
❙ ❙ Läkare frågar ofta patienter om de ac-
cepterar olika behandlingar eller in-
grepp: »Vill du…?«. Sedan patienten
fått information förväntas han/hon svara
»ja, det vill jag« eller »nej, det vill jag
inte«. 

Detta kan tyckas tillräckligt och en-
kelt. Men i själva verket är det komplexa
bedömningar som görs av två parter,
som också skall lyckas kommunicera
med varandra så att en tillräcklig förstå-
else uppstår. Ofta är också patientens
viljeyttring komplex och innehåller eller
antyder en inre viljekonflikt. Han kan-
ske både vill och inte vill, kanske vill det
ena på kort sikt och det andra på lång
sikt. 

Andra gånger är patientens besked
präglat av någon annans vilja, en vilja
som kan vara i öppen konflikt med hans
egen. Han kan också uppge någon an-
nans vilja som sin, därför att det finns ett
beroende dem emellan. Beskedet kan
också vara sammanflätat med ett mer el-
ler mindre medvetet beroende av den
som skall erbjuda vård. Viljeyttringen
utgör då en syntes av patientens vilja och
vad han tror att han är tvungen att accep-
tera utifrån sin position av underläge.

Viljekonflikt invävd i patientens beslut
Som läkare vet vi idag inte hur vanligt
det är att någon form av viljekonflikt är
invävd i patientens beslut. Vi har heller

ingen professionell hållning till frågan
hur det beslut ser ut som vi är skyldiga att
respektera enligt autonomiprincipen.
Hur vill patienten bli bemött i en situa-
tion där vi misstänker att hon inte ut-
trycker sin autonoma vilja? 

Adekvata svar på dessa frågor kräver
omfattande etisk reflektion. Ett försök
att förstå komplexiteten i frågorna utgör
ett första steg. I denna artikel avser vi att
med hjälp av exempel från fortplant-
ningsområdet belysa några viljekonflik-
ter och anknytande etiska reflektioner
för att illustrera de svårigheter som kan
ligga under ytan när läkaren frågar »Vill
du?« och patienten svarar »Ja, jag vill«
eller »Nej, jag vill inte«.

Tre typer av viljekonflikter
Vi begränsar resonemanget till tre typer
av viljekonflikter: aktuell/stående, au-
tentisk/icke autentisk samt framtving-
ad/icke framtvingad. 

Aktuell/stående. Det är vanligt inom
handlingsteorin att skilja mellan aktuell
och stående vilja [1]. En kvinna som be-
slutar sig för att i en upphetsad situation
genomföra ett oskyddat samlag kan ha
en aktuell vilja att ta risken att bli med
barn. Samtidigt kan hon tidigare ha be-
slutat sig för att vänta några år med att
skaffa barn. Hon har då en stående vilja
att inte ta några risker att bli med barn.
En stående vilja är latent men kan snabbt
aktualiseras.

Bör vi göra en skillnad ur etisk syn-
vinkel mellan aktuell och stående vilja?
Den vilja som personen ger uttryck för
när han t ex ger ett informerat samtycke
är alltid en aktuell vilja. Från etisk syn-
punkt är det knappast någon skillnad
mellan en aktuell vilja som uppstått
spontant och en aktuell vilja som gene-
rerats från en stående vilja. Men vad in-
nebär det att respektera självbestäm-
mandet i en situation där vi på goda
grunder misstänker att personen har en
stående vilja som står i motsats till den
som personen ger uttryck för? Utan att

ge något fullständigt svar vill vi hävda
att respekten för autonomin i en sådan si-
tuation kräver att vi försiktigt påminner
personen om den stående viljan.

Med en autentisk vilja avses en vilja som
personen skulle hålla fast vid även efter
en noggrann reflektion över viljans ur-
sprung [2]. Tanken är att om personen
betraktar sig själv utifrån och granskar
t ex motivet till sin vilja, och fortfarande
efter en sådan granskning behåller sin
vilja, är den att betrakta som autentisk.
En icke-autentisk vilja är följaktligen en
vilja som personen inte skulle kunna tän-
ka sig att behålla efter granskningen. Det
kanske är vanligt att icke-autentiska vil-
jor uppstår spontant och har ett drifts-
mässigt ursprung. Avgörande för om
viljan är autentisk eller inte är dock inte
dess ursprung, utan dess status i perso-
nens ögon. Även en spontan vilja med
driftsmässigt ursprung är autentisk om
personen skulle acceptera den efter re-
flektion.

Den autentiska viljan ger uttryck för
personens sanna jag på ett annat sätt än
vad den icke-autentiska viljan gör. Re-
spekten för rätten till autonomi innebär
att det borde vara den autentiska viljan
som vi har skyldighet att respektera.
Detta skulle kunna innebära att respek-
ten för autonomi ges en större tyngd vid
avvägning mellan olika etiska hänsyn i
de fall en autentisk vilja kommer till ut-
tryck. Den lätt insedda svårigheten här
berör förstås möjligheten att få känne-
dom om den autentiska viljan. Kanske
borde respekten för rätten till autonomi
inkludera skyldigheten för andra att för-
siktigt eftersträva att aktualisera den au-
tentiska viljan hos personen i fråga?

Framtvingad/icke framtvingad vilja.
Frågan om den fria viljans existens hos
människor är väl debatterad i filosofisk
litteratur [3]. Vi har inget ytterligare att
tillföra denna debatt, utan skall här kon-
centrera oss på konflikten mellan en vil-
ja som inte är direkt framtvingad och en
vilja som är framtvingad. En gravid
kvinna vars man hotar att lämna henne
om hon inte gör abort kan uppleva en
konflikt mellan viljan att inte göra abort
och den framtvingade viljan att göra
abort.

Hur skall vi etiskt förhålla oss till en
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framtvingad vilja? En sådan vilja är ju
inte framsprungen på frivillig väg och är
därför inte att betrakta som en autonom
vilja [4]. Betyder detta att skyldigheten
att respektera autonomin inte inkluderar
skyldigheten att respektera en fram-
tvingad vilja? Vad kräver respekten för
autonomin i situationer där vi starkt
misstänker att den vilja som kommer till
uttryck är en framtvingad vilja: att vi föl-
jer beslutet eller att vi försöker få en änd-
ring till stånd?

Vår position här är att respekten för
autonomin kräver att vi försiktigt försö-
ker få en ändring till stånd. Med försik-
tigt avses här att försöket sker i sam-
klang med personens önskan. Även and-
ra etiska hänsyn måste tas. Det är t ex
viktigt att vi inte åsamkar skada genom
att ifrågasätta personens beslut. Rätt
handlande i dessa situationer förutsätter
stor psykologisk och pedagogisk insikt.

Exempel på viljekonflikter
Vill göra abort. När Sara förstår att hon
är gravid »av misstag« hamnar hon i ett
känslomässigt kaos. Någonstans blir
hon överlycklig, innerst inne. Hon har ju
aldrig kunnat bestämma sig för om hon
verkligen ville ha barn. Och så gick tiden
medan hon väntade på klarheten. Men
hon skäms också över att det gått till på
det här sättet. Hon, välutbildad och väl-
ordnad i sina tankar, borde väl om någon
kunna fatta ett beslut på ett mer värdigt
sätt, så att hon inte efteråt skulle hamna
i denna förnedrande situation av motstri-
diga känslor. Hon hade minsann tänkt
sig att hon och Johan först skulle ha
kommit fram till ett tydligt beslut om att
de ville ha barn tillsammans och sedan
medvetet satsat på att bli gravida. Skam-
men över att ha styrts av lust, dvs bara
känslor, adderas till hennes kaos… Just
i det ögonblicket ville hon faktiskt inte
ha något skydd, och detta gav en enorm
kick till hennes lustkänslor.

Nu både vill och inte vill hon, precis
som tidigare. Båda alternativen är bara
många gånger tydligare. Och dessutom
är hon ju redan gravid. Men hur skall det
gå med jobbet? Och avdelningen och
alla projekt hon satt igång? Det kommer
att braka ihop… Och de skaffar förstås
en ersättare när hon är borta. Tänk om
hon sedan inte får chansen igen att driva
avdelningen när hon kommer tillbaka…

När hon tänker klart ser hon att det
egentligen är alldeles fel tidpunkt. Hon
borde inte alls vara gravid nu. Men
abort, hur skulle hon kunna leva med att
hon gjort det? Och kan hon verkligen
göra så mot Johan? Han kanske aldrig
kan förlåta henne. Hur kunde hon bära
sig så idiotiskt åt…

När den abortsökande kvinnan säger
»jag vill göra abort« finns ibland ovan-

stående motsättning mellan drift och ra-
tionella skäl. Det är i vårt samhälle svårt
för kvinnan att värdera de mer driftsmäs-
siga skäl hon kanske hade att »vilja« bli
gravid lika högt som de förnuftsmässiga
skälen att kanske inte försöka bli gravid
eller att fortsätta graviditeten just nu.
Men även ett djupt känslomässigt be-
hov, om också irrationellt, kan vara ut-
tryck för en stående vilja. Här ryms en
risk för starka inre konflikter för kvin-
nan, eftersom frågorna handlar om exi-
stentiella behov.

I abortbeslutet är ofta mannen delak-
tig på ett eller annat sätt. I abortlagstift-
ningen, däremot, framstår beslutet som
om det handlade enbart om kvinnans vil-
ja, vilket kan göra beslutsfattandet kom-
plicerat för kvinnan. Hon fattar beslutet
och får ta ansvar för det, men tar i verk-
ligheten också hänsyn till andras vilja.
Och det kan bli svårt för henne att klart
se grunderna till varför beslutet blev som
det blev.

Gynekologens uppgift i abortrådgiv-
ningssituationen är att ta reda på om
kvinnan vill göra abort. Detta kan för-
enklas i ett tidspressat möte till att bara
höra om kvinnan uttalar orden »jag vill«
eller inte. Det som ligger bakom uttalan-
det »jag vill« kan dock oftast översättas
med »jag ser ingen annan utväg«, dvs en
rationell slutlig bedömning av att den si-
tuation kvinnan är i kräver att hon gör
abort. Det kan t ex handla om hänsynsta-
gande till mannens önskan eller ett an-
svarstagande för relationer till andra per-
soner [5]. Är kvinnans svar i en sådan si-
tuation uttryck för en autonom och au-
tentisk vilja? Vilket slags vilja ger abort-
lagen oss skyldighet att utforska hos den
abortsökande kvinnan?

Ett vanligt svar från den etiska teorin
är att beslutet skall vara fattat av en be-
slutskompetent person, vara välinforme-
rat och frivilligt [6]. Utgångspunkten är
att personen vet vad hon vill. Att respek-
tera autonomin innebär att vi bidrar till
att denna vilja kommer till uttryck i ett
informerat samtycke genom att dels ge
nödvändig information, dels avstå ifrån
att tvinga eller manipulera personen till
samtycke. Det innebär också att vi rättar
oss efter personens autonoma beslut.

Den abortsökande kvinnan i Sverige
är oftast välinformerad om alternativ. I
hennes bedömning av verkligheten exi-
sterar dock sällan dessa alternativ. Huru-
vida hon är opåverkad av andra i sitt be-
slut framgår, som ovan sagts, ofta inte i
rådgivningssituationen. Är hon då sig
själv och beslutskompetent? Det är nor-
malt för kvinnan att fyllas av kaos och
vånda under de första graviditetsmåna-
derna, att kastas mellan en önskan att vil-
ja ha barnet och att slippa ta konsekven-
serna av att ha blivit befruktad. Detta

gäller såväl om hon överväger och sedan
gör abort [7] som om hon önskat bli gra-
vid och kommer att fortsätta gravidite-
ten. Finns det förutsättningar för ett be-
slut baserat på ett fritt val för den kvinna
som överväger abort? Och vad betyder
»jag vill« när det inte är uttryck för ett
fritt val?

Ibland kan omgivningen med ratio-
nella skäl försöka övertyga t ex en ung
flicka om att hon skall göra abort, medan
hon själv vill ha barnet. Hon längtar ef-
ter det, kan inte acceptera tanken på
abort och är beredd att ta konsekvenser-
na så långt som hon kan föreställa sig
dem. Hon säger: »Jag vill ha barnet! Jag
vet det. Jag känner det alldeles tydligt
inom mig.« Omgivningen, däremot,
kanske säger: »Ja, men det förstår du
väl… Inte kan du ta hand om ett barn! Du
är för ung, för outbildad ännu, det är fel
barnafar etc.«

Om denna kvinna meddelar sin läka-
re att hon vill göra abort, skall vi då ta
henne på orden? Vad kräver respekten
för rätten till autonomi i denna situation?
Har vi någon rätt – eller skyldighet – att
fråga efter omgivningens åsikter? 

Och i den omvända situationen: En
ung flicka kommer och säger att hon vill
göra abort. Kanske har hon inte talat med
sina föräldrar, och sjukvården lyckas
inte övertala henne att göra så. Gyneko-
loger resonerar då oftast så, att de tar
flickan på orden och genomför en abort
om de upplever att detta är vad flickan
verkligen vill. Om hon nu i stället med-
delar oss sitt beslut att vilja fortsätta gra-
viditeten och ta hand om barnet, respek-
terar vi då hennes beslut eller försöker vi
»få henne att ta sitt förnuft till fånga«?

Vill, men är i underläge. Sara har alltid
varit väldigt besvärad av gynekologiska
undersökningar. Hon avskyr att vara så
utlämnad och maktlös och låta en vilt
främmande person »gräva« i hennes un-
derliv. Nu när hon är gravid, och till slut
har bestämt sig för att fortsätta att vara
det, känns blotta tanken på att någon
skulle få komma in i »hennes allra heli-
gaste«, »barnets rum«, helt absurd. Hon
framför sina åsikter på mödravårdscen-
tralen och lyckas undgå gynekologisk
undersökning vid det första läkarbesö-
ket. 

Men vederbörande läkare förklarar
för henne att det kan uppstå en situation
under förlossningen när man kan bli
tvungen att undersöka »för barnets
skull«. Även detta upplever Sara som
helt omöjligt. Än värre känns tanken på
att läkaren eller barnmorskan kan kom-
ma att tvinga henne till detta under för-
lossningen med argumentet »det kan bli
farligt för barnet om du vägrar«.

Vad händer när två individer som vill
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olika och har olika maktpositioner skall
besluta om något? Vanligtvis vinner vil-
jan hos den som har störst makt. Även
om maktgapet är accepterat så länge de
två är överens får skillnaden i position
stor betydelse när de två vill olika. 

Vilka konsekvenser har detta för pa-
tientens uttryck för vilja/inte vilja i mö-
tet med t ex en läkare? Är hon verkligen
i en position att kunna hävda en avvikan-
de åsikt? Till maktgapet adderas i denna
för patienten utsatta position det beroen-
de som hennes behov av hjälp alstrar.
Styr därmed läkarens vilja vad patienten
uttrycker att hon vill?

Jag måste inte, och jag vill. Sara föder
sitt barn under vånda, men har turen att
få en barnmorska som helt låter henne få
bestämma vad som skall hända i hennes
kropp, och förlossningen förlöper utan
konflikter. De vaginala undersökningar
som är nödvändiga att genomföra gör
barnmorskan i fullt samförstånd med
Sara. Genom hela förlossningen känner
sig Sara respekterad och aldrig kränkt.
När Sara kände att barnmorskan inte
skulle utnyttja hennes underläge till att
tvinga henne till något blev det väldigt
enkelt för henne att säga: »Det är helt
OK att du undersöker nu.«

Efter anamnestagandet ställer gyne-
kologer ibland frågan till sina patienter
»Vill du att jag skall undersöka dig?«;
detta för att markera för patienten att det
är hon som bestämmer över sin kropp
också när hon har besvär från underlivet
och därmed har hamnat i en beroende-
ställning till gynekologen. Den vanli-
gaste reaktionen på denna fråga är att
kvinnan högst förvånat tittar på gyneko-
logen och sedan säger: »Måste jag inte
undersökas?«.

Vad anser gynekologer att patienten
indirekt samtyckt till i och med att hon
sökt hjälp för sitt problem? Till samtal
eller till undersökning? Till relevant
provtagning? Eller behöver gynekolo-
gen inhämta informerat samtycke till
varje åtgärd? Hur hanterar gynekologer
som inte ställer frågan »Vill du bli un-
dersökt?« kvinnans förutfattade mening
att hon måste vilja bli undersökt för att
kunna få hjälp? Utpressning vill vi ju
inte ägna oss åt.

Forskning och öppen debatt
Vi har i ovanstående resonemang velat
lyfta fram bl a att skyldigheten att re-
spektera rätten till autonomi inkluderar
inte bara respekt efter det att en vilja for-
mats och ett beslut fattats (post faktum-
respekt) utan också respekt för det kom-
mande beslutet (ante faktum-respekt).
Detta kan ske genom att välinformerade
och frivilliga beslut främjas samt genom
försiktiga försök att påverka situationer

där aktuell vilja är i konflikt med ståen-
de samt där icke-autentiska och fram-
tvingade viljor uttrycks.

Hur detta skall se ut för att fungera
bra för patienten vet vi inte idag. Efter-
som patientens rätt till autonomi och
kravet på informerat samtycke är grund-
läggande principer i vår sjukvårdsetik
anser vi att mer kunskaper behövs, inte
minst i fråga om hur patienterna önskar
bli bemötta. Därför behövs såväl forsk-
ning som en öppen debatt. 
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