig frågor eller svar är Isa. Isas sätt att svara på frågorna och 
diskutera dem med sig själv illustrerar hennes ambivalens i ett omedvetet tillstånd genom att 
hon först och främst inte svarar på frågorna och att hon inte talar om sig själv utan hela tiden 
hänvisar till ”man”.  Hon går från den ena ytterligheten till den andra. Jag får inte ett enda 
konkret svar på mina frågor. Jag har valt ut ett citat för att illustrera hennes ambivalens: 

 
Jag har tänkt lite fram och tillbaka. Nja, man är ju människa och man måste 
få bestämma själv. Jag har ändå svårt att säga att det är helt okey. 

 
De andra representerar olika läger men tvekar även de i olika situationer. När individer 

tagit sig igenom steg ett och blivit medvetna om sin omedvetna ignorans kommer de att ta 
steget närmare ett grundläggande ställningstagande. Innan de finner sin slutgiltiga inställning 
tar de sig igenom nästa steg där fokus ligger på att resonera, reflektera och överväga sina 
åsikter och funderingar, nämligen i övervägandet.  
 
Steg 2; Övervägandet 
 

I detta steg handlar det om att värdera det man tycker och se sin egen roll inom feno-
menet dödshjälp. Man blir i detta steg tvungen att ständigt resonera, överväga och revidera 
det man tidigare kommit att ignorera. Fenomenet blir här till verklighet och ställningstagandet 
går inte längre att ignorera. Inom detta steg är sex begrepp gällande. Likadant som i steg ett 
behöver man inte värdera alla begreppen för att ta sig igenom detta steg. Man kommer att 
överväga några av dem eller alla för att sedan ta klivet till steg tre, insikten.  
 

Någonting som är genomgående i materialet är individernas oro kring att det talas för 
lite om döden och allt det som relateras till den. Många önskar en mer öppen diskussion och 
debatt. Utifrån detta har jag skapat begreppet öppenhet som visar hur långt människor har 
kommit i sitt möte med frågan dödshjälp. Minna talar om denna problematik och ger uttryck 
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för en önskan att området borde utforskas mera. Den som uttrycker öppenheten starkast är 
Hans. Han berättar: 

 
Man kan se hur svårt människor har för att tala klarspråk om döden och säga 
till en medmänniska att: ja det ser ut nu som du inte har så många dagar kvar 
det här kanske är sista gången vi ses och nu tar vi adjö av varandra och vi får 
se om du lever ytterligare dagar så jag hinner komma och hälsa på dig igen. 
Det sättet att tala på tror jag att vi behöver lära oss, att på så sätt se sakligt 
och realistiskt på döden. Och också inför den som håller på att dö visa hur 
förtvivlade vi egentligen är över det som håller på att hända. Jag tror också 
att det är det mest barmhärtiga. Jag tror att det som håller på att dö ganska 
tidigt fattar det, hur det är ställt.  

 
Historien Hans ger är slående i det avseendet att han ger en tydlig bild av att han önskar 

en större öppenhet. Denna öppenhet önskar han skulle yttra sig hos de anhörig till döende 
personer men även hos den döende själv. Han menar på att det är mer barmhärtigt att tala 
öppet om det som håller på att ske än att stänga in det i otydliga samtal.  

Begreppet trygghet/otrygghet representerar den delen av materialet där individerna talar 
om rätten att kunna bestämma själva om när, var och hur de ska dö. Vet man att man får ta 
det beslutet själv skapar detta en trygghet medan om man inte har rätten så skapar detta en oro 
och otrygghet som man inte kan rå över. Lea uttrycker tryggheten: 

 
På nått sätt är det en tröst för människor kan jag tänka mig att få veta att 
man själv ska få bestämma när man ska dö. 

 
Medan Isa uttrycker otryggheten: 

 
Det här med att man blir liggande. Ligga och att inte får någon hjälp. 

 
Här ser man tydligt hur olika dessa två kvinnor resonerar och att de visar på olika ändar 

av ett kontinuum. Minna å andra sidan skulle vilja att det fanns ett val och att hon kunde pla-
nera det. Hon vill inte skriva på något nu som är bindande utan vill fatta beslutet efter situa-
tionen. Hon representerar det en legalisering av dödshjälp skulle resultera i gällande indivi-
ders trygghet. Leo menar att människor som har obotliga sjukdomar och som känner att allt är 
över och därför vill ha hjälp att dö ska kunna be om dödshjälp.  Vi för oss vidare till att 
tryggheten är relaterad till hur det rent praktiskt skulle tillämpas.  

Begreppet praktiskt utförande handlar om hur det idag går till med passiv dödshjälp och 
palliativ sedering och hur det praktiskt skulle gå till om vi införde dödshjälp. Ett praktiskt 
utförande som fungerar ger människor en ökad trygget och tillit till sjukvården. När man dock 
inte vet hur det praktiskt skulle gå till skapar detta en otrygghet och oro. Övervägandet hand-
lar här om hur man kan reflektera över hur det idag ser ut och hur det skulle gå till om döds-
hjälp infördes i Sverige. En annan viktig aspekt är hur man argumenterar för hur man skulle 
vilja att det praktiskt genomfördes gällande allt ifrån lagstiftning till utförandet hos sjukvår-
den. Minna och Isa befinner sig i vårdkedjans olika ändar; Isa vid livets början och Minna vid 
dess slutskede. Minna berättar hur palliativ sedering går till och vad som är dess syfte: 

 
Det brukar grunda sig i en indikation, nämligen att personen är så ångest-
fylld och skakig och motoriskt orolig. Då brukar man välja att göra det och 
om anhöriga tycker att det är jättejobbigt att se på. (…) Vi sätter på smärt-
pump och ger lugnande så att de sover, ibland in i det sista. 
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När man väljer palliativ sedering kopplas näringstillförseln bort och patienten dör of-

tast inom tre dagar till följd av näringsbrist. Syftet med detta är att lindra smärta, inte att ta 
livet av patienten. För Isas små patienter handlar det oftast om att de inte själva kan andas, 
utan behöver hjälp av respirator, och att man då väljer att koppla bort den. Detta är till 
skillnad från den palliativa sederingen passiv dödshjälp. På frågan om hur aktiv dödshjälp 
skulle se ut svarar Minna att hon anser att vi i Sverige borde vara mer generösa med pallia-
tiv sedering och att hon själv skulle vilja ha möjligheten att bli sövd om hon så önskade. 
Hon menar också att det skulle kännas bättre för henne som anställd inom vården om pati-
enten själv fick möjlighet att avsluta sitt liv på sjukhuset utan att hon skulle vara den som 
aktivt utförde handlingen som leder till döden. Hon vill att beslutet om dödshjälp ska fattas 
genom flera instanser och att utförandet skulle kunna ske i hemmet. Hon uttrycker en stark 
uppfattning om att dödshjälp ska finnas, att vården ska vara mer lik hemmet och att pallia-
tiv sedering ska ske i större utsträckning. Hans vill inte prata om begreppen aktiv och pas-
siv dödshjälp. Han tycker att passiv dödshjälp är detsamma som att låta det naturliga ha sin 
gång och för honom är detta inte dödshjälp. Han säger att vi borde låta människor dö utan 
smärtor och så värdigt som möjligt. Detta för oss in på nästa begrepp. Begreppet lidande 
grundar sig i att människors inställningar till dödshjälp relateras till hur mycket dessa indi-
vider tror att de kommer att plågas innan döden inträffar. Att inte veta när eller hur man ska 
dö skapar en oro. Under dokumentären med Kevorkian uttrycker han lidandet som ett ar-
gument för hans handlingar: 

 
Jag gör detta för att lindra någons lidande, argumenterar Kevorkian. 
 

På min fråga om hur Lea tror hennes man skulle ha resonerat kring dödshjälp svarar 
hon att han inte ville vara ett vårdpaket. Vi talar vidare och kommer in på frågan om man ska 
behöva dra ut på sjukdomsförloppet och hon svarar att eftersom vi idag har möjligheten att få 
palliativ sedering insatt så slipper vi lida. Isa uttrycker sina tankar om lidandet: 

 
Jag tänker på all vånda som den här personen måste utså och kanske inte 
kan röra sig, speciellt om personen kan prata och förmedla att den inte vill 
leva längre, om man tänker på allt denna får utstå, alla liggsår, alla infektio-
ner, lunginflammationer, allt sånt, och man bara pumpar in mediciner och 
när man bara ligger där då jaa… 
 

Även Isa med sin ambivalens uttrycker här att lidandet är det som man vill undvika och 
att man då inte ska hålla människor vid liv mot deras vilja. En annan aspekt som påverkar 
intervjupersonernas inställningar är hur gränserna kring dödshjälp ska se ut. Begreppet 
gränsdragning handlar om vart vi ska dra gränsen för vem som ska få aktiv dödshjälp samt 
var gränserna går idag för vem man söver genom palliativ sedering. Lea är positiv till både 
aktiv dödshjälp och självmordskliniker, samtidigt som hon reserverar sig för i vilken ut-
sträckning man ska kunna följa en persons önskan om dödshjälp. Hon säger vidare: 

 
Man kan ju skriva ett slags testamente när man är fullt frisk och skriva; ’Gi-
vet de här omständigheterna så vill jag dö’. Så skulle man kunna göra. Men 
så hamnar man i den situationen, så läser någon testamentet och så kanske 
det inte alls stämmer. Man kanske ligger där och försöker kommunicera att 
man inte vill dö. Ja, hur gör man då? 
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Hon uttrycker här den problematik som finns kring införandet av dödshjälp. Hon ta-
lar senare om Holland där systemet fungerar och hänvisar till det. Isa talar flera gånger 
om var gränsen går och hur man ska kunna bedöma det. Hon väljer att vara mot en legali-
sering av aktiv dödshjälp för att hon inte kan tänka sig hur gränsdragningen skulle se ut. 
Hans resonemang står i kontrast till Isas eftersom han är villig att göra avkall på det som 
egentligen är hans principer. Han menar att människan alltid kommer först och att det 
finns tillfällen då principerna inte får stå i vägen. Detta resonemang leder intervjuperso-
nerna in på nästa begrepp, nämligen samhällsansvar; ett begrepp som beskriver det an-
svar samhället har att ge en så värdig och anpassad vård som möjligt när patienten inte 
erbjuds hjälpen att dö. Hans åsikter om dödshjälpens olika ansikten formuleras på följan-
de sätt:  

 
Sjukhuspastorer ser ofta dödshjälp som något annat än eutanasi. Jag har hört 
dem säga så här: vad har jag gjort idag? Jo, jag har hjälpt en människa att 
dö. Och då betyder det för dem något annat än det vi menar med eutanasi; 
de har hjälpt en människa att komma till ro; att säga att nu är jag färdig med 
detta livet, nu kan jag lämna det. Nu kan jag överlämna min kropp, själ och 
ande i guds hand. 

 
Han fortsätter: 

 
Här kommer vi in på det svåra, nämligen att den medicinska utvecklingen 
har gått så långt att vi idag kan göra sånt som att förlänga människors liv 
som man inte kunde förut och här finner vi etiska dilemman och den gråzon 
som alla kommer i kontakt med, nämligen gällande smärtlindring och mor-
fin för att lindra smärta så förkortar det ju också livet. Och då måste man 
välja här; ska man hålla benhårt på sina principer och låta människor ha oer-
hörda smärtor eller ska man göra avkall på sina principer och säga att vi 
lindrar smärtan och i möjliga mån tar bort den och på så sätt hjälpa männi-
skor?   

 
Hans beskriver här att principer är viktiga men inte till den gräns att människor ska 

behöva lida. Vi bör, enligt honom göra avkall på våra principer vid de tillfällen då indivi-
derna lider. Han är emot aktiv dödshjälp men menar att smärtan ska lindras även om kon-
sekvensen blir att patienten avlider. Han menar tydligt att sjukvården har ett ansvar här 
att se till att patienter får dö när tiden är inne och med så lite smärta som möjligt. Joakim 
skriver i ett mail till reportern Tom Alandh där hans missnöje med hur samhällets brister i 
ansvar betonas: 

 
Jag ber av hela mitt hjärta (en av de få saker som fortfarande fungerar i min 
kropp) om hjälp att på något sätt sätta press på samhället att antingen låta 
mig leva eller annars dö.   

 
Att arbetsplatsen Joakim Aspgård stängdes och att kommunen och sjukvården inte ville ta 
ansvar för Joakim ger en klar bild av ett samhälleligt ansvar som inte tas. 

Det som är genomgående i detta steg är att individerna överväger och resonerar kring 
sina ställningstaganden. Hans och Lea representerar de individer som redan har gått igenom 
stegen och har kommit till insikt. Minna representerar en individ som befinner sig mitt uppe i 
sitt insiktssökande. De andra representerar övervägandet väl. Det sista steget representeras av 
de två föregående stegen precis som steg två representeras av steg ett. Individer måste gå ige-
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nom de två föregående, omedveten ignorans samt övervägandet där de inser att de har ignore-
rat problemet samt att de här blir tvungna att resonera. Det är först i steg tre, insikt, som man 
kommer att inta sitt grundläggande ställningstagande som är gällande i de flesta situationer.   
 
Steg 3; Insikt  
 

Det är i detta steg individerna kommer till insikt och intar sin grundläggande inställ-
ning. Det är det sista steget i processen och här kan man resonera över fenomenet dödshjälp i 
alla situationer och vara fullt medveten om att man inte alltid kan hålla sig till de principer 
man grundar sin inställning på. Här återkommer begreppet situationsbunden toleransnivå för 
de individer som tagit sig till insikten. Hans visar tydligt att situationen måste vara den som 
styr och inte våra principer. Han påpekar:  

 
Vi måste ha våra principer och en grundinställning att detta inte får ske men vi 
måste vara medvetna om att vi kan hamna i situationer där principen inte rik-
tigt håller eller där vi inte orkar upprätthålla den. 
 
Hans som kristen representerar en negativ inställning till dödshjälp men finner också att 

vi inte kan döma i vilka situationer som helst. Återigen gäller samma princip i detta steg, 
nämligen att man inte behöver överväga alla begreppen för att komma till insikt. Vissa indi-
vider tar sig igenom alla medan andra enbart kommer att fundera över ett fåtal. Steget insikt 
representeras av fem begrepp. Det sista begreppet, åldersrelevans innefattas i alla tre steg då 
det är konsekvensen av åldern, erfarenheten och reflektionen som är i fokus. Anledningen till 
att begreppet bara redovisas i steg tre är för att det är först då man erhållit den erfarenhet då 
åldern spelar en stor roll för ställningstagandet om dödshjälp.  

Att individer ska ha rätten att bestämma själv är genomgående i materialet. Jag har ska-
pat begreppet självbestämmanderätt, som innebär att individen har samma rätt att bestämma 
över sin död som sitt liv. Hans menar att man inte kan döma personer som i sin förtvivlan 
fattar beslutet om att de vill dö. Han frågar sig att om en läkare eller anhörig också finner si-
tuationen ohållbar och ger en dödande spruta kan vi då döma? Minna konstaterar att: 

 
Om jag själv skulle ligga på det yttersta så skulle jag vilja ha den möjlighe-
ten. 

 
Minna visar att självbestämmanderätten är en viktig aspekt att tänka på gällande 

ställningstagandet om dödshjälp. Leo talar om att:     
 

Vi borde inskaffa dödshjälp i Sverige för dem som vill dö och vill få hjälp 
med att dö för det är ju ens egna liv och man har ju rätt att bestämma när 
man ska dö. 

 
När man har kommit fram till en insikt angående hur man förhåller sig i denna fråga 

handlar detta om man har bestämt sig för att man vill fatta beslutet själv eller ej. Inställningen 
kan även grunda sig i att man är villig att rädda liv till varje pris. Detta för oss in på nästa 
begrepp, nämligen liv till varje pris; ett begrepp som handlar om att vi så långt som möjligt 
vill rädda människor från att dö. Det är skillnad på att rädda liv och rädda någon från att dö. 
Det finns ett fenomen kallat aktiv livshjälp som innebär att man till varje pris ska hålla patien-
terna vid liv. Om patienten ber om palliativ sedering ska man ge detta men väcka upp patien-
ten igen för att kontrollera att denne fortfarande vill vara i sövt tillstånd. Intervjupersonerna 
funderar en stund över frågan och resonerar kring den. Isa talar om att man inte ska rädda folk 
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från att dö till varje pris. Hon nämner livskvalitet och menar att detta är en individuell sak. Att 
rädda liv på barn som skulle bli väldigt skadade menar hon är ett högt pris att betala. Lea me-
nar att synen är positiv och att man med goda intentioner håller människor vid liv. En annan 
tanke som väcks hos henne är vart tekniken är på väg och vad vi skulle kunna utföra: 

 
Jag tänker på författaren Tännsjö igen, han menar att om man kan hålla 
människor vid liv i 300 år så ska man göra det. Dit är vi på väg genom dona-
tionsteknik. 

 
Från tankegången att aktiv livshjälp kan användas som reservdelsbank kommer vi in på 

nästkommande begrepp, donationsmissbruk, som handlar om att vi skulle avsluta livet för en 
potentiell donator, alltså ta livet av en för att rädda livet på en annan. Anledningen till att 
detta begrepp hamnar under detta steg är att man kan se problematiken och lösa den. Man 
kan genom problematiken argumentera för sin inställning och se till hur man själv vill att 
lösningen ska se ut. Lea ger en skrämmande bild av sin vision, nämligen att: 

 
Man kan göra mer och mer med reservdelarna och då blir det mer viktigt att 
hålla folk vid liv. 

 
Idag då det råder brist på organ är det större sannolikhet att en svart marknad uppstår 

än att vi skulle ha enorma salar med patienter kopplade till respiratorer för att tillgodose ett 
framtida behov av organen. Trots att Lea själv är donator tror hon att det enda som hindrar 
missbruket är ekonomin. Leo säger gällande missbruket att: 

 
Man ska heller inte döda någon för att någon annan ska få leva så man kan 
inte döda donatorn för att någon annan ska få organen. Det är helt fel tycker 
jag. Man kan ju inte heller stänga av maskinen för någon som kan överleva. 

 
På tal om att samhället brister i sitt ansvar (samhällsansvar från steg 2) kommer vi in på 

en viktig aspekt, nämligen att det finns ett behov av en legalisering gällande dödshjälp då det 
med riktlinjer, lagar och regler skulle minska risken för att samhället skulle kunna smita från 
sitt ansvar. Detta resulterar i nästa begrepp, ställningstagande gällande en legalisering; ett 
begrepp som står för behovet av att dödshjälp skulle vara lagligt samt effekterna av att det 
inte är det. Minna talar om att hon är för en legalisering så länge ansvaret inte skulle ligga på 
henne: 

 
Ja, det är en tanke i alla fall, man borde utforska området mer än att bara 
säga blankt nej. Ja, det tycker jag. 

 
Hon uttrycker att hon är för en legalisering men att samhället/staten bör vara den ytterst 

ansvariga. Hon vill heller inte vara den som genom en aktiv handling avsluta livet för sina 
patienter. Hon vill att legaliseringen medför tydligare riktlinjer samt att beslutet skall fattas 
genom olika instanser. Isas tankegångar fortsätter om frågan om en legalisering: 

 
Om jag får ändra mig lite när vi talar här fram och tillbaka så tycker jag nog 
egentligen att det inte ska vara lagligt på grund av att man inte vet var grän-
sen går. 
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Isa ger en tydlig bild av att så länge inte det är klart hur det praktiskt skulle gå till 
med aktiv dödshjälp så är hon inte villig att medge att det skulle vara en bra ide’. Hans 
vidare om aktiv dödshjälp ska införas i Sverige: 

 
Nej jag tror att det är bäst att hantera det som vi gör idag, och att det får vara 
okay med den gråzon där läkare och andra i svåra situationer får handla på 
eget ansvar. Något annat tror jag inte är möjligt.  

 
Även Hans ger en bild av att legalisering inte är ett alternativ. Dock menar han att sjuk-

vården bör ta sitt ansvar och få något friare händer att kunna handla utifrån patienternas bästa. 
De tre steg jag redogjort för representerar inställningsprocessen gällande dödshjälp. Man 
måste gå igenom alla steg i kronologisk ordning för att komma till insikt. Det sista begreppet 
är relaterat till alla tre steg då det är erfarenheten som spelar roll. Ålder har en avgörande be-
tydelse för inställningarna till dödshjälp. Utifrån materialet har jag skapat begreppet åldersre-
levans. Definitionen för detta begrepp är; inställningen till dödshjälp är summan av livserfa-
renheten. Intervjupersonerna som är äldre (Hans och Lea) är överens om att de med åldern 
har förlikat sig med döden och att det bland annat är därför de har en grundläggande inställ-
ning till dödshjälp. Alla intervjupersonerna är dessutom överens om att det skulle vara lättare 
att acceptera en äldre människas beslut om dödshjälp än en yngre individ. Minna talar vidare 
om att hon inte idag vill dö och att hon hoppas att hon har en lång tid kvar men hoppas att hon 
med stigande ålder kommer att kunna förlika sig med döden. Hon tror att inställningen dels 
har att göra med att hon själv är så pass ung men även att barnens ålder spelar en stor roll. De 
är fortfarande små barn och då är det för tidigt att lämna jordelivet. Isa tror att hennes inställ-
ning kan komma att förändras i och med att hon blir äldre och får mer erfarenhet av livets 
slutskede. Lea grundar på frågan en stund och svarar sen: 

 
Hade jag fått frågan för 40 år sedan hade jag nog inte varit positiv. Jag skul-
le nog absolut ha varit emot. Det handlar också om, jag tror att man vänjer 
sig vid tanken att dö. Jag tänker ofta på döden idag och för 40 år sedan inte 
alls. 

 
När individer väl kommit fram till ett ställningstagande verkar detta bottna i erfarenhe-

ter relaterat till ålder samt att man har resonerat kring frågor om legalisering och missbruk. 
När man väl kommit till insikten vart man står i dessa frågor är det enklare att ta ställning i 
den stora frågan om dödshjälp. Det är i alla steg uppenbart att man som individ har svårt att i 
alla situationer ha samma inställning. En av de viktigaste aspekterna jag fann i mitt material 
var att individer ständigt reflekterar. Kärnkategorin reflektion representerar allt det resoneran-
de och reflektion som individer ständigt gör. Alla reflekterar vi och resultatet visar att alla 
måste reflektera över viktiga frågor som dödshjälp någon gång. Det går inte att gömma undan 
frågan för alltid utan vi kommer alla att tvingas gå igenom de tre stegen och nå insikten. Det 
kommer att ske genom att individer exempelvis intar mer kunskap, innehar hög ålder och 
därför besitter mer erfarenhet, att en legalisering sker eller att de kommer i kontakt med frå-
gan genom en obotlig sjukdom hos sig själva eller en anhörig.    

 
 
Sammanfattning 
 

Genom användandet av metoden grundad teori har jag skapat en trestegsprocess gällan-
de dödshjälp. Resultatet är helt grundat i data och därav har jag kunnat bortse från någon spe-
cifik teori. Resultatet visar den process individer går igenom för att skapa sig ett grund-
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läggande ställningstagande som är gällande i de flesta situationer. Processen består av tre steg 
som alla individer måste gå igenom.  

Det första steget är omedveten ignorans som innebär att individen omedvetet ignorerar 
fenomenet dödshjälp. Här talar individer inte om sig själva som jag utan istället som ”man”. 
Det individerna yttrar är för dem något allmängiltigt som gör att dessa individer inte behöver 
ta ansvar i frågan eller ta ställning. Ett av begreppen som tillhör steg ett är icke-deltagande i 
döden och handlar om att individer med lite erfarenhet och lite delaktighet i döden skapar en 
ignorans för att tala om och ta ställning gällande dödshjälp. Begreppet dödsrädsla visar att 
man grundar sitt ställningstagande gällande dödshjälp beroende på hur rädd man är för att dö. 
Ju räddare man är desto större chans att man är positivt inställd. Begreppet situationsbunden 
toleransnivå illustrerar att man i steget omedveten ignorans är betydligt mer situationsbunden 
än vad man är i de senare stegen. Det är i steg ett som situationen är måttstocken för hur man 
inställer sig. Det sista begreppet, ansvarstagande gällande dödshjälp handlar om vem som ska 
vara ansvarig för dödshjälpshandlingen. Om man befinner sig i steg ett ser man ingen pro-
blematik kring hur ansvaret och riktlinjerna ska se ut kring dödshjälp.  

Det andra steget, övervägandet, representerar det steg när individer börjar fundera över 
sin inställning och resonerar, överväger och ifrågasätter. Här har man ännu inte kommit fram 
till en inställning som är gällande utan man är ambivalent inför fenomenet. Begrepp som in-
nefattar steg två är öppenhet som handlar om att individer vill ha öppnare samtal kring döden 
för att det skulle medföra att det vore lättare att ta ställning i frågor som dödshjälp. Här över-
väger personerna att ett öppnare samtal skulle underlätta. Begreppen trygghet/otrygghet visar 
att rätten att kunna bestämma själva om när, var och hur man ska dö skapar en trygghet. 
Ovissheten skapar istället en otrygghet. Vet man att man får ta det beslutet själv skapar detta 
en trygghet medan om man inte har rätten så skapar detta en oro och otrygghet som man inte 
kan rå över. Man överväger hur viktig tryggheten är. Begreppet praktiskt utförande handlar 
om hur det praktiskt skulle se ut med regler och administration kring dödshjälp. Här övervä-
ger man om man som döende patient ska skriva ett slags kontrakt eller vem som ska utföra 
handlingen. Begreppet lindande illustrerar att människors inställningar till dödshjälp grundar 
sig i hur mycket dessa individer tror att de kommer att lida innan döden inträffar. Man över-
väger här lidandet kontra att få dö en så smärtfri död som möjligt. Begreppet gränsdragning 
visar att det finns en problematik som man behöver överväga gällande vart vi ska dra gränsen 
för vem som ska få aktiv dödshjälp samt var gränserna idag går för vem man söver genom 
palliativ sedering. Begreppet samhällsansvar handlar om hur man överväger det ansvar man 
anser att samhället bör ta för att ge en så värdig och anpassad vård som möjligt när patienten 
inte erbjuds hjälpen att dö.  

Det tredje steget, insikt, handlar om när man resonerat färdigt och ifrågasättandet har 
utvecklats till ett grundläggande ställningstagande som är gällande i de flesta situationer. In-
divider i detta steg ser problematiken, löser den och kan ändra sin inställning oberoende av 
situation. Här finner vi begreppet självbestämmanderätt som illustrerar att individerna har 
kommit till insikt om att man bör ha samma rätt att bestämma över sin död som över sitt liv. 
Begreppet liv till varje pris handlar om att man nått insikten om att man inte bör rädda liv till 
varje pris utan att man istället bör låta döende individer få avsluta sina liv. Begreppet dona-
tionsmissbruk visar att det finns en problematik kring att hålla människor vid liv för att man 
skall kunna ta vara på deras organ. Här har individerna nått en insikt om att det, på grund av 
faktorer som exempelvis ekonomi, inte är möjligt att missbruka vården trots att problematiken 
är gällande. Begreppet ställningstagande gällande en legalisering handlar om behovet av att 
dödshjälp skulle vara lagligt samt effekterna av att det inte är det. Här tar man, när man nått 
insikt, ställning för eller emot en legalisering.  Det sista begreppet åldersrelevans illustrerar 
att åldern har en betydelse för hur man resonerar kring dödshjälp. Med erfarenheten kommer 
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insikten till en och man har genom åren både ignorerat och övervägt för att slutligen nå ett 
grundläggande ställningstagande om dödshjälp. 

Jag redogör även för att inställningar är situationsbundna och även att individer som 
skapat sig en grundläggande uppfattning ändå kan komma att ändra sin ståndpunkt i olika 
situationer. Det som skiljer steg tre från två är att man, när man nått insikt, kan motivera och 
argumentera för sin ståndpunkt i de olika situationerna även fast ståndpunkten kan ha föränd-
rats.  

Ett av de viktigaste begreppen jag skapade genom grundad teori var åldersrelevans. 
Detta begrepp handlar om att man med erfarenheten lättare kan skapa en grundinställning. Jag 
har definierat åldersrelevans som; inställningen till dödshjälp är summa av livserfarenheten. 

 Jag vill återigen betona att stegen som alla måste gå igenom i kronologisk ordning, 
dock inte måste innebära att alla individer måste hantera alla de begrepp som jag skapat i var-
je steg. Vissa individer kommer att hantera de alla medan andra inte kommer att hantera fler 
än ett.  

En av de kärnkategorier jag funnit i mitt material är reflektion. Under intervjuernas 
gång, under intervjupersonernas reflektionsförlopp märktes det en skillnad mellan individer-
nas sätt att reflektera över fenomenet. De som kommit längre i sina reflektioner var de som 
kommit långt i sin väg mot steg tre, insikten. Det är tre personer som redan tagit sig till steg 
tre, Minna, Hans och Lea. De presenterar väl sin grundinställning och har förmågan att reso-
nera, reflektera och ändra sin inställning beroende på situation och ändå framhålla argument 
till varför. De andra lyckades inte helt med att förmedla sin inställning utan gav intrycket av 
en ambivalens i sin åsikt.   

Det viktiga att se i resultatet är att alla steg måste passeras för att man ska nå en insikt 
gällande fenomenet dödshjälp. Jag vill även betona att alla människor måste gå igenom dessa 
tre steg och det innebär i sin tur att alla är vi tvungna att reflektera över inställningen till 
dödshjälp någon gång. Vi kan inte fly undan och stanna kvar i steg ett hela livet. Om det är 
erfarenheten i och med åldern som får oss att starta reflektionen, intagandet av kunskap eller 
om det är att en anhörigs död som påverkar oss är helt individuellt, men till steg tre kommer 
vi alla så småningom. Alla reflekterar vi och alla kommer vi att hantera frågan om dödshjälp. 
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Teoretisk och begreppslig referensram 
 
Giddens teori ger mig möjligheten att fördjupa förståelsen för dödshjälp för den specifi-

ka processen som jag har skapat. Syftet med denna del av uppsatsen är att ge dig som läsare 
en grundlig redogörelse för Giddens teori så att du sedan i min diskussion kan följa mina tan-
kegångar. Giddens teori ger oss en förståelse för hur vi människor behandlar oss själva i det 
reflexiva samhället och vilka konsekvenser detta för med sig. Jag kommer i diskussionen att 
koppla samman mitt resultat, den process människor går igenom för att finna sina attityder 
och ställningstagande med Giddens teori för att visa hur dessa attityder har manifesterats i 
samhället. 
 
Moderniteten 
 

Det Giddens syftar på när han talar om moderniteten är den industrialiserade världen 
med sin början på 1900- talet. Han talar om alla de sociala relationer som existerar i det in-
dustriella samhället och är en produkt av det. Det industrialiserade samhället skapar socialt liv 
som i sin tur skapar det industriella samhället i ett oändligt kretslopp (Giddens, 2005:24). 
Uppkomsten av moderniteten var grogrund till organisationen som i sin tur kunde befästa 
upprätthållandet av moderniteten.  
”Den som säger modernitet säger inte bara organisationer utan också organisering - den 
reglerande kontrollen av sociala relationer tvärs över oändliga avstånd i tid och rum” (Gid-
dens, 2005:25). 
Det som mest skiljer den moderna världen från tidigare eror är modernitetens extrema dyna-
mik; de sociala förändringarna sker snabbare och påverkar existerande sociala praktiker och 
beteendemönster mer omfattande och djupare. Förklaringen till att detta sker bygger på tre 
uppsättningar av element (Giddens, 2005:26). Dessa är åtskiljandet av tid och rum, urbädd-
ningsmekanismer och institutionell reflexivitet. 
 
Åtskiljandet av tid och rum.  
 

I tidigare kulturer var tid och rum inte åtskiljda utan istället bundna med varandra ge-
nom platsens geografiska läge och dess kontext. När var inte bara förbundet med den sociala 
aktivitetens var utan med själva innehållet i denna aktivitet.  

I och med kalenderns och kartans uppkomst skapades en, vad Giddens kallar, uttänjning 
av tiden och rummet. Det är på denna som framväxten av våra mer omfattande sociala system 
vilar. Uppfinnandet av den mekaniska klockan är det som starkast uttrycker processen med att 
skilja tiden från rummet. Här skapades en ”tom tidsdimension” i vilken också rummet skilj-
des från platsen. Tiden har alltså skilts från platsen (Giddens, 2005:26).  Ett exempel för att 
illustrera skillnaderna är att döden tidigare var en del av livet och vardagen genom att man 
dog hemma (platsen), att alla var delaktiga (rummet) samt att det skedde när tiden var inne 
(tiden). I moderniteten är döden livets ändhållplats som ofta sker på institutioner (platsen), 
expertisen är delaktig och inte de anhöriga (rummet) samt att döden kontrolleras genom me-
dicin och förskjuts (tiden).  
 
Urbäddningsmekanismer.  
 

Giddens definierar urbäddning som ”att sociala relationer lyfts ut ur lokala kontexter 
och återaktiveras tvärs över obegränsade avstånd i tidrummet” (Giddens,2005:28). Det han 
menar är att vi idag har relationer individer emellan som vi aldrig fysiskt möter. Ett exempel 
är Internet där vi kan knyta relationer till andra individer som inte existerar vare sig i ”sam-
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ma” tid eller rum. Giddens pekar på två mekanismer som urbäddningen består av, nämligen 
symboliska tecken och expertsystem som tillsammans skapar abstrakta system. Symboliska 
tecken är standardiserade ting som kan ersättas av varandra oavsett kontext. Ett exempel är 
pengar som i moderniteten sätter parentes om både tid och rum, tiden för att det är ett kredit-
medel och rummet eftersom standardiseringen möjliggör transaktioner över hela världen. Ex-
pertsystem kan förklaras som tekniska kunskaper som egentligen inte är begränsade till tek-
nisk vetenskap, som har giltighet oberoende av vem som praktiserar kunskapen och vem som 
får ta del av den. Moderniteten genomsyras av sådana tekniska system som exempelvis trans-
portmedel och byggnationer, men också till de sociala relationerna och självets intima sidor 
som exempelvis läkaren och terapeuten (Giddens, 2005:28).  I grunden är expertsystemen 
beroende av tillit. Delvis grundar vi våra beslut på tilliten men tilliten grundar sig i vårt beslut 
om att ha tillit. Vi kan välja att ha tillit till de abstrakta systemen och därför fungerar dem. 
Om tillit är tron på att systemen fungerar så kommer systemen att fungera för att du har tillit 
till dem vilket för oss in på nästa begrepp, institutionell reflexivitet (Giddens, 2005:29).   
 
Institutionell reflexivitet.  
 

Reflexivitet är det att ständigt omforma och omvärdera mot bakgrund av nya kunskaper 
och informationer. Detta innebär att det inte finns någon absolut kunskap. Det enda vi faktiskt 
vet är att vi inte vet. Giddens lägger fram att vi ständigt omvärderar och omskapar oss själva 
reflexivt och att detta även sker på institutionell nivå. Det ständiga kunskapsflödandet vi har 
tillgängligt i vardagen får oss att ständigt ifrågasätta oss själva men även allt runt omkring oss 
(Giddens, 2005: 30). Det han även pratar om är att om vi besitter en stark ontologisk trygghet 
så skadas inte självet av de ständiga revideringarna. Ontologisk trygghet skapas i barndomen 
och kan ses som en grundtrygghet till att vara en del av världen och att besluten vi tar grundar 
sig i den kunskap vi besitter (Giddens, 2005:48).   
 
Politik 
 

Giddens pratar om två sorters politik, den emancipatoriska och livspolitiken. Han beto-
nar att livspolitiken är den som är direkt förbunden med temana i boken men väljer att ta upp 
den emancipatoriska eftersom livspolitiken förutsätter emancipation. Den emancipatoriska 
politiken är en generell livsåskådning som strävar efter att befria individer och grupper från 
hinder som på ett negativt sätt påverkar deras livsmöjligheter. Syftet med den politiken är två; 
att frigöra sig från historiens bördor och utjämna maktbalansen. Slagorden är rättvisa, jämlik-
het och deltagande. Man vill bekämpa exploatering, ojämlikhet och förtryck. Denna politik 
står för att individen i kollektivet har en möjlighet att handla fritt och självständigt (Giddens, 
2005:249-250). 

Livspolitiken handlar om livsstilar och den förutsätter emancipation eftersom individen 
behöver handlingsfrihet för att kunna välja. För att vi ska kunna existera i modernitetens sy-
stem krävs livspolitiken, då den är självförverkligandet. Effekten av moderniteten är att för-
verkliga dig själv då du inte längre behövs för produktionen. Du har alltså mer tid att lägga på 
dig själv. Om moderniteten inte fanns skulle livspolitiken inte behövas men om livspolitiken 
inte fanns skulle moderniteten inte kunna existera efter som den bygger på segregering. 
Segregeringen består av att vi har separerat de existentiella frågorna från individnivå till att 
förskjuta dem till institutioner. Livspolitikens karaktär kräver individuellt handlingsutrymme 
medan moderniteten bygger på organisation och organisering. Alltså står dessa i kontrats till 
varandra då självförverkligandet inte kan ske i organisationer (Giddens 2005:263).         
 
Konfiskeringen av erfarenheten 
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En av de konsekvenser moderniteten har fört med sig är konfiskeringen av erfarenheten. 

Giddens refererar konfiskeringen till de processer av osynliggörande som avskiljer vardagsli-
vet från bland annat döden. Konfiskeringen har olika arenor och gällande döden handlar detta 
om sjukhus, bårhus och begravningsentreprenörer. Inom konfiskeringen av döden är allting 
organiserat så att människor avskiljs från att hantera det som döden medför. Allting runt dö-
den är organiserat till den djupa grad att om man som individ inte vill hantera den så är det 
någon annan som tar hand om det (Giddens 2005:187).  

Giddens menar att konfiskeringen av erfarenheten gällande döden kan ge upphov till 
störande existentiella frågor. Det han menar är att förr var vi tvungna att hantera döden då den 
var en del av vardagslivet.  Nu ligger ansvaret på någon annan och vi kommer inte i kontakt 
med frågorna längre. Detta leder i sin tur till att det skapas ångest och oro kring fenomen som 
vi inte kan hantera, bland annat fenomenet döden. Även om döden förr var omgiven av ångest 
och rädsla gömdes den inte undan på någon institution som den gör idag. Giddens skriver; 
Döden blir en nollpunkt: den är varken något mer eller något mindre än det ögonblick då 
människans kontroll över den mänskliga existensen når sin yttersta gräns. Det han menar här 
är att döden har blivit en teknisk fråga. Avgörandet om vem som lever och vem som är död 
ligger hos den medicinska professionen. Frågan är alltså vem som är död och vem som lever. 
Svaret formuleras utefter hur kroppsfunktionerna fungerar eller snarare inte fungerar (Gid-
dens 2005:193).       
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Diskussion 
 

Den medicinska forskningens framsteg har inneburit, inte bara att vi är kapabla att bota 
sjukdomar och förlänga liv, utan också att vi kan dra ut på själva dödsförloppet. Detta har i 
sin tur medfört en, om än lågmäld, debatt om människors rätt att dö. Debatten har många an-
sikten och sträcker sig över många områden. Frågan om dödshjälp går att ventilera i nästan 
alla forum, såsom inom religion, moral, medicin, filosofi och sociologi. Boken En god död 
(2000) är skriven av representanter för alla dessa ovan nämnda forum. Här ställer man sig 
frågor som till exempel om man ska ha rätt att avbryta en livsuppehållande behandling och 
huruvida allt som kan göras för att förlänga livet också måste göras. Boken beskriver effekten 
av den industrialiserade världens medicinska framsteg som människors rädsla för att inte få 
dö. Detta illustreras bäst genom Eva Mobergs uttalande i radio: 

 
Medan tusentals människor i världen som inget högre önskar än att få leva 
tvingas att dö, så tvingas många andra kvar i livet trots sin heta önskan att 
dö. Tack vare den medicinska teknologins framsteg får fler och fler sina sis-
ta år förmörkade av oro och ångest inför att hamna i ett kroniskt helvete utan 
möjlighet att slippa ut (Forsbäck 2000:17). 

 
I denna del kommer jag att diskutera min uppsats utifrån resultatet. Jag kommer inledningsvis 
att diskutera hur mitt resultat står sig i relation till min frågeställning och mitt syfte. Sedan 
följer diskussioner gällande resultatets relation till tidigare forskning och till den teoretiska 
och begreppsliga referensramen. Jag har även valt att ha en självkritisk del och avslutar med 
förslag till framtida forskning.    
 
Diskussion av syfte och frågeställning 
 

Syftet med uppsatsen var att generera en grundad teori om ställningstagandets bakom-
liggande process för dödshjälp. Detta har jag uppnått genom att intervjua fem personer utifrån 
metoden analytisk induktion. Jag har med hjälp av metoden lyckats slå hål på det den tidigare 
personen har sagt och därigenom fått ett brett material att arbeta med. De två dokumentärerna 
kompletterar materialet väl då de representerar ändarna på ett kontinuum. Där har vi en per-
son som avlidigt genom dödshjälp och en person som har hjälp människor att dö genom 
dödshjälp. Jag har uppfyllt mitt syfte då jag har genererat en teori om hur processen genom 
tre steg ser ut för individer för att de ska skapa sig en grundläggande inställning.  

Hur har jag då svarat på min frågeställning, hur kan man förstå individernas process till 
ett grundläggande ställningstagande gällande dödshjälp? Den är besvarad genom den tre-
stegsprocess jag har skapat av mitt datamaterial. Begreppen inom varje steg förstärker teorin. 
Syftet var att generera en teori grundad i data om inställningar till dödshjälp och detta är upp-
nått. Resultatet visar en trestegsprocess som individer måste gå igenom för att skapa sig en 
inställning till dödshjälp. De flesta individer menar att de har en inställning redan etablerad 
men när frågorna ställs till dem och kontexterna kring dödshjälpen förändras blir människor 
osäkra och inser att de inte riktigt helt ut har tagit ställning. De kan i och med detta inte påstå 
att de har en grundinställning etablerad hos sig som är gällande i de flesta situationer. Jag 
nämner i resultatet att de flesta inställningar då också gällande dödshjälp är otroligt situa-
tionsbundna. Individer ändrar sina ställningstaganden utefter situationer de hamnar i och har 
högre acceptansnivå i vissa av situationerna än i andra. Trestegsprocessen som jag har skapat 
genom analysen enligt grundad teori består av omedveten ignorans, övervägande och insikt. 
Den omedvetna ignoransen representeras av att människor omedvetet väljer bort att ta ställ-
ning i svåra frågor. Här tar man hänsyn till de begrepp som jag skapat nämligen, icke-
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deltagande i döden, dödsrädsla, situationsbunden toleransnivå och ansvartagande gällande 
dödshjälp. Det som utlästes i materialet är bland annat att situationen är gällande för hur man 
ställer sig i frågan om dödshjälp. Situationsbundenheten är starkare i steg ett än i de senare. 
Individer som befinner sig i steg ett har ingen grundläggande inställning utan fattar beslutet 
helt beroende av situationen. Också finner man ut att vi idag inte har en delaktighet i döden 
och att detta medför att vi inte behöver ta ställning i kontroversiella frågor som dödshjälp.  
Dödsrädslan är ett begrepp som illustrerar att de yngre individerna har en rädsla för att dö och 
grundar sin inställning till dödshjälp i denna rädsla. De äldre har däremot förlikat sig med 
döden vilket kan ha att göra med att de har erfarenheter från den. Begreppen som tillhör ste-
gen är de aspekter som man funderar över eller sättet man beter sig på när man medveten-
hetsmässigt befinner sig i ett av stegen. Människor behöver dock inte hantera alla begreppen 
men ett fåtal av dem är betydande för att kunna ta sig vidare till nästa steg.  

Steg två handlar om övervägandet där man av exempelvis genom inskaffandet av kun-
skap börjar värdera sin inställning. Man ifrågasätter hur man skulle resonera och handla och 
inser att situationen är gällande för hur detta ska ske. Begreppen tillhörande steg två är öp-
penhet, trygghet/otrygghet, praktiskt utförande, lidandet, gränsdragning och samhällsansvar. 
Materialet visar att lidandet är en väsentlig aspekt att ta hänsyn till när det kommer till ens 
ställningstagande. De individer som visar en rädsla för att lida innan döden inträffar har en 
större tolerans till införandet av dödshjälp. Öppenheten handlar om att individerna saknar en 
öppnare diskussion om döden och att detta troligen skulle innebära att det skulle vara lättare 
att inta en ställning. Det praktiska utförandet, gränsdragningen och samhällsansvar samarbe-
tar då det handlar om vem som ska få hjälp med att dö, vem som ska utföra handlingen samt 
vem ansvaret ska ligga på. Här överväger man den problematik som införandet av dödshjälp 
skulle medföra och utifrån detta tar man sedan ställning. I detta steg är man dock fortfarande 
osäker på var man egentligen står och det är först i steg tre, insikt där man inser hur väl in-
ställningen till dödshjälp är kopplad till situationen. Begreppen som skapades här var självbe-
stämmanderätten, liv till varje pris, donationsmissbruk, ställningstagande gällande en legali-
sering och åldersrelevans. Materialet visar att rätten att få bestämma över sin död är lika 
mycket värd som att få bestämma över sitt liv. De individer som anser att man bör få be-
stämma över sin död visar också på en större tolerans gällande en legalisering. Dessa indivi-
der vill att möjligheten ska finnas på grund av att man borde ha rätten att bestämma själv. 
Individer som befinner sig i detta steg har kommit till insikt om att det finns en skillnad på att 
rädda ett liv och hålla döende personer vid liv. Individerna talar här om att man bör låta dö-
endet ha sin gång och att man inte ska rädda liv till varje pris. Det är i detta steg man fått en 
erfarenhet, dels genom intagandet av mer kunskap men också för att man levt längre, ålders-
relevans och lärt sig värdera, resonera och man har även lyckats utöka sin empati. 

 Stegen måste alla gå igenom för att nå en grundläggande inställning och detta måste 
ske i kronologisk ordning. Det går inte att först värdera och sedan ignorera. Har man en gång 
börjat sin väg mot insikten kommer man tillslut att hamna där även om detta kan ta längre tid 
för vissa.   

Jag finner även belägg i min teori att påstå att teorin är generaliserbar. Detta då tre-
stegsprocessen är gällande för alla individer i det moderna samhället. Alla går vi igenom ste-
gen och alla reflekterar vi. Uppfyller min studie kraven som ställs på en grundad teori? Som 
jag tidigare i metoddelen nämnde så finns det tre krav som ska uppfyllas nämligen relevans, 
funktion och modifierbarhet. Relevansen innebär att teorin beskriver det den avsåg att beskri-
va. Mitt syfte var att finna processen fram till ett ställningstagande gällande dödshjälp och 
detta är uppnått genom mitt resultat, trestegsprocessen. Funktion handlar om att teorin funge-
rar i praktiken och att läsaren kan förstå hur teorin är skapad. Det ska utgå tydligt hur teorin är 
skapad så att det går att genomföra undersökningen igen. Modifierbarhet handlar om att teo-
rin ska kunna genomgår förändringar om samhället förändras. Det är möjligt att förändringar 
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sker och att stegen i processen då kommer att ändras, och detta är helt möjligt. Det är möjligt 
att inställningarna kommer att ändras i framtiden och då kanske ett av stegen försvinner eller 
ett nytt tillkommer.    
 
Diskussion av tidigare forskning 
 
A. Reflexivitet och situationsbundenhet. 

 
Den tidigare forskningen lämnar efter sig ett tomrum. Detta tomrum består i att de läm-

nar viktiga aspekter utanför sin forskning som situationsbundenheten, relationen till samhället 
och processen bakom varför individer tycker som de gör gällande dödshjälp. Det är för att 
forskningen har inriktat sig på ett statistiskt paradigm som utgår ifrån variabler, deduktiva 
hypotesprövningar och kvantitativa ansatser som aspekterna missas. När man fokuserar på 
kvantitativa studier visar resultatet vad medelsnittspersonen anser om den ena eller andra frå-
gan. Den tidigare forskningen har fokuserat på attityder i en viss situation exempelvis med 
Materstvedts och Kaasas (2002) forskning som inriktade sig på att jämföra danska, norska 
och svenska läkares inställningar till dödshjälp. Här fokuseras det enbart på vad läkarna anser 
och hur många procent som är för och emot samt hur många som utfört en handling som re-
sulterat i en patients död. Forskningen missar här att dessa läkare också har andra roller, som 
exempelvis förälder, maka/make, son/dotter. Detta medför att dessa individer möjligen inte 
skulle resonera likadant i en annan roll som de gör i sin roll som läkare. Mitt resultat visar att 
situationen är väldigt viktig för hur man resonerar och därför har jag skapat begreppet situa-
tionsbunden toleransnivå. Citatet från Hans visade att situationen är gällande: 

 
Vi måste ha våra principer och en grundinställning att detta inte får ske men 
vi måste vara medvetna om att vi kan hamna i situationer där principen inte 
riktigt håller eller där vi inte orkar upprätthålla den. 

 
Jag kan till skillnad från det statistiska paradigmet visa på hur viktig situationen är ge-

nom mitt processuella paradigm. Alla intervjupersonerna visar en mer eller mindre ambiva-
lens när de hamnar i olika situationer. Hans visar med sitt citat, att även fast han är emot aktiv 
dödshjälp att principerna inte får ta överhanden och resultera i att individen plågas. Jag kan 
med min forskning visa att alla inställningar till dödshjälp är situationsbundna. Även om in-
divider har skaffat sig ett grundläggande ställningstagande gällande dödshjälp så visar resulta-
tet att denna inställning inte är gällande i alla situationer. Det som ger belägg för att personer 
har nått steg tre, insikten är att dessa personer kan argumentera och resonera kring sin inställ-
ning trots att denna inställning kan ändras mellan situationerna.   Ett annat exempel på vikten 
av situationen är om läkare är positivt inställda på grund av att de behandlat lidande patienter 
eller om de är negativa för att de aldrig har behandlat en sådan patient. Intresse väcks genom 
Brooks (1999) artikel där man tittar på inställningar hos friska respektive sjuka individer. Det 
som framkommer är att de friska är mer positiva än de sjuka. Vad beror detta på? Forskning-
en svarar utifrån de sjukas perspektiv att hoppet om ett botemedel minskar acceptansen. Pro-
blemet är att forskarna inte gör någon djupare analys av materialet utan förutsätter att den ena 
variabeln otvivelaktigt orsakar den andra. I mitt resultat kan man se att intervjupersonerna har 
lättare att acceptera att en obotligt sjuk person som lider och är gammal vill ha dödshjälp, än 
en frisk, ung person.  Det visar sig tydligt att det är lättare att acceptera beslutet hos en person 
om denna är obotligt sjuk och lider. Isas citat visade detta när hon talar om begreppet lidande: 

 
Jag tänker på all vånda som den här personen måste utså och kanske inte 
kan röra sig, speciellt om personen kan prata och förmedla att den inte vill 
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leva längre, om man tänker på allt denna får utstå, alla liggsår, alla infektio-
ner, lunginflammationer, allt sånt, och man bara pumpar in mediciner och 
när man bara ligger där då jaa… 

 
Isa som tror sig vara strängt emot aktiv dödhjälp anser ändå i vissa fall, då individen lider att 
detta kan te sig acceptabelt. 

Varelius (2007) drar slutsatsen av sin studie att om vi ska diskutera de moraliska aspek-
terna gällande dödhjälp och anse att dödshjälpen är accepterad i vissa fall, exempelvis vid 
sjukdom bör vi även acceptera den i fall då individer anser sin existens som meningslös. Han 
ställer frågan varför det skulle vara mer acceptabelt med dödshjälp i andra fall än i detta (Va-
relius, 2007). Han skriver att det finns moraliska principer som stödjer dödshjälp i vissa spe-
cifika situationer. Eftersom det är läkares uppgift att försöka minska lidandet för patienter så 
kan det i vissa fall förelägga sig legitimt med dödhjälp (Varelius, 2007). Forskaren har tagit 
hänsyn till aspekten situationsbundenhet men han kommer inte så mycket längre än att han 
konstaterar att situationen är viktig och missar varför. 

 
B. Reflexivitet och legalisering.  

 
Den tidigare forskningens koppling till relationen till samhället blir även den hängande i 

luften. Detta beror på att trots att de har variabler att arbeta med, bland annat relationen mel-
lan ställningstagande och legalisering/ickelegalisering, så lämnar de förklaringen hur kopp-
lingen ser ut. Tidigare forskning har inte visat konsekvenserna av en legalisering respektive 
ickelegalisering. Jag kan med min studie kasta ljus på frågan. Det är idag illegalt med döds-
hjälp i Sverige och detta leder till att individer har en hämmad reflexivitet. En legalisering 
skulle innebära att människor tvingades ta ställning i frågan. Nu kan individer stå kvar i den 
omedvetna ignoransen då trycket från samhället inte finns. Trots att artiklarna har material att 
bygga vidare på lämnas aspekten utanför. Jag gjorde en tolkning av resultaten från den kom-
parativa forskningen som resulterade i att en av orsakerna till att människor är för eller emot 
dödshjälp grundar sig i om landet man lever i har legaliserat dödshjälp. Resultaten visar att i 
de länderna där dödshjälp är lagligt är också fler positivt inställda. Seymour et al. (2007) stu-
die visade att länderna Belgien och Nederländerna är mer liberala än England. Beror detta på 
legaliseringen? Är det så att individer blir mer liberalt inställda till svåra frågor om landet de 
befinner sig i har legaliserat det? Materstvedt och Kaasa (2002) redogör för att Skandinavien 
utgör den mest negativa inställningen till dödhjälp medan så många som 97 procent i Tysk-
land är för. I Sverige är det illegalt medan det i Tyskland är legaliserat vilket leder till att vi 
får uppfattningar om att orsaken kan ligga i legaliseringen. Jag visar i mitt resultat under be-
greppet ställningstagande gällande en legalisering att det finns en osäkerhet för vad en lega-
lisering skulle medföra. Åsikterna går isär hos intervjupersonerna. Minna är positiv till en 
legalisering under förutsättningar att ansvaret inte skulle ligga på henne. 

Man kan se i mitt material att eftersom det idag är illegalt med dödshjälp i Sverige är 
intervjupersonerna osäkra på om det är en bra idé med en legalisering. Skulle legaliseringen 
införas skulle detta medföra att individerna tvingades ta ställning. De individer som inte har 
nått steg tre, insikten är också de som är mest ambivalenta om frågorna kring legalisering.  
Hans har nått insikten men visar sig negativt inställd till en legalisering. Hans ställningsta-
gande bottnar i hans religiösa tro om att det inte är tolererat att döda en annan människa, men 
han är tydlig med att vi ska låta människor dö när tiden är inne. En legalisering skulle kanske 
till och med medföra att fler blev positivt inställda än vad de är idag. Det skulle då i grunden 
bero på att fler tvingades ta ställning och resonera och reflektera kring ämnet och fler skulle 
tidigare komma till steg tre och införskaffa sig en grundläggande inställning. Ett annat be-
grepp som jag skapade var samhällsansvar; som beskriver det ansvar samhället har för att ge 
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en så värdig och anpassad vård som möjligt när patienten inte erbjuds hjälpen att dö. Här vi-
sar jag på att relationen till samhället är viktig för inställningen till dödshjälp. Jag visar också 
genom dokumentären om Joakim hur illa samhället kan behandla personer som inte har möj-
lighet att kommunicera själva. I mailet Joakim skickade till reportern Tom Alandh visade han 
sitt missnöje över samhällets brister.  

 
Jag ber av hela mitt hjärta (en av de få saker som fortfarande fungerar i min 
kropp) om hjälp att på något sätt sätta press på samhället att antingen låta 
mig leva eller annars dö. 

 
Att arbetsplatsen Joakim Aspgård stängdes och att kommunen och sjukvården inte ville ta 
ansvar för Joakim ger en klar bild av ett samhälleligt ansvar som inte tas i Sverige idag. Om 
samhället skulle ta ett större ansvar skulle det medföra att individer tvingades ta ställning i 
frågan.  

 
C. Reflexivitet och rädslan för en plågsam död.  

 
Gällande den tidigare forskningens relation till processer så uteblir dessa helt och hållet 

då man har inriktat sig på kvantitativa studier. Den tidigare forskningen med likhet med min 
studie pekar på att det finns en ständig rädsla för att dö en plågsam död. Tyvärr nämner den 
tidigare forskningen bara att detta är en viktig aspekt i ställningstagandet till dödshjälp men 
visar inte varför. Min studie kastar ljus på denna fråga då min trestegsprocess visar att man 
reflekterar olika i de tre olika stegen. Rädslan för en plågsam död är gällande i alla tre steg 
men skiljer sig då man i steg ett ignorerar rädslan, i steg två ser problematiken och reflekterar 
över den och i steg tre har man tillslut lyckats att lösa problematiken och rädslan för en plåg-
sam död kan reduceras. En av de få artiklarna som tar upp faktorer till inställningen till döds-
hjälp är studien som genomfördes av Johansen et al. (2005). Patienterna har alla fått en can-
cerdiagnos och resultatet författarna pekar ut är att en positiv inställning till dödshjälp inte 
innebär att patienterna har en önskan om det samt att ju mer lidande och smärta patienten 
upplever desto större chans är det att denne är positivt inställd och ber om dödshjälpen. En 
annan aspekt som spelar in är vad patienten anser vara ett värdigt liv. I likhet med min studie 
finner författarna att inställningen till dödshjälp är ambivalent. De som inställningen enligt 
författarna grundar sig i är en rädsla för framtida plågor, nuvarande plågor, oro för bristande 
livskvalitet samt oro kring bristande hopp (Johansen et al. 2005). Här finner vi fler likheter 
med min studie. Begreppet lidande är relaterat till inställningen till dödshjälp. Människors 
rädsla för att plågas till döds är starkt kopplat till inställningen man har till dödshjälp. Kevor-
kian menar att han utför handlingarna för att lindra plågor och lidande.  Lea visar på en 
trygghet i svensk sjukvård idag i och med den att man kan erbjudas palliativ sederingen. Men 
räcker det? Och varför skulle man hålla människor sövda fram till dess att döden inträffar? 
Lidandet är en viktig aspekt i hur man resonerar kring dödshjälp. Individerna visar att toleran-
sen är högre för dödhjälp när det gäller en person som lider.  

Det finns likheter mellan mitt material och den tidigare forskningen. Viktiga aspekter 
som situationen, legalisering, lidande och samhällsansvar är gällande i både mitt processuella 
paradigm och det statistiska paradigmet. Jag ser till processen medan den tidigare forskningen 
ser till olika variabler och undviker det bakomliggande. 

Jag vill avsluta denna del av uppsatsen med att kritisera den tidigare forskningen ur ett 
sociologiskt perspektiv där man har inriktat sig på att mäta hur många som är för och emot i 
olika situationer. Detta är för mig ofattbart då jag som socialpsykolog inte är intresserad av 
statistik utan istället intresserad av hur det kommer sig att människor tycker som de gör. Att 
en del av forskningen tar med olika variabler som religion, sjukdom, yrke och situationsbun-
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denhet är positivt då man får en överblick för hur attityderna skiljer sig. Men man går inte 
steget vidare för att förklara varför attityderna ser ut som de gör. Återigen kan jag här påvisa 
varför mitt bidrag till forskningen är så viktig, nämligen att detta är ett outforskat område och 
att vikten inte lagts på perspektivet att undersöka processen bakom ett ställningstagande om 
dödshjälp tidigare. I för- och emotforskningen inriktade man sig enbart på att redogöra för 
statistiska skillnader i inställning. Trots att forskningen öppnar upp för bredare perspektiv och 
skulle kunna belysa ytterligare områden fastnar forskarna i sina snäva ramar. Forskarna har 
flera variabler som exempelvis religion men problemet hos dem är att de inte vare sig bygger 
vidare på variabeln eller redogör för begreppsgrunden. De drar slutsatsen att religiös överty-
gelse minskar acceptansen för dödshjälp, medan Tännsjö (2001:45) däremot stödjer sig på 
antagandet att religionen inte alls har den effekten på inställningen. Han hänvisar till en 
SIFO-studie där 79 procent av svenskarna anser att en obotligt sjuk person som inte vill leva 
längre ska kunna få en spruta som avslutar deras liv, och att Kristdemokraternas väljare i 
samma utsträckning delar denna uppfattning.   

Det är här intressant att se att länder där det är legaliserat också är mer positiva. Vad sä-
ger nu detta egentligen? Är dödshjälp legaliserat för att det finns ett stort folkligt stöd? Eller 
är det folkliga stödet stort för att dödshjälp är legaliserat? Återigen har forskarna massor av 
intressanta variabler att undersöka men väljer att ignorera dem. Det är möjligt att syftet med 
deras studier är uppfyllda och frågeställningen besvarad men för mig som läsare ger dessa 
studier mig inget material att arbeta vidare med utan enbart obesvarade frågor.  

Den övriga forskningen har till skillnad från de andra kategorierna inriktat sig på kvali-
tativ metod. Trots det ger heller inte dessa svar på orsaker bakom inställningarna individerna 
har. Här tar man bland annat upp en fallstudie där man intervjuat fyra döende cancerpatienter. 
Man får följa patienterna från diagnostiseringen fram till dödsdagen. Trots att man har svaren 
tillgängliga ställer man inte frågan. Det jag hade velat få svar på var varför patienterna tyckte 
att det var viktigt att få möjligheten till dödhjälp. Jag hade också velat få svar på varför de 
valde att inte be om hjälpen innan de dog. Jag har med min forskning, mitt processuella para-
digm tagit hänsyn till aspekterna samhällsrelevans, processer och situationsbundenhet och 
genom detta kunnat fylla i en del av det tomrum som den tidigare forskningen lämnat efter 
sig.  
 
Diskussion av teoretisk och begreppslig referensram 
 

Jag har funnit en trestegsmodell som visar hur människor skapar sig en grundläggande 
inställning till dödshjälp. I det förmoderna samhället var dödshjälp (och är till viss del i dag 
också) tabubelagt. Det var inte ens relevant att tala om då man inte hade samma medicinska 
profession som man har idag. Reflexiviteten kring dödshjälp saknades och man talade istället 
om självmordet. Självmordet var en felaktig handling då man inte kom till himlen om man 
utförde den.  Idag reflekterar vi hela tiden och det sker en process när vi gör det. Giddens 
teori kastar ljus på processen kring vår reflektion och visar hur reflexiviteten påverkar oss i 
vardagen och i våra ställningstaganden. Teorin ger därför en ökad förståelse om processen 
kring dödshjälp. Man kan se att min trestegsprocess får ytterligare en poäng när man ställer 
den i relation till Giddens teori. Reflexiviteten enligt min tolkning skulle skapa ett mer liberalt 
ställningstagande och en öppnare debatt kring dödshjälp då vi intar ny kunskap hela tiden. 
Människor skulle inte visa den rädsla de idag har för att tala om döden och det som hör där 
till. Jag har visat i mitt resultat att situationen är oerhört viktig när det kommer till att inta ett 
ställningstagande och för att kunna diskutera kopplingen mellan situationen och Giddens teori 
kommer jag först och främst att i denna del redogöra för hur situationen ser ut i Sverige och i 
övriga världen idag. Jag kommer efter den redogörelsen att koppla samman mitt resultat med 
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Giddens begrepp, åtskiljandet av tid och rum, urbäddningsmekanismer, institutionell reflexi-
vitet, livspolitiken och konfiskeringen av erfarenheten.  

 
A. Lagstiftningen.  

 
Idag är det möjligt att med medicinska insatser hålla människor vid liv längre och detta 

leder även till att vi med medicinska medel skulle kunna avsluta livet för dem som önskar. 
Möjligheter finns att i Sverige tillmötesgå patienters önskan om att få avsluta sina liv men 
idag är enbart passiv dödshjälp laglig. Den passiva dödshjälpen innebär att man avbryter på-
gående behandlingar eller inte påbörjar behandlingar överhuvudtaget. Det är i vissa fall tillå-
tet att ge patienter en så hög dos av smärtlindrade medicin så att de sövs, kallat palliativ sede-
ring. Det är olagligt med den aktiva dödshjälpen eller eutanasi, som innebär att man avsikt-
ligt förkortar individens liv. Eftersom vi i vanliga fall har rätten att bestämma över våra liv 
menar debattörer att det är orimligt att vi inte skulle få bestämma över vår egen död. Det skul-
le innebära mindre lidande och kränkningar för patienter givet att vissa villkor är uppfyllda. 
Det holländska systemet visar att behovet av eutanasi finns för, i grova drag mellan två och 
tre procent av alla som dör. Det skulle i Sverige utgöra ungefär 2 000 patienter per år som 
med en legalisering skulle kunna få sin vilja respekterad, slippa åtskilligt lidande och få en 
värdig död (Aftonbladet, 2000).  

Den svenska regeringen tog ställning i frågan om aktiv dödshjälp 1997 då man klar-
gjorde att läkares uppgifter är att rädda liv. Det innebär att det är förbjudet att hjälpa en obot-
ligt sjuk att ta sitt liv, med assisterat självmord eller genom aktiv dödshjälp, också om det 
sker på patientens egen begäran. I Sverige blev 1977 den första kvinnan dömd för dråp då hon 
hjälpte en man vid namn Sven-Erik Handberg att begå självmord. Sven-Erik led av svår pro-
gressiv MS och eftersom han inte var kapabel att utföra handlingen själv bad han Berit Hede-
by om hjälp med av avsluta sitt liv. Hon dömdes till ett års fängelse för dråp.  

Det är fem länder i världen som har legaliserat aktiv dödshjälp och/eller assisterat 
självmord. Holland legaliserade aktiv dödshjälp 2002 (offentligt, trots att det varit tillåtet 
längre). I Belgien legaliserades dödshjälp 2003. I Oregon i USA är läkarassisterat självmord 
lagligt sedan 1987. Schweiz är det fjärde landet där assisterat självmord är lagligt. Här finns 
självmordskliniken Dignitas som grundades 1998 och där 630 personer har tagit sitt liv. Dig-
nitas har nyligen slagit upp en ny klinik i Tyskland (Svenska Dagbladet, 2006). 

I Sverige är det olagligt med aktiv dödshjälp. Det är enbart i Holland, Schweiz, Belgien, 
Tyskland och Oregon, USA som aktiv dödshjälp är legaliserad. Debatten i Sverige ligger idag 
på en tyst nivå. Det är Läkarsällskapet som för debatten runt om i landet inom sjukvården 
men ute i samhället är debatten tyst. Människor verkar inte lägga någon vikt vid detta ämne 
och politikerna har heller inte tagit ställning i frågan utåt sett. Sjukvården har haft önskemål 
gällande tydligare riktlinjer för hur den passiva dödshjälpen ska hanteras samt nationella rikt-
linjer så att personal inom sjukvården samt patienter vet hur de ska gå till väga. Den 12 juni 
2003 kom Läkarsällskapet ut med riktlinjer gällande palliativ sedering av döende patienter 
(för riktlinjerna se bilaga 1) Palliativ sedering eller terminal sedering innebär att man sänker 
patientens medvetandenivå till den graden att symptomen lindras. Symptomen kan skilja sig 
mellan patienter men brukar gälla svåra smärtor och ångest, alltså både fysiska och psykiska 
symptom. Inom svensk sjukvård är palliativ sedering den sista utvägen för att lindra patien-
tens symptom. Avsikten med palliativ sedering är att lindra de symtomen patienten har. Sede-
ringen kan få två effekter. Den första som är önskvärd är att sederingen ger en lindring av de 
svåra symptom patienten upplever och den andra effekten som är oönskad är att sederingen 
förkortar livet på patienten. I det andra fallet är det avsikten med behandlingen som avgör om 
handlingen är etisk godtagbar. Eftersom patienten förlorar möjligheten till kommunikation då 
den palliativa sederingen är insatt så är det viktigt att patientens inställningar och tidigare 
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uttryckta önskemål gällande vården respekteras så långt det går. (Läkarsällskapet, 2003). An-
ledningen till att jag tog upp hur det ser ut i Sverige och i världen idag är för att man kan se 
att i länder där dödshjälp är illegal hämmas reflexiviteten. I länderna som legaliserat döds-
hjälpen har människor tagit ställning i frågan om dem själva vill ha den eller inte. En legalise-
ring medför att människor tvingas ta ställning i frågan och reflektera över sitt ställningstagan-
de. Den svenska sjukvården som idag utför palliativ sedering är en del av de institutioner som 
verkar för åtskiljandet av tid och rum, urbäddningen och konfiskeringen av erfarenheten.  

 
B. Moderniteten och inställningen till dödshjälp.  

 
En av konsekvenserna moderniteten fört med sig är åtskiljandet av tid och 

rum/urbäddningen som har inneburit att vi idag inte har samma delaktighet med existentiella 
frågor som vi hade i det förmoderna samhället. Giddens pekar bland annat på att detta har 
medfört att vår delaktighet i döden inte längre är gällande. I det förmoderna samhället var 
döden en del av vardagen och alla närstående var delaktiga. Idag i och med modernitetens 
framväxt har dessa frågor förskjutits till en institutionell nivå. Jag skapade i mitt resultat be-
greppet icke-delaktighet i döden som benämner det som individerna talar om gällande att det 
idag inte finns någon delaktighet hos de anhöriga när döden inträffar. Resultatet visade att 
individer idag inte gärna ser sina anhöriga och tar avsked efter dödens inträffande. Leo berät-
telse om sin avlidne morfar ger en bild av att individer inte behöver vara delaktiga. Han säger 
att det å ena sidan skulle ha varit bra med erfarenheten men att han å andra sidan tycker att 
det är bra att institutionerna finns som kan ta hand om det praktiska. Inställningen som Leo 
ger uttryck för kan ha flera förklaringar, dels att hans föräldrar fattade beslutet om att han inte 
skulle vara delaktig, dels att han valde att inte vara delaktig eller att vi människor idag är så 
institutionaliserade så att resultatet var en följd av ett socialt accepterat beteende. Två andra 
förklaringar kan vara att vi anser att en individ som avlider på grund av ålder dör en naturlig 
död och därför behöver vi inte heller hantera den. Den andra förklaringen kan vara att vi idag 
kan förskjutas döden genom medicinska åtgärder.  
 Giddens begrepp urbäddning ger oss möjlighet till ständig ny information från alla 
möjliga håll. Vi kan idag inta information från andra sidan världen och vi vet ständigt vad 
som händer runt omkring oss. Det urbäddningen resulterar i är reflexiviteten. Vi måste stän-
digt revidera våra kunskaper och våra ställningstaganden och ju mer information vi får desto 
mer måste vi reflektera. Det urbäddningen också leder till är att tabun upplöses. Ju mer in-
formation och kunskap vi får om en fråga desto mer talar vi om det och detta leder till att 
frågor som varit tabubelagda inte förblir det. Dödshjälp var inte en aktuell fråga i det förmo-
derna samhället då vi varken kunde hålla människor vid liv längre eller ge dem en dödlig 
dos. I och med den medicinska forskningens framsteg är nu fallet att vi lättare kan hålla folk 
vid liv och lättare ta död på dem. Dödshjälp är fortfarande en tabubelagd fråga men ju mer vi 
reflekterar desto närmare en upplösning kommer vi. Jag tolkar Giddens som att ett reflexivt 
samhälle leder till att vi måste hantera svåra frågor men att i och med att vissa existentiella 
frågor har förskjutits till institutionell nivå behöver vi inte hantera dem. Det är här min tre-
stegsprocess kommer in. Steg ett, omedveten ignorans handlar om just detta. Vi väljer omed-
vetet att bortse från svåra frågor och lägger dem istället i händerna på institutionerna. Be-
greppet icke-delaktighet i döden följer oss även här. Vi väljer bort att hantera den och det är 
upp till den medicinska professionen, bårhusen och begravningsentreprenören att hantera det 
åt oss. Ett annat begrepp som man kan koppla till urbäddningen är dödsrädsla som handlar 
om att individer har en rädsla för att dö och grundar därefter sin inställning till dödshjälp i 
den. 

Vår okunskap om vad som händer efter livet skapar en rädsla och oro hos individer. 
Detta visar att information om sjukdomar som leder till en plågsam död gör att vi istället för 
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att hantera detta och ta ställning i frågor som dödshjälp väljer att tro att det inte skulle kunna 
hända oss. Vi ignorerar kunskapen runt oss och istället för att reflektera ignorerar vi. Som jag 
tidigare nämnt så går det inte att ignorera frågorna hur länge som helst. Vi kommer alla en 
dag till att ta steget närmare mot steg två och starta vår reflektion om dödshjälp på allvar. 
Giddens talar om för oss att vi ständigt reflekterar och även om vi omedvetet ignorerar exis-
tentiella frågor under en period så kommer kunskapsflödandet i vårt samhälle att sätta stopp 
för ignoransen.   

Den institutionella reflexiviteten som Giddens talar om handlar just om att vi ständigt 
reflekterar och att vi måste göra det. Vi måste revidera våra ställningstaganden då vi får ny 
kunskap om frågor vi en gång ansett oss redan tagit ställning till. Ett av begreppen jag skapa-
de var gränsdragning. Det handlar om att när vi väl börjar reflektera över dödshjälp dyker det 
upp en problematik kring våra ställningstaganden. Denna problematik måste vi hantera och 
söka reda svar på frågorna. Det är först i steg två vi börjar inse problematiken kring fenome-
net dödshjälp. Vi ställer oss frågor som handlar om vem som bär ansvaret, vem som ska utfö-
ra handlingen, hur godkännandet ska ske samt hur man hanterar individer som inte kan kom-
municera. Lea gav ett bra exempel på hur problematiken kan se ut:  

 
Man kan ju skriva ett slags testamente när man är fullt frisk och skriva; ’Givet 
de här omständigheterna så vill jag dö’. Så skulle man kunna göra. Men så 
hamnar man i den situationen, så läser någon testamentet och så kanske det 
inte alls stämmer. Man kanske ligger där och försöker kommunicera att man 
inte vill dö. Ja, hur gör man då? 

 
I och med modernitetens uppkomst och reflexiviteten har en ny politik slagit rot i vårt 

samhälle. Livspolitiken handlar om livsstilar. Det är en självförverkligande politik som hand-
lar om moraliska val och frågor. Dessa moraliska frågor reflekterar alla i ett samhälle över 
vilken livsstil de än tillhör. Detta i sin tur leder till att alla reflekterar över frågorna kring 
dödshjälp. Vare sig du är troende eller ej, oberoende av social klass, sexualitet och kön reflek-
terar vi ständigt över frågor. Detta går dock i perioder. Vi hanterar inte alla frågor samtidigt 
utan det beror återigen på situationen vi befinner oss i. En av de viktiga frågorna gäller hur de 
kristna ställer sig i frågan om dödshjälp. Även de reflekterar över fenomenet och Hans har 
visat oss att principerna inte alltid går att hålla sig fast vid. Jag har slagit fasta på att alla indi-
vider reflekterar oberoende av vilken grupp man tillhör. I alla roller som vi har behöver vi 
reflektera över frågor som exempelvis dödshjälp. Jag väljer här att visa hur bibeln ställer sig i 
frågan om dödshjälp för att poängtera att reflexiviteten idag är gällande för alla grupper i 
samhället. 

Bibeln säger följande: Livet är en gåva från Gud och denna gåva kan vi inte behandla 
som vilket ägodel som helst. Det är Gud som har makten över allt liv. Han är den som ger liv 
och den ende som har makten att ta liv. I Predikaren 8:8 säger han: ”Ingen människa har 
makt över vinden, till att hejda den, ej heller har någon makt över dödens dag. Livet är Guds 
dyrbara gåva, som han har gett till att bruka, inte missbruka”. Respekten för mänskligt liv 
genomsyrar bibeln och man behöver inte vara en troende kristen för att acceptera det femte 
budet, Du skall icke dräpa. Det bibeln alltså säger är att vi inte får handskas egenmäktigt med 
livet, det står oss inte fritt att faktiskt behandla det som vi vill och det gäller både vårt eget 
och andras liv. Dock menar inte bibeln att döden skall undvikas till varje pris utan menar 
istället att dödsdagen är bättre än födelsedagen. Den kristna troende individen välkomnar livet 
som en gåva men även döden.  ”Ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. 
Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör 
vi Herren. Ty just därför har Kristus dött och blivit levande, för att han skulle härska över 
både levande och döda”(Rom,14:7-9). Gud är livets källa och Han är den som ensam ger liv 
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och den som ensam har rätt att ta det. Ingen individ har absolut självbestämmanderätt över sitt 
liv och ännu mindre över andras liv. Vi är satta att försöka skydda mänskligt liv och detta 
gäller inte minst läkare och sjukvårdspersonal. Så Guds bud förändras inte: ”Du skall inte 
dräpa” (Tidskriften Biblicum, 1990). Det är tydligt var den kristna tron står i frågan men i 
och med modernitetens framväxt och den ständiga reflexiviteten har även individer som är 
starkt troende reviderat sina ställningstaganden och medgett att människor har rätt att dö en 
fridsam död.  

I steg ett, den omedvetna ignoransen leder ignoransen till att reflektioner sker perio-
diskt. Vad är det då som gör att reflexiviteten går i perioder? Ett sätt att se detta är att anknyta 
till Durkheims begrepp kollektiv upprymdhet. Teori pekar på att när en kontroversiell händel-
se inträffar reagerar vi genom att kollektivt gå samman. Människor har en benägenhet av att 
känna sammanhållning när händelser sker. Jag är övertygad om att mina intervjuer hade sett 
helt annorlunda ut om jag intervjuat personer strax efter exempelvis Joakims död eller strax 
efter att Kevorkians dom föll. Då var debatten aktuell och människor från båda läger var en-
tusiastiska och delade fokus. Collins poäng är att när människor har ett gemensamt intresse 
och blir medvetna om att andra har samma intresse och inställningar slår de sig samman med 
varandra. Detta kan man se, som jag nämnde inledningsvis, att om man Googlar på dödshjälp 
så finner man perioder då debatten var i full gång. Det är tre viktiga komponenter spelar in i 
Collins studie; folks fysiska närvaro, delat fokus och när enskilt fokus blir gemensamt fokus. 
Samverkar dessa tre komponenter så skapas vad Durkheim kallade för kollektiv upprymdhet 
(Collins, 2001:27). Motivet till att nämna Collins studie ligger i att vi inte ständigt kan reflek-
tera över alla frågor samtidigt. Det sker i perioder och när något kontroversiellt inträffar som 
exemplet med Joakims fall infinner sig människor i en delad debatt där alla har en åsikt de 
vill ventilera. Men när debatten svalnar så svalnar även individers intresse till att ta ställning i 
dessa frågor. När det kommer till livspolitiken är det återigen aktuellt att tala om begreppet 
ställningstagande gällande en legalisering. En legalisering skulle innebära att människor 
tvingades reflektera över frågan om dödshjälp. Det skulle även tvinga fram ett ställningsta-
gande då individer vill få sin önskan uppfylld den dagen då döden står vid dörren. 

Det urbäddningen, åtskiljandet av tid och rum, institutionell reflexivitet och livspoliti-
ken har medfört är konfiskeringen av erfarenheten. Giddens konfiskeringen av erfarenheten 
kan tolkas bokstavligt. När döden institutionaliseras konfiskerar vi också människors erfaren-
het av denna. När människor inte längre har erfarenhet om frågor leder detta till att de inte 
kan ta ställning i dessa frågor. I sin tur leder detta till att människor lämnar över ställningsta-
gandet till institutionerna och cirkeln är sluten. På grund av modernitetens institutionalisering 
hamnar människor i ett omedvetet ickeställningstagande. Detta är steg ett, omedveten igno-
rans i min teori om hur processen kring ett ställningstagande om dödshjälp ser ut. Man har i 
detta steg fortfarande möjlighet att ignorera svårhanterliga frågor. Man tror sig ha tagit ställ-
ning men när resonerandet och reflektionen börjar inser man också att så var inte fallet. Man 
tar sig då vidare till steg två, där man fortsätter att reflektera vidare och inser även problema-
tiken kring frågan. Det är genom att vi får ny kunskap om dödshjälp och döden som vi kan ta 
oss vidare till steg två. Det innebär att när vi blir reflexiva så har vi också möjlighet att över-
väga våra ställningstaganden och ta oss vidare till den rena insikten.  Förutsättningen för att ta 
sig vidare till steg tre och insikt är reflexiviteten. Trots att vi lever i ett reflexivt samhälle väl-
jer människor att inte ta ställning i frågan om dödshjälp. Framtiden får visa om reflexiviteten 
tar överhanden och om individer i och med detta har lättare att ställa sig i kontroversiella frå-
gor som dödshjälp. Åldersrelevans var ett annat begrepp som jag skapade som visar att erfa-
renheten är betydande för ett grundläggande ställningstagande. Lea visar att hennes inställ-
ning förändrats dels på grund av ålder men även inskaffandet av mer kunskap och närheten 
till döden. Hon har erfarenhet av döden och även att hon idag tänker mer på den än vad hon 
gjorde förr.  
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Jag vill avslutande säga att den process som jag skapat med de tre stegen omedveten ig-
norans, övervägandet och insikten handlar om reflektion, situationsbundenhet och erfarenhet. 
Ju mer vi reflekterar om frågan kring dödshjälp desto fortare kommer vi att komma till insikt 
där vårt ställningstagande är gällande i de flesta situationer. Det är reflexiviteten och erfaren-
heten som styr hur lång tid det tar för individer att komma till insikt. Alla kommer vi dit till-
slut, det ser reflexiviteten till. Alla måste dessutom gå igenom alla tre steg i kronologisk ord-
ning för att processen ska vara fullbordad. Giddens ger oss en ökad förståelse kring att pro-
cesser gällande inställningar grundar sig i hur väl vi reflekterar.     

 
Självkritik 
 

Materialet bygger på fem intervjuer och två dokumentärer. Intervjupersonerna är skilda 
till ålder, kön och yrke och representerar därför ett brett spektrum över samhällets invånare. 
Jag kan däremot se ett problem med mitt urval. Problemet är att fyra av de fem intervjuperso-
nerna arbetar nära döden och/eller har erfarenhet av den. Fler av intervjupersonerna borde 
kanske ha representerat ”den vanliga människan” eller att fler intervjuer skulle ha gjorts. Då 
tiden var knapp så fanns det sista alternativet inte. Jag anser dock att intervjupersonerna re-
presenterar ett brett spektrum över samhället genom sina andra roller, exempelvis som 
make/maka, kvinna/man, ungdom/vuxen/äldre och därav är teorin generaliserbar. Ett annat 
argument till att teorin fungerar att generalisera är eftersom alla människor reflekterar och 
därför bidrar mina intervjupersoner med sina reflektioner gällande dödshjälp. Även om de 
representerar individer som har tagit sig till steg tre så har även de tagit sig igenom de tidigare 
stegen och det är denna process som det ska fokuseras på. Detta visas i materialet och därför 
fungerar teorin trots att erfarenheterna är större hos dessa intervjupersoner än vad den kanske 
är hos gemene man.  

Jag kan se en annan brist, nämligen att om jag börjat mina intervjuer med en annan än 
Lea är det inte säkert att de andra personerna längre hade lämpat sig för att slå hål på det den 
tidigare sagt. Resultatet kan ha blivit helt annorlunda och resulterat i en annan teori. Jag vill 
ändå påstå att min teori är generaliserbar och att min process representerar de flesta individer 
i deras väg mot en grundinställning om dödshjälp.  

En annan kritik är att om min studie hade genomförts när debatten var i full gång, och 
det rådde en kollektiv upprymdhet som exempelvis direkt efter Joakims död, hade kanske 
resultatet sett annorlunda ut.  
 
Framtida forskning 
 

Mitt förslag till framtida forskning är att få frågor som den tidigare forskningen gett 
upphov till besvarade. Frågorna gäller orsak och verkan, vilken variabel orsakar egentligen 
vad? Vad är de bakomliggande orsakerna till varför individer tycker som de gör? Medför en 
legalisering av dödshjälp ett folkligt stöd eller är det folkliga stödet stort för att det är legali-
serat? En annan intressant studie vore att använda min modell för att undersöka om trestegs-
processen är liknande för andra inställningar som exempelvis inställningar till dödsstraff.  
   
 

Sammanfattning 
 
Aktiv dödshjälp är bara tillåtet på fem platser världen över och debatten om dess vara 

eller icke vara går i vågor. I Sverige är dödshjälp olagligt, dock är palliativ sedering (nedsöv-
ning för symptomlindring) tillåtet även om det leder till att livet förkortas.  
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Denna studie syftar till att undersöka den process som ligger bakom skapandet av män-
niskors inställning till dödshjälp. Tidigare forskning inom området har inriktat sig på statis-
tiskt paradigm, vilket begränsar forskningsområden och resultat samt även debatten kring 
ämnet. I uppsatsen har forskningen delats in i fyra kategorier, för- och emot forskning, kom-
parativ forskning, övrig jämförande forskning samt övrig forskning.  

Fem intervjuer genomfördes med analytisk induktion som urvalsgrund med syfte att 
varje intervjuperson skulle slå hål på den tidigares uttalanden. Analysen genomfördes med 
hjälp av grundad teori. Författaren har inte arbetat utifrån en särskild teori och teorin är såle-
des helt grundad i data. 

 Resultatet blev att en trestegsprocess kunde urskiljas ur materialet som representeras av 
stegen omedveten ignorans, övervägandet och insikt med tillhörande begrepp.  

Den teoretiska och begreppsliga referensramen består av Giddens teori om modernite-
ten, reflexiva samhället och konfiskeringen av erfarenheten.  

I diskussionen kopplas resultatet samman med tidigare forskning och Giddens teori. Här 
redovisas en självkritisk del och förslag till framtida forskning.  
 

Nyckelord; Euthanasia, attitudes, process, unaware ignorans, delibiration, insight.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Riktlinjerna ser ut som följer: 
  
Innan palliativ sedering inleds: 

• Är diagnosen fastställd? 
• Är patienten i slutfasen/döende? 
• Är indikation för sedering korrekt med hänsyn till symptom och lidande? 
• Har andra tänkbara behandlingar prövats eller övervägts? 
• Har en specialist eller mer erfaren kollega konsulterats? 
• Syftar behandlingen till att minska den egna, vårdlagets eller närståendes ångest? 
• Har indikationen för sedering diskuterats och förankrats i vårdlaget? 
• Har patienten och anhöriga fått adekvat information och möjlighet till dialog? 

 
Vid genomförandet av palliativ sedering: 

• Ges adekvata läkemedel? 
• Finns planering för Dostitrering? 
• Hur bedöms medvetandegraden? 
• Skall patientens sedering vara intermittent eller kontinuerlig? 
• Hur sker uppföljningen? 
• Förs adekvat dokumentation? 
 

Läkarsällskapet har även utfärdat förutsättningar för när den palliativa sederingen kan sättas 
in.  

• En fysisk sjukdom skall vara adekvat diagnostiserad 
• Patientens förväntade överlevnad skall vara mycket kort – i praktiken någon vecka 

och i princip oberoende av medicinska interventioner. 
• Alla möjligheter att behandla orsaken till lidande eller symptom (fysiska, psykosociala 

och existentiella aspekter) skall vara prövade eller övervägda 
• Palliativ sedering bör föregås av konsultation av kollegor med erfarenhet av palliativ 

vård (Läkarsällskapet, 2003). 
 
Bilaga 2 
 
Härmed samtycker jag till att Hanna Karlsson intervjuar mig om dödshjälp. Intervjumaterialet 
kommer att användas i Hannas c-uppsats och mina uppgifter kommer att behandlas konfiden-
tiellt. Jag är medveten om att mina personliga uppgifter kommer att avidentifieras. Jag är ock-
så medveten om att jag närsomhelts kan avbryta intervjun och att jag trots att intervjun är 
avslutad närsomhelts kan dra tillbaka min medverkan till uppsatsen.  
 
_________________________ 
Ort och datum 
 
_________________________ 
Underskrift 
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