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1. Inledning 
I januari 2016 var det 825 personer som stod på väntelista för organtransplantation i Sverige. 
Varje år avlider det ca 90.000 personer men bara ungefär 3.300 under sådana omständigheter 
där donation är möjlig, och av dessa blir endast ca 150 personer organdonatorer 
(Merorgandonation Sverige). Enligt socialstyrelsen är det idag flera års väntetid för att hitta 
ett kompatibelt organ, och varje år beräknas 50 personer avlida i väntan på ett nytt organ på 
grund av den brist som finns (Merorgandonation Sverige).1  
   Det etablerade sättet att beräkna hur många donationer som sker i förhållande till antalet 
avlidna i ett land är att räkna antalet avlidna donatorer per miljon invånare, det mått man får 
är en så kallad donationsfrekvens. Donationsfrekvensen i Sverige har länge legat på 15 
avlidna donatorer per miljoner invånare, men lyckligtvis har den siffran har ökat till 17. Trots 
denna positiva ökning är donationsfrekvensen betydligt lägre än i jämförbara europeiska 
länder, däribland Spanien som har en donationsfrekvens på 33, vilket också är den högsta 
donationsfrekvensen i världen. Trots detta har det i olika undersökningar uppmätts att 
Svenskar har den högsta viljan att donera sina organ efter sin död, i jämförelse med samma 
jämförbara länder. 80-85% av alla svenskar kan tänka sig att donera sin organ efter sin död, 
men ändå var det bara 167 avlidna personer som donerade sina organ 2015, och i januari i år 
var det ungefär 1.560.000 som faktiskt gjort sin vilja känd genom att gå med i 
donationsregistret, och det är bara 15% av befolkningen (Merorgandonation Sverige, 
Statistik., Socialstyrelsen 2016).2 
   Det är inte bara Sverige som har en brist på organ, utan generellt i världen så doneras färre 
organ än vad som behövs för att täcka det behov som finns, och i väntan på donation så 
avlider många människor som en konsekvens av detta (Livetsomgåva blad 13). För vissa 
människor är nya organ absolut nödvändigt för att de ska överleva, för andra så är nya organ 
en källa till förbättrad livskvalité som man till viss del kan tacka den medicinska vårdens 
utveckling för, som idag är allt mer sofistikerad och utvecklad. En fungerande 
donationsverksamhet är inte bara nödvändigt för individers livskvalitet och ibland skillnaden 
mellan liv och död, utan det är också en kostnadseffektiv åtgärd vilket gör att utifrån ett 
samhällsekonomiskt perspektiv så tjänar ett helt samhälle på det i rent ekonomiska termer. 
Exempelvis så kostar en dialysbehandling 500.000-600.000 kronor per år medan en 
transplantation kostar första året ungefär 300.000 kronor, och följande år faller den siffran. 
Beräkningar visar att varje transplanterad njure sparar i snitt 2-3 miljoner kronor i 
sjukvårdkostnader för Sverige (Livsviktigt). 
   Risken för skada är för den avlidne donatorn mycket liten eller ingen alls i förhållande till 
den vinst mottagaren får.3 Anledningen till varför man inte tar organen från avlidna kroppar 
med hänvisning till riskfördelningen är respekt för individen och dennes rätt till 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 För njurar är det generellt 2-4 års väntetid (SOU 2015:84; 441). 
2 Alltså 85% har inte gjort sin vilja känd genom detta. Med det finns andra sätt att göra sin vilja kända förutom 
att gå med i donationsregistret (SOU 2015:84; 179., http://merorgandonation.se/om-organdonation/ta-stallning/). 
3 Det här är en fråga om döda kan ha intressen och om eller när dessa kan skadas. Av uppenbara skäl är det inte 
inte fysisk skada i bemärkelsen ”risk att mista livet” man anspelar på, det man däremot kan skadas rent fysiskt är 
skändande av kropp, och frågan är alltså om organdonation mot en persons vilja (eller utan dennes samtycke) 
verkligen kan falla in under den kategorin. Det här är en stor debatt inom området, som jag inte kommer ha 
möjlighet att gå in på. 
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självbestämmande. Socialstyrelsen beskriver det som att en sådan handling är att betrakta som 
stöld (Livetsomgåva blad 11). 
   Det finns ett flertal olika förslag på förändring av system för inhämtning av organ för att 
tillgången på dessa ska öka, där en huvudsaklig skiljelinje mellan förslagen är på vilket sätt 
man ska förstå och kunna uttrycka samtycke. Det är också här en stor del av den filosofiska 
diskussionen kretsat. Men det det finns också ett underliggande antagande som är avgörande 
för synen på donationer och som påverkat beslut av policys varpå många föreslagna policys 
för att öka tillgången på organ med en indirekt hänvisning till det antagandet har avvisats. Jag 
menar att vad jag kommer kalla gåvoantagandet, dvs. antagandet att donationer av organ ska 
ske (a) som en gåva och (b) av altruism, är falsk. Problemet är att det här antagandet i vissa 
fall inte alls- eller mycket bristfälligt definieras. Jag menar att vi inte har råd med att på så 
lösa grunder, ett odefinierat och inte diskuterat antagande, låta människor i väntan på organ 
dö genom att indirekt avvisa policys som skulle kunna öka tillgången på organ och öka 
chansen för dessa personerna att överleva. Dessutom är många fall för avisande av policys 
med indirekt koppling till antagandet inkosistenta och direkt felaktiga. 
   Mitt syfte i uppsatsen är tvådelat, dels vill jag kartlägga organdonationsetiken i Sverige för 
att påvisa relevansen för frågan och visa på filosofins roll i sammanhanget, jag vill också 
belysa de problem som finns och ge förslag på lösningar. Det här kommer jag göra genom att 
utröna (definiera) vad som verkar vara kärnan i de uttalanden kring gåvoantagandet som 
finns, för att sedan se på antagandets hållbarhet. Det innebär att jag inte kommer presentera en 
teori om gåvor eller om altruism tillämpat på området. De förslag på policys jag kommer 
fokusera på och som jag menar skulle kunna öppnas för diskussion är de som är förenliga med 
villkorade principer för donationer men också etiska incitament.  
   Gåvoantagandet kan kritiseras på lite olika sätt, och jag kommer att göra det genom att 
kritisera varje tanke för sig. Jag kommer visa att gåvotanken inte lyckas undvika de problem 
man vill undkomma och att altruism kan vara en önskvärd motivation men den kan inte vara 
nödvändig – dessutom så har man blandat ihop den tanken med en tanke om solidaritet. Det är 
inte frågan om att diskutera altruism som fenomen på en djupare nivå, som vad altruistisk 
handlande består i på en mer metanivå, utan jag vill begränsa diskussionen till att tillämpa en 
viss tolkning (den som vanligtvis används) av den synen på organdonationsetiken. 
   Vidare har jag valt att enbart fokusera på organ som föremål för en diskussion om donation 
och dess etiska frågor, det innebär att jag inte kommer fokusera på donation av vävnader, 
blod, sperma eller ägg. När jag pratar om donationer kommer jag att syfta på organ som 
doneras, men jag vill pointera att bara för att ett organ har de medicinska förutsättningarna för 
att doneras eller att personen samtyckt till donation, innebär detta nödvändigtvis inte att 
organen genomgår en fullständig transplantationsprocess. Vidare kommer jag använda mig av 
den här mindre precisa formulering ”att organ doneras”, men att det i praktiken krävs båda 
delarna, de medicinska förutsättningarna och samtycke (som i och för sig kan ges på väldigt 
olika sätt) för att detta ska vara möjligt.  
   Jag kommer att börja med en bakgrundsdel för att beskriva hur organdonationsetiken som 
område ser ut och jag kommer speciellt fokusera på hur det ser ut i Sverige. Vidare kommer 
jag gå in på donationer, om vad det är för något, om varianter på dessa och på vilken etisk 
grund de står på. Däribland kommer gåvoantagandet vara centralt och vidare kommer jag 
beskriva hur det använts för att sedan gå in djupare på de två idéerna den grundar sig på. Mer 
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specifikt kommer jag se vad antagandet verkligen består av och försöka utröna vad som 
egentligen avses. Vidare kommer jag att visa varför det här antagandet är felaktigt och göra en 
kortare sammanfattning innan jag går in på förslag till en lösning där jag kommer lägga fram 
en policyrekommendation som syftar till att minska den brist som finns genom att fastställa en 
ordning av villkor som etiska incitament ska följa som dels syftar till att uppmuntra folk att 
göra sin vilja känd och dels att motivera levande donatorer att donera organ. 
 
2. Organdonationsetik 
I likhet med policynära tillämpad filosofi så tar organdonationsetiken upp spår från många 
områden. Den berör områden inom den praktiska filosofin såsom moralfilosofi, politisk 
filosofi, beslutsteori, riskbedömning, men är samtidigt också beroende av empirisk forskning 
från andra discipliner. Till skillnad från andra mer ”renodlade” filosofiska områden så 
behöver organdonation-/transplantationsetiken i många fall göra avsteg från den filosofiska 
linjen till förmån för en möjlighet till avvägning för att få till faktiska implementeringar av 
utarbetade policys. En sådan avvägning på bekostnad och begränsning av en mer djupgående 
filosofisk diskussion kan i vissa fall vara lite frustrerande, men det påvisar också filosofins 
relevans genom filosofin som metod och som grund för implementerade policys – 
fundamentet utgår från filosofin. 
   Organdonationsetiken består av olika delar, men i huvudsak en medicins del som svarar på 
frågan när och om donation är möjligt, och en etisk del som handlar om själva givandet och 
förutsättningar för det, däribland utredningar om samtycke och andra etiska överväganden och 
lösningar när värdekonflikter uppstår. Den senare huvudfrågan består delvis också av en 
juridisk del (SOU 2015:84; 96., Livsviktigt). 
   Vissa författare benämner området som transplantationsetik, andra organdonationsetik, jag 
kommer i huvudsak att benämna området som den senare, men ser ändå dessa som olika delar 
av samma område.4 Det skillnaden som finns upplever jag vara beroende på vilken fråga inom 
området som är fokuserat på. Donationsetiken handlar mer om den etiska diskussionen, om 
frågor gällande vem som kan bli donator med fokus på individens samtycke snarare än om det 
är medicinsk möjligt och om införskaffning av organ. Transplantationsetiken handlar mer om 
det medicinska - om organens funktion och om transplantationsprocessen (SOU 2015:84; 73). 
   Generellt fokuserar organdonationsetiken på tre huvudsakliga frågeställningar och 
problemområden (Wilkinson 2011; 2., Fabre 2006; 73): 

•! Döden: Hur ska man se på dödas rättigheter och hur ska man definiera när någon är död? 
•! Införskaffning/Förvärv: Hur ska en anskaffning av organ se ut? Genom donationer, 

genom olika system eller kanske genom en marknad av organ?  
•! Fördelning: När organen väl är inhämtade, hur ska man då fördela dessa? Bör man 

använda sig av existerande utformningar av fördelning eller är det så att man måste ha 
andra fördelningsprinciper när det gäller organ?  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Med anledning av detta kan ”organtransplantationsetik” vara ett bättre ord att använda för att beskriva området, 
då alla typer av organinhämtning inte behöver ske via donationer. 
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Min argumentation kommer i huvudsak behandla den andra huvudfrågeställningen, men jag 
kommer även ha anledning att komma in på den den tredje frågeställningen för området. Låt 
mig gå in mer precis på dessa.  
 
2.1 Införskaffning (från avlidna) – system  
Det finns en brist på organ och vi behöver en policy som åtgärdar detta. Till skillnad från 
andra policyområden som ska hantera brister utgörs den här bristen inte av pengar utan en 
brist i råmaterial - organ. Organ skiljer sig också från andra råmaterial, för trots att organen i 
sig är materialet så utgör kroppen den kommer ifrån inte det. Det innebär att den senare 
verkar skyddas av andra rättigheter än den förra och på så sätt kan de inte heller behandlas 
lika. Detta gör att de vanliga principerna för införskaffning och fördelning inte direkt kan 
appliceras på det här området, utan en etisk diskussion och analys måste till, och principerna 
måste anpassas efter den (Wilkinson 2011; 1, 7). 
   Som vi tidigare såg så är organ är en huvudsaklig källa till livskvalité, en förutsättning för 
liv och ibland skillnaden mellan liv och död. Organtransplantation är också kostnadseffektiv – 
det är en effektiv medicinsk åtgärd i fråga om monumentära värden men också i termer av 
lidande och livskvalitet. Det här är två viktiga skäl till varför vi behöver en policy som 
åtgärdar detta. 
   Man skulle kunna göra en grov kategorisering mellan införskaffningssätt för organ, från 
avlidna eller från levande donatorer. Lite förenklat så skulle man kunna säga att det som 
reglerar donationer från avlidna är de system för organdonation som finns, och donationer för 
levande regleras genom olika typer av donationer.  
   Många förslag på hur man skulle åtgärda den brist av organ som finns är att göra 
förändringar på de standardmodeller av system för donation som är rådande.5 De som dessa 
huvudförslag berör och behandlar är till stor del vilken syn på samtycke man ska ha, och hur 
man ska förstå samtycke i frågan om organdonation. Men även hur viktiga principer ska 
kunna förenas utan konflikt, eller hur man ska lösa dessa om värdekonflikter uppstår inom en 
princip (Wilkinson, Wilkinson 2011/15; 2).6 Alltså, de här systemen ska reglera 
organdonation från avlidna donatorer. 
   De varianter av donationssystem som i huvudsak brukar diskuteras är: 

•! Opt-out (eller presumed consent) - Det här systemet innebär att standarden som finns är 
att man anses vara positiv till donation så länge man inte aktivt och uttryckligen motsäger 
sig en medverkan att donera sin organ (Wilkinson 2011; 92). Det finns olika strikta 
varianter på dessa, den ”mjuka” varianten skulle tillåta familjens veto (se dubbel-veto 
nedan), varpå den ”hårda” varianten inte skulle göra detta (Wilkinson, Wilkinson 
2011/15; 4f). 

•! Obligatoriskt val (Mandated choice) - Det här systemet innebär att alla personer, 
exempelvis vid myndig ålder, eller på annat sätt måste ta ställning i frågan (Gill 2004; 52).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Det finns försök till att få fram och definiera exakt hur stor bristen är, se bl.a. Wilkinson (2011; 2-5) men för 
mina ändamål så räcker det med att anta den här bristen utan mer detaljerade mått.  
6 Dessa förslag till åtgärder syftar till att öka tillgången. Ett annat sätt som man kan försöka åtgärda bristen är att 
minska efterfrågan. Hur troligt detta är kan jag inte uttala mig om, men kanske kan det begränsa individens 
autonomi och ge upphov till mer problem än vad en ökad tillgång skulle.  
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•! Opt-in - Ett system där standarden är att man inte vill donera, det är endast om (och när) 
man man uttryckligen gått med att bli donator som man kan donera (Gill 2004; 52).  

•! Tvångsintagning (”conscript organs”) - Iden bakom det här systemet är att alla lämpliga 
organ för donation tas, oberoende av familjen och/eller den avlidnes önskningar 
(Wilkinson 2011; 102). Till skillnad från opt-out som antar samtycke så länge man inte 
uttryckligen påvisar motsatsen så bortser tvånguttagningssystemet detta helt.  

•! Dubbelt-veto - Principen om dubbelt-veto är egentligen inget eget system utan är snarare 
en princip som är teoretiskt tillämpbar inom de flesta system som säger att i de fall där 
den avlidne personens önskningar inte är känd så kan familjen gå in och ta beslut om 
organen ska doneras. Det finns olika syner på vilken roll familjen ska spela i 
beslutsfattandet - familjen som rådgivare, som ställföreträdare eller som beslutsfattare. 
   Med familjen som rådgivare menas att familjen ses som ett medel för att få reda på den 
avlidnes önskningar. Man vänder sig till familjen eftersom de är en trolig källa för hur den 
avlidne ställde sig i frågan om donation och familjen är då en rådgivare för att utröna vad 
den avlidne hade velat. Familjen som ställföreträdare innebär att familjen ska ses som 
substitut (inte alternativ) för den avlidne. Varför det är familjen som är ställföreträdare är 
att det är mest troligt att de håller den avlidnes intressen som sina egna och att de oftast 
vet vilka dessa intressen var. Och familjen som beslutsfattare är att det är familjen som är 
beslutsfattare och det beslutet behöver inte vara bundet till den avlidens vilja (Boddington 
2002; 75-6). 

Det finns också en ytterligare indelning som man kan göra på donationer och det är mellan 
donationer med eller utan ersättning. Vanligtvis när man pratar om ersättning så tänker man 
på ekonomisk betalning och kommersialisering av organ som alltså är att få betalt för organ. 
Det man då pratar om är en organmarknad, och de personer som säljer sina organ kallas för 
vendor till skillnad från en donator som i donationssammanhang är den person som ger bort 
sina organ. Det finns ett starkt lagstadgat förbud mot en organmarknad (kommersialisering av 
organ) i Sverige, Europa och i stora delar av världen (SOU 2015:84; 71-2, 107, 110, 132). 
   Visserligen är det här ett ytterligare sätt för införskaffning för att minska den brist som finns 
än donationer, men det alternativet är inget jag kommer ta med och diskutera i den här 
uppsatsen då frågan är så komplex och har så många relevanta delar som jag inte kommer 
kunna ge rättvisa för här.  
   Däremot kommer jag att komma tillbaka till olika typer av ersättningar för donationer, och 
framförallt då icke-ekonomiska ersättningar i formen etiska incitament, som är i motsats till 
ekonomiska- ersättningar och incitament. I Sverige är ekonomiska ersättningar rent finansiella 
ersättningar som utgår till donatorn så att hen inte ska lida någon ekonomisk brist på grund av 
donationer. Ersättningen ska alltså ersätta utgifter som uppkommit med donationen såsom 
utebliven inkomst osv (SOU 2015:84;110, 447-50, 454-7). Den här diskussionen kommer 
återupptas i sektion 7.1. 
 
2.1.1 Donationer från avlidna i Sverige 
I Sverige tillämpar vi mjuk opt-out, som alltså är att i de fall en person avlider och viljan inte 
är känd så antar man den avlidne som positivt inställd till donation. Men man vänder sig till 
familjen för att se om de hade vetskap om personens vilja, familjen roll är alltså rådgivande. 
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Om den avlidnes vilja inte heller är känd hos de anhöriga så antas personen positiv till 
donation. Som grund för att kunna anta avlidnas samtycke i de fall där viljan är okänd är med 
hänvisning till den höga viljan att donera bland svenskar (SOU 2015:84; 126-30, 179). 
   Förutom olika system finns det också olika typer av organdonationer. I nästa sektion tänkte 
jag gå in på dessa lite närmare. 
 
2.2 Införskaffning (från levande) – typer 
Organdonationer kan ske både från levande och från avlidna donatorer. De kriterier som 
gäller för avlidna är att organen tillvaratagits och att de inte ”förstörts” genom syrebrist. Det 
är därför personer måste ”dö på rätt sätt” som i praktiken blir på intensivvårdsavdelning för 
att organen ska vara funktionella även efter dödens inträffande.7 Det här regleras främst 
genom olika system för donationer som visades i föregående sektion. Gällande donationer 
från levande så är det lite andra förutsättningar, men generellt så godkänns donationer i den 
mån den förväntade nyttan överstiger risken för donatorn (Ekström Von Essen 2012;151., 
SOU 2015:84; 81, 130-1).  
   Det finns i huvudsak tre typer av donationer för levande donatorer: 

•! Indirekt donation (även altruistisk donation) - Donation där parterna inte känner varandra 
och där organen samlas till en generell organpool, där fördelningen vanligtvis sker utifrån 
en lista med olika principer för prioritet. 

•! Direkt donation - Donation där parterna känner varandra, vanligtvis inom familjen såsom 
syskon, barn eller partners. 

•! Direkt-anonym donation – Donation mellan parter som inte känner varandra, men där 
donationen går till en specifik person. Direkt-anonym donation kan vara avskild eller 
ensidig. Avskild direkt-anonym donation är mellan parter som inte har någon direkt 
relation men där parterna ”hittar” varandra genom gemensamma aktiviteter, exempelvis 
genom arbetsplats, trossamfund, eller andra aktiviteter. Ensidig direkt-anonym donation är 
där ena parten vill hjälpa en specifik person som hen inte känner, exempel en kändis eller 
en person som uppmärksammats i media. En varianter på direkt-anonym donation är så 
kallade korsvisa donationer (även donationskedjor) där två eller flera par ”byter” organ 
med varandra. (Robert, Truog 2005; 444., Hilhorst 2005;198-9., SOU 2015:84; 442). 

2.2.1 Levande donationer i Sverige 
Till skillnad från den låga donationsfrekvensen för avlidna donatorer så är siffran från levande 
donatorer betydligt högre. I Sverige står levande donationer för 40% av de totala 
transplantationerna av organ (i huvudsak njurar). Som det ser ut idag så bör donationer från 
levande ske om givaren och mottagaren är släkt eller om de står varandra nära (direkt-
donation), men även särskilda fall där parterna inte känner varandra (direkt-anonym donation) 
kan accepteras med då efter att omfattande utredningar om ”särskilda skäl” uppfyllts. I 
praktiken så uppfylls i princip aldrig dessa särskilda villkor och direkt-anonyma donationer 
utförs inte heller i den mån som det finns villiga donatorer för. Det här beror på att den 
juridiska tolkningen av de ”särskilda villkoren” är mycket otydlig och i praktiken kommer 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Gällande dödens inträffande så det den första av de huvudsakliga frågeställningarna inom 
organdonationsetiken. 
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avgöras beroende på vilken tolkning av lagtexten läsaren har. Men den generella anledningen 
till varför man inte tillåter den här typen av donation är med hänvisning till att den risk för 
tvång samt den risk för finansiella påtryckningar (kommersialisering) mot den tilltänka 
donatorn ska undvikas. Men den här principen är underordnad en annan, det är också så att 
donationer från levande bara får ske om det förväntade resultatet överstiger risken oavsett 
givarens motiv (Merorgandonation Levande donationer, SOU 2015:84;131, 442, 459-61).  
   Eftersom många organ kommer från levande donatorer så är den här typen av donation 
avgörande, men fortsättningsvis menar den statliga utredningen (2015:84; 464) att donationer 
från avlidna fortsättningsvis bör prioriteras före levande donationer (trots att organ från 
levande generellt fungerar bättre) på grund av den risk som de levande donatorerna utsätts för.  
 
2.3 Villkorade och icke-villkorade donationer 
Det finns två övergripande principer för donation som också ska reglera fördelningen av 
organ. Dessa är icke-villkorade och villkorade principer, som jag kommer kalla villkorade- 
respektive icke-villkorade donationer, och dessa är alltså grundläggande principer för både de 
system och typer av donationer som finns, men också de principer för hur fördelning av organ 
ska se ut. 
   Icke-villkorade, eller opartiska donationer är principer som utgår från generella och mer 
allmänna rättviseprinciper. Villkorade, eller partiska principer är principer där det finns vissa 
uppsatta förbehåll eller villkor. Exempel på förbehåll skulle kunna vara att en mor villkorar 
donation av sin ena njure till hennes son. Det innebär att om det inte är hennes son som får 
njuren (förutsatt att de är kompatibla rent medicinskt) så kommer hon inte att ställa upp för 
donation. Det här kan tyckas oproblematiskt, i varje fall moraliskt tillåtet (och kanske till och 
med moraliskt otillåtet att inte gå med på dessa villkor som då är moderns vilja att hjälpa sitt 
barn). Men låt oss se på följande exempel, som dessutom är verkligt. I England 1998 så 
erbjöd sig en man att donera sina organ efter sin bortgång, men han villkorade donationen till 
att enbart vita personer skulle få ta del av hans organ (Department of Health). I likhet med 
mor-och-son exemplet så innebär förbehållet att om man inte går med på det så kommer dessa 
organ inte att doneras, och om man går med på det så kommer organ doneras men begränsat 
till vissa. Alltså, i ena fallet, om man inte går med på förbehållen kommer ingen att bli hjälp 
och i det andra fallet, om man går med på villkoren så kommer någon att bli hjälpt. Man 
skulle också kunna tänka att kvinnans villkor är mer villkorad än mannens, då kvinnan 
begränsar donationen till sin son (en person) medan mannen begränsar donationen till en 
grupp av människor (med ljus hy). Men det finns en stor skillnad mellan de två exempel och 
det är att i det senare så drivs mannen av hat och rasism, medan den förra av plikt eller 
välvilja mot sin son. Det är uppenbart att de rasistiska skälen är moraliskt problematiska men 
det är inte den frågan som ska besvaras eller utredas här, utan frågan är om hur man ska se på 
förbehåll och om man ska gå med på vissa typer av dessa. Visst, man skulle kunna säga att de 
förbehåll som man kan gå med på måste vara moraliskt önskvärda eller till och med moraliskt 
tillåtna, men det förutsätter att det finns en konsensus på vilken moralprincip som ska bedöma 
handlingars tillåtenhet och önskvärdhet, och det är varken en rimlig eller trolig uppgift för ett 
land att göra. 
   När rasist-fallet dök upp så blev det en stor samhällsdebatt för hur man skulle hantera 
ärendet. Man kom senare fram till att man inte ska gå med på, inte bara på rasistiska förehåll, 
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utan inga förbehåll alls (Department of Health). I Sverige så har vi en liknande syn. Det enda 
valen som tillåts om man vill donera är om organen ska gå till medicinska ändamål, till 
personer, eller till båda kategorierna. Så här skriver socialstylesens stora informationssida om 
donationer i ett ”vanliga-frågor formulär” på frågan ”Varför får jag inte välja vem jag vill 
eller inte vill donera till?”:  

”Man kan inte själv välja - eller välja bort - till vilka människor man är beredd att donera organ 
och vävnader. En av de viktigaste grundprinciperna för vår hälso- och sjukvårdslagstiftning är att 
alla ska ha samma rätt till vård och behandling oavsett ålder, kön, bostadsort, inkomst, utbildning, 
etnisk tillhörighet, levnadsvanor eller andra bakgrundsfaktorer. Vem som ska få tillgång till vård 
är inte en fråga för gemene man att avgöra. Sådana beslut vilar på allmänt accepterade och 
demokratiskt överenskomna principer. Kan man inte tänka sig att donera sina organ och vävnader 
till vem som helst, får man välja att säga nej till donation.”(Livsviktigt). 

Eftersom villkorade- och icke-villkorade donationer är en övergripande indelning där både 
system- och typer av donationer faller in så ska jag förtydliga hur man kategoriserar dessa. 
 
Villkorade donationer Icke-villkorade donationer 
Direkt donation (levande) Alla system för donation (avlidna) 
Direkt-anonym donation (levande) Indirekt donation (levande) 

 
Under icke-villkorade donationer brukar indirekt donation och samtliga system falla in, och 
under villkorade direkt- och (avskild och ensidig) direkt-anonym donation. Utifrån det här 
uttalandet så kan man få fram ett argument till varför villkorade donationer inte ska 
accepteras, det här argumentet har också framhållits som det mest fundamentala - det är 
rättviseargumentet. Rättviseargumentet (eller jämlikhetsargumentet) menar att villkorad 
donation är orättvist och ibland diskriminerande eftersom inom villkorade donationer så är det 
som avgör vem som får organen vem donatorn är och/eller vilken relation givaren har till 
mottagaren. Det är orättvis eftersom medicinska åtgärder bör fördelas utifrån rättvisa 
principer (som behov) och inte utifrån människors relationer eller preferenser. Alla har inte 
samma förutsättningar att kunna knyta avgörande kontakter och relationer och därför kan det 
inte heller avgöra hur organen ska fördelas. Dessa partiska fördelningsprinciper är orättvisa 
(Robert, Truog 2005; 445., Hilhorst 2005; 199-2). Två ytterligare argument som också  brukar 
framhållas är motivationsargumentet och anonymitetsargumentet. Anonymitetsargumentet går 
ut på att icke-villkorade- till skillnad från villkorade donationer kan skydda donatorn från 
kommersialisering och finansiella påtryckningar, eftersom givaren och mottagaren inte känner 
varandra (eller kan ta reda på vem den andra är) så kan inte heller en ekonomisk press eller 
betalnings ske (Hilhorst 2005; 202-3). Motivationsargumentet (som är liknande det jag kallar 
för gåvoantagandet) går ut på att man vill undvika att personer ger bort sina organ genom 
impuls, tvång, eller något annat tveksamt motiv som kan skada givaren eller mottagaren, 
därför menar man att donation ska ske av altruism - med hänsyn till mottagarens behov och 
som en gåva (Hilhorst 2005; 199-0). Ett tecken på att donationen är icke-villkorad är alltså om 
anonymitet och det ”rätta” motiv-et finns. Om dessa två villkor är uppfyllda så är donationen 
icke-villkorad och dessutom rättvis. 
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   Jag kommer inte att gå in och analysera de här argumenten kring icke-villkorade donationer 
som Hilhorst presenterar, trots att jag kommer använda mig av gåvoantagandet som kan likna 
motivationsargumentet och att likheter kommer dras till anonymitetsargumentet. Därför skulle 
en del av kritiken mot gåvoantaganden delvis kunna appliceras på dessa, men det är inget jag 
kommer göra här. Alltså, trots att den kritiken jag för är mot gåvoantagandet så kan den till 
viss del appliceras på motivationsargumentet eftersom de är väldigt lika. Jag kommer däremot 
inte kunna ge en helhetsbild och syftar inte till att besvara eller försvara de andra två 
argumenten.  
 
3. Gåvoantagandet 
Donation är det vanligaste sättet som man införskaffar organ, och som vi har sett finns det ett 
antal olika policys och principer för system som reglerar detta. Sverige har aktivt uteslutit 
andra typer av varianter för införskaffning av organ såsom organmarknad, eller andra mer 
tvingande system med hänvisning till värden som autonomi och självbestämmande samt att 
medicinska åtgärder måste baseras utifrån och på ett sätt som är förenliga med folkets 
förtroende och viljor (SOU 2015:84; 103-4). Eftersom donation sägs vara det enda 
införskaffningssätt som är förenligt med dessa värden är det absolut avgörande att det system 
och principer som ska reglera detta bidrar till att systemet är fungerande, då i termer av att 
tillräckligt många organ doneras.  
   En vanlig syn, en självbild och själva fundamentet men som också Sveriges hållning på 
organdonation är att det ska ske som en gåva och utifrån altruism. Det skäl som fastställas för 
det jag kallar gåvoantagandet som alltså är att donationer ska ske som en gåva och av 
altruism, är att eftersom en transplantation av vissa organ (ex. vissa vävnader, hjärta) 
förutsätter en annan persons död så måste parterna vara medvetna om att det är en gåva för att 
transplantationen inte ska ske på bekostnad av en annan (SOU 2015:84; 95-6). 
   Här kommer lite olika formuleringar om antagandet som har sagts i svensk 
organdonationsdebatt. Även fast vissa uttalanden inte är lagstadgade så står informationen på 
sidor och uttryckts utav personer som man kan tycka representera och legitimera det specifika 
uttalandets relevans.8 

(1)! ”Grundprincipen för en donation från en levande givare är att det ska vara en gåva, en altruistisk 
handling /…/.” (Lagercrantz 2014). 

(2)! ”Från organdonatorns perspektiv innebär det att en tidigare uttryckt vilja att donera organ av 
altruistiska skäl tillgodoses.”(Statens Medicinsk-etiska råd 2016). 

(3)! ”Att ge något till en människa betraktas i allt mänskligt liv som en gåva. I samma ögonblick som 
givaren överlämnat gåvan till mottagaren är gåvan inte längre givarens, utan mottagarens.” 
(Livetsomgåva Etik i sjukvården). 

(4)! ”Organdonation är en gåva från en människa till en annan. Att vid sin död ge andra människor 
sina organ är kanske en av de finaste gåvor människor kan ge varandra. I och med överlämnandet 
är gåvan inte längre givarens utan mottagarens. Eftersom donation av livsviktiga organ förutsätter 
en annan människas död är det av avgörande betydelse även för mottagaren att det står utom allt 
tvivel att det rör sig om en gåva. Det innebar att mottagaren kan känna att han eller hon får en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Mina kursiveringar i citaten.  
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möjlighet att leva vidare – tack var en annan människas generositet och inte på en annan 
människas bekostnad.” (SOU 2015:84; 95). 

(5)! ”Det får inte finnas påtryckningar från vare sig mottagaren, andra familjemedlemmar eller 
sjukvårdspersonal. En donation är en gåva. Att sälja eller köpa organ för 
transplantationsändamål är förbjudet enligt svensk lag.” (Merorgandonation Levande donationer). 

(6)! ”Genom att säga Ja /…/ Visar du kärlek och omtanke om dina medmänniskor /…/” (Livetsomgåva 
Goda skäl). 

 
I nästa sektion ska jag försöka reda ut vad som egentligen sägs här och visa på tvetydigheter 
och problem, samt att jag kommer introducera distinktioner som kommer vara avgörande för 
hur man ska förstå vad som egentligen sägs.   
 
4. Tolkning och definiering av gåvoantagandet  
För att repetera, den svenska synen på donation är att det ska ske som en gåva och av altruism. 
Det här är ett påstående som förutsätter två premisser (a) organen ska betraktas som en gåva 
och (b) donationen ska ske utifrån en vilja att villkorslöst vilja hjälpa andra människor för 
deras skull genom att donera sina organ.9 Att någonting är en gåva representerar en form av 
transaktion av något slag. Altruism syftar till att beskriva en motivation - ett skäl till handling. 
De här två begreppen ska alltså ses som frikopplande från varandra. Men den här 
distinktionen är inte helt uppenbar då man skulle kunna tänka att de till viss del beskriver 
olika aspekter av samma fenomen, men eftersom de inte är beroende av varandra så anser jag 
dem skilda. Skulle de två tankarna (a och b) vara samma sak eller i alla fall nödvändiga för 
varandra så skulle man kunna byta ut dessa mellan varandra och fortfarande få samma 
resultat, båda delar skulle finnas även om man bara hittar den ena. Det skulle innebära att i de 
fall man hittar tanken om gåvor så finns också tanken om altruism och vice versa. Men det 
kan inte vara riktigt. Det finns inget i tanken om gåvor eller tanken om altruism som med 
nödvändighet garanterar den andra delens existens. Exempel, låt säga att Klara blivit av med 
sina pengar genom ett otäckt kortbedrägeri och det kommer dröja ett par dagar innan nya 
pengar kommer in på kontot. Jag kan bjuda henne på restaurang med syftet att ge henne en 
god middag så hon slipper vara hungrig och dessutom få gott sällskap, men jag skulle också 
kunna bjuda henne på restaurang med syftet att hon förhoppningsvis ska tycka om maten och 
gå dit fler gånger och därigenom stödja min halvbrors finanser som äger restaurangen. I det 
senare fallet så är det uppenbart att bjudningen – gåvan, inte skedde av altruistiska skäl, som 
det däremot är enklare att argumentera för i det första fallet. Att ge bort pengar i välgörenhet 
kan vara att ge bort en gåva av altruistiska skäl, du kanske tycker synd om den 
person/personer som gynnas av din gåva, men det kan också vara så att du dessutom gör detta 
för att stärka din moraliska karaktär. I det här fallet kanske du har flera motiv som driver till 
till en viss typ av handling, varav alla inte är altruistiska.  
   Det är varken min poäng eller syfte att gå in och spekulera om de psykologiska 
förehavanden som finns varför folk gör en sak snarare än en annan och hitta psykologiska 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Man kan ställa sig frågan huruvida organ från första början bör betraktas som en gåva. En kritik som säger att 
man riskerar att organen ses som ett ting, en vara och på så sätt förloras viktiga värden. Den här typen av kritik 
kallas kommondifiering, som är att organen genom givandet blir ”varufierad” - organen blir en vara. Om det 
skulle vara sant skulle det tala mot gåvotanken, men det här är ingen aspekt jag kommer gå in på här. Den här 
kritiken används vanligtvis som ett argument mot organmarknader (Wilkinson 2011; 188-92). 
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förklaringar varför det är på det ena eller andra sättet. Min poäng är helt enkelt att visa att 
tanken om gåva och altruism är två separata fenomen som kan komma var för sig eller ihop – 
den ena är inte nödvändig för den andra. Och eftersom gåvor enbart beskriver en viss typ av 
transaktion och inte i sig behöver ha något moraliskt värde, så måste det vara själva 
egenskaperna hos det som ges bort (organen) och inte givandet i sig (att ge en gåva) som 
besitter värdet man vill åt när det gäller organdonation. 
   En viktig poäng och syfte dessa tankar representerar är ett viktigt symboliskt värde och en 
spegling av det fundament och självbild som råder kring donationer. Som bland andra 
Wilkinson (2011; 148) påpekar så har historiska beskrivningar av donationer dominerats av 
beskrivningar som att donationer är ett tecken på generositet, organ som ”livets gåva” och 
andra liknande beskrivningar. Altruism och gåvor ses som synonymt med donationer, och den 
här självbilden har också dominerat den svenska synen. För ser man tillbaka på uttalandena 1-
6 som jag beskrivit i föregående sektion så ser man att den trend som beskrivits av Wilkinson 
även återfinns i den svenska självbilden på donationer. Se bara på det sjätte uttalandet 
”Genom att säga Ja visar du kärlek och omtanke till dina medmänniskor”, den här 
beskrivningen kring donationer och kring de potentiellt blivande donatorerna är 
anmärkningsvärda i sin generalisering och idealisering av den typen av handling. Det här 
symboliska värde är emellertid det huvudsakliga argumentet för gåvoantagandet. 
   I nästa sektion kommer jag gå in och se hur man bäst ska förstå tanken om gåvor (och 
givande), och i den följande kommer jag gå in på altruismtanken och se hur de bästa ska 
förstås tillämpat på organdonation. 
 
4.1 Gåva  
   Gåvor och givande beskriver som vi tidigare såg en form av transaktion, däremot så 
beskriver den här tanken inte vad som ges eller utifrån vilka motiv. Det finns inget i tanken 
om gåvor som i sig begränsar vad som utgör själva gåvan. Om man tittar på uttalandena 1-6 
men framförallt uttalanden 3 och 4 så ser man att problemet man vill komma runt när man 
vänder sig till tanken om gåvor är man vill undvika att donationer sker på bekostnad av 
donatorn - med andra ord att givaren inte ska utnyttjas ”/…/Eftersom donation av livsviktiga 
organ förutsätter en annan människas död är det av avgörande betydelse även för mottagaren 
att det står utom allt tvivel att det rör sig om en gåva /…/.” (SOU 2015:84; 95).10 Det gör man 
genom att reglerna för ”transaktionen” redan på förhand ska fastställts, och det är alltså att 
gåvan som ges bort görs utan krav på motprestation och att vid överlämnandet så är 
transaktionen genomförd och kan inte tas tillbaka, ”/…/ I samma ögonblick som givaren 
överlämnat gåvan till mottagaren är gåvan inte längre givarens, utan mottagarens.” 11 Fast 
vilken roll är det som gåvotanken egentligen spelar här, är det ”fastställande av regler på 
förhand” man är ute efter, eller är det kravet ”utan motprestation” man menar?12  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Det verkar enbart vara givaren man vill skydda från utnyttjande när man ser till uttalandet, men det är väl 
också angeläget att även mottagaren skyddas mot utnyttjande? Jag kommer tillbaka till detta i nästa sektion. 
11 Det här skulle man kunna tänka är altruismtankens uppgift, men det är bara sant beroende på vilken roll 
altruismtanken har. Det är sant om altruism har ett intrinsikalt värde men inte om det är det goda man vill åt. Jag 
kommer ta upp det här i sektion 4.2.  
12 Det är tänkbart att det är båda delarna som de syftar till att beskriva, men åter igen, den ena är som vi kommer 
att se inte rimlig så därför kommer man hamna i ungefär samma position.!!
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   Det kan inte vara ”fastställandet av regler på förhand” som man är ute efter, för det reglerar 
inte alls vilket innehåll på reglerna som finns, utan enbart att de finns att tillgå på förhand.13 
Gåvoantagandet skulle då inte spela någon som helst avgörande roll och skulle exempelvis 
tillåta både villkorade donationer och dessutom skulle det inte heller finnas några 
begränsningar utifrån gåvotanken att förbjuda en organmarknad. Om det inte finns något hos 
själva fastställandet av regler på förhand så verkar det vara innehållet i reglerna man syftar 
till.14 Är det då kravet på motprestation man vill åt? 
   Det som menas med motprestation är att gåvan ska ske frivilligt och motprestationskravet 
representerar alltså en egenskap hos transaktionen som är frånvaron av ett krav på 
motprestation av något slag. Generellt för gåvor är att de ska ske frivilligt. Men vad betyder 
detta? Låt mig gå in på vilka sätt gåvor och givande kan ske. 
 
4.1.1 Frivillighet och givande 
Låt mig testa ett sätt att se på givande och gåvor genom att titta på följande hypotetiska 
påstående, ”gåvor ska ske frivilligt från givaren och om detta fastställs så utnyttjas inte 
densamme”. Det här påståendet verkar kunna vara den syn som beskrivs i uttalandena 3-5 
eftersom om givandet sker i den här bemärkelsen utan motprestation så skyddas parterna från 
oklarheter kring transaktionen och andra yttre krav. Jag kommer inte gå in mer djupare på vad 
som verkligen är frivillighet och den typen av diskussion, utan frivillighet i den här meningen 
kommer innebära frånvaro av externt tvång. 
   Så, tanken om gåva syftar till att skydda folk från att utnyttjas men det verkar finnas ett 
inneboende problem hos tanken om gåvor som omöjliggör detta, och det är att även ”frivilliga 
gåvor” kan upplevas som tvingande och förpliktigande med krav på motprestation (Wilkinson 
2011; 149-50). Man skulle kunna säga att vi (inom en västerländsk kultur) lever i en gåvo-
kultur där gåvor förväntas av oss. Exempelvis, om jag ger en gåva till dig när du fyller år eller 
när jag kommer till en middagsbjudning som en god vän bjöd mig på så förväntas det när jag 
fyller år eller när jag bjuder tillbaka på middag att jag också får en god vinflaska eller en 
smarrig chokladask att frossa på framåt småtimmarna. Det är inte heller vilken gåva som helst 
som förväntas i gengäld utan om jag fick en härlig ostbricka och en härligt flaska rött, så 
skulle det för vissa finnas någonting konstigt med att om jag vid din middagsbjudning en tid 
därefter kom med en en hemmastickad disktrasa, i all glädje och känsla av stolthet att du får 
någonting mer personligt.15 Det är inte bara en ingången givande-relation som skett utan 
också någonting med en likvärdig pengafördelning som finns med, kanske inte som något 
primärt eller det främsta men i alla fall inte helt obetydligt, här är det dock enbart givande-
relationen jag kommer fokusera på. Det här är det första problemet med gåvor, som alltså är 
att man kan känna sig tvingad av själva fenomenet gåvo-givande. Poängen med det här 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Då skulle det fungera som informerat samtycke dvs. en vanlig medicinsk princip där samtycke kan ges om 
tillräcklig information givits, om personen är frivillig och om personen har en tillräcklig beslutskapacitet. Läs 
mer på (http://plato.stanford.edu/entries/informed-consent/). 
14 Det skulle kunna argumenteras att det måste finnas något hos själva fastställandet av reglerna som måste till, 
t.ex. att de måste vara rättvist. Men enbart utifrån de uttalanden som finns så finns det inget stöd för den tanken 
och därför kommer jag inte heller utveckla den aspekten.  
15 Det här behöver inte gälla för alla personer som ingår en givande-situation. Min poäng är helt enkelt att det i 
vissa relationer kan tillkomma ett ytterligare krav utöver själva återgivandet som är en jämlik värde-nivå på 
gåvan man förväntas ge tillbaka.  
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frivillighetsproblemet är att gåvan fortfarande är frivillig, men ändå problematisk eftersom 
den upplevs tvingande.  
   Ett annat problem med att ge är att man kan ifrågasätta frivilligheten till att ge i vissa fall, 
framförallt när det gäller organ. Exempel, om ens barn skulle behöva en ny njure och 
alternativen är att ställa sig i kö för organ (men då riskera lidande i och med den långa väntan) 
eller donera en av sina egna njurar (givet att det är kompatibelt) så kan modern känna sig 
tvingad att göra detta mot sin son. Även om hon kanske vill så skulle det inte vara ett 
alternativ att inte göra detta då det förväntas (sociala förväntningar) av henne. Också kanske 
är det någonting man kan förvänta av någon med all rätt (kanske med hänvisning till 
moraliska plikter), men det förändrar inte att frivilligheten i alla fall kan tyckas få problem 
och begränsas. Till skillnad från det första problemet där begränsningen i frivilligheten låg i 
själva fenomenet givande så består begränsningen i det här fallet på yttre-omständigheter 
såsom social press eller externa morallagar som förpliktigar oss. Det här problemet, till 
skillnad från de förra kritiserar den faktiska frivilligheten som agenten har eftersom det här 
fallet inte uppfyller villkoren för frivillighet som var frånvaron av externt tvång. 
   Ett tredje problem med frivillighet där det är frivilligheten hos mottagaren som är i fokus, 
uppstår när organ utgör själva gåvan. I vissa fall så kan själva mottagandet av gåvor begränsa 
mottagarens frivillighet genom att tvingas ingå en givande-relationen (då det enda personen 
ville var att överleva), mottagaren är faktiskt tvingad att ta emot gåvan då det ofta är den enda 
möjligheten till att överleva (Siminoff, Chillag 1999; 35). Det här får relevans i och med det 
fokus på organdonation som jag har när jag tillämpar dessa idéer på den svenska synen. Det 
här problemet uppkommer i situationer där mottagaren kan känna sig tvingad till att motta 
gåvan och i fallet med organdonation så kan det vara det enda sättet för att personen ska 
överleva. Det här problemet är likt det första eftersom det här inte kan säga att personen inte 
är frivillig, utan det säger att det finns fortsatta problem trots att mottagaren, utifrån 
definitionen om frivillighet som jag använder, är frivillig.  
   Ett fjärde problem som hotar frivilligheten hos mottagaren är att det kan uppkomma en 
känsla av skuld och en känsla att det finns behov av en motbetalning – även om det inte finns 
något krav så uppkommer en skuld som på något sätt i framtiden måste neutraliseras 
(Siminoff, Chillag 1999; 35).16 Eftersom gåvor bästa ska förstås i bemärkelsen utan 
motprestation som vi såg i förra sektionen 4.1, är det en förutsättning för hur man ska förstå 
gåvor och vidare också givande. Det här problemet visar på att även den förståelsen för hur 
man ska förstå tanken med gåvor kan orsaka frivillighetsproblem. Det fjärde 
frivillighetsproblemet är likt det första och det tredje eftersom, återigen, det är inte 
frivilligheten i sig som kritiseras här utan att det är upplevelsen av att frivilligheten hotas som 
utgör problemet här.  
 
4.1.2 Slutsatser om gåvor 
Vilka slutsatser kan vi dra från det här – hur ska man bäst förstå tanken om gåvor?  
(1) Det värde gåvor kan ha är att det är inte givandet i sig som har ett värde, utan den är 
gåvan, egenskaperna hos det som ges bort, som besitter värdet man vill åt. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 En fördel med exempelvis ekonomisk ersättning för donationer är att det på förhand neutraliserar en känsla av 
skuld som kan finnas hos mottagaren (framför allt i fall där mottagaren känner donatorn). 
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(2) – Det man verkar vara ute efter när man hänvisar till tanken om gåvor är ett krav som 
fastställer innehållet i reglerna för den transaktion som utförs, och det är att det görs utan 
motprestation (och inte att de finns att tillgå på förhand). Motprestationskravet ska förstås 
som ett krav på frivillighet, och detta gör man för att undvika att folk ska utnyttjas. 
(3) – Även om det är i termer av motprestationskravet som man måste förstå tanken om gåvor 
så finns det ett flertal problem med den här förståelsen. Man kan vara tvingad till fenomenet 
gåvogivning, men även tvingas av externa faktorer - man kan även tvingas att ta emot gåvor. 
Om man vill undvika att någon utnyttjas så måste man se till båda parter, gåvor måste ske 
frivilligt från både givare och mottagare, men enbart tanken om gåvor kan inte garantera 
detta. 
   Sammanfattningsvis så kan enbart tanken om gåvor inte vara till hjälp för att folk inte ska 
utnyttjas. Det skulle kunna vara så att gåvotanken tillsammans med andra aspekter skulle 
kunna lösa utnyttjandeproblemet. Det jag har försökt utreda och det som jag nu förnekar är 
om gåvor i sig självt är en tillräcklig lösning på det här problemet. Det tanken om gåvor skulle 
kunna göra är att visa på att den skulle kunna vara en viktig aspekt bland flera, men det har 
inte varit en aspekt som jag har haft för avsikt att gå in på och återigen så kan jag konstatera 
att tanken om gåvor i sig självt inte kan lösa utnyttjandeproblemet. Så finns det något i 
gåvoantagandet så måste det finnas i tanken om altruism. Kan den tanken hjälpa oss? 
 
4.2 Altruism 
Altruistisk handlande syftar till att beskriva donatorns motiv gentemot mottagaren där ett 
altruistiskt motiv är att är att handla osjälviskt utifrån mottagarens intressen. Inom 
organdonationsetiken så brukar man också med altruistiskt motiv mena att donationer sker 
utan kommersiella intressen. Kommersiella intressen ses då oförenligt med osjälviskhet 
(altruism) och därför kan den ena (kommersialisering) inte finns för om man vill ha det andra 
(osjälviskt handlande). Tanken om altruism är också ett vanligt antagande för organdonation 
(Saunders 2012; 376, Hilhorst 2005; 197). Den här typen av motiverande altruism, alltså när 
altruism ska vara det motiverade skälet för handling är den aspekt som jag kommer fokusera 
på (Moorlock, Ives, Draper 2014; 135). 
   Altruism har här ett positivt värde, men tanken om altruism som någonting ”gott” kan 
fungera på två olika sätt. Antingen att det är intrinsikalt gott eftersom altruism är en moralisk 
god motivation till skillnad från moraliskt dåliga motivationer (exempelvis skulle själviskhet 
kunna ses som en moraliskt dålig eller i alla fall icke-önskvärd motivation), eller så kan man 
mena att altruism är gott genom att hänvisa till dess goda effekter. Om man menar att altruism 
har ett intrinsikalt värde så skulle man kunna säga att altruism är en moraliskt önskvärd 
(alternativt moraliskt obligatorisk) motivation (Wilkinson, 2011/15; 5-7).17 I 
organdonationssammanhang så skulle man säga att det som har värde är att givaren har den 
här moraliskt önskvärda (eller obligatoriska) motivet och inte att personen hjälper en annan 
människa (rent nyttomässigt). På motsvarande sätt så skulle altruism som något gott på grund 
av dess effekter säga att det som har värde är de effekter altruistiskt handlande har och inte 
den motivationen i sig.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Med att en handling är obligatorisk menas att det finns en moralisk plikt att handla på ett visst sätt – 
handlingen är nödvändig för att handla som moralen kräver. Medan altruism som en önskvärd motivation 
innebär att den handlingen inte är nödvändig (Wilkinson 2011/15; 7). 
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   Om vi ser till den här uppdelningen till vad man egentligen vill åt när man pratar om 
altruism så kan vi genom en noggrann läsning se att det första sättet, altruism som något med 
intrinsikalt värde, påminner om en av förståelserna som kan kan mena med tanken om gåvor 
eftersom det som besitter det moraliskt goda är den specifika handlingen (i gåvofallet själva 
givandet, och i altruismfallet motivationen) snarare än i den positiva förändring mottagaren 
kommer få. Som vi såg i fallet med gåvor så finns det mycket problem och det verkar inte 
heller vara det sättet man ska förstå gåvor och därav skulle den kritiken också kunna 
överföras till den här förståelsen av altruism-tanken då de är liknande tankar. Men det är 
också så att altruism som något intrinsikalt gott inte kan stämma eftersom altruistiska 
handlingar inte behöver vara moraliskt goda. För se tillbaka på rasistexemplet. Mannen 
önskade att donera sina organ men bara att människor med ljus hy skulle få motta dem. 
Mannens rasistiska motiv har uppenbara moraliska problem, men motiven är fortfarande 
altruistiska – de syftar till mottagarens (med ljus hy) bästa (Wilkinson 2011/15).18-19 
   Observera att det här bara är sant utifrån den definition av altruism som jag använder. 
Eftersom jag inte haft möjlighet eller syftat till att utreda altruism djupare så kan det här 
exemplet tyda på just en brist i den definition jag använder och att en definition av altruism 
borde ta hänsyn till och räkna allas (kanske utom ens egna) intressen lika viktiga, vilket min 
nuvarande definition inte gör. Det här visar på en eventuell brist i min definition av altruism, 
men eftersom jag gjort en avgränsning i min utredning av gåvoantagandet kommer jag inte att 
ändra den här definitionen nu eftersom det skulle kräva en djupare genomgång och utredning 
av altruism som fenomen. 
   Så om jag ska få ut någonting av tanken om altruism så måste det vara i den andra 
meningen, alltså att tanken om altruism som någonting värdefullt på grund av de goda 
effekter som skapas. Men hur är det här begreppet tänkt att fungera kring 
organdonationsfrågan i Sverige? Hur ska man bäst förstå det? 
   Återigen, eftersom gåvoantagandet mer eller mindre spelar en avgörande roll för de former 
av donation som ska vara tillåtna så måste begreppen vara definierade, och utifrån uttalandena 
om så ser vi till tanken om altruism så är denna om än mindre definierat än tanken om gåvor. I 
det första uttalandet så beskrivs gåvor och altruism som mer eller mindre samma sak, 
”Grundprincipen för en donation /…/ är att det ska vara en gåva, en altruistisk handling /…/”, 
men jag har redan separerat de här begreppen och skilt dem åt, därav så stämmer inte detta 
och ett fortsatt sökande efter en mer nyanserad beskrivning av fenomenet återstår. Ser vi till 
det andra uttalandet så sägs det att, ”Från organdonatorns perspektiv innebär det att en 
tidigare uttryckt vilja att donera organ av altruistiska skäl tillgodoses”, alltså att det är 
donationer motiverat av altruistiska skäl som ska tillgodoses. 
   För att repetera, jag håller med om det positiva och viktiga värdet som gåvoantagandet kan 
ha och det är också så att altruism länge varit en viktig självbild för hur man ska se på 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Altruistiska handlingar kan vara fel på andra sätt. Bland annat så kan man ha misstagit sig om vad personen 
verkligen behövde -man skadar personen, och/eller så kan själva inbladningen hos den andre personen i sig vara 
fel eller skadlig (Wilkinson., Wilkinson 2011/2015; 5-6). 
19 Ytterligare, utifrån rasideologiskt tänkande skulle man kanske kunna argumentera för att det inte bara är bra 
för mottagaren med ljus hy utan också för hela ”rasen”, dvs. att den nyttan som ett accepterande av villkorade 
donationer kan ge är avsevärt stora och riktar sig till ett stort antal individer eftersom villkoren inte behöver 
begränsas till en individ utan till en grupp av människor. På så vis är skulle ett sånt villkor vara vidare än 
exempelvis direkt-donation mellan familjemedlemmar.!
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donationer, men vad är det som man verkligen beskriver? Den tanke man vill beskriva och 
tillskriva viktiga och avgörande värden genom dessa svepande beskrivningar för vilka motiv 
som får gälla för donationer verkar inte överensstämma med den betydelse som altruism-
begreppet faktisk har. Man vill beskriva ett nödvändigt innehåll gällande donatorns motiv för 
donationer och då har altruism spelar den rollen, men man kan fråga sig om det verkligen är 
altruism som dessa idéer verkligen beskrivit när det gäller organdonation. 
   Allt är avgörande för hur du definierar altruism och altruistiskt handlande. Tar man en 
väldigt strikt förståelse av altruism, i förståelse ”ren altruism” som innebär att osjälviskt, 
självuppoffrande och ett totalt exkluderande av andra motiv, så skulle de flesta donationer inte 
vara förenliga med den snäva definitionen, eftersom de flesta faktiska motiv för 
organdonation inte görs av dessa skäl. Exempelvis så skull ett motiv att en person donerar för 
att göra gott (i en nyttomaximerande bemärkelse), av plikt, eller för att en själv ska kunna leva 
vidare efter sin död genom att organens funktion ”lever” vidare inte ses som altruistiska (och 
om man har den strikta tolkningen av idéerna) och därmed (på samma sätt som moraliskt 
dåliga motiv) inte tillåtas som motiv (Saunders 2012; 377-8). 
   Det är möjligt att jag tolkar de här kravet (definitioner för idéerna) för strikt. Men eftersom 
uttalandena inte beskrivs i något givande mening men samtidigt antas så måste man göra en 
tolkning och den skrivelse och den allmänna känsla som finns för donationer i Sverige verkar 
inte beskriva altruism i den här bemärkelsen. Om det här är sant, vad är det då man beskriver? 
 
4.2.1 Altruism eller solidaritet 
Att osjälviskt och villkorslöst vilja hjälpa en annan människa är en bred karakterisering av ett 
specifikt motiv – altruism. Men ser man detta tillämpat på organdonationer, som vi såg, så 
verkar man i praktiken beskriva någonting annat. Saunders (2012; 378) menar att altruism 
faktiskt inte är den motivation som man syftar till och beskriver när det gäller donation utan 
han menar att det man egentligen verkar prata om som motiverande skäl är en tanke om 
solidaritet. Tidigare antog jag definitionen om altruism i förståelsen att handla osjälviskt och 
villkorslöst, men om man antar en mindre strikt tolkning av vad altruism består i och breddar 
definitionen till att enbart betyda osjälviskhet så kan den fortfarande även efter en utvidgning 
upplevas strikt och svåruppnåeligt eftersom rent begreppsligt så är det svårt att på ett bra sätt 
gradera osjälviskhet utan en tydligare definition. När man beskriver altruism i bemärkelsen 
osjälviskhet så verkar man vilja beskriva en total och en kompromisslös variant, alltså att 
altruistiskt handlande kan inte graderas eller komma delvis - antingen så handlar du 
altruistiskt eller så gör du det inte. I den här förståelsen är tanken om altruism ett väldigt vitt 
begrepp och kan innefatta mycket (men samtidigt svåruppnåelig) – enbart tanken om altruism 
begränsar sig inte till vissa specifika handlingar. Att ha altruism som ett villkor kommer i sig 
inte att begränsa handlingars tillåtenhet, det finns inget i tanken om altruism som utesluter 
moraliskt förkastliga handlingar och därför kan man inte utifrån den tanken förbjuda 
exempelvis villkorade donationer. Det enda man säger här är att om ditt motiv är altruistisk så 
är din handling moraliskt god eller i alla fall neutral, men den kopplingen stämmer alltså inte. 
   Det jag försöker göra här är att försöka komma fram till vilken tolkning av altruism som 
bäst överensstämmer med uttalandena men också att den tolkningen är så rimlig som möjligt. 
I och med Saunders enligt mig riktiga kritik mot altruism så kritiserar jag min tidigare antagna 
definition av altruism till att försöka göra den mer generell för att se om det hjälper till att 
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fånga in kritiken. Det kan vara så att jag misstagit mig för vad som uttalandena syftar till och 
då blir den här kritiken svår att rikta, det är en varaktigt svaghet som kan finnas hos min 
utredning. Fortsättningsvis kommer jag att ta ett steg längre i omdefinieringen av altruism i ett 
försök att möta och fånga in kritiken genom att ersätta tanken om altruism med tanken om 
solidaritet. Låt mig fortsätta. 
   Eftersom det är svårt att rent begreppsligt gradera osjälviskhet som alltså altruism i dess 
nuvarande form, så kan man antingen stanna här men då blir konsekvensen att begreppet 
altruism kan bli för kontrastfullt, antingen är handlingen helt altruistisk eller så är den inte det 
– den här förståelsen lämnar inte utrymme till att kunna gradera begreppet altruism. Om man 
däremot vill kunna göra en gradering av begreppet för att kunna fånga in handlingar som inte 
fullt ut lyckas uppfylla full altruism, men som kanske uppfyller en del, eller åtminstone där 
man vill kunna beskriva den icke-fullständiga altruistiska handlingen som något annat än 
icke-altruism så måste någonting ytterligare till. I och med introduceringen av tanken om 
solidaritet så skulle man kunna tänka att det är just en gradering av altruism. Och solidaritet 
som är att vilja hjälpa vissa människor som man har en speciellt band med, så utgör denna 
motivation delar av altruism,  den är ”mindre altruistiskt” men är då också ett mer träffsäkert 
begrepp. Tanken om solidaritet utgör delar, men inte fullt ut det tanken om altruism ska göra. 
Altruism är i den här förståelsen då full altruism, medan solidaritet enbart uppfyller delar av 
altruism begreppet.  
   Saunders menar att donationer i praktiken inte sker utifrån altruistiska skäl utan att man helt 
enkelt har misstagit altruism mot solidaritet (Saunders 2012; 377-8). Exempelvis donationer 
som sker av enbart altruistiska skäl skulle vara att den enda skälet för donation är osjälviskhet. 
Det skulle inte (i dess nuvarande beskrivning) tillåta specifik omtanke till en familjemedlem 
eller nära anhörig. Tanken om solidaritet skulle tillåta ett sånt här avsteg från fulla altruistiska 
skäl men då också tillåta att donationer villkoras. Det skulle innebära att mannen i fallet med 
de rasistiska villkoren inte alls agerade altruistiskt utan av solidaritet mot ”sin” grupp. 
Fortfarande så bör hans rasistiska förbehåll ställas under moralisk lupp, men samtidigt så 
måste man ha en sann verklighetsbeskrivning. Det var inte av altruism han handlande utan av 
solidaritet. 
   Vad innebär den här ändringen av uppfattning i det motivation man beskriver? Det här 
skulle, om man inte sätter upp andra villkor, tillåta rasistiska villkor, men också villkor att 
donera ett organ till en anhörig, till en på nära vem eller till sitt barn. Solidariska motiv är i sig 
villkorade, och det gör att ett förbud mot villkorade donationer blir ännu mer suspekt. Så 
tanken om gåvor kan inte hjälpa oss, tanken om altruism fanns inte överhuvudtaget utan man 
har misstaget den för solidaritet. Man ska inte heller göra misstaget att bara tillåta solidaritet 
som motiv, de motiv som ska utgöra grunden till donation kan gärna – och kanske helst - vara 
altruistiska, men altruistiska skäl kan inte vara ett krav.  
 
4.2.2 Slutsatser om altruism 
Vilka slutsatser kan vi dra om tanken om altruism? 
(1) Tanken om altruism är starkast i förståelsen att det goda kommer som en konsekvens av 
altruistiskt handlande och inte enbart att ha den sortens motiv. Men bara för att det goda man 
vill åt går att finna i vissa altruistiska handlingar så är altruism inte det ända sätt att komma åt 
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de här goda effekterna därför får man inte tillskriva symbolik för mycket värde så att det går 
ut över faktiskt välmående. 
(2) Även om altruism har viktigt symbolvärde och självbild för organdonationer så verkar 
man ha misstagit den motivationen som man är ute efter för solidaritet. Det är solidaritet man 
har varit ute efter men på grund av bristande definitioner och utredningar så har man misstagit 
och kallat det för altruism. Och i och med en sån övergång, som tillsammans med ett 
förkastande av gåvotanken så kan man nu helt överge gåvoantagandet och därmed finns inte 
heller några teoretiska hinder kvar för att överväga villkorade donationer.  
   Nu ska jag övergå till villkorade donationer eftersom det nu finns en öppning att göra det 
och utröna vad som sägs.  
 
5. (Icke-) villkorade donationer 
Ett lämnande av gåvoantaganden möjliggör en öppning för villkorade donationer och jag vill 
gå in djupare på problembeskrivningar med dessa för att förtydliga den skepsis som verkar 
finnas mot den här typen av donationer. Först kommer jag koppla problemformuleringarna till 
gåvoantagandet för att se om det är förenlig med villkorade donationer. Trots att jag redan 
förkastat antagandet så finns det fortfarande en relevans att göra det här för tidigare har man 
problematiserat villkorade donationer men utan en djupare filosofisk analys. Dessutom har jag 
i de tidigare sektionerna försökt definiera och kommit närmare en definition för hur man ska 
förstå idéerna bakom antagandet vilket tidigare inte gjorts, och utifrån dessa så har man en 
bättre förståelse för de problem man vill lösa, om vilka grunder de står på för att koppla dessa 
med villkorade donationer. Jag kommer också visa att donationer från levande och avlidna i 
praktiken utgår från olika rättfärdiganden som är i motsats till den initiala synen som finns på 
donationer. Det visar på en ytterligare brist och konsekvens av att man inte definierat det 
problem man ser och de fenomen som skapar det. 
 
5.1 Fördelning och gåvoantagandet 
För att donationer ska vara rättvisa och för att undvika att folk ska utnyttjas så ska dessa vara 
ovillkorade.20 Kan gåvoantagandet testa det här? Nu när premisserna i gåvoantagandet har 
undersökts närmare så ska jag prova om det finns någonting ytterligare att hämta utanför eller 
från tanken om gåvor- och/eller altruism som skulle tala för en fortsatt uteslutning av 
villkorade donationer. Jag menar att så inte är fallet - det finns inget i tanken om gåvor eller 
altruism som talar för en begränsning till enbart icke-villkorade donationer och som inte har 
att göra med gåvoantagandet i första hand.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Det här är Hilhorsts argument som presenterades tidigare i sektion 2.3, och som jag tidigare sagt så kommer 
jag inte att ha möjlighet att gå in och göra en fullständig utredning av dessa. Däremot är det jag kallar 
gåvoantagandet likt hans motivationsargument och därför gör jag likheter mellan dessa. Jag kommer också ha 
anledning att närma mig anonymitetsargumentet. Rättviseargumentet kommer jag inte alls komma in på. 
Eftersom jag inte kommer göra den här utredningen kommer jag anta att det är på det här sättet. Att anta att 
skälet till varför donationer ska vara icke-villkorade för att undvika att folk utnyttjas har främst att göra med en 
fråga om föredelnings-rättvisa som inte är mitt primära fokus. Det är också relevant att göra det här, som också 
är det fokus jag valt eftersom man använder den ursprungliga självbilden gällande donationer där 
gåvoantagandet är en viktig del till att motivera varför villkorade donationer i vissa fall ska vara tillåtna och i 
andra inte.  
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   Först, ser man till de typer av donationer för levande donatorer (indirekt, direkt och direkt-
anonym) så är alla varianterna tillåtna, det finns inget direkt förbud mot någon av dem. 
Däremot så är det bara en som förespråkas och premieras i den svenska lagstiftningen (SOU 
2015:84; 464). Ser man till de uttalade principerna (och de symboliska värden, den självbild 
av donationer som man försökt sträva efter som vi tidigare sett i sektion 4) och verkligen 
följer spåret ut och ser vad dessa innebär, så skulle man kunna tro att den typ av donation som 
premieras när det gäller donationer från levande vore den indirekta (donation när parterna inte 
känner varandra och som fördelas utifrån en ”pool”) eftersom den faller in under kategorin 
icke-villkorade donationer som är den övergripande kategorin som är förenligt med 
gåvoantagandet som spelat en avgörande roll för vilka donationer som ska vara tillåtna. Men 
så är inte fallet. Den typ som går först är en begränsad variant av direkt donation där 
donationen endast får ske mellan familjen eller närstående. Här har den svenska lagstiftningen 
en ganska liberal tolkning på vilka familjen eller närstående kan vara, och det är relationen 
som avgör snarare än om man har biologiskt släktskap – den är relationsbaserad (SOU 
2015:84; 74-5). Alltså, den variant som premieras är en begränsad variant av villkorade 
donationer, som då är i motsats till den grundläggande synen om vilka donationsvarianter 
(icke-villkorad) som är förenliga med principerna för donation.  
   Men, det är inte bara så att synen på donationer är falsk (i och med ett förkastande av 
gåvoantagandet), ser man till hur de här tankarna efter att man har skiljt dem åt och definierat 
dem så ser man att de inte i huvudsak styrt de faktiska policys som finns. Gåvoantagandet har 
fungerat som en självbild för hur donation ska ske och utifrån den bilden har man gjort 
policys, men tittar man på de verkliga rättfärdiganden för de policys som finns så är det inte 
den här självbilden som i praktiken styrt. Det är inte bara så att gåvoantagandet är falskt, det 
är också så att det snarare spelar en symbolisk roll än en nödvändig del i ett rättfärdigande.21 
   Det är alltså direkt donation (dvs. donationer från levande där mottagaren är släkt eller i en 
nära relation till givaren) som är att föredra enligt den svenska lagstiftningen (SOU 2015:84; 
464), och eftersom de donationer som är förenliga med den initiala synen på donationer 
(gåvoantagandet) ska vara icke-villkorade så måste slutsatsen vara att direkt (och direkt-
anonym) donation anses vara icke-villkorad. Men detta kan inte stämma. Även om direkt 
donation grundar sig i en relation och inte i något annat så måste man rimligtvis kalla den 
villkorad. Övergången som görs tycks snarare fastställa en prioriteringsordning av donationer 
men där båda är villkorade, alltså att direkt donation ska prioriteras före direkt-anonym 
donation. En annan skillnad som man verkar vilja komma åt med relationer som ett kriterium 
är det, till skillnad från andra kriterier, är att den i alla fall är moraliskt neutral. Att ha ett 
moraliskt neutralt villkor är bättre än att tillåta eller möjliggöra villkor som är moraliskt 
förkastliga som exempelvis det vore om man tillät rasistiska villkor. Men den här förklaringen 
svarar inte riktigt på det som jag syftar till eftersom skillnaden som förklaringen ger inte 
består i huruvida donationerna är villkorade eller inte utan om villkorens moraliskt status.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Även anonymitetskravet används i praktiken på ett mer symboliskt sätt snarare än som ett villkor, eftersom 
anonymitetsproblemet bortses helt från när det gäller donationer inom familjen. Anonymitet inte antas vara ett 
problem för utnyttjande när det gäller donationer mellan familjen. Skulle man ta argumenten om anonymitet och 
motiv (gåvoantagandet) på allvar skulle man premiera ovillkorade donationer även när det gäller levande, men 
detta görs inte. 
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   Om det verkligen var opartiskheten som låg till grund för de policys som finns så är den typ 
av donation som är i enighet med detta indirekt donation (från levande donatorer), men detta 
är idag om än inte otillåtet så obrukbart efter det är en luddig lagskrivning och kommer 
avgöras beroende på hur man tolkar den (SOU 2015:84; 459-61). Donationer från avlidna 
som är den främsta och det prioriterade donationssystemet eftersom det är icke-villkorat och 
då undkommer de problem som finns med villkorade donationer.22 Därav är det också rimligt 
att tänka att den bästa typen av donation för levande vore den som är mest lik de system för 
avlidna. Dessa system är icke-villkorade och en variant av donationer för levande är icke-
villkorad – indirekt donation. Men återigen, indirekt donation är inte den primära 
donationssättet, kanske beroende på dess praktiska obrukbarhet.23 
   För att repetera, vad är det för problem här? Jo, den princip som ska gälla för donationer är 
att dessa ska vara icke-villkorade (dvs. indirekt donation som reglerar donationer för levande 
eller system för donation som reglerar donation från avlidna) det gör för att man vill 
undkomma de problem som finns hos villkorade donationer. Men donationer från levande 
sker om man ser till policys främst genom villkorade donationer (genom direkt-donation, som 
är donationer där parterna känner varandra, vanligtvis inom familjen), och donationer från 
avlidna sker genom icke-villkorade och ändå sägs de utgå från samma grundläggande syn på 
donationer. Alltså har de olika varianterna av donation olika grund de står på. Vad för 
relevant skillnad finns det här (om någon) och hur kan man lösa det? Kanske kan en 
distinktion mellan offentlig och privat syn på nyttigheter hjälpa oss? 
 
5.1.1 Distinktionen offentlig/privat  
Distinktionen mellan offentlig och privat görs av Hilhorst (2005; 208-10) och innebär att 
offentliga fördelningar måste ske utifrån de lagda principerna24 medan privata fördelningar 
inte behöver göra det. Fortsättningsvis så skulle donationer från avlidna falla in som en 
offentlig form av fördelning och då vara tvunget att följa de förelagda principerna medan 
levande donationer skulle falla in som en privat form av fördelning, och därför kunna frångå 
dessa.25 Det här skulle förklara varför dessa två varianter av donation har olika grund och 
därav också kan ha olika rättfärdigande. Exempel om jag valt att donera mina organ efter min 
död (system för donationer) så anses gåvan av organen efter min död som en offentlig 
nyttighet och därför måste fördelas genom principer för offentliga tillgångar. Om jag däremot 
väljer att donera min ena njure till min partner (direkt donation) eller genom en 
donationskedja (direkt-anonym donation) så ska den gåvan ses som en privat transaktion och 
därför också kunna frångå de offentliga principerna för fördelning. Skillnaden består då i att 
medan jag lever så är organen en privat nyttighet och efter min död så är nyttigheten anses 
som offentlig, eller som gemensam/allmän.  
   Även om man tilltalas av den här förklaringen så är den inte speciellt tydlig. Exempelvis så 
tycks det inte vara tillåtet att under ens livstid (medan personen lever) välja att donera sin 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Men också på grund av den risk som levande utsätts för som döda inte gör (SOU 2015:84; 464). 
23 Det här är också något som man i den nya utredningen försöker åtgärda genom att förtydliga lagen (SOU 
2015:84; 464). 
24 Som oftast anses vara rättvis och skälig, och ofta ”gemensamt fastställd”. De privat kan undgå det här för att 
de ingår i någon slags privat sfär där man inte behöver följda dessa principer (Hilhorst 2005; 200-1, 209).  
25 Man skulle kunna tänka att även donationer från avlidna skulle kunna ske i privat regi. Men med tanke på mitt 
syfte i utredningen så är det ingenting jag kommer gå in på här.  
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njure efter sin död. Prince tar i sin bok upp ett fall i England där en kvinna som led av en 
dödlig sjukdom önskade att donera sin ena njure till sin diabetessjuka mor. På grund av 
hennes medicinska tillstånd hann hon aldrig påbörja en officiell process för att bli en levande 
donator, vilket skulle ha tillåtit henne att rikta donationen till hennes mor, och efter hennes 
bortgång så går regelverket för avlidna donatorer in som inte tillät villkorade donationer 
(Price 2010; 276-7). Trots kvinnans samtycke att donera så blev modern nekad donation av 
dotterns organ efter dottern avlidit. Som vi såg i fallet hos mannen med de rasistiska villkoren 
i sektion 2.3 så är den engelska skrivningen mycket lik den svenska hur man ska hantera 
villkor kring donationer och därav är det troligt att den svenska synen på det här fallet vore 
lika. Bara för att en lag säger en sak behöver det inte betyda att det är rätt eller rimligt. Varför 
jag nu väljer att begränsa mig till vad som för tillfället är lagligt är för att påvisa en 
tvetydighet i hur man motiverar sina beslut. 
   Om vi antar att den här lagbeskrivningen så skulle ens organ anses tillhöra den privata 
sfären och också tillåta villkorade donation om man donerar under sin livstid. Om man 
överlåter sina organ att doneras efter ens död så bli organen en offentlig nyttighet och regleras 
av offentliga fördelningsprinciper. Men hur ska man då se på om man medan man lever 
donerar ett organ, men som enbart kan transplanteras efter ens död, ska organen ses som 
privata eftersom beslutet och organen vid beslutstillfället tillhörde den privata sfären, eller ska 
organen ändå bli offentliga i och med dödsögonblicket? Det är just här tvetydigheten finns, 
det verkar inte finnas någon rimlig förklaring till varför det är tillåtet att donera medan man 
lever och efter sin död, men att det inte skulle vara tillåtet i de fall där beslutet för donation tas 
medan man lever men själva donationen eller organuthämtningen efter sin död. Det här skulle 
vara en variant av direkt-donation fast för avlidna. Om det så att det här är sant så att upphör 
en nyttighet att vara privat i och med ens bortgång. Det skulle innebära att ett organ är privat 
så länge man lever, men i och med ens bortgång så blir dessa offentliga oavsett ens vilja. Ens 
vilja blir bara respekteras om man inte valt att inte donera, eller om man vill donera medan 
man lever, om man vill donera efter ens död, men inte om man vill donera vissa organ till en 
viss person efter ens död. Man har inte rätt att efter ens död bestämma över något som idag 
ses som en privat nyttighet. Man har rätt att villkora en privat nyttighet så länge man lever, 
men i och med ens död så upphör det villkoret att gälla. Den här juridiska beskrivningen och 
tolkningen är orimlig och bör förtydligas. 
   Rent intuitivt så tilltalas jag av den här distinktionen på varför donationer har olika 
rättfärdiganden då den enkelt tycks fånga in problemet och ge en tydlig förklaring. Den verkar 
fånga in en intuitivt tilltalande ide om gåvor, nämligen att om det är sant att gåvor kan vara 
frivilliga, d.v.s. om man bortser från frivillighetsproblemen med gåvor som jag tidigare var 
inne på i sektion 4.1.1, så verkar det som att det är förenligt med att givaren själv får 
bestämma villkoren kring givandet samt vem som ska få gåvan. För är det inte så att en gåva 
ges på mina villkor, det är jag som ger dig en gåva, jag bestämmer vem som ska få gåvan jag 
ger. Det verkar som ett rimligt antagande. Alltså om det är sant att givaren får bestämma vem 
som ska få gåvan så ger man villkorad mandat i frågan om givande. Det skulle vara att tillåta 
villkorade principer för fördelning. 
   Trots den till synes förklaringskraft som finns hos distinktionen så måste jag hålla med 
Hilhorsts (2005; 209f) kritik att den vid närmare eftertanke inte är tillfredställande. I andra 
sammanhang så kan en uppdelning mellan offentlig och privat vara givande men som Hilhorst 
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säger, så är det svårt att se den här relevansen i organdonationssammanhang. Som han 
påpekar och som man också kan se i den statliga utredningen så är organdonationer från döda 
såsom från levande ett samhällsintresse, det är inte längre effektfullt att göra den här 
uppdelningen då donationer från levande på samma sätt är i behov av offentliga 
sjukvårdsresurser. Därför kan uppdelningen offentlig/privat i dagens verklighet inte ge oss en 
tillfredställande förklaring i det här sammanhanget (Hilhorst 2005; 209, SOU 2015:84; 21). 
Om vi anser att den här förklaringen trots kritiken fortfarande kan vara till nytta och om det är 
sant att organ kan ses som gåvor så verkar det finnas stöd för att tillåta förbehåll och 
villkorade donationer för levande eftersom den här distinktionen säger att privata nyttigheter 
inte behöver fördelas utifrån allmänna fördelningsprinciper.26 Om vi anser att den här 
distinktionen inte kan hjälpa oss då bör slutsatsen rimligtvis vara att att man närmar sig ett 
förkastande av gåvoantagandet eftersom gåvor inte kan tillåta villkorade donationer, men som 
vi har sett i sektion 4.1.2 och 4.2.2, så skulle ett förkastande av gåvoantagandet öppna upp för 
just villkorade donationer.  
   Men är det inte också så att alla donationer i praktiken är villkorade? Genom den förståelse 
av hur man ska se på vad förbehåll är skulle man kunna argumentera för att alla 
fördelningsprinciper även den vanligaste ”efter behov” faller in under villkorade principer för 
donationer. Även att ett land i första hand syftar till att donera till medborgarna inom landet, 
är att begränsa donationen till vissa, och det är att donationen är villkorad. Skillnaden i det här 
fallet är att villkoren kommer ur själva vårdsystemet och inte ett villkor som en individ 
formulerar – oavsett så är det ett villkor. Dock så verkar en partisk ”efter behov” princip till 
skillnad från rasistiska villkor ske utifrån moraliskt goda eller i alla fall moraliskt neutrala 
motiv. Att fördela organ i första hand till invånarna i ett land kan ha partiska fördelar utifrån 
den organisation som finns i Sverige och i andra länder, men det skulle även kunna vara att en 
stat gör det utifrån medborgerliga plikter gentemot skattebetalare.27  
   Men vad är egentligen problemet men att ställa villkor? Som jag var inne på i den andra 
sektionen så finns det i huvudsak tre argument mot villkorade principer för fördelning och det 
är rättvise-, anonymitets-, och motivationsargumentet, varav de är de två senare som ska 
fungera som ”tecken” för att donationerna är tillåtna, men som vi har sett så finns det inget att 
hämta i gåvoantagandet för att skydda oss mot dess farhågor, och tvärtom så verkar ett mer 
eller mindre direkt förbud mot villkorade donationer inte kunna rättfärdiga de policys som 
finns (enbart i speciella fall, men det finns i varje fall idag inga såna). Vi såg också att inom 
distinktionen offentlig/privat (trots att den inte kunde förklara allt) att det verkar vara rimligt 
att tänka att en givare har all rätt att kunna ställa upp villkor för gåvan. Det handlar inte om en 
potentiell givare får eller inte får ställa upp villkor eller att utifrån dessa göra en moralisk 
bedömning av personen eller villkorens innehåll. Det handlar om huruvida redan uppställda 
villkor bör accepteras. För att kunna upplösa den här tvetydigheten så kan man se till 
distinktionen mellan att ställa upp- och att acceptera uppställda villkor (Wilkinson 2003). 
 
5.1.2 Distinktion ställa upp/acceptera villkor.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Man skulle kunna argumentera att organ inte kan anses som en gåva, men en sån kritik gällande 
kommondifiering har jag redan i fotnot 9 sagt att jag inte kommer kunna gå in på.  
27 Den här beskrivningen talar också för tanken om solidaritet, eftersom en stats partiska skäl gentemot sina 
medborgare skulle vara förenligt med den synen, vilket det är mer tveksamt gällande tanken om altruism. !!
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Som beskrivs i sektion 2.3, så är det själva uppställandet av villkor som inte är tillåtet, ”Man 
kan inte själv välja - eller välja bort - till vilka människor man är beredd att donera organ och 
vävnader. /…/ Vem som ska få tillgång till vård är inte en fråga för gemene man att avgöra. 
/…/ Kan man inte tänka sig att donera sina organ och vävnader till vem som helst, får man 
välja att säga nej till donation.”(Livsviktigt). Däremot så får man ju välja att donera antingen 
till personer eller till medicinskt bruk, så i en strikt förståelse så skulle det här kunna tolkas 
som en variant av att ställa upp villkor – jag villkorar mina organ till att enbart användas i 
medicinska undersökningar. Om man anser att det här valet utgör en form av villkorad 
donation så verkar det fortfarande finnas en skillnad från det här valet (till personer eller till 
medicinsk bruk) än andra typer av val (till en viss person eller grupp) man kan göra för att 
villkorad donation. Skillnaden och kärnan i uttalandet måste gälla något i innehållet hos 
uppställandet av villkor som krävs, som då är att de måste vara ”allmänt accepterade och 
demokratiskt överenskomna principer” (Livsviktigt).  
   Som jag har visat så finns det något intuitivt med att det verkar vara en persons rätt att ställa 
upp villkor - det är rimligt att tänka att en person själv får bestämma vem man ger en gåva till. 
Det här beskriver den ena delen i distinktionen mellan att ställa upp och att acceptera villkor. 
Distinktionen beskrivs av Wilkinson (2003; 163-4) och innebär att å ena sidan (det jag 
beskrev ovan) att ställa upp villkor och att å andra sidan (som beskrevs i uttalandet i början på 
stycket) acceptera uppställda villkor. En bedömning och utredning huruvida om det är 
moraliskt tillåtet för en person eller stat från första början att ställa upp villkor från är ingen 
aspekt som jag kommer ta ställning för här, men det är inte heller den frågan som är 
avgörande eller den som främst behöver ett svar. Återigen, fallet med de rasistiska villkoren 
så frågade man sig hur man skulle ställa sig till redan uppställda villkor, likväl uttalandet i 
början på sektionen rör också frågan om att acceptera redan uppställda villkor – kan man 
acceptera dessa, det var inte frågan om att bedöma om man fick eller inte fick ställa upp dessa 
från början. För som vi sett så verkar det finns något intuitivt med att en person har rätt att 
ställa upp sina egna villkor och det den svenska positionen måste svara på är inte att förbjuda 
personer från att göra detta utan de måste fråga sig hur de ska ställa sig till att acceptera 
uppställda villkor.  
   Det har på ett flertal olika ställen diskuterats hur man ska se på och avgöra vilka villkor som 
man bör acceptera men den frågan kommer jag inte gå in djupare på här. 28   
 
6. Sammanfattning 
Vilket problem är det som vi ställts inför här? Det dör omkring 50 personer på år i Sverige på 
grund av att den brist av organ som finns, och det sticker inte mindre i ögonen när vi ser att 
Sverige har Europas högsta vilja att donera sina organ efter sin död, ändå har vi en mycket låg 
donationsfrekvens. Eftersom donationsfrekvensen främst inte verkar beror på det 
organdonationssystem som landet har så måste en ny policy eller  policyförändring till som 
lyckas fånga in den goda viljan som tycks finnas. Men det är klart, det kan vara så enkelt att 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

28 Se Wilkinson (2003, 2011) samt Wilkinson, T.M. (2007). Racist Organ Donors and Saving Lives. Bioethics, 
21:2. Även Fabre (2006) har en omfattande diskussion inte bara om vilka villkor man kan ha utan också när de 
är giltiga. 
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folk som medverkat i de undersökningar om viljeattityder medvetet svarat felaktigt, kanske 
för att upphöja sin moraliska karaktär eller av något annat skäl, så som att grannen satt 
bredvid och personen ville framställa sig som en god medmänniska, och av det skälet svarat 
positivt på frågan. Det här kan ju också stämma till viss del, men för argumentets skull så 
antar vi att undersökningen stämmer att Svenskar har den högst viljan att donera sina organ 
efter sin död. Men den mest uppenbara förklaringen till fenomenet är att det brister i de 
policys vi har. 
   Det har också gjorts ett antal förslag på lagförändringar i en relativt ny statlig utredning 
(SOU 2015:84). Men de huvudsakliga lagförändringar rör inte frågan om införskaffning som 
sådan utan mer om hur man ska definiera dödsskeendet och möjliggöra donation i högre grad 
genom att tidigare sätta in medicinska åtgärder. Ekonomisk ersättning är också ett ämne som 
tas upp och utredningen kommer fram till att donator ska inte förlora ekonomiskt på att 
donera, men att betalning för organ även fortsättningsvis ska vara otillåtet. Det man däremot 
inte har gått in på är (som skulle kunna argumenteras vara förenligt gåvoantagandet som jag 
kommer återkomma till i sektion 7) är om man ska införa etiska incitament för donation. 
   Ett annat huvudområde utredningen syftar till är att förenkla att göra sin vilja känd. Det 
uttrycks bland annat att sjukvården har en plikt att handla i enighets folk viljor, dvs. om en 
person vill donera så ska sjukvården möjliggöra detta, och vill en person inte donera så har 
den personen rätt att få sin kropp lämnad ifred. De åtgärder utredningen kommer fram till 
beräknas öka 100-150 donatorer organ varje år (SOU 2015:84; 96, 103, 490).29 Det här är en 
spekulation och ett empiriskt påstående som vi varken kan acceptera eller dementera i 
nuläget. Men även om spekulationerna ter sig vara sanna så fyller de fortfarande inte den brist 
som råder och lägg märke till att det endast är den svenska bristen vi talar om nu (SOU 
2015:84; 32, 45-64, 67).  
   Den förändring som görs, framförallt omdefinieringen av döden, är både önskvärd 
nödvändig då alla etiskt godkända sätt som kan öka antalet donerade organ behövs. Men den 
är inte tillräcklig. Därför måste ytterligare policyförändringar till, och som fastställts så verkar 
donationsfrekvens inte bero på den system för organdonation som finns. Vad finns då för 
ytterligare alternativ? Bland annat så kan man argumentera för att tillåta ekonomisk ersättning 
för organ, en organmarknad. Men återigen, det alternativet har jag inte haft möjlighet att gå in 
på här. Andra sätt är att tillåta fler varianter av donation - villkorade donationer, och det är (de 
typer av donationer inom denna såsom) direkt-, och direkt-anonym donation som jag redan 
varit inne på men också etiska incitament. Och främst har jag titta på vilka teoretiska och 
etiska hinder som framställts som nödvändiga för när donationer kan ske, som också 
begränsat vilka förslag till policys som gjorts. 
   Att ha ett antagande för vilka motiv för donation som får förekomma och som spelar en 
avgörande roll för när donation ska vara möjligt är inte själv ett direkt etiskt hinder, själva 
problemet uppkommer i och med den brist av organ som finns. Att policys som ska försöka 
undvika att människor utnyttjas är i sig bra, men det i sig rättfärdigar inte det villkor och 
begräsning av de policys som fastställts. Hilhorst (2005; 202) gjorde en liknelse, i fallet med 
organdonation så vill man undvika att människor utnyttjas genom att donationer ska ses som 
en gåva och göras utifrån rätt motiv - altruism (gåvoantagandet). Men han menar att det här är 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Varje donator kan donera upp till 8 organ (Merorgandonation). 
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som att förbjuda människor från att ha sex för att undvika att kvinnor ska bli gravida. Visst, 
åtgärden kanske lever upp till de syften som förelåg, men den exceptionella policyn kan inte 
rättfärdigas utifrån de omständigheter som råder. 
   Men det är också så att det här villkoret inte direkt definierats eller problematiserats, och 
därav frågade jag mig vad som blir kvar om det här antagande skulle visa sig vara falsk, vilket 
också är det jag har visat på (efter att jag har tolkat och försökt definiera antagandena som 
görs för att sedan förkasta dem).  
   Vad blir då kvar efter ett avvisande av gåvoantagandet? Jo, det resulterar i en öppning för 
andra typer av policys. Ett avvisande av det här antagandet gör att ett tidigare teoretiskt hinder 
inte längre finns och begränsar utformningen av policys. Efter att gåvotanken förkastats och 
altruismtaken bytts ut mot solidaritet som i sig är förenlig med villkorade donationer då 
öppnas bland annat direkt- och direkt-anonyma donationer upp.  
   Nu kommer jag gå in på en mer fristående del om en utformning av 
policyrekommendationer utifrån den gånga diskussionen.  
 
7. Policyrekommendationer  
Eftersom att frångå en länge dominerande syn på fundamentet av donationer trots att det inte 
finns några teoretiska hinder för detta, tvärtom, att det vore direkt motsägelsefullt att inte göra 
det, så kan det ändå vara svårt att ändra en länge dominerande syn som alltså är att frångå 
gåvoantagandet. Dessutom kan det finnas andra skäl för att policys som efter ett förkastande 
av antagandet kan anses möjliga för implementering kan avvisas med då av andra skäl. Det 
som jag har argumenterat för är att en dominerande syn på hur donation bör fungera och för 
vilka principer som ska reglerna policys för organdonation är falsk. Då har vissa policys 
indirekt avvisats på felaktiga grunder och i det ljuset så kan dessa faktiskt tävla inför att bli en 
riktig policy, men det jag däremot inte har gjort är att jag inte har argumenterat för den typen 
av policy i sin helhet. Det kan finnas andra skäl till varför dessa skulle kunna vara 
problematiska och avvisas. 
   Men eftersom vi inte har tid att riskera en ”övergångsperiod” som skulle kunna uppkomma 
om det policyförslag som läggs fram kan uppfattas allt för nytt och främmande så kommer 
den policy jag rekommenderar ta hänsyn till det symboliska värde som gåvoantagandet 
tidigare bidragit med, men jag kommer inte ge det samma avgörande betydelse. Jag håller 
med utredningens slutbetänkande och utgångspunkter att det är viktigt att de policys och 
lagförändringar görs på ett sätt för att hålla fast förtroendet för sjukvården och att de finns 
förankring i folkviljan (SOU 2015:84; 103). Eftersom folks höga vilja att donera faktisk 
fastlades då synen på donation bestod i gåvoantagandet, som jag har visat på inte är hållbar, så 
tycks det ändå visa på en positiv effekt som det fört med sig (den höga viljan). Jag menar inte 
att den höga viljan enbart kommer ur den gamla synen som fanns på gåvoantagandet för 
troligtvis så fanns det flera andra faktorer som bidragit till att den svenska synen på 
donationer är väldigt hög. Min poäng är helt enkelt att återigen, inte riskera att den höga viljan 
att donera skänks på grund av att man inför policys som uppfattas för främmande.   
   De förslag som öppnat upp sig efter förkastandet av gåvoantagandet är olika varianter på 
villkorade donationer och etiska incitament. I sektion 2.2 har jag beskrivit varianter på 
villkorade donationer och exempel på vad etiska incitament kan vara för något är 
skattelättnader, försäkringar, men även prioriteringsköer eller en slags ”mottagningsgaranti” 
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av organ för de som donerar (Delmonico, et al. 2002; 2003-4). Man skulle kunna tänka att 
etiska incitament är förenligt med synen om altruism, jag tror inte att så behöver vara fallet 
eftersom den kritik gällande tanken om altruism gäller hela området för organdonation och 
därav också skulle altruism-kritiken också appliceras på en ny policy som antog den tanken. 
Däremot skulle en sån policy vara en mjukare övergång till den förändrade synen om 
donation som gör det enklare att få med sig folkviljan.  
   Men det är också så att man bör övergå till att tillåta villkorade donationer. Men det är 
viktigt att de policys man inför inte gör en allt för stor risk att på en motsatt effekt, en så 
kallad ”negativ nettoeffekt”, som alltså är att antalet donerade organ minskar (Wilkinson 
2003; 164). Den goda viljan är en förutsättning för att folk donerar och det är viktigt att den är 
kvar, men det vi måste göra är att förmå folk att donera och då är etiska incitament nära till 
hands, men det är viktigt att den synen på donation är genomtänk och precist så att vi får en 
nyanserad bild på den handlingen och vad man menar tanken om altruism och gåvor och att 
den etiska diskussionen ska få större beslutande/avgörande roll för implementering av policys 
(Statens Medicinsk-etiska råd). Men den springande punkten är att gåvoantagandet inte kan 
vara nödvändigt för donation, men alltjämt önskvärt.  
 
7.1 Etiska incitament 
2002 förslogs det i en medicinsk tidskrift att man i USA skulle införa etiska incitament för att 
öka antalet donerade organ genom uppmuntra och premiera altruistiskt handlande, och för att 
donationer även i framtiden ska hålla en hög etisk standard, vilket har hotas eftersom behovet 
av organ måste fyllas och för att undvika ekonomiska betalningar som skulle gå emot den 
etiska standarden så har etiska incitament för organ kommit på tal. Förslag som 
skattelättnader, hyllningsceremonier, ersättning för begravningskostnader, 
sjukvårdsförsäkringar, prioritet i donationsköer lämnades (Delmonico, et al 2002; 2002-4). 
   Men mer specifikt vad är etiska incitament, hur skiljer de sig från andra ekonomiska 
ersättningar och varför är de att föredra? 
Om jag börjar med att svara på vilket skillnad det är mellan etiska incitament och andra 
ekonomiska ersättningar så måste man först dela upp dessa. Ekonomiska betalningar som 
skulle vara den ersättning som ett organ kostar och som är det medel man använder sig av för 
transaktioner av organ i en organmarknad. Som jag redan varit inne på i sektion 2.1, så är 
organmarknader förbjudet i stora delar av världen och inte mitt fokus för uppsatsen. 
Ekonomiska ersättningar däremot menas som jag också visade i sektion 2.1, innebär att man 
ersätts för ekonomiska förluster som följer av donationsprocessen. Men som vi såg i början på 
sektionen skulle etiska incitament kunna vara icke-ekonomiska incitament som 
hyllningsceremonier men även skattelättnader som till viss del skulle kunna anses som ett 
ekonomiskt incitament eftersom båda faktisk innehåller ett ekonomiskt gynnande på olika 
sätt. Skillnaden mellan dessa enligt Delmonico (et al 2002; 2004) att etiska incitament har ett 
viktigt symboliskt värde - blir man bjuden på middag så och ger man en gåva inte en sedel. 
Delmonico (et al) värderar det symboliska värdet mycket högt och vidare anser det att det är 
viktigt att donationer ska ses som en symbol av altruistiskt handlande eftersom det visar 
vilken syn man bör ha på användningen av mänskliga kroppsdelar som har ett värde som inte 
kan avgränsas till kronor och ören. 
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   Som jag redan sagt så håller jag med om att ett symboliskt värde kan vara viktigt, vilket det 
också är i det här sammanhanget. I och med utredningen om gåvoantagandet så har jag 
argumenterar mot att organdonation verkligen är en altruistisk handling och därav vänder jag 
mig också emot att tillskriva det symboliska för mycket värde – speciellt i de fall där det går 
ut över människors faktiska välmående, vilket det gör om altruism (eller gåvoantagandet) ska 
vara ett nödvändigt villkor för de donationsvarianter som finns som ska reglera möjliga 
policys, eftersom det inte möjliggör fler policys som är nödvändiga för att täcka det behov 
som finns. 
   Eftersom det finns problem med den här synen på värdet av de symboliska handlingarnas 
värde incitamenten kan ha, anser jag att de etiska incitamenten man har bör anspela på nytta 
snarare än symbolik. Den främsta prioriteten måsta naturligtvis vara att öka 
donationsfrekvensen i ett land, den andra prioriteten bör därav anspela på nytta. Men även 
symboliska värden kan ge viktiga signaler för hur ett land ser på människor och handlingar så 
därför är även den aspekten vara viktig att ta med, med då underordnat de förra. Just de etiska 
incitamenten för organdonation bör vara lexikalt ordnade i den här ordningen. 
   Alltså, de incitament som finns ska (1) öka donationsfrekvensen (genom att fler människor 
gör sin vilja känd eller att de ställer upp som levande donatorer), (2) i sig anspela på 
nytta/vara ”nyttiga” och om möjligt ha (3) ett positivt symbolvärde. Det är även önskvärt att 
donation ska se utifrån altruism, men det kan inte vara ett krav. 
   Varför är de här villkoren relevanta för att begränsa vilka etiska incitament som ska finnas 
för att uppmuntra folk att donera sina organ? För det första som jag redan varit inne på så 
måste antal donerade organ öka det är en grundläggande förutsättning och själva berättigandet 
i det här förslaget. Varför jag menar det måste anspela på nytta, eller i sig vara nyttiga är för 
att kunna uppehålla ett förtroende mot sjukvården (för att donationer är inom den sektorn) och 
därför får inte incitamenten motverka andra medicinska värden. Det är också i den 
bemärkelsen man ska läsa nytta, dvs. att de ska vara fysiskt eller medicinsk nyttiga. Därför 
skulle exempelvis incitament som gratis sockerbaserad läsk för en livstid inte accepteras även 
om det skulle öka antalet donerade organ. 
   Så, vilka incitament skulle i en svensk kontext kunna passa in och också uppfylla de krav 
jag ställt upp? Mitt förslag är att alla som gör sin vilja känd eller ställer sig positivt till och 
kan tänka sig att ställa upp som levande donator får ett extra friskvårdsbidrag. Varför skulle 
ett extra friskvårdsbidrag öka antal donerade organ? Det enklaste svaret är att de inte gör det, 
jag menar inte att det är det extra friskvårdsbidraget som är grunden till att folk kommer 
donera sina organ. För det första, som jag tidigare sagt, så är det nödvändigt att de förslag som 
lagts fram i den nya utredningen går igenom men även om de gör det, så är de inte tillräckligt 
för att täcka det behov av organ dom finns. Mitt egentliga förslag är att man bör införa etiska 
incitament för att uppmuntra människor att göra sin vilja känd och ställa upp som levande 
donatorer, och de etiska incitamenten måste uppfylla vissa krav som alltså är att, de måste öka 
donationsfrekvensen, i sig vara ”nyttiga” och om möjligt ha ett symbolvärde. Det första och 
det tredje villkoret är inbyggt i själva fenomenet etiska incitament. Symbolvärdet finns främst 
inuti den typ av policy som det här är, med eftersom det finns problem med att sätta för 
mycket tilltro till symbolvärdet som sådant så därför kommer det i den föreslagna ordningen. 
Ökningen av donationsfrekvensen är hypotetisk och bygger inte på ett kausalt förlopp, 
ökningen kommer ske på grund av människor sporras att göra sin vilja känd eller ställer upp 
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som levande donatorer, och det är alltså inte så att folk på grund av ett hälsosammare leverne 
människor kommer vilja donera mera. Det som egentligen är mitt bidrag till detta är då den 
ordningen som fastlags och att de ska vara nyttiga i meningen hälsosamma (främja hälsa). 
   Alltså, alla som donerar eller önskar donera ska få ett extra friskvårdsbidrag. Ett problem 
med detta är så klart det empiriska - donationerna ökar inte. Ett annat är att förslaget riktar sig 
till en begränsad grupp (som gör att inte tillräckligt många donerar utifrån det behov som 
finns). Men kanske får det här incitamentet också människor att leva sundare som gör att vissa 
organtransplantationer kan minskas i och med bättre levnadsvanor, med detta är ingen fördel 
som bör räknas med. Visst, det finns en risk för att förslagen är för begränsat men det kan 
finnas ett symboliskt värde att incitament främjar något hälsosamt. Det här förslaget bygger 
på att fler organ ska doneras från levande såväl som från avlidna, och ett möjligt problem 
gällande donationer från avlidna (genom att göra sin vilja känd) är att det som gäller idag 
angående vilja är att den är den senaste uttrycka viljan som är det gällande. Det förslaget 
skulle kräva är att för att ta del av incitamenten är att man måste gå med i donationsregistret 
eftersom det skulle krävas att man på något sätt kan ”mäta” och se om en person verkligen 
gjort sin vilja känd, och då blir donationsregistret det sätt som kommer vara förmåns-grundat 
genom det här etiska incitamentet.30 
 
8. Slutsats  
Ett förkastande av gåvoantagandet är att bryta en självbild som länge funnits för 
organdonation. Antagandet har haft ett viktigt symbolvärde men förutom att det är felaktigt så 
har det dessutom tillskrivits för mycket vikt vilket har resulterar att människor troligtvis dött 
på grund av att man inte lyckats få in tillräckligt många organ. Genom att ha försökt utreda 
vad gåvoantagandet bestått i genom att se till de fåtal beskrivningar av de funnits av det har 
jag först utrett vad som syftats till men sedan förkastat dessa idéer. Med att donation ska ske 
som en gåva verkar man ha velat beskriva den transaktion som utförs som är utan 
motprestation. Men eftersom det inte finns något i tanken om gåvor som verkligen lyckas 
fånga in det här motprestationskravet och eftersom det finns frivillighetsproblem implicit i 
begreppet så förkastas den här tanken. Med tanken om altruism verkar man ha syftat till att 
beskriva en motivation till handling som är en nödvändig motivation som donatorn måste ha. 
Olyckligtvis så verkar man ha misstaget den här typer av motivation man beskriver för 
solidaritet och inte allt altruism, därav förkastas även den tanken. Genom att förkasta båda 
idéerna så förkastas det jag kallar gåvoantagandet. 
   Jag har visat på att ett förkastande av den här tanken inte sätter några teoretiska hinder för 
att undersöka nya donationsmöjligheter som tidigare begränsats på grund av antagandet som 
är villkorade donationer. Jag visar även på en inkosistent syn för de rättfärdiganden för 
villkorade donationer som finns men jag hittar inte en bra förklaring eller ett alternativ för den 
tvetydigheten vilket visar på en ytterligare brist som tillkommer som en konsekvens av att 
man inte definierat och undersökt begreppen närmare. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Det finns idag tre sätt att göra sin vilja känd på, via donationskort, donationsregistret eller att tala om det för 
en annan person (SOU 2015:84; 179). Och om man utgår från att det är dessa tre som finns så är det enbart 
donationsregistret som skulle kunna vara möjligt att bygga det här etiska incitamentet på. Tillkommer det fler 
sätt som man kan göra sin vilja känd på så kanske det också kan bli förmåns-grundat, men endast om det går att 
mäta.  
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   Fortfarande har gåvoantagandet ett viktigt symboliskt värde som man bör tas hänsyn till 
vilket gör den policyrekommendation jag lägger fram också gör, men jag tillskriver inte 
symboliken samma avgörande värde. Man bör uppmuntra människor att donera genom etiska 
incitament som alltså är att motivera och locka dem till att donera sina organ före och efter sin 
död genom icke-monumentära metoder. Ett etiska incitament måste (1) öka tillgången på 
organ (2) i sig vara nyttiga - de måste främja folkhälsan (3) ha ett symboliskt värde. 
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