
Det är inte mitt fel,  
av Ann Heberlein, debattör och doktor i etik 
 
Vems fel är det att jag sumpade skolan? Att mitt äktenskap sprack? Att jag är arbetslös? Att 
jag är överviktig? Att jag blev gravid? Det är i alla fall inte ... 
  
De finns överallt. Människorna som vägrar att ta ansvar. Som alltid tycks hitta någon, eller 
något, att skylla på. Är det inte samhället, chefen eller kärlekslösa föräldrar så är det 
McDonalds, tobaksindustrin eller banken. För vems fel är det egentligen att mitt äktenskap 
sprack? Att jag är arbetslös? Överviktig? Slår min fru eller fryser ut min kollega? Det är i alla 
fall inte mitt. 

Det pågår idag en massflykt från ansvar, menar Ann Heberlein, debattör och doktor i etik. En 
massflykt som möjliggjorts och uppmuntrats av ett samhällsklimat där det blivit fult att 
skuldbelägga och där allt fler betraktar sig som offer för förtryckande strukturer, dåliga gener 
eller taskiga uppväxtförhållanden. Men att vara människa innebär inte bara rättigheter, utan 
också skyldigheter. Den främsta av dessa skyldigheter är att ta ansvar för sitt liv, sina val och 
sina handlingar, i relation till sina medmänniskor och för vår gemensamma framtid. I en bok 
som ifrågasätter, engagerar och provocerar undersöker Ann Heberlein vårt förhållande till 
begreppet ansvar: Vad innebär det att vara ansvarig? Har alla människor förmågan att ta 
ansvar? Och hur blir man en ansvarig människa? Det var inte mitt fel! är en tankeväckande 
bok om etik, moral och medmänsklighet. Med avstamp i aktuella händelser och vardagliga 
exempel, hämtade ur sitt eget och andras liv, uppmuntrar författaren oss att börja tänka och 
våga ta ställning. Vilken sorts människa vill just DU vara? 
 
Ann Heberlein är teologie doktor i etik. Hon är även verksam som kulturskribent, debattör 
och föreläsare.  
 
Köp den! 
Det var inte mitt fel! : om konsten att ta ansvar 
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Rescensioner 

"Det är inte mitt fel!" 
Alla försöker bara skylla ifrån sig. 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2207&a=763575  



"Det här är ingen självhjälpsbok - eller så är det precis det det är", skriver 
etikforskaren och teologen Ann Heberlein i "Det var inte mitt fel!" (Ica 
Bokförlag). Hon har ledsnat på "massflykten från ansvar", på att 
mobbarna ömkas och på resonemang som leder till slutsatsen att Slöman 
ska befordras och få "växa med uppgiften" i stället för att den effektive 
Rask ges lön för sin möda.  
 
Vi lever helt enkelt i ett snyftarsamhälle, där hamburgerkedjor ska ställas 
till svars för övervikt och där allting är någon annans fel. När Svenska 
Dagbladet på webben för en tid sedan (28/3) ställde frågan "Brukar du 
skylla ifrån dig?" svarade 18 procent av de drygt 4 000 läsare som röstat 
"ofta" medan 59 procent svarade "sällan". På frågan om andra brukar 
skylla ifrån sig var siffrorna förstås de omvända. 
 
Vägen till ansvarighet innehåller både klander och beröm, skriver 
Heberlein och anser också att vi måste släppa föreställningar om att det är 
någon sorts plikt att förlåta. Men samtidigt som hon betonar att 
människor är beroende av varandra gör hon det aningen enkelt för sig i 
analysen av vår bristande ansvarskänsla.  
 
Heberlein har en viss poäng i att ta upp David Eberhards tankar om 
"trygghetsnarkomani"; om ett kollektivt trygghetsmissbruk orsakat av 
"den svenska modellen", där man förlitar sig på samhällets skyddsnät, 
men å andra sidan tycks ansvarsnischen vara het även på den 
amerikanska, mer regelrätta självhjälpsmarknaden. För ungefär samtidigt 
dimper Henry Clouds och John Townsends bok "Det är inte mitt fel!" 
(Libris) ned i svensk översättning. De två amerikanska psykologerna 
påpekar att ansvarsflykten inte är ett modernt fenomen utan en del av 
den mänskliga naturen - även om vi på 2000-talet verkar ha förfinat detta 
med att skylla ifrån oss till en "kulturell och laglig konstart". 
 
Herrarna Cloud och Townsend ger oss instruktioner för hur vi ska ta itu 
med våra liv och kliva av "skylla-på-andra"-spelet. I samma andetag talar 
de om att det är omöjligt att finna vägen ut ur svåra situationer om man 
inte är ledd av Gud - "verklighetens Författare". Det är svårt att få ihop. 
För plötsligt är vi tillbaka på ruta ett igen. I Clouds och Townsends eget 
ironiskt menade scenario, där allt Adam hade behövt efter att ha ätit av 
den förbjudna frukten var en advokat, sedan skulle han kunna stämma 
både Gud, Eva och ormen. Vem tar egentligen ansvar för ansvaret när 
också dess predikanter måste hålla en högre makt i handen?  
  
Johanna Paulsson  
 
 
 
 
 
 


