Hur ser diskussionen
om så kallade
livsstilssjukdomar ut?
Vilken koppling
har den diskussionen till
debatten om
hälsovårdskostnader?
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Val, ansvar och livsstil
– har individen ansvar
för sina sjukdomar?

Launonen nystar bland
föreställningar om
individens ansvar för sin
hälsa. Hon menar att
den politiska åskådning
som vill ställa
individen till svars
har en på många
sätt förenklad syn på
ansvar.

De stigande sjukvårdskostnaderna är ett kontinuerligt
samtalsämne i västvärlden. Nya och dyra medicinska
metoder, den åldrande befolkningen och försämrade
vårdrelationer har lett till bekymmer om hur hälsovårds
tjänsterna borde organiseras. I en stor del av västvärlden
har man också vidtagit, eller håller på att vidta, olika häl
sovårdsreformer som ska svara på de här utmaningarna.
Diskussionen om hälsovårdskostnaderna fokuseras ofta
på de så kallade livsstilssjukdomarna. Statistiken förtäl
jer att den största hälsovårdsbelastningen i västvärlden
ansluter sig till kroniska sjukdomar förbundna med diet,
motion, rökning och alkohol. Av denna ekvation är det
lätt att dra följande slutsats: om människorna bara åt
bättre, rörde på sig mera, rökte och drack mindre, skulle
hela problemet försvinna. Varför gör människorna inte
så? Skulle det inte lösa allting?
När problemet lokaliseras till hur människor lever sina
liv – vilka levnadsvanor de har – är en rätlinjig lösning att
rikta blicken på själva individerna och ställa dem till svars.
Om orsaken till det nationalekonomiska problemet en
gång är individerna och deras levnadsvanor, varför kräver
vi inte att dessa människor ska ändra på sina levnadsva
nor (t.ex. så att de som lever ohälsosamt får vänta längre
på vård)? Varför ska de som lever ansvarsfullt bli lidande
för att vissa beter sig ansvarslöst? Skulle det inte vara ett
effektivt sätt att lösa kostnads- och hälsovårdsproblemet
om man gjorde människorna ansvariga?
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Tanken att hälsovårdskostnaderna kunde fås under kon
troll genom att koncentrera sig på individerna och deras
ansvar är emellertid mycket problematisk. Här ska jag
presentera de centrala problemen i detta tänkesätt.

Att ansvarsbelägga individen är en politisk trend
Den politiska trenden att ansvarsbelägga individen är
förknippad både med ett bekymmer om resurserna
och med en politisk ideologi. Bekymret om resurser
na föranleds av hälsovårdssektorns oavbrutet stigande
kostnader. De får en att ställa frågan var man skulle
kunna göra inbesparingar, och hur de tillgängliga re
surserna borde prioriteras. Det är lätt att tänka att om
de kroniska sjukdomarna nu en gång utgör en huvuddel
av hälsovårdsbelastningen, så kan utgifterna fås under
kontroll genom att man koncentrerar sig på förebyggan
de vård. Om de kroniska sjukdomarna är förknippade
med levnadsvanor, borde människor leva – eller fås att
leva – hälsosammare och sålunda undgå att drabbas av
kroniska sjukdomar. Detta förefaller vara ett bra sätt att
dämpa de stigande kostnaderna.
En politisk ideologi är det å andra sidan att anse att livs
stilsfrågor handlar om individens val. Undersökningar
som gjorts t.ex. i Holland och Storbritannien visar, att
man under det senaste årtiondet inom europeisk po
litik kunnat iaktta en åsiktsriktning enligt vilken t.ex.
fattigdom, arbetslöshet och sjukdom kan övervinnas
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genom att man framför allt riktar uppmärksamhet mot
individerna. I stället för att man t.ex. skulle granska hur
väl utbildningen, bostäderna, sysselsättningen eller
utkomsten räcker till och hur det politiska beslutsfat
tandet kring dem går till, letar man efter individer som
befinner sig i riskzonen och försöker ändra på deras
beteende. När det gäller hälsan innebär detta att man
i förebyggandet och vården av kroniska sjukdomar fo
kuserar på hur enskilda människor äter, dricker och rör
sig. I bakgrunden finns antagandet att dessa människor
själva väljer sina beteendemönster. I hälsofrågor ses
individerna som ”expertpatienter” som automatiskt är
i stånd att kontrollera sina egna liv.
Tanken på att ställa individen till svars uppstår när an
tagandet om att man väljer sin livsstil kombineras med
en viss syn på ansvar, som i denna politiska ideologi. I
denna syn på ansvar utgår man från att om vi en gång
själva väljer vår livsstil, så borde vi också ansvara för
dess möjliga följder. Man tänker att om man måste göra
prioriteringar mellan olika användningar av resurser
skulle det vara rättvist att de som inte själva har ansvar
för sina sjukdomar har lättare tillgång till vård.
Det finns många hälsovårdspraktiker där individen an
svarsbeläggs. De flesta exemplen finns i USA, där häl
sovården allmänt taget betraktas som en privat angelä
genhet snarare än som en uppgift för samhället. Också
i Europa finns det exempel. De flesta praktiker bygger
på antagandet att de hälsovårdsavgifter individer av
krävs bestäms av deras levnadsvanor, eller av i vilken
mån de deltar i program som befrämjar hälsosamma
vanor. Detta kan ses både som en fråga om rättvisa och
som en fråga om effektivitet: det är rättvist att de som
gör ohälsosamma val betalar mera, och det innebär ett
effektivt hälsofrämjande att man på detta sätt sporrar
människor till bättre val.

Det är lätt att tänka att om de
kroniska sjukdomarna nu en gång
utgör en huvuddel av hälsovårds
belastningen, så kan utgifterna fås
under kontroll genom att man
koncentrerar sig på förebyggande
vård.
I Finland förekommer inte sådana praktiker inom den
offentliga hälsovården, men frågan tas regelbundet upp
i den politiska och offentliga debatten. Det vanligaste
argumentet är att samhället inte längre har råd att be
kosta vården av livsstilssjukdomar. Diskussionen gäller
främst övervikt och därmed förbundna åkommor. I den
offentliga diskussionen förekommer till och med hetsiga
utfall mot överviktiga. I dessa ställningstaganden ses
övervikt närmast som en följd av individens lättja.

Hälsans skevheter
Det är lätt att anse att vi alla givetvis är ansvariga för
våra levnadsvanor. Synsättet är emellertid problema
tiskt, eftersom våra levnadsvanor inte bara beror på våra
val, utan också på sociala och kulturella faktorer som vi
inte har stora möjligheter att påverka.

Ansvarsmoralism är en form av
politisk moralism, i vilken orsakerna
till fattigdom och medellöshet enbart
står att finna hos den enskilda
individen.
Det finns en omfattande forskning (t.ex. av Norman
Daniels) kring levnadsvanornas bakgrundsfaktorer.
Hit hör bl.a. utbildning, boendeförhållanden, miljöns
hälsovådlighet, inkomst och förmögenhet, sysselsätt
ning och den diskriminering individen utsätts för både
på fritiden, i skolan och i arbetslivet. Dessa inverkar
antingen direkt eller indirekt på individens hälsa – in
direkt genom att begränsa individens valmöjligheter.
Faktorerna fördelar sig ojämnt bl.a. beroende på etnisk
bakgrund, kön och socio-ekonomisk bakgrund. Bland
annat Sendhil Mullainathan och Eldar Shafir visar att
knapphet – särskilt ekonomisk knapphet – håller in
dividen i ett överlevnadsmodus och inskränker det
själsliga bredband andra människor har tillgång till för
att utveckla sina levnadsvanor och välja hälsosamma
näringsämnen.
Den vuxnas levnadsvanor beror också av de matvanor,
motionsvanor och attityder till alkohol och rökning man
förvärvat som barn. Det är lättare att äta hälsosamt om
arbetsplatsens lunchställe i huvudsak erbjuder hälso
sam mat än om man dagligen får lov att välja mellan
hälsosamma och ohälsosamma matportioner.
Hälsan beror också rent konkret av tillgången till häl
sovård. Finlands hälsovård präglas – trots alla sina
framgångar – av en strukturell ojämlikhet. Detta beror
framför allt på den klyfta som finns mellan den privata
och den offentliga hälsovården. Man kommer vanligtvis
snabbt till arbetshälsovården eller till den privata hälso
vården, och får snabbt remisser till specialistvård. Den
offentliga hälsovården har längre väntetider, vilket in
verkar på möjligheterna att få adekvat vård. Detta bety
der ofta att de friskaste och personer med god ekonomi
får den bästa vården, medan de sjukaste (arbetslösa och
pensionärer) och personer med dålig ekonomi har svårt
att få vård. Dessa skillnader i tillgången till vård börjar
tidigt. Gymnasierna har en mera heltäckande hälsovård
än yrkesskolorna, och universitetsstuderande har sin
egen hälsovårdsservice.
Är då individen ansvarig för sina sjukdomar? I varje fall
inte entydigt. I princip väljer var och en sina levnadsva
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nor: stoppar en cigarett i munnen, låter bli att jogga, äter
på ett visst sätt. Men det väsentliga är att samhälleliga
faktorer förvrider våra val. För en del är de ”rätta” valen
lättare och sannolikare än för andra.

Ansvarsmoralism
Att betrakta levnadsvanor som en fråga om individuella
val är alltså en förenkling. Man kan kalla detta syn
sätt ansvarsmoralism, som den amerikanske filosofen
Samuel Scheffler skriver. Ansvarsmoralism är en form
av politisk moralism, i vilken orsakerna till fattigdom
och medellöshet enbart står att finna hos den enskilda
individen. Behovet av hjälp och oförmågan att träffa
de ”rätta” valen ses som en moralisk brist hos indi
viden. Förmögenhet och välstånd ses å sin sida som
individens egna förtjänster, varvid man bortser från hur
omständigheter och utgångslägen inverkar på en per
sons socioekonomiska ställning. När det gäller hälsan
kunde man tala om en hälsomoralism, där orsakerna
till livsstilsbaserade sjukdomar lokaliseras i individerna
och deras karaktär. Å andra sidan uppfattas den egna
hälsan som något man gjort sig förtjänt av, en följd av
ens goda karaktär.

Även om det här framställs som
mycket problematiskt att belägga
individen med ansvar för sin hälsa
betyder detta inte att det inte vore
en god sak om människor tog ansvar
för sin hälsa. Den avgörande frågan
är vad man menar med ansvar.
En orsak till denna tilltagande ansvarsmoralism kan vara
att den så kallade empatiklyftan vidgas. Denna term
som särskilt använts av samhällsvetare (t.ex. Juho Saari)
betecknar ett fenomen som uppstår när inkomstskillna
derna växer och människornas levnadsomständigheter
differentieras: de mera välbärgade kan ha svårt att för
stå det liv människor med mindre inkomster lever. Om
man inte själv upplever knapphet, förstår man kanske
inte hur knappheten påverkar ens tänkande och be
slutsfattande.
Föreställningen att orsakerna till sjukdom och hälsa
främst står att finna i individen själv är inte bara orättvis
utan leder också till ett stämplande och stigmatiserande
tänkesätt. Det kan också förvärra situationen, eftersom
människor ofta mår dåligt om de stigmatiseras och an
svarsbeläggs. Sociologisk forskning om behandlingen
av fetma har påvisat att ett sådant stigmatiserande
också förekommer bland vårdpersonal. De hjälpbehö
vande kanske inte söker sig till läkare, eftersom de t.ex.
är rädda för att skuldbeläggas för sin övervikt. Detta
befrämjar inte hälsan. Också om råd om levnadsvanor
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hör till hälsovårdspersonalens uppgifter, leder ett skuld
beläggande och förenklande förhållningssätt sällan till
önskat resultat.

Är en individ som omfattar

Diskussionen kring levnadsvanor och ansvar är också
problematisk på grund av en viss brist på konsekvens.
Man kan fråga sig varför bara just dessa levnadsvanor är
omdiskuterade. Hur någon lever beror också på annat
än alkohol, tobak, mat och motion. Även om de lev
nadsvanor som anknyter till dem korrelerar med olika
åkommor, finns det också många andra faktorer som
gör det. Det finns andra riskfyllda livsstilar. Människor
kör bil och kolliderar, promenerar alltför snabbt på hala
gator i dåliga skor och faller, och får ledskador när de
löper maraton.

aktivt undviker att betala skatt en

Å andra sidan insjuknar en del av

Hälsa och funktionsförmåga inverkar i hög grad på
en människas förmåga att leva ett meningsfullt liv. I
många teorier om social rättvisa uppfattas hälsan som
ett centralt samhällsvärde. Enligt detta synsätt är rätten
till hälsa viktigare än förenklade uppfattningar om den
sjuka människans ansvar för sin sjukdom.

dem som lever ”högriskliv” aldrig
i någon allvarligare sjukdom.

”de perfekta levnadsvanorna” men
ansvarskännande samhällsmedlem
eller en person som utnyttjar
systemet?
ansvar en individ tar för sin hälsa: frågan kompliceras
i alltför hög grad av bakgrundsfaktorer och de många
omständigheter som inverkar på hälsan.

Det verkar ändå orätt att föreslå att joggare och de an
dra ovannämnda grupperna skulle tvingas betala mera
för sin vård för att de själva har valt sitt öde. Vi är of
tast delaktiga i något slags riskbeteende som kan bidra
till vårt insjuknande. Å andra sidan insjuknar en del av
dem som lever ”högriskliv” aldrig i någon allvarligare
sjukdom.

Det ligger också i samhällets intresse att ha omsorg om
folkets hälsa, oberoende av vem som har ansvar för vad.
Hälso- och sjukvården drar försorg om att befolkningen
är arbetsförmögen, och medborgare som lever menings
fulla liv mår bra. Ur denna synvinkel skulle det vara
uppochnedvänt att försvåra tillgången till hälsovård för
en del av dem som behöver den.

Om man kräver en minskning av riskabla levnadsvanor,
borde man eliminera en mängd andra riskfaktorer utö
ver dem som figurerar i den konventionella ”livsstilsdis
kussionen”. Men det är svårt att på längre sikt hoppas
på ett samhälle där en minskning av de risker som
hänför sig till våra levnadsvanor görs till det centrala.
Rätten att ta risker – att åka snowboard eller motor
cykel, berusa sig eller utbilda sig till filosof – uppfattas
ju som ett grundelement i ett liberalt samhälle. Att vi
skulle bedriva intensiv övervakning av de risker våra
medmänniskor tar och vilka kostnader vi på så sätt kan
tänkas åsamka varandra befordrar inte ett fritt och
pluralistiskt samhälle.

I den nuvarande hälsovårdsdebatten uppfattas ”ansvars
tagande” för övrigt mycket snävt. Individen kan ta sitt
ansvar på många olika sätt: t.ex. genom att ta hand om
andra människor, genom att utföra ett betydelsefullt
samhällsarbete eller genom att leva ekologiskt. Är en
individ som omfattar ”de perfekta levnadsvanorna” men
aktivt undviker att betala skatt en ansvarskännande
samhällsmedlem eller en person som utnyttjar syste
met?

Ansvarets många ansikten
Även om det här framställs som mycket problematiskt
att belägga individen med ansvar för sin hälsa betyder
detta inte att det inte vore en god sak om människor tog
ansvar för sin hälsa. Den avgörande frågan är vad man
menar med ansvar.
I den politiska åskådning som vill ställa individen till
svars är synen på ansvar på många sätt förenklad. För
det första ingår där en snäv koppling mellan ansvar och
förtjänst: man tänker att de som känner ansvar
är mera förtjänstfulla än de ansvarslösa. Den
na tanke är kanske filosofiskt hållbar, men
omöjlig att förverkliga i de mångfasetterade
sammanhang vi i praktiken ställs inför. Det är
helt enkelt omöjligt att veta exakt hur mycket

”Hälsa” är likaså ett vidare begrepp än en fråga om vissa
levnadsvanor. En människa kan vara frisk och välmåen
de även om hans eller hennes levnadsvanor inte följer
läroboken. Inom diskussionen kring livsstilsrådgivning
har man konstaterat att man inte förändrar levnadsva
nor genom att informera om dem eller anmärka på dem.
Information bidrar inte till en människas resurser, och en
livsstilsförändring kräver resurser – andliga, tidsmässiga
eller ekonomiska.
Man borde rikta blicken mot hur man kan förbättra en
persons förmåga att kontrollera sitt liv. Svaret innefattar
många faktorer, från tillräcklig utkomst och möjligheten
att påverka sin arbetstid och arbetsbörda, till adekvat
hälsovård. Det är viktigt att människor känner att de
har ansvar och uppfattar varandra som ansvar
skännande. Detta bidrar till autonomi och tillit.
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