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Abstract 

This essay explores the understanding of suffering from an ethical stand point. The issue of defining suffering 

is not an easy task albeit an important one, depending on the definition different consequences ensues. This 

essay examines how suffering is defined in the field of bioethics, and how these definitions become apparent 

through the argument of certain biomedical ethicists. To pinpoint the moral arguments and dilemmas a 

preexisting case, the case of Baby (or Infant) Doe is examined from each biomedical ethicist’s perspective. 

From the conclusions gathered from the studies, this essay will then attempt to answer the question of defining 

and understanding suffering.  

 

Keywords: Suffering, ethics, bioethics, happiness, Down syndrome, norm 



 

INNEHÅLLSFÖTECKNING 
1. Inledning ......................................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte .............................................................................................................................................. 1 

1.2 Problemformulering ....................................................................................................................... 2 

1.3 Arbetsfrågor .................................................................................................................................. 2 

1.4 Material och avgränsning ............................................................................................................... 2 

         1.4.1 Källor till Baby Doe………………………………………………………………………………………………………………….3 

1.4.2 Hauerwas och det kristna perspektivet ..................................................................................... 4 

1.4.4 Beauchamp, Childress och reflektivt ekvilibrium ..................................................................... 5 

1.4.5 Jonsen, Toulmin och kasuistik ................................................................................................. 7 

1.4.6 Avgränsning ............................................................................................................................ 8 

1.5 Teori och metod ............................................................................................................................. 8 

1.5.1 Teori ....................................................................................................................................... 9 

1.5.2 Filosofisk argumentationsanalys ............................................................................................ 10 

1.5.3 Casemetodik ......................................................................................................................... 13 

1.6 Angränsande forskning ................................................................................................................ 15 

1.7 Disposition .................................................................................................................................. 16 

2. Lidande ur ett teoretiskt perspektiv ................................................................................................ 17 

2.1 Bidragande faktorer ..................................................................................................................... 17 

2.1.1 Människa, person och individ ................................................................................................ 17 

2.1.2 Barn med funktionsnedsättning/födelsedefekter ..................................................................... 18 

2.1.3 Abort .................................................................................................................................... 19 

2.2 Hauerwas om lidande ................................................................................................................... 20 

2.3 Singer om lidande ........................................................................................................................ 21 

2.4 Beauchamp och Childress om lidande .......................................................................................... 22 

2.5 Jonsen och Toulmin om lidande ................................................................................................... 23 

2.6 Lidandets relation till lycka .......................................................................................................... 23 

3. Lidande ur ett praktiskt perspektiv ................................................................................................. 25 

3.1 Baby Doe - Fallbeskrivning ......................................................................................................... 25 

3.2. Hauerwas .................................................................................................................................... 26 

3.2.1 Att dö .................................................................................................................................... 26 

3.2.2 Att leva ................................................................................................................................. 27 

3.2.3 Att lida .................................................................................................................................. 27 

3.3 Singer .......................................................................................................................................... 29 



 

 
 

3.3.1 Att dö – och döda .................................................................................................................. 29 

3.3.2 Att leva – med en funktionsnedsättning ................................................................................. 30 

3.3.3 Att lida - vem lider mest? ...................................................................................................... 31 

3.4 Beauchamp och Childress ............................................................................................................ 33 

3.4.1 Att dö – för någon annan ....................................................................................................... 33 

3.4.2 Att leva – till vilket pris? ....................................................................................................... 34 

3.4.3 Att lida – vem ska vi ta hänsyn till? ....................................................................................... 35 

3.5 Jonsen och Toulmin ..................................................................................................................... 39 

3.5.1 Att dö - utan att lida .............................................................................................................. 39 

3.5.2 Att leva – på vems villkor? .................................................................................................... 41 

3.5.3 Att lida – smärta och maktlöshet ............................................................................................ 43 

4. Diskussion och slutsatser ............................................................................................................... 45 

4.1 Syner på lidande .......................................................................................................................... 45 

4.1.1 Slutsatser - Dominerande syner på lidande ............................................................................ 47 

4.2 Baby Doe och lidande .................................................................................................................. 48 

4.2.1 Slutsatser – Tillämpning av bioetikernas argument i fallet Baby Doe ..................................... 50 

4.3 Lidande och lycka ........................................................................................................................ 52 

4.3.1 Slutsatser – Relationen mellan lidande och lycka ................................................................... 54 

4.4 Normal – Lycklig ......................................................................................................................... 54 

4.5 Lidandets plats i samhället ........................................................................................................... 55 

Sammanfattning .................................................................................................................................... 57 

Käll- och litteraturförteckning ............................................................................................................... 58 



1 
 

1. INLEDNING 
Lidande och dess vara har diskuterats av filosofer, etiker och teologer. Frågor om just lidande finns 

i både muntlig och skriftlig tradition sedan urminnes tider. Det är inte heller så konstigt, det verkar 

helt enkelt finnas ett mänskligt behov av att förstå hur saker och ting förhåller sig till varandra. 

När en individ lider frågar hon varför, och svaren är många. I modern tid fortsätter diskussionen 

om lidande i det ständigt växande fältet bioetik. Vården finner nya sätt att minska lidande och 

därmed följer frågor som, bör vi alltid förhindra lidande, till vilket pris och vilka blir 

konsekvenserna? Alla dessa frågor hänger ihop med hur lidande förstås. Lider en individ av ett 

benbrott? Om svaret är ja så handlar det sannolikt om ett fysiskt lidande. Lider en individ av stress? 

Om svaret är ja, rör det sig då om ett fysiologiskt eller psykologiskt lidande? Är lidandet i så fall 

samma sak i båda fallen? När kvinnor erbjuds fosterdiagnostik är frågan om lidande också 

närvarande men nu involverar den också en blivande individ. Hur förhåller sig olika individers 

lidande till varandra, vems lidande försöker vården minimera och vilka avgör vems lidande som 

bör minimeras? Frågorna är många och svåra och samtidigt alldeles nödvändiga, det går inte att 

tala om till vilket pris vården och samhället ska lindra lidande om det inte finns någon 

överensstämmande syn om vad som står spel eller ens vad lidande är. Den här uppsatsen är ett 

bidrag till just den diskussionen och ett försök att bringa klarhet i olika sätt att förstå lidande. 

1.1 Syfte 

I Indiana, USA, föddes 1982 ett barn. Barnet föddes med Downs syndrom och kunde på grund av 

en blockerad matstrupe inte tillgodogöra sig näring via mun och matstrupe.1 På läkares inrådan 

valde föräldrarna att inte genomföra en operation för att åtgärda barnets oförmåga att ta till sig 

näring. I samråd med föräldrarna nekades barnet vård och dog efter en tid som en konsekvens av 

föräldrarnas val. Barnet kallades Baby Doe. Vilka värderingar låg till grund för beslutet? Vid första 

anblick kan vi ha svårt att leva oss in i hur vårdpersonal och föräldrar resonerade men vid närmare 

eftertanke så finns ett sällan ifrågasatt antagande i centrum, nämligen lidande som något ont och 

vår skyldighet att till varje pris undvika det. Syftet med den här studien är att undersöka vilka 

argument som stödjer vården och föräldrarnas beslut (även två olika domstolar dömde till 

föräldrarnas fördel) och vilka argument som talar emot dem. Genom denna infallsvinkel hoppas 

                                                           
1 Gary Lang “‘Baby Doe’--a medical ethical issue,” Western Journal of Medicine, 142 (6), (1985) PMC, via PubMed, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?tool=karolinska&otool=iseumulib,  837. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?tool=karolinska&otool=iseumulib
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jag kunna synliggöra hur lidande definieras och används olika hos några olika bioetiker för att 

förhoppningsvis kunna presentera en möjlig alternativ syn på lidande. 

1.2 Problemformulering 

Frågan om gott och ont har sedan antiken varit central inom etiken. Enligt många traditioner så 

definieras lidande som något ont och negativt, medan lycka ses som lidandets motsats och är något 

gott och positivt. På senare tid har detta antagande ifrågasatts av olika bioetiker. Den här uppsatsen 

ämnar undersöka närmare olika argument som stöder några bioetikers syn på lidande och försöka 

svara på frågan hur olika bioetikers syn på lidande framträder och skiljer sig i relation till “Baby 

Doe”.  

1.3 Arbetsfrågor 

1. Vilka dominerande syner på lidande finns inom bioetiken? 

2. Hur kan de valda bioetikernas argument gällande lidande tillämpas i fallet “Baby Doe”? 

3. Lidande och lycka uppfattas ofta som varandras motsatser. Hur påverkas denna relation av olika 

definitioner av lidande? 

1.4 Material och avgränsning 

Kristendom fungerar som en värdegrund bland andra om lidande och lust, andra synsätt som 

diskuteras i den här uppsatsen är till exempel utilitarism. Tristram Engelhardt är en teologisk 

biomedicinsk etiker (bioetiker), som menar att en generell moralisk värdegrund som gäller oavsett 

t.ex. religiös tillhörighet inte är önskvärt. Engelhardt ser den sekulära bioetiken som innehållslös.2 

För att ett moraliskt system ska vara innehållsrikt så måste det existera inom en viss kontext och 

baserat på vissa värderingar (en sådan kontext kallar Engelhardt för en gemenskap av vänner). Ett 

exempel på en sådan gemenskap av vänner är hur ett kristet värdesystem uppstår i kristen kontext 

baserat på vissa värderingar som är unika för just den kontexten.3 I Engelhardts spår hade det 

därför varit försvarbart att endast diskutera utifrån kristna värderingar och kristna bioetiker. Jag 

har emellertid valt att diskutera och lyfta fram olika etiska synsätt och inte enbart kristna. 

                                                           
2 Hugo Tristram Engelhardt, The foundations of bioethics (New York: Oxford Univ. Press, 1996), 277. 
3 Engelhardt, 7. 
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Albert Jonsen är jesuit och vigd som romersk-katolsk präst. Han är teolog och biomedicinsk etiker. 

Jonsen visar att bioetiken på många sätt är sammanvävd med kristendom i egenskap av dess status 

som huvudreligion i västvärlden.4 På ett liknande sätt är bioetiken sammanvävd med samhället i 

stort oavsett om samhället kan anses sekulariserat eller inte. Jag finner det mer fruktbart för min 

diskussion att i linje med Jonsen se bioetik som något som påverkas både av religion och sekulära 

värderingar och drar därför från båda dessa källor i den här uppsatsen. I följande avsnitt redogörs 

för det material som den här uppsatsen bygger på. 

 1.4.1 Källor till fallet Baby Doe 

Baby Doe är ett existerande rättsfall som förekoms av ett barn med en födelsedefekt och Downs 

syndrom föddes i Indiana. Jag har huvudsakligen använt Gary Langs artikel Baby Doe – a medical 

ethical issue från tidskriften Western Journal of Medicin.5 Valet föll på just denna artikel eftersom 

medicinska termer och fallets detaljer är tydligt beskrivna. Även om titeln antyder ett etiskt 

dilemma inleder författaren med vad jag upplever som en saklig redovisning av fallet, därefter sker 

en etisk diskussion där olika perspektiv presenteras. Jag har också använt Peter Singers 

beskrivning av fallet eftersom han nämner en detalj som inte nämns i den förra artikeln, nämligen 

faderns uttalande om föräldrarnas beslut att neka samtycke till barnets operation.6 Hos både Lang 

och Singer utelämnas dock detaljer kring barnet död nämligen att barnet under sex dagar svälter 

till döds på sjukhuset, det framgår dock av Allan Verheys beskrivning av fallet.7 

 I flera av de källor som jag gått igenom, och sedan valt bort, för att hitta relevant 

information om rättsfallet i Indiana, nämns en artikel av James Gustafson. Denna artikel återger i 

själva verket inte den situation och rättsfall som inträffade 1982 i Indiana USA, utan ett såvitt jag 

kan förstå, fiktivt fall med slående många likheter med fallet i Indiana.8 Jag har med tanke på detta 

valt att inte använda Gustafsons artikel trots att den bidrar med vissa andra infallsvinklar eftersom 

det är svårt att avgöra vad som fabricerat. 

                                                           
4 Albert Jonsen, The Birth of Bioethics (New York: Oxford University Press, 1998), 389. 
5 Lang, 837–841. 
6 Peter Singer, Praktisk etik (Stockholm: Thales, 2011), 230. 
7 Allan Verhey “The Death of Infant Doe: Jesus and the neonates”, The Reformed Journal 32, 1982, 10-15 återgiven i Lammers 

och Verhey, On moral medicine – theological perspectives in medical ethics, (Grand Rapids: R. Eerdmans Publishing Co. 1998) 

709-710.  
8 James Gustafson, “Mongolism, Parental Desires, and the Right to Life” Perspectives in Biology and Medicine, 16 (4), (1973), 

529. 
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 1.4.2 Hauerwas och det kristna perspektivet 

Stanley Hauerwas är en kristen bioetiker. Han använder genomgående ett kollektivt vi som utgångspunkt i 

sina etiska diskussioner, detta vi förstår jag som individer i den kristna gemenskapen. Längre fram i 

uppsatsen använder jag vi på samma sätt i relation till Hauerwas, detta för att undvika att förvanska hans 

argument genom att försöka tillämpa andra begrepp. 

 Centralt för Hauerwas är frågan om vad som skiljer kristen etik från annan etik.9 

Hauerwas menar att teologiska reflektioner om etik mist sin auktoritet genom att teologer snarare 

försökt skriva allmängiltiga moraliska teorier för att bevisa att teologi kan säga något om 

omvärlden. Det skulle enligt Hauerwas vara mer fruktbart om teologer istället tog en tydlig 

utgångspunkt i det som skiljer kristna etiska värderingar från andra. Kristendomens unika bidrag 

till etiken är just det, att kristna som grupp menar sig till viss del stå utanför det större samhället. 

Kyrka som Hauerwas förstår begreppet, innebär att tjäna en Gud även om den Guden inte är vida 

känd eller tillbedd. Utmaningen för teologer som vill bidra till etiken blir då alltså att ta sin 

utgångspunkt i den unika kristna kyrkan för att förstå på vilka sätt de värderingar och traditioner 

som finns inom kyrkan kan bidra till en förståelse av etik. Detta menar Hauerwas kommer med 

stor sannolikhet leda till att kristen etik visar sig bidra med nya perspektiv också i en sekulär 

kontext. 10 Jag har valt att använda Hauerwas i den här studien eftersom han skrivit om lidande i 

en kristen kontext och även skrivit om individer med utvecklingsstörning i relation till lidande. 

 1.4.3 Singer och utilitarismen 

Peter Singer är en bioetiker som till skillnad från Hauerwas väljer att behandla etiken helt 

oberoende av religion.11 Även Singer utgår från ett kollektivt och generellt vi. I Singers fall utgörs 

detta vi av individer som inte nödvändigtvis delar någon religiös tillhörighet. Jag kommer även 

användandet av vi i Singers argument för att undvika att förvanska dessa. 

 Singer poängterar att det är orimligt att förutsätta att etik är subjektivt eller enbart 

gällande i ett specifikt samhälle. Med detta följer nämligen att argument och diskussioner blir 

överflödiga, om en individ tycker en sak är rätt och en annan tycker en annan sak är rätt så kan de, 

                                                           
9 Stanley Hauerwas, On keeping Theological ethics Theological återgiven i John Berkman och Michael Cartwright (red), The 

Hauerwas Reader (Durham och London: Duke University Press, 2011), 53. 
10 Hauerwas On keeping, 72-74. 
11 Singer, 17. 
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förutsatt att etik är subjektivt, båda ha rätt och då finns det ingen anledning att diskutera etik.12 

Därför menar Singer att det finns rätt och fel som går att utröna oavsett vilket samhälle det gäller. 

Singer tar sin utgångspunkt i utilitarismen och resonerar i huvudsak utifrån preferensutilitarism.13  

 Preferensutilitarism går ut på att det beslut som är etiskt riktigt är det som tar till vara 

på berörda parters preferenser, det vill säga önskningar och behov.14 Singer menar att 

preferensutilitarismen är en minimal ståndpunkt, det vill säga det vad en individ vill göra i relation 

till sina preferenser är en första motivation som Singer kallar för för-etisk.15 Nästa steg är det etiska 

resonemanget där preferensutilitaristen frågar sig vilka preferenser som bör premieras, människor 

kan bilda preferenser på felaktig information vilket leder till det individen trodde skulle leda till 

tillfredsställda preferenser, inte alls gör det. I enlighet med preferensutilitarism är det därför de 

preferenser som bör räknas, de som formuleras av en människa som är fullt informerad, sansad 

och tänker klart.16  

 Singer medger att det finns problem med preferensutilitarismen och löser detta 

genom att komplettera sina argument med andra moraliska principer som hedonistisk utilitarism. 

Hedonistisk utilitarism går ut på att den handling är rätt som maximerar lust och lycka och 

minimerar smärta och olycka.17 Eftersom utilitarismen haft stort inflytande på både vården och 

bioetiken inom västerländska samhällen så är den intressant för den här studien. Singer är en ofta 

citerad bioetiker när det kommer till utilitarismen och har bidragit på många sätt till bioetiken. Han 

har också tydliga åsikter gällande spädbarnsdödande och barn med funktionsnedsättningar vilket 

gör honom extra intressant för den här studien.18 

 1.4.4 Beauchamp, Childress och reflektivt ekvilibrium 

Beauchamp och Childress blev tidigt namn att känna till inom bioetiken och deras principer har 

diskuterats och använts flitigt, därför är de intressanta även i den här studien.19 Beauchamp och 

                                                           
12 Singer, 22. 
13 Singer, 27-31. 
14 Singer 29. 
15 Singer, 30. 
16 Singer, 31. 
17 Singer, 29-31. 
18 Singer, 206-215. 
19 Jonsen, 24. 
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Childress presenterar fyra bärande principer inom bioetiken; självständighet, att inte göra skada, 

välgörenhet/att göra gott och rättvisa. Särskilt relevant för att förstå lust och lidande är principerna 

om att inte göra skada och välgörenhet.20  Dessa fyra principer utgör ett ramverk som haft stort 

inflytande över bioetiken och fungerande ofta som en tolkningsnyckel för att förstå bioetiska 

frågor. På grund av sitt inflytande över det bioetiska fältet anser jag att det finns grund att inkludera 

dem i denna studie. 

 1.5.4.1 Reflektivt ekvilibrium 

Beauchamp och Childress förespråkar en metod som de kallar reflektivt ekvilibrium. Med detta 

menas att med utgångspunkt i en övervägd bedömning så är målet att harmonisera olika moraliska 

principer och övertygelser. När det uppstår en koherens som sträcker sig från den övervägda 

bedömningen till en föreslagen handling så uppstår ett reflektivt ekvilibrium.21 En övervägd 

bedömning är ett etiskt ställningstagande som till en början kan accepteras som ett rimligt etiskt 

förhållningssätt. Ett exempel på en sådant allmänt accepterat etiskt ställningstagande är att det är 

moraliskt fel med politiskt förtryck. Utifrån en sådan eller liknande övervägd bedömning så följer 

en process där olika moraliska principer som anses ha betydelse vägs mot varandra och justeras 

för att stämma överens med varandra.22  Om flera principer krockar med varandra måste de alltså 

harmoniseras för att fungera i ett reflektivt ekvilibrium. Beauchamp och Childress försöker genom 

sin metod att överbrygga motsättningar inom olika etiska skolbildningar. Genom att länka samma 

principer, regler och ideal med dygder så menar de att de snarare företräder ett ramverk än en 

särskild etisk teori. 

Ett reflektivt ekvilibrium kan definieras som ett brett eller snävt reflektivt ekvilibrium. 

Skillnaden däremellan ligger i att ett snävt reflektivt ekvilibrium fokuserar på specifika fall och 

vilka principer som går att applicera på dessa fall. Ett brett ekvilibrium däremot kännetecknas av 

att etiska teorier testas mot varandra för att skapa ett ekvilibrium genom vilket det går att förstå 

vad som är rätt och vad som är fel.23 I föreliggande uppsats förekommer både snävt och brett 

                                                           
20 Tom Beauchamp och James Childress Principles of Biomedical Ethics  (New York: Oxford University Press, 2013), 13. 
21 Beauchamp och Childress, 405. 
22 Ibid. 
23 Norman Daniels, Reflective equilibrium, https://plato.stanford.edu/entries/reflective-equilibrium/#DisNarWidRefEqu (accessed 

may 1, 2017). 
 

https://plato.stanford.edu/entries/reflective-equilibrium/#DisNarWidRefEqu
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ekvilibrium. Genom att tillämpa snävt ekvilibrium för att förstå fallet Baby Doe ur Beauchamp 

och Childress perspektiv i kapitel 3, så synliggörs det teoretiska resonemanget. Norman Daniels 

skulle beskriva ett sådant försök som att genom ett snävt ekvilibrium synliggöra moralisk 

grammatik.24 I uppsatsens diskussionskapitel, kapitel 4, ämnar jag att istället sträva mot ett brett 

ekvilibrium där målet är att kunna dra generella slutsatser genom att undersöka i vilken mån det 

går att uppnå koherens mellan de olika bioetikernas argument. 

 1.4.5 Jonsen, Toulmin och kasuistik 

Kasuistik har redan sedan kristendomens begynnelse varit en del av den kristna etiska praktiken. 

Eftersom kasuistik förekom i rabbinsk judendom så var den också en del av Jesus begreppsvärld. 

Jesus använder tidigare exempel i Skriften för att tillämpa dem på nya, detta är grund för 

kasuistik.25 Trots att kasuistik alltså tillämpats under lång tid så har metoden i modern tid mött 

motstånd. Jag anser att denna teori är användbar i den här studien både utifrån att den faktiskt 

använts på olika sätt under lång tid och därför influerat etiken på olika sätt och utifrån att Jonsen 

och Toulmins försvar av teorin fått stor uppmärksamhet inom bioetiken.  

I kasuistik används ett mönsterfall för att bedöma nya situationer, detta mönsterfall kan 

också kallas för paradigm. Jonsen och Toulmin beskriver med olika steg hur kasuistik tillämpas 

på ett existerande fall. Det första steget är att undersöka vilka paradigm som är relevanta till det 

problem som det aktuella fallet relaterar till. Därefter varierar processen beroende på om det finns 

flera paradigm som är aktuella eller om det valda paradigmet passar på ett sätt som öppnar för flera 

lösningar eller om de slutsatser som följer är öppna för allvarlig kritik. Det finns också i det flesta 

fall undantag som ifrågasätter de slutsatser som vid första anblick tycks självklara, dessa undantag 

måste också tas i beräkning. Det är också möjligt att vissa fall inte kan lösas med vissa paradigm 

eftersom den faktabaserade grunden för paradigmen ändrats eller att delar av fallet och paradigmet 

hamnat i ett annat ljus på grund av social och kulturell historia.26 Dessa faktorer är en del av den 

kasuistiska processen som alltså innebär att analysera och tillämpa paradigm på existerande fall 

men också att sammanfoga dessa paradigm med fakta som är relevanta. 

                                                           
24 Daniels. 
25 Albert Jonsen och Stephen Toulmin, The Abuse of Casuistry – A history of Moral Reasoning (Berkeley: University of California 

Press, 1988), 91. 
26 Jonsen och Toulmin, The Abuse of, 307. 
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 1.4.6 Avgränsning 

Till den här studien har vissa bioetiker valts ut, vars argument kommer att analyseras närmare i de 

följande kapitlen. Valet har fallit på just de här bioetikerna för att de dels är välkända för sina 

bidrag till fältet bioetik, dels för att de representerar olika teoretiska perspektiv. Urvalet bygger på 

att dessa teorier och respektive bioetiker har haft ett stort inflytande på det bioetiska fältet. De 

representerar också olika skolbildningar inom etiken, såväl deontologiska och konsekventialistiska 

som dygdetiska. Jag ser det som en stark fördel att samtliga av de valda bioetikerna står i viss 

kontrast till varandra, de varierar till exempel när det gäller perspektiv. Kontraster och variationer 

hade inte blivit lika tydliga om samtliga till exempel utgått från teologiska etiska perspektiv 

respektive filosofiska etiska perspektiv. Variationerna i utgångspunkter såväl som argumentationer 

bidrar till en mer nyanserad bild av lidande än vad som annars hade varit fallet. 

 Fallet Baby Doe har valts ut eftersom fallet berör ett barn med Downs syndrom. 

Frågan om lidande är aktuell eftersom den på olika sätt dyker upp när det gäller etiska frågor om 

barn och vuxna med utvecklingsstörning. Chrisse Rogers förklarar att det ofta förekommer en 

uttalad eller outtalad tanke att utvecklingsstörda barn ”skulle haft det bättre om de var döda”.27 

Detta indikerar att det finns något med ett utvecklingsstört barns liv som gör att döden vore att 

föredra. Min hypotes är att detta är kopplat till en uppfattning om lidande men inte bara barnets 

lidande utan att det också finns föreställningar om hur barn med födelsedefekter eller 

funktionsnedsättningar innebär ett lidande för andra.  

 Många av de källor jag använt hänvisar till USA, detta är relevant för den här studien 

på två sätt: För det första så prövades fallet Baby Doe av amerikansk domstol och för det andra så 

är USA ett västerländskt samhälle, precis som Sverige. De väsentliga skillnaderna mellan länderna 

består främst i att mycket mer på ämnet bioetik skrivits av amerikanska författare och att det 

amerikanska samhället har en annan relation till religion än det svenska samhället, i synnerhet 

kristendom. 

1.5 Teori och metod 

Bioetik är ännu ett förhållandevis ungt ämne. Med detta följer en utmaning att skriva om och 

tillämpa etik på ett sätt som lämpar sig för en sådan här studie. I följande avsnitt presenteras några 

                                                           
27 Chrissie Rogers, Intellectual Disability and Being Human – A care ethics model (Abingdon: Routledge, 2016), 3. 
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metoder som används genom studien för att åstadkomma en nyanserad helhetsbild av studiens 

ämne.  

 1.5.1 Teori 

Torbjörn Tännsjö anser att vårdetik28 är tillämpad etik, med detta menar han att det inom vården 

uppkommer specifika etiska problem som uppmanar till en etisk reflektion.29 En sådan etisk 

reflektion kan sedan genom praktisk tillämpning ge direktiv om vad som är ett riktigt sätt att 

handla.30 Den här studien kan således sägas falla under tillämpad etik. Därmed är också en viss 

förståelse för Tännsjös teori om tillämpad etik nödvändig, nedan följer ett försök bringa klarhet i 

denna teori. 

 1.5.1.1 Tillämpad etik 

Den praktiska aspekten av tillämpad etik sker enligt Tännsjö i flera steg; med utgångspunkt i 

moraliska principer följer en redovisning av relevanta fakta och därefter dras en praktisk slutsats. 

Detta är enligt Tännsjö till viss del problematiskt så till vida att det inte finns något enkelt svar på 

vilka moraliska principer som ska användas som utgångspunkt och beroende på vald princip kan 

slutsatsen variera.31 Tännsjö beskriver bioetikerns uppgift som att spekulera i vilka moraliska 

principer som är rimliga och sedan tillämpa några av de rimligaste för att framställa ett resultat 

trots möjligheten att det vid en noggrannare prövning av andra principer kan visa sig att andra 

moraliska principer är rimligare.32 Det är just detta jag ämnar göra i den här studien och den metod 

som jag anser vara rimligast för att testa dessa skilda moraliska principer är genom att använda ett 

fall33 för att på så sätt få en gemensam utgångspunkt och en naturlig grund för att jämföra de olika 

principerna. 

 Tännsjö poängterar att tillämpad etik innebär att vara beredd att revidera sin 

ståndpunkt och vara öppen för att andra principer än den föredragna kan ge ett bättre svar på frågan 

som ställts. Tillämpad etik kan därmed bidra till normativ etik på samma sätt som abstrakta 

                                                           
28 Tännsjös begrepp motsvarar det som i den här uppsatsen kallas bioetik. 
29 Torbjörn Tännsjö, Vårdetik (Stockholm: Thales, 2008), 14. 
30 Ibid. 
31 Tännsjö, 25–27. 
32 Tännsjö, 29. 
33 Internationellt kallat för ett case, jag väljer dock att genomgående använda det svenska ordet fall.  
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tankeexempel.34 Med grund i detta påstående så ger jag mig alltså i kast med att tillämpa etik, väl 

medveten om att det finns många saker, som subjektivitet i olika former att ge akt på, därmed är 

jag också beredd att ge Tännsjö rätt, så till vida att vårdetik som tillämpad etik är en fruktbar, 

spännande, och svår uppgift.35  

 1.5.2 Filosofisk argumentationsanalys 

Jag har valt att använda filosofisk argumentationsanalys som ett verktyg för att närma mig de 

bioetiker som valts ut i föreliggande studie. Denna studie täcker in flera bioetikers argument. Detta 

görs med hjälp av ett fall som inträffade i USA, 1982. Filosofisk argumentationsanalys är 

användbar på så vis att den ger ett ramverk för att tolka och analysera de olika bioetikernas 

argument. Eftersom det i studien finns många olika komponenter så uppstår dock vissa svårigheter 

med att tillämpa filosofisk argumentationsanalys. Jag kommer i följande avsnitt redogöra för när 

och hur sådana svårigheter uppstår och på vilket sätt jag ämnar förhålla mig till dem. Till den 

filosofiska argumentationsanalysens fördel talar att den bidrar med användbara begrepp för att 

genomföra en kritisk analys av det egna arbetet, dessa begrepp beskrivs närmare nedan. 

Filosofisk argumentationsanalys sker i flera steg, det första steget är att identifiera 

argumenten.36 Sven Ove Hansson poängterar vikten av att lägga fram argumenten från sin starkaste 

sida även om de tillhör en meningsmotståndare då detta ger en rättvisare och trovärdigare bild av 

argumentet och bidrar till arbetets legitimitet.37 Nästa steg i processen är att precisera argumenten. 

Hansson föreslår att detta görs genom till exempel en syllogism-uppställning.38 Syllogism är en 

uppställning av en logisk slutledning, vanligtvis innebär detta att två premisser ställs upp och av 

dessa dras en slutsats som logiskt följer på premisserna. En syllogism kan liknas vid en trappa där 

varje trappsteg redovisas och det översta steget utgör slutsatsen. En risk med att göra syllogism-

uppställningar och liknande i en studie som denna är att eftersom många argument ska läggas fram 

och diskuteras så finns risken att uppställningarna tar över texten och förvillar läsaren. För att 

undvika detta har jag beslutat mig för att presentera argumenten i löptext och relaterade till ett 

särskilt fall, nämligen fallet Baby Doe. Den filosofiska argumentationsanalysen är likafullt viktig 

                                                           
34 Tännsjö, 15 och 35. 
35 Tännsjö, 35. 
36 Sven Ove Hansson, Verktygslära för filosofer (Stockholm: Thales, 2010), 79. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 



 

11 
 

i processen då den underlättar då det gäller att säkerställa att bioetikernas argument behandlas 

noggrant och så rättvist som möjligt, att istället enbart fokusera på ett fall utan att först använda 

argumentationsanalys skulle innebära en risk att argumenten skulle behandlas godtyckligt. Det 

skulle också innebära en ökad risk av så kallad psychologist’s fallacy som innebär att forskaren 

gör antaganden om argumenten baserat på sina egna upplevelser eller åsikter.39 

 Efter preciseringen sker sedan komplettering av argumenten, det vill säga när de 

presenterats i korthet så kompletteras de för att synliggöra fler nyanser.40 Syftet med detta är att 

göra argumenten fullständiga, det förekommer att det är oklart vilka kompletteringar som ska 

göras, och forskaren kan då behöva skapa fler alternativa syllogismer.41 I det här fallet så har jag 

alltså valt att jobba med ett specifikt fall och kommer därför att göra kompletteringar som är 

nödvändiga för att skapa en nyanserad bild av hur argumentet förhåller sig till fallet. När 

argumenten har identifierats är nästa steg att testa deras hållbarhet, detta kan göras genom att ställa 

fyra frågor: 

- Är slutsatsen missriktad? 

- Förekommer betydelseförskjutningar? 

- Följer argumentet ett giltigt schema? 

- Är någon av premisserna otillbörliga? 

Den första frågan behandlar huruvida slutsatsen faktiskt hänger samman med resten av argumentet 

och att slutsatsen är relevant.42 En bidragande faktor till missriktade slutsatser är the strawman 

fallacy.43 Detta innebär att forskaren skapar en fiktiv meningsmotståndare för att bevisa att denne 

har fel, detta leder till en subjektiv och missriktad slutsats.44 För att undvika the strawman fallacy 

använder jag mig alltså av ett preexisterande rättsfall och har därmed inte möjlighet att påverka 

några av detaljerna kring det exempel som används. Detta utesluter dock inte att jag kan göra 

                                                           
39 William James, The Principles of Psychology https://archive.org/details/theprinciplesofp01jameuoft, (accessed feb 21, 2017), 

196. 
40 Hansson, 80. 
41 Ibid. 
42 Hansson, 81. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
 

https://archive.org/details/theprinciplesofp01jameuoft
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subjektiva bedömningar kring hur jag presenterar fallet, för att lösa detta krävs en medvetenhet 

kring hur en forskare tillämpar casemetodik på ett medvetet sätt, detta återkommer jag till i 

avsnittet nedan om casemetodik och dess utmaningar. 

Betydelseförskjutningar kan förekomma i argument och ha komplicerade konsekvenser, det är 

därför en del av argumentationsanalysen att undersöka huruvida sådana förekommer.45 Jag 

återkommer till denna och liknande frågor om betydelseförskjutning längre fram då jag fokuserar 

på hur lidande kan förstås. 

 Enligt Hansson är huruvida argumentet följer ett giltigt argumentationsschema en 

avgörande fråga.46 Ett giltigt argumentationsschema innebär generell giltighet, ett exempel på ett 

sådant schema är: Alla X är Y. Alla Z är X, Alltså; Z är Y.47 Ett argument som kan placeras in i 

detta schema är giltigt.48 Detta leder oss vidare till den sista frågan som bör ställas i en filosofisk 

argumentationsanalys, nämligen om premisserna är tillbörliga. En slutsats kan fallera även om 

premisserna är sanna beroende på om argumentationsschemat är giltigt, men en argumentation kan 

också fallera om premisserna inte är sanna eller relevanta.49 En undersökning av premisserna som 

den Hansson föreslår anser jag är nödvändigt när det gäller att analysera etiska argument. De olika 

bioetikers argument som presenteras i föreliggande studie, bygger på olika premisser, att inte 

uppmärksamma premisserna skulle därmed innebära att bortse från delar av argumenten.  

Tännsjö pekar på ett problem med att använda filosofisk argumentationsanalys, 

nämligen att det inom etiken finns vitt skilda åsikter om vilka premisser som är tillbörliga, det är 

därför mycket svårt att tillämpa en logisk resonemangskedja (syllogism) på etiska argument då 

många av faktorerna i hög grad kan variera.50 Trots denna svårighet är det dock långt ifrån omöjligt 

att tillämpa etik. Tännsjö pekar på att det finns en risk att filosofiska metoder som filosofisk 

argumentationsanalys på vissa sätt inskränker den tillämpade etiken och dess komplexitet. 

Lösningen som jag ser det är att kombinera olika metoder. Det analysredskap som filosofisk 

argumentationsanalys bidrar med kan som jag har visat bidra till en självkritisk och självreglerande 

                                                           
45 Hansson, 82. 
46 Hansson, 83. 
47 Ibid. 
48 Hansson, 84. 
49 Hansson, 85. 
50 Tännsjö, 31. 
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hållning hos forskaren. Filosofisk argumentationsanalys bidrar med ett sätt att presentera argument 

men för att nyansera dessa behövs andra metoder. Av den anledningen jag kommer nu presentera 

casemetodik som en användbar metod för att tillämpa etik. 

 1.5.3 Casemetodik 

Med casemetodik menas en lärandeteknik där studenter lär sig från att identifiera och lösa problem 

i en specifik situation. Case kommer från det latinska ordet casus och kan bäst förstås som en 

händelse. Med detta i åtanke så innebär en case-studie alltså, studiet av en händelse för att lära sig 

någonting.51 Nils Randrup noterar att hur casemetodik används varierar inom olika 

studiediscipliner. Han beskriver att två traditioner framför andra existerar inom casemetodik, 

klassisk case studie och explorativ case studie.52 

 Fallet Baby Doe lämpar sig bättre för en explorativ case studie eftersom min studie 

inte har som mål att framhålla ett beslut över ett annat utan snarare föra en diskussion kring olika 

alternativ. Jag skulle därför säga att även om fallet är en verklig händelse (vilket är en förutsättning 

i den klassiska casestudien) så lutar studien i sig mot den explorativa traditionen där jag med hjälp 

av teoretiska argument belyser olika etiska resonemang och tillämpar detta på det aktuella fallet. 

 Lars Bengtsson beskriver en femstegs-modell för att jobba med fall. De fem stegen 

i modellen presenteras här tillsammans med en beskrivning av hur de relaterar till min studie:53  

1. Bekanta sig med och förstå situationen, för mig innebär detta att presentera fallet med hänsyn 

till viktiga etiska aspekter som lidande. 

2. Identifiera problem och ställa diagnos, i kapitel 3 kommer jag identifiera de etiska problem som 

jag anser framträder i fallet.  

3. Generera handlingsalternativ, detta sker främst i kapitel 3 där de olika etikernas argument 

presenteras och i kapitel 4 där de diskuteras.  

                                                           
51 Nils Randrup, The Case Method: Road map for How Best to Study, Analyze and Present Cases (Rodovre: International 

Management Press, 2007), 5. 
52 Randrup, 8. 
53 Lars Bengtsson, Att arbeta med case (Malmö: Liber Ekonomi, 1999), 24-26. 



 

14 
 

4. Analysera och välja handlingsalternativ. Min intention är att titta särskilt på hur 

handlingsalternativen syntetiserar med varandra, denna analys och dess slutsatser presenteras i 

kapitel 4.  

5. Redovisa fallet. Just denna punkt är svårare att tillämpa i min studie då poängen är att synliggöra 

olika synsätt och lösningar hellre än att besluta vilken lösning som är den bästa eller ens bättre än 

de andra.  

Loretta Kopelman riktar kritik mot casemetodik och menar att frågan om subjektivitet inte 

behandlas på ett tillfredställande sätt i många fall där casemetodik förespråkas.54 Forskarens 

förutfattade meningar och subjektiva åsikter påverkar hur fallet beskrivs.55 Kopelmans 

huvudargument är att även om flera olika människor med olika subjektiva åsikter kan resonera sig 

fram till samma slutsats genom att jämföra fall så ignoreras ofta det faktum att det redan i själva 

beskrivningen av fallen i fråga görs värderingar om vilken information som ska presenteras och 

vad som är mest väsentligt.56 Kopelmans kritik mot casemetodik anknyter till ett återkommande 

problem, då olika etiker förespråkar olika principer och olika influenser vävs samma i det snabbt 

växande fältet av bioetik, hur undviker en forskare att falla offer för sin egen subjektivitet? Ett 

tydligt exempel på detta är frågan om hur ett fall presenteras, vilken information presenteras, vilken 

väljs bort? För att försöka kringgå denna tydliga risk för subjektivitet har jag valt mellan flera olika 

källor för att presentera det fall jag använder och harmoniserat tre olika beskrivningar av fallet. 

De åtgärder jag beskriver ovan eliminerar dock inte risken för subjektivitet men 

medvetenhet om riskfaktorer kan underlätta analysen. Sådana riskfaktorer är min egen 

livsåskådning (kristen) och det faktum att uppsatsen som sådan är situerad inom fältet teologi. 

 Trots Kopelmans kritik gällande subjektivitet så anser jag att casemetodik i det här 

fallet är ett bra tillvägagångsätt. Tännsjö menar att det är nödvändigt att tillämpa etik genom att 

till exempel jämföra moraliska principer.57 Jag anser att casemetodik är ett lämpligt sätt att göra 

just detta. Även Bengtsson poängterar att casemetodik bidrar med tillämpningskunskaper eftersom 

den som arbetar med fall måste träna analystekniker så väl som att bedöma vilka analystekniker 

                                                           
54 Loretta Kopelman “Case method and casuistry: The problem of bias” Theoretical Medicine, 15 (21), (1994) 22. 
55 “bias” är det uttryck som Kopelman använder, subjektivitet är det svenska uttryck som jag anser kommer närmast i betydelsen. 
56 Kopelman, 25–27. 
57 Tännsjö, 29. 
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som är lämpliga att använda.58 Jag menar även att det ändå går att undkomma vissa problem med 

subjektivitet i och med att samma fall, med samma relevanta fakta användas för att belysa de olika 

moraliska principerna.59 Kopelman och Tännsjö utgör inte motpoler till varandra, tvärtom ser de 

båda problem med subjektivitet inom bioetik. Tännsjös poäng är dock att det trots detta går att föra 

meningsfulla resonemang och att det faktiskt är möjligt att utröna vad som är rätt och fel.  

1.6 Angränsande forskning 

Jag har valt att studera lidande med hjälp av ett existerande rättsfall som berör ett barn med Downs 

syndrom. När det gäller individer med utvecklingsstörning har på senare tid nya frågor blivit 

aktuella. Den här studien, berör men går inte på djupet av vissa av dessa frågor som 

fosterdiagnostik och selektiv abort. Frågan om abort är mycket omdiskuterad inom det bioetiska 

fältet och ofta lyfts frågan när ett foster blir ett barn. I nästa kapitel Lidande ur ett teoretiskt 

perspektiv, argumenterar jag för att denna fråga aktualiserar vissa frågor som även relaterar till 

fallet Baby Doe, eftersom barnet i rättsfallet enligt vissa argument skiljer sig från andra barn ur en 

etisk synpunkt.  

 Den debatt som förs kring abortfrågan menar jag dock misslyckas att belysa frågan 

om lidande på ett tillfredsställande sätt. Gilbert Meilaender är ett av flera exempel på en bioetiker 

som trots att han flitigt diskuterar reproduktiv frihet och abort ur ett kristet perspektiv, inte 

problematiserar lidande.60 Meilaender är representativ för det jag menar är en tendens att inom 

bioetik fokusera på vuxna individers rättigheter och vilka friheter vuxna utan funktionsnedsättning 

bör ha. Ofta saknas till stor del eller helt perspektivet av marginaliserade grupper som barn och 

utvecklingsstörda. I och med fallet Baby Doe så tillförs spädbarnet med utvecklingsstörnings 

perspektiv till den etiska diskussionen. Detta kommer förhoppningsvis leda till en mer nyanserad 

bild av lidande som tar hänsyn till fler faktorer än vad som gjorts i tidigare forskning. Torbjörn 

Tännsjö är en svensk bioetiker som arbetar utifrån ett utilitaristiskt perspektiv på vårdetik i en 

svensk kontext. 61 Hos både Tännsjö och Meilaender och många flera bioetiker finns etiska 

resonemang som går att tillämpa på fallet Baby Doe och som direkt eller indirekt berör lidande. 

Det som saknas är den etiska reflektionen över vilka konsekvenser dessa olika syner på lidande 

                                                           
58 Bengtsson, 20. 
59 Tännsjö, 25. 
60 Gilbert Meilaender, Body, Soul and Bioethics (Notre Dame: University of Notre Dame, 1995), 70 och 107 ff. 
61 Tännsjö, 58. 
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får. Fallet Baby Doe lämpar sig väl för att angripa frågan eftersom det, i och med att det finns flera 

inblandande parter finns flera olika perspektiv att ta i beräkning.  

För att åstadkomma detta behövs en jämförelse av olika perspektiv, detta i sig är ett vanligt 

förfarande i etiska diskussioner, det som skiljer sig är att målet inte är att nedgöra vissa teorier för 

att höja andra.  

1.7 Disposition 

I uppsatsens första kapitel Inledning, går jag igenom syfte, problemformulering och frågor. 

Därefter ges en genomgång av de metoder som tillämpas i uppsatsen samt val av material. De 

bioetiker som valts ut för att undersöka hur lidande definieras och förstås presenteras i korthet. 

Syftet med det första kapitlet är att ge läsaren den kunskap som behövs för att kunna fördjupa sig 

i de frågor som uppsatsen berör i följande kapitel. 

 Kapitel 2 Lidande ur ett teoretiskt perspektiv, går närmare in i begreppet lidande. 

Målet är att i kapitlet ge svar på frågan om hur lidande kan förstås och varför detta är en fråga med 

både komplexitet och djup. Kapitel 2 har en mer teoretisk inriktning än kapitel 3 och ämnar 

klargöra olika förståelser och syner på lidande.  

 Kapitel 3 Lidande ur ett praktiskt perspektiv, leder läsaren till det fall som är placerat 

som uppsatsen fokuspunkt, nämligen Baby Doe. Detta kapitel har en mer praktisk inriktning och 

relaterar de presenterade bioetikernas argument till fallet Baby Doe. Fallet fungerar som en fast 

punkt mot vilken de olika bioetikernas resonemang kan jämföras. 

 Kapitel 4 Diskussion och slutsatser, binder samma de två föregående kapitlen i en 

diskussion där jag besvarar uppsatsens arbetsfrågor. I diskussionen bemöts uppsatsens 

problemformulering och de slutsatser jag kommit fram till. Avslutningsvis sammanfattas 

uppsatsens i sin helhet och de slutsatser jag dragit av studien i Sammanfattning. 
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2. LIDANDE UR ETT TEORETISKT PERSPEKTIV 

Innan jag så småningom går vidare till att tillämpa olika bioetikers ståndpunkter på fallet Baby 

Doe så måste det i enlighet med filosofisk argumentationsanalys redas ut på vilka premisser dessa 

ståndpunkter står. I huvudsak innebär detta att sträva efter att förstå hur de olika bioetikerna ser på 

lidande. 

2.1 Bidragande faktorer 

Fallet Baby Doe som diskuteras i den här studien berör ett fall av spädbarnsdöd och det som av 

många skulle räknas som spädbarnsdödande. Bioetik påverkar så väl som påverkas av, samhället 

i stort. Bioetik har växt fram som en nödvändighet i takt med att till exempel vården avancerat och 

ny teknologi utvecklats som öppnat för nya möjligheter att utöva medicin. Av detta följer att det 

är nödvändigt att hela tiden relatera bioetiken till det övriga samhället. Jag kommer därför att lyfta 

tre faktorer som jag menar angränsar och anknyter till de frågor som aktualiseras i denna uppsats. 

Dessa faktorer återkommer jag till i kapitel 4. 

 2.1.1 Människa, person och individ  

Tristram Engelhardt menar att i en så kallad generell sekulär moral så är personer, och inte 

människor att betrakta som speciella.62 En person i den här förståelsen är en moraliskt kompetent 

människa. En person har en moralisk särställning som inte delas av foster, eller ens unga barn.63 

Personer kan förstå och göra etiska bedömningar samt göra överenskommelser med andra 

personer.64 Av detta följer att spädbarn, gravt utvecklingsstörda och dementa är människor, men 

inte personer. Det är möjligt att inom en generell sekulär moral resonera så att vissa människor 

kan skyddas och ges rättigheter utifrån att de är potentiella personer, ett sådant resonemang 

skyddar förvisso till viss del foster, men ger inga särskilda rättigheter till gravt utvecklingsstörda 

eller dementa människor. 65 Resonemang som dessa indikerar att det finns underliggande 

inställningar inom såväl etik som samhälle som gör gällande att det finns skillnader mellan 

individer med utvecklingsstörning och individer utan utvecklingsstörning. Sådana skillnader, 

föreställda eller faktiska påverkar direkt eller indirekt etik såväl som bioetik. Den här uppsatsen 

                                                           
62 Engelhardt, 135. 
63 Ibid. 
64 Engelhardt, 136. 
65 Engelhardt, 146. 
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igenom använder jag begreppet individ istället för person eller människa i möjligaste mån, detta 

för att undvika att förutsätta kognitiva egenskaper hos individen. Genom att använda begreppet 

individ vill jag också undvika den värdering som beskrivs ovan, det vill säga att mäta människors 

etiska värde utifrån deras kognitiva egenskaper. När begreppet människa används är det för att 

bioetikern i fråga, använder begreppet och för att jag i det fallet gjort tolkningen att det i den 

aktuella situationen med människa åsyftas en medlem av den mänskliga rasen. 

2.1.2 Barn med funktionsnedsättning/födelsedefekter 

I sitt verk Politiken beskriver Aristoteles hur han tänker sig ett gott samhälle, bland annat gällande 

begränsning av populationen.66 När det kommer till barn som han kallar vanskapta skriver han:  

I frågan om att sätta ut nyfödda barn eller låta dem leva bör det vara lag på att man inte skall föda upp något vanskapt spädbarn, 

men sedvanan bjuder att inga barn skall sätta ut på grund av för många födslar. Man bör dock begränsa antalet födslar, och 

om några avlar barn mot dessa regler bör man ta abort innan barnet får förnimmelse och liv, ty ’rätt’ eller ’fel’ avgörs av 

förnimmelse och liv.67 

I ovanstående citat skiljer Aristoteles tydligt på barn som han ser som vanskapta och barn som på 

grund av överbefolkning bör aborteras. Spädbarnsdödande, det som Aristoteles kallar ”sätta ut”68, 

det vill säga att ett barn utsätts för elementen, lämnas utomhus för att dö har förekommit i olika 

kulturer genom tiderna. Även om detta fördömts och förbjudits i de flesta samhällen i modern tid 

så menar jag att dessa tankar och argument på vissa håll överlevt och smält samman med 

abortfrågan, framförallt då det gäller selektiv abort. Aristoteles skrifter har haft stort inflytande 

över till exempel fältet filosofi. 

 När det gäller barn som föds med funktionsnedsättning eller födelsedefekter 

beskriver Engelhardt hur det resonemang som underbyggde lagar och riktlinjer gällande barn med 

födelsedefekter i USA under en tid gick ut på att beräkna livskvalité och potentiell framgång. Detta 

innebar att undantag gällande vård av nyfödda var aktuella när den beräknande utkomstens kvalité 

var låg (små möjligheter att lyckas med behandling, låg beräknad livskvalité för barnet, kort 

beräknad livslängd hos barnet) och de beräknande kostnaderna var höga. Ju svårare det är att utföra 

                                                           
66 Aristoteles, Politiken, (Surte: Paul Åströms förlag, 1993) 495. 
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68 Ibid. 
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den plikt som följer av en princip som välgörenhet, desto svagare blir principen. 69 Engelhardt 

presenterar statistik som visar att 1973 så var 43 av 299 fall av spädbarnsdöd i USA, kopplade till 

beslutet att neka vård, av dessa hade 15 barn födelsedefekter.70 Detta etiska förhållningssätt 

utmanades då Baby Doe föddes 1982. Omständigheterna kring detta fall ledde till nya regler kring 

behandlingen av barn med födelsedefekter. Den mest påtagliga förändringen innebar att nekande 

av vård räknades som diskriminering och vanvård och var bara acceptabelt om vård enbart skulle 

innebära en förlängning av en oundviklig död.71 

2007 rekommenderade American College Obstetricians and Gynecologists att alla 

amerikanska gravida kvinnor oavsett ålder bör genomföra en screening för att undersöka om fostret 

har Downs syndrom.72 I vårdguiden beskriver Stockholms läns landsting hur tester för att upptäcka 

så kallade avvikelser (särskild fosterdiagnostik) erbjuds till kvinnor över 35 för att fastställa risken 

för att fostret har Downs syndrom.73 Informationsbladet bär underrubriken ”Most children are born 

healthy”74 och i publikationen informeras om risken för att barn föds med Downs syndrom 

beroende på kvinnans ålder samt påpekar att en screening inte garanterar att barnet 

föds ”healthy”75. Detta visar på en normalisering av att betrakta vissa människor som avvikande 

och ibland även icke-önskvärda. 

2.1.3 Abort 

Abort är en fråga som diskuterats ofta och länge och även i nutid är frågan komplicerad och väl 

debatterad. Även om de kristna skrifterna inte uttryckligen nämner abort så lyfts frågan i Didache, 

där den som dödar ett foster kallas för destoroyers of the works of God.76 Två frågor tycks lyftas 

om och om igen i abortdebatten, den första, huruvida abort kan liknas med mord, och den andra, 

                                                           
69 Engelhardt, 264. 
70 Ibid. 
71 Engelhardt, 266. 
72 Heather Keith och Kenneth D. Keith (red), Intellectual Disability, – Ethics, Dehumanization, and a New Moral Community 

(Wiley, 2013. ProQuest Ebook Central, created from umeaub-ebooks on 2017-02-24 06:00:22)  
73 Vårdguiden, Stockholms läns landsting, 

http://www.1177.se/Dokument/Stockholms%20l%C3%A4n/Andra%20sprak/Engelska/Fosterdiagnostik_Engelska.pdf (accessed 

feb 24 2017) 
74 De flesta barnen föds friska/hälsosamma (min övers.) Vårdguiden, Stockholms läns landsting, första sidan. 
75 Friska/hälsosamma (min övers.) 
76 Jonsen, 286. 
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vems intresse, kvinnan eller barnets som ska premieras.77 Det är just den andra frågan som gör att 

abortdebatten behöver nämnas i en diskussion om spädbarnsdödande. Trots att abortfrågan i sig 

skiljer sig från frågan om spädbarnsdödande på många fundamentala punkter så angränsar den till 

ämnet med vissa gemensamma faktorer, frågan om vems intresse som är viktigast samt frågan om 

vem som är en person och vilka rättigheter den eventuella personen har. I USA utmanades synen 

på abort i ett välkänt rättsfall 1973 Roe vs Wade. I rättsfallet slogs fast att en kvinna i samråd med 

sin läkare har rätt till abort under den första trimestern.78 Rättens beslut väckte starka reaktioner 

bland annat hos katolska och evangelikala protestantiska medborgare.79 

2.2 Hauerwas om lidande 

Hauerwas inställning till lidande grundar sig på hur kristna enligt honom bör förhålla sig till livet. 

Lidande är enligt Hauerwas inte nödvändigtvis ett val som vi bör göra, men det är en del av vårt 

liv. Kristna har genom Kristus lidande på korset en unik förståelse för hur lidande är en del av att 

leva. Med detta följer att korset och den kristna inställningen till lidande inte handlar om att i första 

hand glorifiera lidande utan snarare förstå lidande i dess kontext.80 En bieffekt till att samhället 

accepterat lidande som poänglöst är att medicin och vård får en ökad makt över våra liv.81 Detta 

yttrar sig till exempel genom att vi blir beroende av vården för att till exempel få tillgång till 

medicin m.m. Hauerwas menar att det är del av att vara människa att tillåta lidande, det innebär 

också vårt eget lidande.82 Den stora utmaningen är att klara av att vara närvarande i lidande, 

Hauerwas beskriver att vi som individer har svårt att klara av att vara närvarande i lidande en 

längre stund.83 Det moderna samhället förespråkar en syn på lidande där lidande ska elimineras 

om möjligt, Hauerwas förespråkar en skiftning i fokus med större fokus på att vårda än att bota. 84  

 Enligt Hauerwas är det förmågan att närvara som är kristnas huvuduppdrag när det 

kommer till lidande. Hauerwas poängterar att lidande visserligen ska undvikas om möjligt men att 

                                                           
77 Jonsen, 287. 
78 Graviditetens första 12 veckor, min anm. 
79 Jonsen, 294. 
80 Stanley Hauerwas, Suffering presence: theological reflections on medicine, the mentally handicapped and the Church (Clark 

Edinburgh: T.&T, 1988), 32. 
81 Hauerwas, Suffering, 33. 
82 Hauerwas, Suffering, 25. 
83 Hauerwas, Suffering, 77. 
84 Hauerwas, Suffering, 79 och 172. 
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det inte i sig är något negativt, det kan också bidra till våra liv med att vi lär oss att visa sympati 

och inser gränserna för vår sympati på ett annat sätt.85 För att leva goda liv enligt Hauerwas så 

måste vi förhålla oss till lidande. Individens mål bör vara att leva ett gott liv eftersom det är Guds 

vilja, detta kan innebära att ibland tolerera lidande.86 Detta illustrerar Hauerwas med att beskriva 

att det är en tydlig skillnad med att förlänga en individs liv in absurdum och förvägra denna individ 

en god död eller att låta en individ dö en god död, om än smärtsam som en del av sitt goda liv. Ett 

liv bör varken förlängas längre än att individen hunnit leva sitt goda liv eller förkortas innan detta 

är uppnått. Lidande är inte ett argument för att förkorta eller förlänga någons liv.87 

2.3 Singer om lidande 

Singer förespråkar en princip om lika hänsyn till intressen. Detta innebär att om X och Y berörs 

av en handling på ett sätt som innebär att X skulle förlora mer än vad Y vinner så är det bättre att 

inte utföra handlingen. Potentiella vinster kan till exempel vara livskvalité, bra liv, och liv i sig 

själv. Smärta är ett exempel på eventuella förluster.88 Som exempel på hur principen tar sig uttryck 

använder Singer nazisters handlande under andra världskriget: 

 Därmed visar principen om lika hänsyn till intressen omedelbart varför de mest uppenbara formerna 

 av rasism, som nazisternas, är fel: nazisterna baserade sin politik enbart på vad som vore bra för den 

 ariska rasen, och brydde sig inte om judars, romers, och slavers lidanden.89 

Singer använder här lidande som ett exempel på en förlust. Lidande är därmed något negativt, som 

smärta, till skillnad från vinster som är något positivt. Att tänka etiskt innebär enligt Singer att ta 

hänsyn till andras preferenser och inte bara sina egna. Ett sådant etiskt resonemang talar för ett 

handlingssätt som har bäst konsekvenser för alla berörda.90 Samtidigt menar Singer att skillnaden 

mellan en preferensutilitarist och en hedonistisk utilitarist, som fokuserar på maximerande av lycka 

och minimerande av lidande, är att en preferensutilitarist i vissa fall kan se lidande som en del av 

att få sina önskningar uppfyllda.91 
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En allmän grundpreferens som det flesta människor kan sägas ha är undvika lidande i form av till 

exempel smärta. Om en varelse lider finns det enligt Singer inget moraliskt rättfärdigande för att 

vägra ta hänsyn till dess lidande. Oavsett varelsens natur så bör dess lidande räknas lika mycket 

som någon annan varelse, detta i enlighet med vad Singer kallar jämlikhetsprincipen.92 Av detta 

resonemang följer att om en varelse inte förmår lida eller uppleva glädje eller lycka så finns inget 

att ta hänsyn till. Lidande används av Singer ofta synonymt med smärta.93  

2.4 Beauchamp och Childress om lidande 

För att förstå och tolka vad som är en riktig handling behövs koherens mellan olika teorier. 

Beauchamp och Childress kallar målet för denna process för reflektivt ekvilibrium. Grunden i ett 

reflektivt ekvilibrium är att ha en övervägd bedömning, en sådan bedömning kan till exempel vara 

grundad i någon av de fyra principerna. Den princip som tydligast behandlar lidande är principen 

om att inte göra skada. Centralt i denna princip är begreppet skada. Skada enligt Beauchamp och 

Childress är att förvrida, övermanna eller förminska en annan parts intressen, en skadlig handling 

är dock inte alltid fel.94 Beauchamp och Childress beskriver denna princip som en prima facie 

princip det vill säga en princip som i regel gäller men som kan vara underordnad andra principer, 

till exempel behöver en skadlig handling inte vara skadlig så länge den försvaras och rättfärdigats 

av till exempel omständigheterna.95 

Beauchamp och Childress väljer att koncentrera sig på fysisk skada som de beskriver 

som smärta, funktionsnedsättning, lidande och död. De beskriver vidare att denna princip 

specificeras av reglerna: 

1. Döda inte. 

2. Orsaka inte smärta eller lidande. 

3. Gör inte (någon) oförmögen att handla. 

4. Orsaka inte kränkning. 
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5. Beröva inte andra det goda i livet.96 

Beauchamp och Childress påpekar att både principen om att inte göra skada och ovanstående regler 

inte är absoluta.97 Detta skulle kunna vara ett argument till att inte använda dessa regler som grund 

för övervägda bedömningar men jag menar att de ändå fungerar som rimliga utgångspunkter då de 

vid första anblicken tycks vara etiskt acceptabla. Jag kommer därmed att återkomma till dem i 

nästa kapitel. 

2.5 Jonsen och Toulmin om lidande 

Jonsen och Toulmin fokuserar på en praktisk tillämpning och problemlösning kopplad till etik 

(kasuistik). Där av följer att deras inställning till lidande inte är lika tydlig som de andra bioetikerna 

som har presenterats. Lidande förekommer dock implicit i de fall som de behandlar. Vid en 

närmare analys av paradigmet ”barnmisshandel är fel”, ställer de frågan hur räddandet av liv ska 

balanseras mot att visa barmhärtighet/nåd.98 Trots att barnmisshandel är moraliskt fel så är det 

problematiskt att tala om barnmisshandel då det till exempel gäller att avstå från livsuppehållande 

åtgärder när det kommer till mycket prematura barn. I sådana fall tvingas läkaren göra en 

avvägning mellan sitt uppdrag att rädda liv och att visa barmhärtighet. Ett annat paradigm 

än ”barnmisshandel är fel” nämligen att jämföra ett barn med en obotligt sjuk patient kan då vara 

relevant. I det fallet menar Jonsen och Toulmin att det kan vara försvarbart att bespara den obotligt 

sjuka patienten ytterligare lidande.99 Implicit förstås lidande som något negativt och att bespara 

någon lidande kan förstås som en handling av barmhärtighet. Detta förstärks av att Jonsen och 

Toulmin beskriver att skillnaden mellan obotligt sjuka patienter och prematura spädbarn i vissa 

fall är att de prematura barnen inte har samma möjlighet att avsäga sig ”veckor av smärta och 

maktlöshet”.100 

2.6 Lidandets relation till lycka 

Aristoteles är en dygdetiker och hans resonemang återfinns hos till exempel Hauerwas. Centralt 

för Aristoteles förståelse av etik är konceptet det goda. Det goda är inte ett entydigt begrepp utan 
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det finns enligt Aristoteles många sätt att förstå det goda. Det kan beteckna gud och förnuftet så 

väl som ange kvalitén hos olika förtjänster. När det gäller kvantitet kan det goda tolkas som det 

måttliga och inom relationer som det nyttiga m.m.101 Det goda är alltså inte ett enkelt definierat 

eller okomplicerat begrepp. Aristoteles ser lycka som ett rimligt sätt att förstå det goda på eftersom 

lycka tycks vara något som vi strävar efter för dess egen skull. Lycka hör samman med frihet på 

så vis att lycka gör ens liv fritt från brister och eftersträvansvärt. 102 Det lycka är, är enligt 

Aristoteles att vara i besittning av tankar och leva ett verksamt liv. Det typiska för en god individ 

enligt Aristoteles är att hon fullgör sin uppgift väl och riktigt. Detta gäller under ett helt liv, ingen 

kan vara varken salig eller lycklig under enbart en kort tid. Det är istället det mest aktiva 

individerna som med rätta vinner det goda och fina i livet. Att identifiera vad lycka är görs därför 

genom att identifiera den mest värdefulla verksamheten. 103 Varken djur eller barn kan enligt denna 

definition av lycka vara lyckliga eftersom de inte har en del av den typ av verksamhet som 

Aristoteles beskriver.104 

 Utifrån detta så går det att tolka lidande som det som följer av att vara mindre lycklig. 

Aristoteles beskriver ett en man som har ett hemskt utseende, låg börd och är barnlös inte är särskilt 

lycklig och han vore än mindre lycklig om han hade vanartade barn eller om hans vänner och 

välartade barn ryckts bort av döden. Saligheten fördunklas genom avsaknaden av vissa ting, såsom 

god börd, välartade barn och skönhet.105 Förutsatt att en tolkning av lidande är att lidandet är 

lyckans motsats så tolkar jag Aristoteles som att lidande kan förstås som sådant som gör en individ 

mindre lycklig. 

 

                                                           
101 Aristoteles, Den nikomachiska etiken (Göteborg: Daidalos), 27. 
102 Aristoteles, Den nikomachiska, 31. 
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3. LIDANDE UR ETT PRAKTISKT PERSPEKTIV 

I följande kapitel tillämpas de valda bioetikernas argument på fallet Baby Doe. I fallet aktualiseras 

olika syner på lidande, dessa delas in i tre etiska aspekter: att döda, att leva och att lida.  

3.1 Baby Doe - Fallbeskrivning 

Baby Doe en juridisk pseudonym för ett barn som föds i Indiana, USA 1982. Barnet har 

trakeoesofageal fistel och esofagusatresi. Dessa två födelsedefekter påverkar barnets luft och 

matstrupe och innebär att barnet saknar koppling mellan matstrupe och magsäck. Barnet kan därför 

inte tillägna sig mat genom munnen. Barnet har också Downs syndrom. Defekterna på mat- och 

luftstrupe är möjliga att åtgärda med en operation. Familjens läkare menar att chanserna att 

operationen lyckas är höga och råder föräldrarna att samtycka till ingreppet. Ytterligare en 

barnläkare rekommenderar operationen.  

 Förlossningsläkaren som själv har ett barn med Downs syndrom råder föräldrarna att 

inte samtycka till operationen. Läkaren menar att bördan som Downs syndrom innebär talar emot 

operationen. Hen menar även att barnet troligtvis kommer att bli gravt utvecklingsstört och att 

barnet troligtvis även har hjärtproblem som skulle innebära flera operationer. Barnet, menar hen 

har därmed låga chanser att överleva. 

Föräldrarna väljer att inte ge sitt samtycke till operationen. Sjukhusledningen tar fallet till 

domstol för att skydda sjukhuset från eventuella juridiska konsekvenser.  Den lokala domstolen 

och senare delstatens högsta domstol bekräftar föräldrarnas rätt att besluta om operation för sitt 

barn.106  

Baby Doe svälter ihjäl efter sex dagar som en följd av den uteblivna operationen.107 Fadern 

uttalar sig senare och förklarar att han i egenskap av skolläkare har arbetat med barn med Downs 

syndrom och han och hans fru bestämt sig för att det var i Baby Doe och hela familjens bästa 

intresse att neka samtycke till operationen. Familjen har två andra barn sedan tidigare.108 
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3.2. Hauerwas 

Attityder och etiskt ansvar gällande lidande visar sig på ett särskilt sätt i attityder och praktiker 

som relaterar till individer med utvecklingsstörning. Genom att utgå från hur individer utan 

utvecklingsstörning förstår och interagerar med individer med utvecklingsstörning diskuterar och 

problematiserar Hauerwas olika etiska aspekter av lidande.109  

 3.2.1 Att dö 

I beskrivningen av fallet Baby Doe ovan beskriver fadern att deras beslut var i barnets bästa 

intresse så väl som i andra familjemedlemmars bästa intresse. Hauerwas problematiserar ett sådant 

antagande genom att ifrågasätta det mer generella antagandet att individer med utvecklingsstörning 

lider. Hauerwas menar att även om en utvecklingsstörning innebär andra utmaningar och 

svårigheter än för individer utan utvecklingsstörning så innebär det inte nödvändigtvis att individer 

med utvecklingsstörning lider av att ha en utvecklingsstörning.110 Snarare lider de kanske av 

otillräcklig vård eller skolgång. Detta är dock ett argument för att ändra miljön och omvärlden 

snarare än att hävda att individer med utvecklingsstörning lider av sin utvecklingsstörning. Att 

rättfärdiga till exempel spädbarnsdödande med idén att vissa individer skulle ha haft det bättre om 

de var döda, är enligt Hauerwas att eliminera den som lider istället för lidandet och försätter alla 

som lider i fara. Oavsett om de föds med en utvecklingsstörning eller inte så ingår det i alla 

individers liv att lida. Argumentet att vissa fall av spädbarnsdödande handlar om att bespara barnet 

lidande menar Hauerwas grundar sig i en föreställning om vad en annan individ som inte har en 

utvecklingsstörning skulle vilja och känna i barnets situation. Det är dock omöjligt för någon annan 

än barnet att veta hur mycket det lider på grund av sin funktionsnedsättning. Hauerwas menar inte 

att ett barn ska hållas vid liv enbart för livets skull, dock så bör inte ett beslut om att undanhålla 

vård grunda sig enbart i ett antagande om lidande. Argument om att låta barn dö eller neka dem 

vård för att bespara dem lidande handlar ofta om att det övriga samhället inte vill ändra sina egna 

livsvillkor för att göra livsvillkoren för de med funktionsnedsättningar bättre.111 
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 3.2.2 Att leva 

Hauerwas argumenterar alltså för att den generella uppfattningen om att individer med 

utvecklingsstörning lider av att sin utvecklingsstörning i bästa fall är komplicerad och i värsta fall 

direkt felaktig. Ändå menar Hauerwas att den vidmakthålls i samhället vilket bland annat beror på 

individens förmåga att känna sympati. Med sympati menas i det här fallet individens förmåga att 

föreställa sig hur andra känner, denna förmåga ger oss vad Hauerwas kallar kamrat-känsla eller 

medkänsla med andra.112 Det verkar som att individer upplever sin sorg som mindre tung om den 

delas med andra. Det finns också en känsla av tillfredställelse när vi som individer känner att vi 

kan sympatisera med andra individers sorg, men vi ser desto mer fram emot att dela deras 

glädjeämnen. Hauerwas menar att samhället vidhåller antagandet att individer med 

utvecklingsstörning lider av att ha en utvecklingsstörning på grund av gemene mans oförmåga att 

sympatisera med individer med utvecklingsstörning. Detta kommer sig av en rädsla att individer 

med utvecklingsstörning inte delar den fantasi som ligger till grund för vår sympati. På grund av 

antagandet att individer med utvecklingsstörning inte känner eller tar emot sympati på samma sätt 

som alla andra så kan inte individer som inte har en utvecklingsstörning föreställa hur dessa 

individer känner sig. Av detta följer en vilja att undvika deras närvaro för att inte behöva 

konfronteras med gränserna för sin egen sympati. Antagandet att individer med 

utvecklingsstörning hellre dör än lever med en utvecklingsstörning är således grundad på  individer 

som inte har en utvecklingsstörnings begränsade sympati. Antagandet görs på grund av att dessa 

individer tänker att det är så de skulle ha resonerat i individer med utvecklingsstörnings ställe. Det 

finns enligt Hauerwas varken grund för det antagandet och det är inte heller rätt att göra. Genom 

det antagandet berövas utvecklingsstörda individer möjligheten att leva med sina individuella 

lidanden. 113 

 3.2.3 Att lida 

Enligt Hauerwas är vår oförmåga att sympatisera med individer med utvecklingsstörning en aspekt 

av ett mer generellt problem; att förhålla sig till behov. Om det går så undviker de flesta att dela 

och exponera sina lidanden, bland annat för att undvika att behöva identifiera sig med andras 

lidanden. Som individer undviker vi helst att identifieras som lidande eftersom det innebär en risk 
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för att förlora andras kamrat-känsla. Lidandet i sin natur skapar nämligen en känsla av 

annorlundahet, lidandet inkräktar i våra liv och upplevs ofta som ett hot mot våra projekt och 

aspirationer.  Därmed finns en allmän ovilja att vara närvarande i andras lidande. Oviljan kommer 

av rädslan att avsaknaden av kontroll gör oss svaga.114  

 Hauerwas poäng är att detta sätt att tänka är missledande eftersom det leder oss till 

att lägga fokus på att göra något för att hjälpa, istället för att vara närvarande för den som lider. På 

grund av detta sätt att tänka finns det en allmän rädsla för den typ av lidande som vi inte kan göra 

något åt. Detta berör också individer med utvecklingsstörning, eftersom den typen av 

funktionsnedsättning är permanent. De visar på ett annat sätt sina behov öppet utan att skämmas 

för det. Hauerwas menar att det här i själva verket är tecknet på en särskild nåd, att kunna visa 

behov utan skam.115 

 Våra interaktioner med individer med utvecklingsstörning får två tydliga 

konsekvenser, för det första uppfattas de som annorlunda och därmed dömda till en ensamhet som 

de flesta individer fruktar, därför försöker individer som inte har en utvecklingsstörning att 

förhindra förekomsten av utvecklingsstörningar. Detta beror på den frustration som kommer av att 

det, för det andra, inte går att bota utvecklingsstörning. Hauerwas beskriver att frustrationen i sin 

tur leder till ilska; det är obehagligt att bli påmind om sina begränsningar, och individer som 

påminner oss om dessa, ogillas. Dessa konsekvenser gör att samhället strävar efter att göra för, det 

vill säga hellre försöker minska utvecklingsstördas så kallade lidande än att lära sig att vara och 

leva tillsammans med individer med utvecklingsstörning.116 

 För kristna bidrar individer med utvecklingsstörning med en särskild utmaning, 

nämligen att förstå att; att känna, vara med, och vårda individer med utvecklingsstörning är att 

känna, vara med och älska Gud. I individer med utvecklingsstörning får kristna en möjlighet att se 

Gud. På detta sätt är individer med utvecklingsstörning enligt Hauerwas profetiska tecken. 

Individer med utvecklingsstörning erbjuder oss en möjlighet att känna igen våra egna behov. Gud 

är inte separerad från oss genom sitt lidande, istället blir han delaktig i våra liv genom att lida.  

                                                           
114 Hauerwas, Suffering, 175. 
115 Hauerwas, Suffering, 176. 
116 Ibid. 
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Att på detta sätt dela liv med Gud är svårt, minst lika svårt som att dela liv med individer med 

utvecklingsstörning. Hauerwas menar dock att det är absolut nödvändigt, utan lidande skulle 

människan inte ha möjlighet att växa ur sin egen själviskhet och in i kärlek. Det är därför en kristen 

individs plikt att med säkerhet veta att hon kan leva väl med de som är annorlunda än henne. Om 

så inte är fallet, blir den kristna själv utvecklingsstörd enligt Hauerwas, på så vis att hennes 

möjlighet att utveckla förmågan att uppmärksamma andras behov oavsett vad det kostar, blir 

störd.117  

3.3 Singer 

Singer ser preferensutilitarism som en rimlig etisk utgångspunkt i de flesta fall.118 Utilitarismens 

grundantagande är att det går att resonera sig fram till alla former av etiska ställningstaganden, 

därmed tas ingenting för givet utan analyseras utifrån t.ex. preferenser. Det är därför inte självklart 

för Singer att alla former av liv bör skyddas och värnas, eller att vissa handlingar oavsett 

konsekvenserna är fel. Detta framträder tydligt när Singer problematiserar koncept som att döda 

spädbarn och minimera lidande. 

3.3.1 Att dö – och döda 

Singer utgår från att det inte är ett tillräckligt argument att en varelse är en människa för att vi ska 

vara skyldiga att inte döda den varelsen. Istället så är det egenskaper som rationalitet, autonomi 

och självmedvetande som gör en människa till en någon vars liv vi är skyldiga att värna.119 

Eftersom spädbarn saknar sådana egenskaper kan att döda ett spädbarn inte jämställas med att döda 

normala120 människor eller andra självmedvetna varelser. Detta grundar Singer i ett resonemang 

som innebär att ju högre nivå av självmedvetenhet en varelse har, desto bredare spektrum av 

möjliga upplevelser har den varelsen. Därmed har också en varelse med högre självmedvetenhet 

andra preferenser som behöver tas hänsyn till, och med detta följer ett större ansvar att värna om 

den varelsen. Hur olika preferenser enligt Singer bör rangordnas är dock inte självklart men enligt 

det verkar likafullt förekomma en implicit rangordning mellan t.ex. barn och vuxnas preferenser.121 

                                                           
117 Hauerwas, Suffering, 178–179. 
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119 Singer, 207. 
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Enligt det här synsättet räknas alltså inte Baby Doe som en normal människa och självmedveten 

varelse vilket innebär att det inte är fel ur en etisk synpunkt att döda barnet. Lidande tycks vid 

första anblick inte vara en faktor som påverkar huruvida det är rätt eller fel att döda barnet. Singer 

påpekar dock att förmågan att lida, främst i form av att känna smärta gör en moralisk relevant.122 

Detta innebär att även om det inte nödvändigtvis är fel att döda ett spädbarn med 

funktionsnedsättning så är det fel att utsätta barnet för lidande.  

 Singer anser även att det är viktigt att analysera vilken typ av livskvalité barnet kan 

förväntas få.123 Det är till exempel enligt Singer rimligt att anta att utsikterna för ett lyckligt liv är 

bättre för ett normalt barn än ett blödarsjukt barn. Jag antar att Singer här syftar på att ett 

blödarsjukt barn har mer olycka, eller lidande i sitt liv på grund av sin sjukdom än ett barn utan 

blödarsjuka men exakt hur han menar att barnens liv skiljer sig i lycka framkommer inte. Ett 

spädbarn har dock inte enligt Singer ett lika starkt anspråk på liv som varelser som är 

självmedvetna och kan se sig själv som existerande entiteter över tid.124 

3.3.2 Att leva – med en funktionsnedsättning 

Det finns alltså enligt Singer skillnader mellan det han kallar normala spädbarn och spädbarn med 

funktionsnedsättningar. Den mest uppenbara skillnaden ligger i föräldrarnas attityd till barnet. 

Barn med funktionsnedsättningar och födelsedefekter kan innebära ett hot mot föräldrarnas lycka 

samt mot lyckan hos andra barn de har eller kan komma att få. Om föräldrarna beklagar att ett barn 

med funktionsnedsättningar någonsin fötts kan den positiva effekt som barnets död har på 

föräldrarna vara ett skäl för att döda det.125 Singers resonemang går i linje med fadern till Baby 

Does uttalande om att beslutet att låta barnet dö handlade om hänsyn till både föräldrar och andra 

barn i familjen.126  I exemplet med barnet med blödarsjuka menar Singer att ett barn med en sådan 

sjukdom eller funktionsnedsättning förmodligen kommer behöva avstå från sporter och leva hela 

sitt liv i fara, detta till trots menar Singer att de flesta med blödarsjuka finner livet värt att leva, 

trots sina svårigheter. Om det nu skulle vara så att föräldrar till ett barn med blödarsjuka inte vill 

att barnet ska leva så har de inte nödvändigtvis rätt att döda barnet eftersom barnets liv kan 
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förväntas innehålla en balans av övervägande lycka mot olycka. Att döda barnet skulle därför vara 

fel för att det skulle innebära en förlust av potentiell lycka. Detta bör gälla även barn med Downs 

syndrom och är därför ett skäl till varför det, utifrån detta synsätt var fel att låta Baby Doe dö.  

Singer menar däremot att utilitarismens totala version stödjer ett alternativt sätt att resonera 

när det gäller spädbarnsdödande. Om barnet med blödarsjuka skulle dödas skulle möjligtvis 

föräldrarna skaffa sig ett annat barn. Om så är fallet skulle det andra barnet potentiellt ha ett 

lyckligare liv än barnet med blödarsjuka. Detta menar Singer är ett argument för att döda spädbarn, 

han håller det för möjligt att en kvinna som fått ett barn med funktionsnedsättning på grund av den 

börda det innebär skulle välja att inte skaffa fler barn. Chanserna att kvinnan skaffar fler barn som 

möjligtvis skulle leva lyckligare liv, skulle då enligt Singer öka om barnet med 

funktionsnedsättning dog. Om det framtida barnet blir lyckligare än det första skulle den totala 

mängden lycka uppväga den olycka som det första barnets död skulle medföra.127 Detta argument 

är svårare att applicera på Baby Doe, det framgår av beskrivningarna av fallet att det i familjen 

fanns barn sedan tidigare men det framgår inte om de skaffat fler barn efter Baby Doe.128  

Den totala versionen skiljer sig från den existens-fokuserade versionen som innebär att det 

faktum att en varelse existerar bör tas hänsyn till före andra beslut gällande till exempel total lycka 

fattas. Baserat på att barnet existerar kan barnets liv enligt det existens-fokuserade synsättet 

förväntas innehålla mer lycka än olycka. Skillnaden mellan de två synsätten är alltså att enligt 

utilitarismens totala version så väger den totala mängden lycka tyngre än det faktum att en varelse 

existerar och lever ett lyckligt liv.129 

3.3.3 Att lida - vem lider mest? 

Enligt utilitarismens totala version skulle det gå att hävda att de övriga barnens minskade lycka 

över ett syskon med Downs syndrom, samt föräldrarnas minskade lycka väger tyngre än Baby 

Does olycka eftersom det skulle innebära mer total lycka om barnet dog. Dock går det knappast 

att säga hur syskonen skulle ha reagerat, deras lycka kan lika gärna ha ökat med ett yngre syskon. 

Det går inte heller att veta säkert hur mycket lycka det hade inneburit för Baby Doe att leva. Dock 

går det att tolka faderns uttalande som att han och moderns preferenser var att leva sina liv utan 
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barnet, och låta barnet dö. För ersättningsargumentet talar enligt Singer att det i västvärlden är 

vanligt med fosterdiagnostik som innebär att kvinnor med hög risk att få barn med till exempel 

Downs syndrom erbjuds tester för att försöka fastställa om barnet har Downs Syndrom eller 

födelsedefekter. Det är därmed redan är accepterat att abortera barn med födelsedefekter och på 

sikt ersätta dem med andra barn. Singer hävdar att majoriteten av kvinnor som får veta att de väntar 

barn med Downs syndrom väljer just detta alternativ. Det är enligt Singer ingen egentlig skillnad 

på foster i livmodern och spädbarn, därför är det etiskt försvarbart att döda ett barn med 

funktionsnedsättning eftersom det är etiskt försvarbart att döda ett foster med 

funktionsnedsättning. Singer ser det dessutom som fördelaktigt om även spädbarnsdödande var 

praxis eftersom vissa funktionsnedsättningar inte går att upptäcka förrän efter födseln.130 

 Dock menar Singer att det finns ett undantag när det kommer till om det är moraliskt 

rätt att döda spädbarn, nämligen om det finns möjlighet att adoptera bort barnet. I sådana fall skulle 

barnets död enbart innebära en förlust då det finns ett alternativ med bättre konsekvenser, nämligen 

att barnet adopteras bort.131  

 Eftersom Singer betraktar spädbarn med funktionsnedsättningar och spädbarn 

överhuvudtaget som likställda med foster och utan självmedvetande så ser han inget problem med 

att låta ett barn som Baby Doe dö, förutsatt att döden inte innebär lidande. Han argumenterar 

istället för att hänsyn måste tas till alla berörda parters potentiella lycka och att det om så är fallet 

att barnets liv skulle innebära mer total olycka eller lidande än lycka så är det befogat att låta barnet 

dö, eller döda det. Dock väcker detta frågan om en generell praxis av dödandet av spädbarn med 

funktionsnedsättningar kommer att gagna alla berörda.132 Ett argument mot en sådan praxis är att 

det för det första inte gagnar spädbarn med funktionsnedsättningar, för det andra uppmuntrar det 

framtida föräldrar att döda barn med funktionsnedsättningar. En sådan praxis leder inte 

nödvändigtvis till att fler föräldrar och barn får sina preferenser tillfredsställda. Det kan också leda 

till att föräldrar upplever press att genomföra selektiva aborter eller spädbarnsdödande om detta 

vore tillåtet, oavsett om detta går emot deras preferenser eller inte. En sådan praxis kan också leda 

till att stöd till familjer med barn med funktionsnedsättningar minskar och stigmatiseringen av 

individer med funktionsnedsättning ökar. Detta kanske i själva verket leder till att många av de 
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som berörs inte får sina preferenser tillfredsställda. Även om föräldrarna till ett barn med 

funktionsnedsättning önskar att barnet aldrig fötts finns det alltså argument för att förbjuda 

spädbarnsdödande eftersom beslutet kan leda till en generell praxis som innebär att fler individer 

får sina preferenser tillfredsställda.  

3.4 Beauchamp och Childress 

I följande avsnitt tillämpar jag det Beauchamp och Childress kallar för reflektivt ekvilibrium. 

Utgångspunkten är en så kallad övervägd bedömning, i det här fallet väljer jag att föra det etiska 

resonemanget utifrån bedömningen: Det är fel att orsaka oskyldiga lidande. Längre ner går jag 

närmare in på hur det går att definiera oskyldig men för tillfället nöjer jag mig med definitionen: 

en människa som inte handlat på ett sätt som motiverar våld. 

3.4.1 Att dö – för någon annan 

Förutsatt att det är fel att orsaka oskyldiga lidande så spelar flera olika principer in. Tydligast är 

principerna; välgörenhet och att inte göra skada. Dessa båda utgör positiva respektive negativa 

skyldigheter. I enlighet med principen om välgörenhet är det individerna med moralisk status 

skyldighet att handla fördelaktigt mot andra. Beauchamp och Childress beskriver att följande 

villkor måste uppfyllas om en individ kan anses ha en skyldighet att rädda en annan: 

1. Y riskerar att förlora liv, hälsa eller något annat grundläggande intresse. 

2. X:s agerande är nödvändigt för att förhindra denna skada. 

3. X:s agerande kommer troligtvis att förhindra denna skada. 

4. X:s agerande innebär inte några större risker, kostnader eller bördor för X. 

5. Y:s förmodade vinst väger tyngre än skador, kostnader eller bördor som troligtvis drabbar 

X.133 

Det finns flera olika sätt att använda ovanstående modell, nedan ger jag tre exempel som är 

relevanta i fallet Baby Doe. I första scenariot så är föräldrarna Y och läkarna är X. Frågan gäller 

alltså huruvida läkarna har en skyldighet att rädda föräldrarna. I enlighet med detta så går det att 

argumentera för att låta barnet dö, eftersom föräldrarna riskerar tillfogad skada till sina liv om 
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barnet överlever. Det är därför nödvändigt att läkarna låter barnet dö, den handlingen kommer 

förmodligen att hindra den skadan som barnet kommer göra på föräldrarnas liv. Den skada som 

föräldrarna riskerar kan till exempel beskrivas som att få sina intressen förminskade. Skada kan 

också förstås som lidande.134 Om lidande på vissa sätt är synonymt med skada så är det möjligt att 

argumentera för att operationen skulle innebära lidande för föräldrarna. Handlingen innebär inte 

någon risk för läkaren i fråga, därmed uppfylls samtliga villkor. 

3.4.2 Att leva – till vilket pris? 

Det går också att betrakta Y (den som bör räddas) som Baby Doe, en oskyldig som riskerar att 

förlora sitt liv, att förlora sitt liv skulle innebära lidande samt X (den som bör rädda) som läkarna. 

Det första villkoret uppfylls eftersom Baby Doe utan operationen riskerar att förlora sitt liv. 

Läkarnas agerande är nödvändigt för att förhindra denna skada och om de agerar i enlighet med 

denna modell förhindras skadan, därmed uppfylls även villkor 2 och 3. Den risk som det innebär 

för läkarna att utföra handlingen utgörs av risken att det blir juridiska påföljder om de inte 

respekterar föräldrarnas beslut. Denna risk kan bedömas med hjälp av det som framkommit om 

domstolarnas agerande, vid tidpunkten för fallet, 1982. I enlighet med detta är föräldrarnas 

samtycke avgörande och det är därmed också avgörande för huruvida läkarnas agerande innebär 

en risk för dem. Detta leder vidare till det femte villkoret för att avgöra hur läkarna bör agera. För 

att ta ställning till det femte villkoret är det nödvändigt att göra en bedömning huruvida Baby Does 

(Y) vinst väger tyngre än de skador, kostnader eller bördor som kan drabba läkarna? Förutsatt att 

vinst är motsatt till förlust, och förlust förstås som skada som Beauchamp och Childress 

definierade det i kapitel 2, det vill säga lidande, smärta och död så innebär Babys Doe förlust stor 

skada för barnet. Å andra sidan kan skada även förstås som funktionsnedsättning vilket skulle 

kunna vara ett argument för att barnets skada minskar om barnet dör.135 Barnet skulle då inte leva 

ett liv med en funktionsnedsättning vilket eventuellt skulle innebära mindre förlust än om barnet 

överlever. Huruvida det femte villkoret uppfylls är alltså beroende av vad som bedöms väga tyngst, 

läkarnas förlust eller barnets vinst. 
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I ett tredje förslag kan med Baby Doe betraktas fortfarande som Y (den som bör räddas) medan 

föräldrarna utgör X (den som bör rädda). Det första villkoret är uppfyllt eftersom Baby Doe utifrån 

sin status som oskyldig riskerar att förlora sitt liv.  

 Det andra villkoret för en obligatorisk välgörande handling uppfylls också eftersom 

Baby Does föräldrars samtycke är nödvändigt för att rädda Baby Does liv. 

 Det tredje villkoret uppfylls även det eftersom det som behövs för att rädda Baby 

Does liv är en operation och för den operationen krävs föräldrarnas samtycke. 

Det fjärde villkoret är mer komplicerat, fadern har som vi tidigare sett fastslagit att det skulle 

innebära en kostnad och börda för föräldrarna om barnet överlever. I enlighet med Beauchamp och 

Childress definition av lidande som något som orsakar smärta så går det dock att konstatera att 

barnet, om föräldrarna inte samtycker till att rädda barnets liv kommer att lida av svält och 

uttorkning som innebär en smärta som passar in på deras definition av lidande, föräldrarna skulle 

inte lida mer än barnet enligt denna definition. Ett eventuellt argument för att föräldrarna bör neka 

operationen är att de indirekt kommer att drabbas av lidande i form av barnets 

funktionsnedsättning. Det verkar dock orimligt att det indirekta lidande de drabbas av skulle väga 

tyngre än det direkta lidande barnet drabbas av.  Alltså uppfylls även det femte villkoret nämligen 

att vinsterna för barnet kan förväntas uppväga skada, kostnader och bördor som föräldrarna 

riskerar. 

3.4.3 Att lida – vem ska vi ta hänsyn till? 

I följande avsnitt beskrivs för och nackdelar med de tre förslag till hur modellen kan tillämpas på 

fallet Baby Doe som presenteras ovan. 

3.4.3.1 Läkarnas skyldighet gentemot föräldrarna 

Förutsatt att barnets överlevnad innebär en sorts skada för föräldrarna har läkarna en skyldighet att 

rädda dem från sådan skada. Denna skyldighet förstärks också av att de lagar som var aktuella då, 

bekräftade föräldrarnas rätt till beslutet. Lagsstiftningen som gällde då, speglar också till viss del 

föräldrarnas auktoritet när det gäller bedöma lidande både för sig själva och barnet. Frågan om 

föräldrarnas autonomi diskuteras mer ingående i avsnitt 3.4.4, nedan. 

3.4.3.2 Läkarna och föräldrarnas skyldigheter gentemot barnet 
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Det andra förslaget, där Baby Doe utgör Y och läkarna utgör X, är till viss del beroende av regler 

och lagar som läkarna har skyldighet att förhålla sig till. Detta innebär till exempel att läkarna var 

skyldiga att respektera föräldrarnas önskan gällande operationen. Av detta följer att läkarnas 

skyldigheter skulle se annorlunda ut idag om ett fall med samma förutsättningar inträffade idag. 

Detta visar på att den etiska bedömningen till viss del påverkas av samhälle och kontext. 

 När det gäller det andra och tredje förslaget ovan så beror vilket som är att föredra 

till viss del på huruvida barnet räknas som en individ med moralisk status. Beauchamp och 

Childress beskriver moralisk status som moraliska rättigheter. Individer med moralisk status är 

därmed individer vilka vi bör ta moralisk hänsyn till.136 En oskyldig i det här fallet är alltså en 

individ med moralisk status. Vad som definierar en individ med moralisk status råder det dock 

delade meningar om, för att förstå begreppet individ med moralisk status så använder jag det det 

ramverk som Beauchamp och Childress föreslår för att definiera vem som är en individ med 

moralisk status. Beauchamp och Childress beskriver fem teorier som de menar tillsammans utgör 

ett ramverk inom vilket vi kan förstå moralisk status.137 

 Den första teorin är en teori baserad på mänskliga egenskaper. Enligt denna teori har 

alla människor och bara människor moralisk status. Enligt detta så räknas Baby Doe, de inblandade 

läkarna och föräldrarna som individer med moralisk status och därmed också oskyldiga.138 

Den andra teorin är en teori baserad på kognitiva egenskaper. Enligt denna teori har en 

individ moralisk status om den är medveten och har fungerande kognitiva funktioner som 

perception, minne, förståelse och tänkande. Även om Baby Doe har dessa egenskaper mer eller 

mindre utvecklade så är utgångspunkten för teorin den kompetente vuxne. För att ha moralisk 

status måste en individ kunna reflektera över sitt liv.139 Enligt denna teori är Baby Doe inte en 

individ med moralisk status, det är däremot läkarna och föräldrarna.  

Den tredje teorin baseras på moral agentskap. Enligt denna teori så har en individ moralisk 

status om hon kan göra etiska bedömningar gällande huruvida handlingar är fel eller rätt och om 
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hon har motiv som kan bedömas som rätt eller fel.140 Dessa två villkor för huruvida en individ är 

en moralisk agent kan ytterligare specificeras med att en moralisk agent är en individ som har 

moralisk självständighet. En självständig vilja innebär att en individ är en moralisk agent om hon 

medvetet styr sig själv i enlighet med giltiga moraliska principer. Ett sådant kriterium utesluter 

Baby Doe som en individ med moralisk status men inte föräldrarna och läkarna. 

 Den fjärde teorin innebär att en individ har en moralisk status om den har förmågan 

att känna. Med känna menas förmågan att uppleva, smärta, lidande och njutning. Enligt denna teori 

är Baby Doe såväl som föräldrar och läkare, individer med moralisk status.141 

Den femte teorin innebär att moralisk status skapas inom relationer. Denna teori är dock snarare 

ett sätt att förstå hur moralisk status kan uppkomma och ger inte några klara direktiv gällande vilka 

som bör räknas som individer med moralisk status.142 Enligt Beauchamp och Childress så bidrar 

alltså alla fem teorier med förståelse för vad som är en individ med moralisk status. Beroende på 

hur dessa teorier harmonieras så får de olika konsekvenser i fallet Baby Doe och i de två senare 

förslagen i enlighet med modellen ovan. Eftersom Beauchamp och Childress ser det som att varje 

teori bidrar med villkor som i sig är skäl att bevilja någon moralisk status så uppfattar jag en individ 

med moralisk status som någon som kan känna och/eller medvetet styr sig själv och/eller är en 

kompetent vuxen, och/eller är människa. När jag i fortsättningen nämner en ”individ med en 

moralisk status” syftar jag alltså på någon som uppfyller något av de villkor som uppges ovan. 

3.4.4 Välgörenhet, rättvisa och autonomi 

Utifrån det ramverk gällande moraliska individer som Beauchamp och Childress presenterar går 

det alltså inte att motivera att avfärda det förslag där Baby Doe utgör Y och föräldrarna X, genom 

att se Baby Doe som något annat än en oskyldig individ med moralisk status. Däremot går det att 

argumentera för vilket förslag som bör ha förtur genom att analysera hur principen om välgörenhet 

som den presenterats här stämmer överens med andra principer.  

För det första förslaget, det vill säga det där föräldrarna utgör Y i modellen ovan, talar 

principen om autonomi. För att ha autonomi måste en individ ha kapacitet för självständiga val, en 
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sådan kapacitet innebär vissa kompetenser. En individ är inkompetent att göra självständiga val 

om: hon inte har förmågan att uttrycka preferenser eller val, inte kan förstå sin situation och dess 

konsekvenser, är oförmögen att förstå relevant information och oförmögen att ge skäl, inte kan 

formulera ett förnuftigt argument, inte har förmågan att formulera argument som tar med risker 

och vinster i beräkningen och inte kan nå ett förnuftigt beslut. Enligt detta är Baby Doe inte en 

kompentent självständig individ. Det är däremot Baby Does föräldrar vilket ger läkarna grund för 

att respektera föräldrarnas beslut att neka barnet vård. 

 Principen om rättvisa kan också bidra med viktiga perspektiv. Denna princip 

specificeras av olika teorier på om rättvisa. Beroende på vilken teori om rättvisa som tillämpas så 

följer korresponderade regler. En av dessa teorier berör välmående och korresponderar mot regeln 

att varje individ ska ha nödvändiga medel för att realisera grundläggande dimensioner av 

välmående. I enlighet med denna regel om rättvisa så går det att argumentera för att dödandet av 

Baby Doe strider mot principen om rättvisa, detta orsakar Baby Doe lidande. Det lidande som 

döden innebär för barnet skulle möjligtvis kunna vägas upp om det gick att påvisa att det lidande 

som döden utgör är mindre än det lidande barnet skulle uppleva om det skulle leva en längre tid. 

För ett sådant argument talar förlossningsläkarens åsikt att barnets liv skulle innebära fler 

operationer och grav utvecklingsstörning. Även Beauchamp och Childress åsikt att skada kan 

förstås som funktionsnedsättning stödjer ett sådant argument. Till viss del talar dock principen om 

att inte göra skada emot ett sådant argument. Principen specificeras av följande regler:  

1. Döda inte. 

2. Orsaka inte smärta eller lidande. 

3. Gör inte (någon) oförmögen att handla. 

4. Orsaka inte kränkning. 

5. Beröva inte andra det goda i livet.143 

Det går att hävda att även dessa regler inskränker föräldrarnas självständighet, och därmed hamnar 

i konflikt med principen om autonomi. Föräldrarna är dock inte oförmögna att handla, de kan till 

exempel ge sitt samtycke till operation och sedan adoptera bort barnet. Deras autonomi respekteras 
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på så vis att de oavsett vilken roll de har i modellen om skyldighet att rädda liv har flera 

valmöjligheter som de självständigt kan ta ställning till, dessa valmöjligheter har presenterats av 

flera olika läkare. 

Sammanfattningsvis, för att uppnå koherens när det gäller grundantagandet att det är 

fel att orsaka oskyldiga lidande går det att argumentera för att: Föräldrarna bör inte neka samtycke 

till operationen eftersom det orsakar barnet lidande. Läkarna bör (i enlighet med då gällande 

lagstiftning) respektera föräldrarnas val och ge dem valmöjligheter att ta ställning gällande 

operationen. Även om det går att tolka valet att låta barnet leva som att det orsakar smärta eller 

lidande så talar de regler som specificerar principen om att inte göra skada, för att det skulle orsaka 

barnet mer totalt lidande att låta det dö, eftersom det bryter mot alla regler ovan, utom regel 2, 

orsaka inte andra smärta eller lidande. Vilka regler som skulle brytas mot om barnet tilläts leva är 

mer diffust. Möjligtvis går det att hävda att regel 2 orsaka inte andra lidande eller smärta, och 4 

orsaka inte kränkning, bryts mot för att barnet måste leva med en funktionsnedsättning vilket 

Beauchamp och Childress ser som skada. Eventuellt går det också att hävda att regel 5 bryts mot 

då föräldrarna anser sig bli lidande av att barnet lever men detta måste i så fall vägas mot barnets 

rätt till det goda i livet. Dessutom går det inte säkert att veta att det skulle innebära mer skada för 

barnet om det överlevde annat än att barnet skulle leva med en funktionsnedsättning. Däremot går 

det fastställa att svält innebär både smärta och lidande, det går därmed att hävda att döden skulle 

innebära mer skada.  

3.5 Jonsen och Toulmin 

Till grund för tillämpningen av kasuistik som förespråkas av Jonsen och Toulmin ligger ett fall. 

Jag använder fallet Baby Doe och den fallbeskrivning som finns i stycke 3.1. För att kunna 

analysera vad som är rätt och fel i detta fall behövs ett paradigm som anknyter till de problem som 

uppstår i fallet. Jag föreslår paradigmet Det är fel att orsaka barn lidande genom att låta dem dö.  

3.5.1 Att dö - utan att lida 

Ett paradigm som eventuellt krockar med det ovan skulle kunna vara det som Jonsen och Toulmin 

föreslår när det handlar om prematura barn: 

 Is an exceedingly premature infant, which can be kept breathing by mechanical means but has only the barest 

 chance of living a normal life, morally closer to a normal neonate, whose life should be preserved at all cost, or 
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 to a terminally ill patient, whom one may spare further suffering by declining to put them on a life support 

 system?144 

Det här paradigmet lyfter trots att det inte ger ett klart besked om vad som är en ”rätt” handling, 

flera indikationer på hur uppfattningen om lidande påverkar analysen. För det första gör 

paradigmet gällande att det eventuellt finns större likheter mellan ett mycket för tidigt fött barn 

och en obotligt sjuk patient än ett mycket för tidigt fött barn och ett ”normalt för tidigt fött barn”. 

Skillnaden tycks vara till vilken grad barnet lider och om barnet kan antas uppleva smärta och 

maktlöshet.145 Vad som åsyftas med ett normalt liv i citatet ovan specificeras inte men eftersom 

motsatsen, ett inte normalt liv tycks innehålla lidande så går det att anta att ett normalt liv innehåller 

mer lycka än alternativet. 

 Huruvida detta kan appliceras på fallet Baby Doe är mer komplicerat. Barnet har en 

födelsedefekt men den defekten går enligt flera läkare att åtgärda. Frågan gäller då snarare om det 

faktum att barnet har Downs syndrom gör att barnet är närmare en obotligt dödssjuk patient eller 

ett ”normalt barn”? Frågan gäller alltså i så fall huruvida Downs syndrom kan och bör förstås som 

ett lidande eller om lidande i första hand är förknippat med smärta? Fadern i Baby Doe-fallet tycks 

anta att Downs syndrom för med sig någon form av lidande, inte bara för familjen men också för 

barnet. Ett möjligt lösningsschema enligt det som Jonsen och Toulmin föreslår, för fallet Baby 

Doe skulle då kunna vara: 

 (Fallbeskrivning) Ett barn föds med Downs syndrom och en blockering i matstrupen. 

 Föräldrar och läkare ställs inför valet att genomföra eller inte genomföra en operation som 

 åtgärdar blockeringen i matstrupen. Hur bör de agera? 

  (Paradigm) Det är fel att orsaka barn lidande genom att låta dem dö.  

  (Slutsatser) De bör utföra operationen eftersom barnet annars kommer att dö 

  en död som innebär lidande. 

  (Undantag) Såvida inte barnets lidande innebär att barnet har större likheter 

  med en obotlig dödssjuk patient än ett ”normalt barn”, i vilket fall döden  

  innebär mindre lidande än livet. 
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Det som avgör det rätta handlingssättet i en sån här situation är alltså frågan om döden eller livet 

innebär mest lidande. För att livet skulle innebära mer lidande talar förlossningsläkaren och 

faderns uttalande gällande barnet. Detta tycks dock inte vara en självklarhet då flera andra läkare 

istället tycks förutsätta att livet är att föredra framför döden och att livet inte skulle innebära något 

särskilt lidande. 

3.5.2 Att leva – på vems villkor? 

Sociala och kulturella förändringar kan påverka ett paradigms giltighet när det gäller vissa fall. 

Jonsen och Toulmin beskriver hur det amerikanska samhället idag accepterar en inställning till 

vapen och självförsvar som eventuellt inte kommer att vara acceptabel i framtiden.146 De menar 

att det etiska försvaret för att ha vapen i hemmet som går ut på att vapnen i första hand har ett 

avskräckande syfte kan ifrågasättas inte minst av dödsstatistiken när det gäller olaga intrång. 

Tanken att en individ har rätt att försvara sin egendom med våld är accepterat i USA i dag men det 

har förändrats över tid och kommer förmodligen att förändras igen i framtiden.147  

Förutsatt att paradigm på detta sätt kan fungera i en tid men inte i en annan är det intressant 

att fråga sig vilka förändringar som påverkar paradigmet som jämför prematura barn med obotligt 

dödssjuka. I första hand tycks det som sagt handla om smärta, men som vi sett hos andra bioetiker 

så finns det också en tanke om att vissa barn skulle ha det bättre om de var döda. Detta antagande 

appliceras ibland på utvecklingsstörda barn.148 Genom att behandla vissa barn skulle ha det bättre 

om det var döda, som ett paradigm framkommer flera intressanta frågor. För det första tycks detta 

paradigm uttrycka att vissa liv är så hemska att leva att döden är att föredra. Genom att tolka detta 

tillsammans med paradigmet om att prematura barn kan liknas vid dödssjuka patienter skulle 

döden vara att föredra förutsatt att livet innebar stor smärta och maktlöshet. Däremot är det inte 

lika tydligt att en utvecklingsstörning innebär ett sådant ”hemskt liv”, smärta behöver inte vara en 

större del av en individ med utvecklingsstörnings liv än en annan individs liv. Det är alltså möjligt 

att paradigmet vissa barn skulle ha haft det bättre om de var döda grundar sig på antaganden som 

det finns anledning att förkasta idag. Idag kommer fler individer med utvecklingsstörning till tals 

i samhället och praktiker som tvångssteriliseringar och eutanasi gällande utvecklingsstörda 

                                                           
146 Jonsen och Toulmin, The Abuse of, 316. 
147 Jonsen och Toulmin, The Abuse of, 315-316. 
148 Rogers, 3 och Hauerwas, Suffering, 172. 



 

42 
 

individer anses generellt som moraliskt oförsvarbart idag, trots att de försvarats tidigare. 

Tvångssteriliseringar förekom under lång tid i Sverige och eutanasi praktiserades av nazisterna i 

Tyskland.  

Ett av de paradigm som är aktuella i fallet Baby Doe kan uttryckas så här: föräldrar har 

rätt att bestämma över den vård deras barn ska få. Ett lösningsschema som går i enlighet med de 

två domstolar som dömde i fallet Baby Doe och med vissa läkares handlande kan beskrivas så här: 

 (F) Ett barn föds med Downs syndrom och en blockering i matstrupen.  

 Föräldrar och läkare ställs inför valet att genomföra eller inte genomföra en operation som 

 åtgärdar blockeringen i matstrupen. Hur bör de agera? 

 (P) Föräldrar har rätt att bestämma över den vård deras barn ska få. 

 (S) Föräldrarna har rätt att neka operationen. 

Även om detta tycks vara ett acceptabelt lösningsschema så kom 1984, alltså två år efter fallet, 

skärpningar i den amerikanska lagen som innebär att nekande av vård som inte innebär en förlängd 

dödsprocess eller onödigt lidande ska ses som vanvård och är förbjudet.149 Detta förändrar både 

paradigmet och lösningsschemat: 

 (F) Ett barn föds med Downs syndrom och en blockering i matstrupen. 

 Föräldrar och läkare ställs inför valet att genomföra eller inte genomföra en operation som 

 åtgärdar blockeringen i matstrupen. Hur bör de agera? 

 (P) Föräldrar har rätt att bestämma över den vård deras barn ska få så länge beslutet 

 inte innebär vanvård. 

 (S) Föräldrarna har rätt att neka operationen. 

 (U) Dock bara om operationen innebär en förlängd dödsprocess eller onödigt lidande. 

 De har inte inte rätt att neka operationen baserat på att barnet har Downs syndrom. 

Att barnet har Downs syndrom är alltså inte i sig ett tillräckligt skäl för att välja att avstå från 

operationen. Ändå så verkar förlossningsläkaren anse att diagnosen väger tungt i beslutet om vård. 

Det underliggande argumentet tycks vara att barnet utgör en börda och att överlevnadschanserna 
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är små. Det är möjligt att det ligger en implicit uppfattning om lidande bakom både 

förlossningsläkarens och faderns resonemang. Förlossningsläkaren och faderns resonemang skulle 

kunna rättfärdigas med att det innebär ett onödigt lidande om barnet genomgår operationen. Att 

barnet dör tycks för dem vara ett bättre alternativ än att det överlever, det är därmed rimligt att 

anta att de ser det som att de berörda lider mindre om barnet dör. Det intressanta i det här 

resonemanget är vad lidande består i? Det består alltså inte i någon särskild fysisk smärta som 

barnet upplever utan tycks vara knutet till att barnet har Downs syndrom snarare än barnets 

födelsedefekter (som går att åtgärda).  

Finns det andra fall som kan sprida ljus, över situationen? Baserat på det som framkommit 

om förlossningsläkarens rådgivning så är det inte troligt att hen skulle ha gjort samma 

rekommendation om barnet fötts utan Downs syndrom. Det är inte heller troligt att fadern, som 

har två barn sedan innan skulle se det som ett alternativ att låta barnet dö, föräldrarna har ju valt 

att fullfölja graviditeten (det verkar rimligt att anta att de inte visste att barnet hade Downs syndrom 

eftersom deras handlande i annat fall vore inkonsekvent). Ett barn utan Downs syndrom, men med 

samma födelsedefekter, föräldrar och läkare, skulle alltså troligtvis inte ha svultit till döds under 

sex dagar på sjukhuset. Genom att skissera ett sådant fall så är två slutsatser möjliga: 1. Det är inte 

allmän praxis att låta barn med födelsedefekter dö till följd av en utebliven operation. 2. Det som 

avgjorde läkarnas rådgivning och föräldrarnas val var att barnet hade Downs syndrom. 

Att barnet har Downs syndrom är dock inte enligt Jonsen och Toulmins definition liktydigt 

med att barnet lider då det inte finns belägg för att hävda att Downs syndrom innebär varken smärta 

eller maktlöshet. Barnet kan alltså inte likställas med en obotligt sjuk patient baserat på hur barnet 

lider, och barnets diagnos tycks inte vara skäl att motivera att det skulle vara etiskt försvarbart att 

låta barnet dö. Tvärtom framkommer det att det inte är etiskt försvarbart att utsätta ett barn för 

lidande i form av smärta, oavsett om barnet har Downs syndrom eller inte. 

 3.5.3 Att lida – smärta och maktlöshet 

Det som påverkar vilka paradigm som är aktuella när det gäller Baby Doe tycks alltså till viss del 

bero på hur samhället definierar lidande. Ingenstans i fallbeskrivningen är det tydligt att Baby Doe 

lider av sin födelsedefekt eller sin funktionsnedsättning före beslutet att neka barnet vård. Däremot 

förutser förlossningsläkaren vissa komplikationer förutsatt att barnet överlever. Efter beslutet att 

neka samtycke till operationen så svälter barnet ihjäl under en längre period. Det är tydligt att 
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Jonsen och Toulmin ser det som att även mycket små barn kan lida. Jonsen och Toulmin förstår 

smärta och maktlöshet som lidande och båda dessa faktorer har troligtvis upplevts av barnet i 

dödsprocessen. De menar även att döden ibland är att föredra framför att lida. För att undvika 

lidande krävs ibland handlingar av barmhärtighet.150 När det gäller mycket för tidigt födda barn 

kan en sådan handling av barmhärtighet vara låta barnet dö. Baby Doe är dock inte för tidigt född 

och skulle baserat på fallbeskrivningen och vissa av läkarnas åsikter inte lida så länge operationen 

genomförs. En barmhärtighetshandling skulle utifrån detta kunna förstås som att genomföra 

operationen trots att det är emot föräldrarnas vilja, för att bespara barnet lidande i form av smärta 

och maktlöshet. 
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4. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I följande kapitel diskuteras hur de presenterade bioetikernas åsikter relaterar till varandra och vad 

detta säger om hur lidande kan och bör förstås. Jag återknyter också till hur frågan om lidande 

aktualiseras i olika sammanhang samt vad fallet Baby Doe säger om lidande. 

4.1 Syner på lidande 

För Jonsen och Toulmin förstås lidande som något så negativt att döden ibland är att föredra. 

Lidande definieras som maktlös och smärta medan ett normalt liv står i kontrast till lidande som 

ett slags mål.151  

 Hauerwas accepterar detta antagande så till vida att det inte är önskvärt att orsaka 

lidande med den enda motiveringen att undvika döden. Lidande är i sig inte något eftersträvansvärt 

för någon av de bioetiker som har presenterats. Däremot problematiserar Hauerwas antagandet att 

döden är att föredra när det gäller individer med utvecklingsstörning då det grundar sig på vad han 

ser som felaktiga antaganden om lidande. Till exempel antar individer utan utvecklingsstörning att 

individer med utvecklingsstörning lider av sin utvecklingsstörning. Ett sådant antagande menar 

Hauerwas grundar sig på bristande fantasi och sympati.152  

 Hauerwas argument står i viss kontrast mot Singers antagande om lidande i barn med 

funktionsnedsättningars liv.153 Jag anser att Singer misslyckas med att bemöta på ett 

tillfredställande sätt frågan om vem som definierar lidande för andra. Att jämföra olika människors 

möjligheter för att få sina preferenser uppfyllda förutsätter att det går att göra antaganden om de 

berördas preferenser. Dock beskrivs viljan att undvika lidande som en grundläggande preferens.154 

När det gäller fallet Baby Doe är det de vuxna som av förklarliga skäl tydligast förmedlat sina 

preferenser, det verkar också vara dessa preferenser Singer är benägen att uppmärksamma. 

 Hauerwas argumenterar för att det som förefaller vara individers preferenser, till 

exempel att vilja förhindra att individer med utvecklingsstörning föds eftersom de utmanar vår 

sympati och gör oss frustrerade, i själva verket är preferenser som är problematiska och leder till 
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att andras preferenser frustreras. Om de individer som i dagens samhälle upplever frustration och 

ogillande gällande individer med utvecklingsstörning, istället anammade Hauerwas vision om hur 

olika individer berikar varandras liv och för människan närmare Gud skulle de individernas 

preferenser förändras.155 Detta skulle i sin tur innebära att även individer som idag är 

marginaliserade skulle få sina preferenser tillfredsställda. Att många marginaliserade grupper inte 

får sina preferenser tillfredsställda menar jag blir tydligt i Singers resonemang om vilka liv som 

innebär minst och mest lycka, underförstått ligger antagandet att en individ utan 

utvecklingsstörning lever ett lyckligare liv än en individ med en utvecklingsstörning. Ett 

resonemang som detta kan leda till att individer med funktionsnedsättningars preferenser inte ges 

samma utrymme som individer utan funktionedsättningars preferenser. Detta menar jag vittnar om 

en problematisk människosyn. En sådan människosyn anser jag framträder även i andra frågor som 

exempelvis selektiv abort. Singers argument leder alltså till en bild av individer med 

funktionsnedsättning som mindre lyckliga och mer lidande än andra, Detta anser jag riskerar att 

bidra till en stigmatisering av individer med utvecklingsstörning. En sådan stigmatisering är direkt 

kopplad till att eliminera den som lider istället för den lidande, ett sätt att resonera som Hauerwas 

menar förekommer i det västerländska samhället.156  

Samtidigt menar Singer att, att undvika lidande kan ses som en grundläggande preferens 

som delas av såväl människor som djur. Lidande förstås då i första hand som smärta. Det är därmed 

också en skyldighet att undvika att vålla andra varelser lidande. Detta talar för en förståelse av 

lidande som innebär att döden i sig inte behöver utgöra ett lidande. Att barnet i fallet Baby Doe 

dör betyder alltså inte nödvändigtvis att det lider. Dödsprocessen som den beskrivs i 

fallbeskrivning utgör däremot ett lidande för barnet som föräldrarna har en skyldighet att 

undvika.157  

 Hauerwas förespråkar människans rätt att leva ett gott liv.158 Aristoteles menar dock 

att detta inte är ett okomplicerat begrepp. Aristoteles anser att det goda livet är nära sammankopplat 

med lycka och en viss sorts verksamhet. Aristoteles utesluter barn ur sitt resonemang och menar 

att då de inte utför den verksamhet som ses som riktig, är de inte heller lyckliga. Aristoteles 
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argumenterar alltså emot att barn med utvecklingsstörning kan leva de goda liv som Hauerwas 

förespråkar åtminstone så länge de är barn. Barn kan enligt Aristoteles bara kallas lyckliga baserat 

på de hopp som en hyser för dem.159 Aristoteles ser det även som moraliskt riktigt att inte låta de 

han kallar för vanskapta barn leva.160  

 4.1.1 Slutsatser - Dominerande syner på lidande 

I uppsatsens första kapitel argumenterade jag för att de utvalda bioetikerna representerar 

perspektiv som haft stort inflytande över bioetiken. På grund av det inflytande dessa teorier haft 

och har så kan de syner på lidande som framkommer hos de olika bioetikerna anses vara 

dominerande. Med dominerande avses att det säkerligen finns flera syner på lidande som dock inte 

haft samma inverkan på den etiska uppfattningen av lidande. I följande avsnitt presenteras de 

dominerande syner som presenterats i föreliggande studie och därmed besvaras också den första 

av de tre arbetsfrågor som presenterades Kapitel 1; Vilka dominerande syner på lidande finns inom 

bioetiken?  

 Jonsen och Toulmin förstår lidande som liktydigt med smärta och maktlöshet.161 

Även Beauchamp och Childress kopplar samman lidande med fysisk skada, skada beskriver de 

som, smärta, lidande, död och funktionsnedsättning.162 Singer förstår lidande i kontexten av att få 

sina preferenser frustrerade. En grundläggande preferens är att undvika lidande. Att lida är även 

enligt Singer, en egenskap som fungerar som en indikation över andras ansvar. En varelse som kan 

lida är vi skyldiga att inte i onödan utsätta för lidande eftersom det går emot varelsens 

preferenser.163 För Singer är lidande implicit att vara mindre lycklig, en uppfattning som även 

förekommer hos Aristoteles.164 Lidande kan alltså definieras som något som aldrig är 

eftersträvansvärt och i den bemärkelsen något negativt. Hauerwas menar däremot att lidande är 

även är en del av livet och inte i sig skäl att förkorta eller förlänga någons liv.165 Både Hauerwas 

och Aristoteles talar om det goda i relation till livet, det uppstår dock ett glapp mellan det goda liv 
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som Aristoteles syftar på och det goda liv som Hauerwas syftar på.166 En koherens mellan de två 

skulle innebära att inte se barn som att de har möjlighet att leva ett gott liv.167 Istället är alltså den 

enda anledningen att ta hänsyn till barn är det hopp en hyser för dem, jag tror dock inte att 

Hauerwas skulle acceptera detta eftersom han anser att individer med funktionsnedsättningar 

berikar samhället, detta bör också gälla barn, med eller utan funktionsnedsättningar. 

 Hos flera av de presenterade bioetikerna framkommer också implicit eller uttalat en 

koppling mellan lidande och att ha en funktionsnedsättning. Singer använder ett språk där individer 

med funktionsnedsättning jämförs med det han kallar normala individer. Normala individers liv 

är enligt Singer lyckligare än individer med funktionsnedsättningars liv.168 Själva gränsdragningen 

mellan normal och inte är problematisk och jag menar att det är en bidragande faktor till varför 

individer utan funktionsnedsättningar misslyckas med att se individer med funktionsnedsättningar 

som bidragande till samhället. Även hos Jonsen och Toulmin så implicerades det att ett normalt 

liv var ett ideal, detta kan tolkas som att lycka och normalitet hör samman.169 Beauchamp och 

Childress ser inte nödvändigtvis en funktionsnedsättning som lidande, däremot hamnar att ha en 

funktionsnedsättning i samma kategori som lidande nämligen skada. Detta indikerar att det finns 

en koppling mellan dessa två begrepp.170 

4.2 Baby Doe och lidande 

I följande avsnitt diskuteras och bevaras uppsatsens andra arbetsfråga, nämligen Hur kan de valda 

bioetikernas argument gällande lidande tillämpas i fallet ”Baby Doe”? 

 Singers menar att det inte går att jämställa självmedvetna och icke-självmedvetna 

varelser ur etisk synpunkt gällande till exempel huruvida det är moraliskt försvarbart att döda en 

varelse. Samtidigt anser Singer att om en varelse lider genom att till exempel känna smärta så är 

vi skyldiga att ta hänsyn till den individens lidande. Förmågan att lida kan därmed också räcka för 

att räkna en varelse som någon som andra har en skyldighet att ta moralisk hänsyn till. Hur andra 

bör agera mot varelser i synnerhet när det kommer till att döda andra varelser är alltså inte helt 

entydigt hos Singer. En möjlig tolkning är att det inte är fel att döda icke-självmedvetna varelser 
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förutsatt att döden inte innebär lidande medan det är fel att döda självmedvetna varelser eftersom 

deras preferenser är annorlunda, och tycks vägra tyngre än icke-självmedvetna varelser. Varelser 

som kan uppleva sig själva som entiteter existerande över tid har enligt detta synsätt andra 

förutsättningar när det gäller preferenser vilket innebär att de bör ges större moralisk beaktning, 

Självmedvetenhet som enda krav för moralisk status ifrågasätts av Beauchamp och Childress som 

menar att även om det fungerar som ett villkor för att betrakta en individ som någon som har 

moralisk status så fungerar det inte som ett ensamt villkor. Till villkor för att en individ har 

moralisk status bör också räknas, huruvida individen är kännande, människa m.m.171 Om kännande 

är ett kriterium för att vara en individ med moralisk status så har förmågan att känna lidande 

betydelse. Hauerwas konstaterar att även om individer med utvecklingsstörning inte lider av sin 

utvecklingsstörning så kan de lida av samhällets inställning till dem.172  

 I fallet Baby Doe aktualiseras flera föreställningar om lidande. Förlossningsläkaren 

gör antaganden om att Downs syndrom innebär ett lidande. Föräldrarna anser att alla berörda 

besparas lidande om barnet dör. Den syn på lidande som förlossningsläkaren och föräldrarna 

företräder är dock inte i första hand det fysiska lidande som Jonsen, Toulmin, Beauchamp och 

Childress talar om. Snarare refererar det till att få sina preferenser frustrerade och uppnå mindre 

lycka än i alternativet. Det speglar också uppfattningen att en utvecklingsstörning innebär lidande 

vilket Hauerwas ifrågasätter. För föräldrarnas syn på lidande talar dock Singers 

ersättningsargument, nämligen att sannolikheten är större att de skaffar fler barn som inte har 

Downs syndrom om Baby Doe dör. Jag anser att det finns goda skäl att modifiera också 

ersättningsargumentet, med grund i Hauerwas analys av antagande om lidande. Det är utifrån detta 

tvivelaktigt att det går att fastställa med säkerhet att ersättningen av ett barn med en 

funktionsnedsättning med ett barn utan funktionsnedsättning skulle innebära mer total lycka än 

om barnet med funktionsnedsättning tilläts fortsätta leva. Ersättningsargumentet blir överflödigt 

förutsatt att argumentet att det berikar individer som inte har en utvecklingsstörnings liv att leva 

tillsammans med individer med utvecklingsstörning accepteras.  

 Synen på lidande som smärta och maktlöshet aktualiseras i och med att barnet under 

sex dagar tilläts svälta till döds till följd av den uteblivna operationen. Lidande är enligt alla 
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definitioner som framkommit ingenting att sträva efter, att utsätta barnet för lidande som kan 

undvikas är alltså bara försvarbart om lidandet är en naturlig del av livet och inte onödigt eller om 

det leder till att fler får sina preferenser tillfredsställda. Eftersom en operation skulle ha förhindrat 

lidandet så är lidandet som barnet utsätts för onödigt. Det är inte heller en naturlig del av livet 

eftersom ett barn utan Downs syndrom sannolikt inte skulle ha utsatts för samma sak. Det lidande 

som barnet utsätts för, onödig smärta och maktlöshet är enbart negativt för barnet och jag menar 

att det i sig är skäl nog för att hävda att det är oetiskt att utsätta barnet för det, oavsett vad 

föräldrarna och läkarna känner. Agerandet bryter mot samtliga av de regler Beauchamp och 

Childress menar definierar regeln om att inte göra skada: Döda inte, orsaka inte smärta eller 

lidande, gör inte någon oförmögen att handla, orsaka inte kränkning och beröva inte andra det goda 

i livet.173  

För argumentet att föräldrarnas autonomi kränks genom att operationen genomförs mot 

deras vilja talar hur domstolarna agerade i ärendet, den efterföljande lagändringen utmanar dock 

detta. Jag menar dessutom att självständighet i det här fallet bör förstås som möjligheten att göra 

informerade val, något som föräldrarna fortfarande har (adoption, ansökan om hjälp och stöd, 

m.m.). För argumentet att föräldrarnas beslut var fel ur en etisk synpunkt talar att föräldrarna 

sannolikt inte skulle ha gjort samma val om barnet inte haft Downs syndrom. Att låta en individ 

svälta ihjäl under sex dagar betraktas i de flesta fall som att göra skada och tillfoga onödigt lidande 

i enlighet med samtliga av de definitioner som presenterats här.  

 4.2.1 Slutsatser – Tillämpning av bioetikernas argument i fallet Baby Doe 

Tre syner på lidande har blivit tydliga genom analysen av bioetikernas argument: (1) Lidande som 

något negativt och i första hand förknippat med smärta och som en form av skada. (2) Lidande 

som något som står som kontrast och motsats till det vi önskar oss och konceptet lycka. (3) Lidande 

som en naturlig del av livet. Jag menar att det är möjligt att förena dessa syner på lidande till en 

enhetlig syn av vad lidande är:  

 Lidande är något som utmanar vår förståelse av våra liv och önskningar. Lidande 

 kan upplevas som ett hot på så sätt att det kan förändra förutsättningarna för att 

 uppnå det som vi uppfattar som lycka. Lidande är i sig inte alltid något negativt utan 
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 är också en del av att leva och utvecklas. Lidande kan ibland vara positivt om det till 

 exempel leder till att preferenser tillfredsställs. 

Förutsatt att barnet i fallet Baby Doe är att betrakta som en individ med moralisk status, går det att 

tillämpa paradigmen det är fel att orsaka oskyldiga lidande och det är fel att orsaka barn lidande 

genom att låta dem dö. Det finns vissa undantag när det gäller att tillämpa dessa paradigm, 

nämligen om döden är att föredra framför lidande. Hauerwas har dock visat att ett sådant antagande 

när det gäller individer med utvecklingsstörning vilar på tvivelaktiga grunder som handlar mer om 

individer utan utvecklingsstörning än individer med utvecklingsstörning. Det är därför rimligt att 

starkt kritisera antagandet att individer med utvecklingsstörning lider mer än individer utan 

utvecklingsstörning. 

 Jag anser att det finns anledning för individer utan utvecklingsstörning att förändra 

sina antaganden om att individer med utvecklingsstörning lider. Förutsatt att spädbarn med 

utvecklingsstörning ses som individer med moralisk status och att dessa individer ses som 

berikande för samhället finns det inte längre skäl att anta att döden är att föredra för dessa spädbarn 

eller andra berörda parter. Om en sådan förändring sker så kan en praxis etableras som minskar 

stigmatiseringen av individer med utvecklingsstörning. En förändring i inställningen till individer 

med utvecklingsstörning skulle kunna innebära att den inställning som Singer ser som rimlig, att 

föräldrar önskar att deras barn aldrig fötts ändras. Om en sådan utveckling ägde rum skulle också 

fler få sina preferenser tillfredsställda eftersom preferensen att undvika individer med 

utvecklingsstörning och att eliminera lidande skulle förändras. 

 Förutsatt att Singers förståelse modifieras för att harmonisera med Beauchamp och 

Childress förståelse av moralisk status och förutsatt att alla bioetiker kan acceptera den syn på 

lidande jag har föreslagit ovan så är det möjligt att uppnå ett brett reflektivt ekvilibrium som tillåter 

samtliga av bioetikernas argument. Målet med att skapa ett sådant brett reflektivt ekvilibrium är 

inte att tvinga fram ett slags samförstånd mellan de olika bioetikerna. Snarare är målet att genom 

att hitta utgångspunkter som bör kunna accepteras av de presenterade bioetikerna fastställa en 

utgångspunkt för en vidare diskussion. Singer påpekar att det inte räcker att konstatera att olika 

personer har olika åsikter om en konstruktiv diskussion om rätt och fel ska kunna föras, och därför 

anser jag att det är av intresse att försöka identifiera inte bara hur bioetikernas argument skiljer sig 
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utan också om de kan harmoniseras och hur.174 Singers exempel om hur nazisternas agerande var 

etiskt fel på grund av att de inte tog hänsyn till andra berörda gruppers preferenser och lidande 

talar för att ta hänsyn till alla berörda parters lidande och preferenser, även barnets.175 Genom att 

uppnå en viss koherens mellan dessa bioetiker som representerar olika perspektiv och som har 

olika utgångspunkter så går det att åstadkomma en mer nyanserad förståelse av lidande. Denna 

förståelse av lidande är förhoppningsvis tillräckligt generell för att vara applicerbar i flera olika 

etiska situationer. Nedan ges ett exempel på hur en sådant brett reflektivt ekvilibrium även kan ge 

vägledning i en kasuistisk lösningsprocess. 

 Baserat på min analys anser jag att paradigmet Att minimera lidande är i sig själv inte 

en motivering för att låta en individ med moralisk status dö följer som en naturlig del av en harmonisering 

av samtliga av de presenterade bioetikerna. Det paradigmet menar jag ger grund för följande 

lösningsschema som går att tillämpa på fallet Baby Doe: 

(F) Ett barn föds med Downs syndrom och en blockering i matstrupen. 

 Föräldrar och läkare ställs inför valet att genomföra eller inte genomföra en operation som 

 åtgärdar blockeringen i matstrupen. Hur bör de agera? 

 (P) Att minimera lidande är i sig själv inte en motivering för att låta en individ 

 med moralisk status dö. 

 (S) Baby Doe är en individ med moralisk status. Föräldrarna bör inte låta Baby Doe 

 dö med motiveringen att det minimerar lidande för de inblandade.  

Detta lösningsschema bör kunna accepteras av alla de presenterade bioetikerna förutsatt att den 

syn på lidande som jag presenterat utgör en övervägd bedömning och därmed en accepterad 

utgångspunkt för ett reflektivt ekvilibrium. Jag har argumenterat för att en sådan övervägd 

bedömning är rimlig utifrån de presenterade bioetikernas syn på lidande. 

4.3 Lidande och lycka 

Uppsatsens tredje arbetsfråga berör relationen mellan lidande och lycka. Denna tredje arbetsfråga; 

Hur påverkas denna relation av olika definitioner av lidande? Problematiseras och besvaras i 

följande avsnitt. 
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Synen på lidande som anges ovan där lidande i vissa fall ses som ett hot mot vår lycka, 

grundar sig på de olika bioetikernas förståelse av lidande. Lidande förknippas med smärta och 

skada såväl som med att få mindre lycka. För Hauerwas är dock lidande en del av livet.176 

Samtidigt talar Hauerwas om det goda livet som alla människor har rätt att leva. 177 Med Aristoteles 

tolkning av lycka så är det goda liktydigt med att vara lycklig.178 Samtidigt så tolkar jag det som 

att Aristoteles förståelse av lidande går att förstå som när något som inte är lycka drabbar en 

individ, t.ex. vanartade barn.179 Utifrån en sådan förståelse presenteras alltså lycka och lidande 

som motsatser till varandra medan Hauerwas tycks tolka det som att lidande kan vara en del av ett 

lyckligt liv. 180 

 Jonsen, Toulmin, Beauchamp, Childress och Singer tolkar alla lidande som något 

som ska undvikas om möjligt. Aristoteles förstår lycka som ett självändamål och därför som något 

gott. Förutsatt att även de tidigare nämnda bioetikerna skulle acceptera en sådan definition av lycka 

följer att lycka är något vi vill uppnå medan lidande är något vi vill undvika. Jag anser att det är 

troligt att samtliga av de presenterade bioetikerna förutom möjligen Hauerwas skulle kunna 

acceptera en sådan slutsats och därmed acceptera att lidande står i kontrast till lycka. 

 Detta synsätt är dock inte okomplicerat. Om Hauerwas argumentation är rimlig så är 

lidande inte nödvändigtvis en motsats till lycka utan kan vara en del av ett lyckligt liv.181 Även 

Singer tillstår att det i vissa fall kan vara önskvärt att utstå visst lidande för att uppnå lycka, om 

det innebär att ens preferenser blir tillfredsställda.182 Jag har motiverat varför lidande kan förstås 

som något som i sig inte är negativt. Istället menar jag att mycket talar för att definitionen av 

lidande som något enbart negativt är problematisk. I fallet Baby Doe tycks ett sådant tankesätt, det 

vill säga att döden är önskvärd om den innebär att individen och de nära individen, besparas 

lidande, lett till att barnet dödades. Detta trots att det etiska ställningstagandet att Downs syndrom 

                                                           
176 Hauerwas, Suffering, 175. 
177 Hauerwas, Suffering, 98. 
178 Aristoteles, Den nikomachiska, 31. 
179 Aristoteles, Den nikomachiska, 37. 
180 Hauerwas, Suffering, 177. 
181 Hauerwas Suffering, 177. 
182 Singer, 31. 
 



 

54 
 

innebär lidande är tvivelaktigt, vilket visas inte minst genom senare domslut när det gäller 

vanvård.183 Fallet Baby Doe visar varför en problematisering av lidande behövs.  

 4.3.1 Slutsatser – Relationen mellan lidande och lycka 

Om lidande är en del av det goda livet lika väl som lycka så utgör dessa två begrepp olika 

komponenter av ett liv, de är dock inte nödvändigtvis motsatser. Om lidande inte i sig är något 

negativt så är det inte heller en självklarhet att lycka innebär en avsaknad av lidande. Det går då 

inte längre att dra slutsatsen att lidande skulle innebära mindre lycka. Av ett sådant resonemang 

följer att lycka inte till fullo kan förstås med lidande som en referenspunkt. 

Den här uppsatsen har inte utrymme att beröra hur lycka i sådana fall ska förstås. Dock har 

den analys som gjorts i denna uppsats visat att definitionen av lidande har en direkt inverkan på 

hur människors liv värderas. Jag menar att den här uppsatsen blottlägger ett behov av att kritiskt 

granska lycka ur en etisk synvinkel såsom jag i denna uppsats kritiskt granskat lidande.  

4.4 Normal – Lycklig 

Beauchamp och Childress uppfattar funktionsnedsättning som en form av skada precis som 

lidande.184 Jonsen och Toulmin talar om ett normalt liv.185 Singer anser att normala barns liv är 

lyckligare än andra barns liv.186 Det har också framgått att funktionsnedsättningar i vissa fall 

implicit relateras till lidande. Normalt liv tycks fungera som en motsats till ett liv med en 

funktionsnedsättning. Av ett sådant resonemang följer att om funktionsnedsättning är lidande så 

är ett normalt liv, lycka. Jag anser att detta mycket tydligt visar på ett problematiskt förhållande 

mellan normer i samhället och etik. Marginaliserade grupper används som kontrast till normen. 

 Keith och Keith menar att det finns skäl att betrakta till exempel individer med 

Williams syndrom (en funktionsnedsättning som bland annat innebär en utvecklingsstörning) som 

mer begåvade än individer utan funktionsnedsättningen när det kommer till social förmåga.187 Jag 

anser att det därmed finns skäl att ifrågasätta definitioner av begrepp som normal, lidande och 

lycklig eftersom dessa begrepp ofta definierats till nackdel för till exempel individer med 
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utvecklingsstörning. Samtliga av de bioetiker som presenterats i den här uppsatsen är såvitt jag vet 

individer som inte har en utvecklingsstörning.  

 Åsikter om individer med utvecklingsstörning i etiska sammanhang förekommer 

alltså inte bara i relation till lidande men jag anser att lidande och definitioner av lidande ofta 

implicit influerar andra bioetiska frågor. Frågor som abort, i synnerhet selektiv abort och 

fosterdiagnostisk skulle därmed med fördel kunna problematiseras utifrån en kritisk granskning av 

begreppet lidande. Det sätt på vilket fosterdiagnostisk och Downs syndrom i synnerhet, framställs 

i till exempel Vårdguiden visar på en inställning där lidande tycks förutsättas som en självklarhet 

när det gäller barn som har funktionsnedsättningar av olika slag. Detta syns bland annat i 

språkbruket då det talas om risken snarare än sannolikheten att barnet får Downs syndrom. Att de 

flesta barn föds hälsosamma indikerar också att Downs syndrom ses som något annat än att vara 

hälsosam. 

4.5 Lidandets plats i samhället 

Tidigt i kapitel 2 placerade jag Fallet Baby Doe och konceptet i lidandet i en bioetisk och 

samhällelig kontext. Frågan om person och människa återkom sedan hos både Singer och 

Beauchamp och Childress medan barn och individer med funktionsnedsättning återkom hos både 

Singer och Hauerwas. Även hos Jonsen och Toulmin lyfts frågan om bioetikens relation till 

samhället, och de menar att över tid kan etiska ställningstaganden komma att ifrågasättas. Jag 

menar att lidandets definition är i behov av att ifrågasättas och det har varit mitt mål med den här 

uppsatsen. Genom uppsatsen har det också tydligt framkommit att lidande på många sätt relaterar 

till individer med utvecklingsstörning. Individer med utvecklingsstörning ges sällan utrymme att 

själva ta plats i en etisk debatt men trots detta tycks det finns gott om uttalanden och åsikter när 

det gäller dessa individer.  

Jag menar också att behandlingen barnet i fallet Baby Doe fick, eller inte fick, till stor del 

påverkas av att barnet var just ett barn. Detta tycks ha medfört att rätten bedömde att föräldrarna 

hade beslutsrätt om barnets liv. Det finns inte utrymme här att gå djupare in på barns rätt och 

förmåga att fatta beslut men jag har på olika sätt berört huruvida vuxna är skyldiga att ta moralisk 

hänsyn till barn. Jag anser att Beauchamp och Childress på ett övertygande sätt visar att det finns 
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goda argument att ta moralisk hänsyn även till spädbarn.188 Singers argument att det är rimligt att 

döda spädbarn som en avancerad form av ”fosterdiagnostik” anser jag snarare talar för att abort 

inte bör vara tillåtet under de sista tolv veckorna i graviditeten om inte särskilda skäl föreligger 

eftersom skillnaderna mellan foster i den fasen och spädbarn inte är tillräckligt stor.189 Jag anser 

även att ingen av de presenterade bioetikerna gett tillfredställande argument för att Downs 

syndrom skulle innebära ett lidande som motiverar att döden är att föredra.  Snarare anser jag att 

Singers argument för att spädbarn och barn med funktionsnedsättningar är mindre lyckliga än 

andra tyder på den subjektiva föreställning som individer utan funktionsnedsättning enligt 

Hauerwas ofta uppvisar. Oavsett om spädbarnet/fostret kan räknas som en individ med moralisk 

status så anser jag att det är problematiskt att föräldrar ska ha rätt att definiera andra människors 

lidande, oavsett om lidandet gäller deras barn eller inte. Den här uppsatsen har visat att sådana 

definitioner är komplicerade och involverar många etiska ställningstaganden. Läkare, eller 

domstolar är inte nödvändigtvis bättre lämpade för att ha mandat över sådana frågor, snarare anser 

jag att dessa frågor behöver problematiseras från flera håll och på flera nivåer. I en sådan debatt 

behövs röster från de som lever i enlighet med en norm, så väl som de som betraktas som 

normavvikande, på alla nivåer i samhället. Det finns även anledning att väga in etiska argument 

från grupper med olika livsåskådning, ju mer dessa frågor problematiseras, desto tydligare blir 

lidandets kontext. Att förstå kontexten är en förutsättning för att förstå lidande och dess 

konsekvenser. 

 

                                                           
188 Beauchamp och Childress, 173. 
189 Singer, 214. 
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SAMMANFATTNING 

Studien syfte har varit att undersöka dominerande syner på lidande. Detta har gjorts genom en 

analys av några utvalda bioetikers syner på lidande. De argument som utgör respektive syn på 

lidande har sedan synliggjorts genom att relateras till ett existerande fall, nämligen fallet Baby 

Doe. Baby Doe är en juridisk pseudonym och relaterar till en situation där ett barn med 

födelsedefekter och Downs syndrom föddes i Indiana 1982. Studien har visat att det i fallet 

framkommer flera kontrasterande etiska överväganden som på olika sätt kan förklaras med stöd i 

de valda bioetikernas argument. 

 De arbetsfrågor som jag har försökt besvara gäller således dominerande syner på 

lidande, eventuella kontraster och likheter mellan de olika bioetikernas argument samt hur 

definitionen av lidande relaterar till begreppet lycka. 

 Min analys visar att majoriteten av de valda bioetikerna anser att lidande är något 

negativt. Analysen påvisar en koppling mellan synen på lidande och en individer utan 

utvecklingsstörnings uppfattningar om individer med utvecklingsstörning. Definitioner av lidande 

som påverkats av sådana uppfattningar kan vara djupt problematiska för marginaliserade eller 

normavvikande grupper som individer med utvecklingsstörning. 

 Med stöd i de utvalda bioetikernas argument presenterar jag en alternativ syn på 

lidande. 

 Lidande är något som utmanar vår förståelse av våra liv och önskningar. Lidande kan upplevas som 

 ett hot på så sätt att det kan förändra förutsättningarna för att uppnå det som vi uppfattar som lycka. 

 Lidande är i sig inte alltid något negativt utan är också en del av att leva och utvecklas. Lidande kan 

 ibland vara positivt om det till exempel leder till att preferenser  tillfredsställs. 

Att utmana dominerande syner på lidande som något negativt får dock stora konsekvenser. En 

sådan konsekvens är att lidande, förutsatt att det inte är något negativt inte längre fungerar som en 

motsats till lycka. Detta får i sin tur konsekvenser för synen på lycka. Den här studien har dock 

förhoppningsvis visat på fördelarna med en sådan problematisering. Studien har tydligt visat att 

lidande inte är ett entydigt begrepp. En problematisering är av lidande är nödvändig för att 

bioetiska diskussioner ska bli nyanserade. Utan en sådan problematisering riskerar den etiska 

diskussionen i sig att bidra till etiskt tvivelaktig stigmatisering av vissa grupper. 
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