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Sammanfattning 

Hälso- och sjukvårdspersonal kan i sin yrkesutövning ställas inför vårdåtgärder som strider mot 

deras moraliska och religiösa värderingar. En sådan vårdåtgärd är bland annat abort, som i ett 

historiskt och internationellt perspektiv varit en omstridd angelägenhet och ansetts vara en ur 

moralisk synpunkt känslig samhällsfråga. Även i Sverige har abort under många år varit en 

livligt debatterad samhällelig angelägenhet. Med anledning av detta och att det i många länder 

i Europa införts samvetsklausuler i de nationella lagstiftningarna har även röster höjts för att 

också Sverige ska införa en rätt till vårdvägran i lagstiftningen. Två rättsfall har nyligen avgjorts 

i domstol, det ena i arbetsdomstolen och den andra än så länge endast i tingsrätten, där bland 

annat rätten till samvetsgrundad vårdvägran diskuterats. Detta föranleder anledning att fastställa 

gällande rätt och studera hur samvetsfriheten förhåller sig i relation till abortvård och det 

allmänna rättsmedvetandet. Men även undersöka om samvetsklausuler bör införas i svensk 

grundlagsstiftning.  
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1. Inledning 
1.1 Etiska dilemman som kan uppstå inom vården 

Hälso- och sjukvårdspersonal kan i sin yrkesutövning ställas inför vårdåtgärder som strider mot 

deras moraliska och religiösa värderingar. Det kan exempelvis röra sig om 1) att avsluta, eller 

påbörja, livsuppehållande behandling, 2) att då en patient befinner sig i livets slutskede med 

läkemedel försätta patienten i ett medvetslöst tillstånd i syfte att minska lidandet (så kallad 

palliativ sedering) och 3) att ordinera smärtlindrande läkemedel som, i vissa fall och med vissa 

doseringar, kan påskynda döden. Ett annat vårdområde som ofta kan ge upphov till moraliska, 

religiösa och etiska betänkligheter är sexuell och reproduktiv hälsa. Det är inom det sexuella 

och reproduktiva området, främst abort, som uppsatsen kommer att röra sig.  

Sexuell och reproduktiv hälsa innefattar bland annat preventivmedelsrådgivning, insättning av 

spiral, förskrivning av dagen efter-piller, fosterdiagnostik, assisterad befruktning, sterilisering 

och abort. Abort har ur ett historiskt och internationellt perspektiv varit en omstridd 

angelägenhet och ansetts vara en ur moralisk synpunkt känslig samhällsfråga.  Detta speglar att 

det många gånger är religiösa och kulturella normer som har inverkan på hur abortlagstiftningen 

utformas i länder världen över. Med anledning av religiösa och kulturella normer samt etiska 

och moraliska perspektiv är det huvudsakligen i relation till abort som vårdvägran har utretts 

och diskuterats av bland annat Utbildningsdepartementet i samband med utredningen (U 

1993:04) om en samvetsklausul i högskoleutbildningen. Främst av den anledningen att det är i 

samband med åtgärder relaterade till sexuell och reproduktiv hälsa, och då speciellt abort, 

frågan om vårdvägran har uppstått. I Sverige har abort under många år varit en ur moralisk 

synvinkel livligt debatterad samhällelig angelägenhet. I vissa fall har abort betraktats som en 

intressekonflikt mellan kvinnans rätt att själv få bestämma om och när hon ska föda barn och 

fostrets rätt att fortsätta få utvecklas till ett barn.1  

I Sverige betraktas abort som hälso- och sjukvård och regleras av bestämmelser bland annat i 

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) och abortlagen (1974:595).2 Grundläggande för 

tillhandahållandet av god och säker vård och ett gott omhändertagande är mötet mellan 

patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, då personalens bedömning kan ha stor betydelse 

för patientens vård och behandling. Hur vårdpersonalen handlar kan med andra ord ha vikt för 

patientens liv och säkerhet. Att patientens behov av trygghet i vården och behandlingen har 

enligt 5:1 p.2 i HSL vårdgivaren, det vill säga den som bedriver verksamhet inom hälso- och 

sjukvårdens område, det övergripande ansvaret för att tillgodose. För att god vård ska kunna 

upprätthållas har hälso- och sjukvårdspersonalen skyldighet att ge patienten en sakkunnig och 

omsorgsfull hälso- och sjukvård som bygger på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet (HSL 5:1 p.3). 

Det förekommer att hälso- och sjukvårdspersonal i sin yrkesutövning upplever att de har svårt 

att fullgöra lagstadgade krav som strider mot deras religiösa och moraliska värderingar. 

Konflikt kan då uppstå mellan yrkesutövarens intresse av att handla, eller undvika att handla, i 

enlighet med sina samvetsbetänkligheter och patientens intresse av att få en god och säker vård. 

Exempelvis kan en barnmorska eller läkare som inte vill medverka vid eller utföra abort på 

grund av sin moraliska övertygelse agera i strid med målet med god vård på lika villkor enligt 

HSL 3:1 och en kvinnas rätt till abort enligt §1 abortlagen. 

                                                           
1 Zillén, 2016, ss. 20-21, 110-111. 
2 SOU 2005:90 s. 94. 
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1.2 Konsekvenser som kan uppstå med samvetsfrihet inom abortvården 

2011 kom Världshälsoorganisationen (WHO) med en rapport där de tre vanligaste orsakerna 

till mödradödlighet världen över är förblödning, sepsis3 i samband med förlossning och osäkra 

aborter.4 WHO uppskattade vidare att mellan 4,7% och 13,2% av all mödradödlighet var 

relaterad till osäkra och olagliga aborter genom åren.5 Uppskattningsvis skedde under 2008 21,6 

miljoner osäkra och olagliga aborter, de flesta i utvecklingsländer. Trots att de osäkra och 

olagliga aborterna har ökat från ungefär 19,7 miljoner år 2003, till 21,1 miljoner år 2008, har 

dödligheten till följd av aborterna sjunkit från 56 000 stycken 2003 till 47 000 under 2008. Detta 

tros i huvudsak bero på den ökande populationen av kvinnor i reproduktiv ålder (15-44 år). 

Ungefär 20% av kvinnorna i reproduktiv ålder bor i länder där abort är olagligt eller begränsade 

till de fall där kvinnans liv är i fara och 57% lever i länder där inducerad (eller provocerad) 

abort har färre rättsliga restriktioner och kan begäras i vissa fall. Oaktat detta förekommer 

osäkra och olagliga aborter i flera länder, bland annat på grund av dels att det på landsbygden 

inte finns tillgång till kliniker som utför säkra aborter i tillräckligt hög grad och dels att 

klinikerna är ojämnt distribuerade.6 

WHO definierar osäkra aborter som en procedur vilken leder till att avbryta en oönskad 

graviditet, och den utförs antingen av en person som saknar de nödvändiga kunskaperna eller i 

en miljö som inte upprätthåller en minimal medicinsk standard, eller både avsaknad av 

nödvändiga kunskaper och en miljö som inte upprätthåller en minimal medicinsk standard.7  

Abort beskrivs, som ovan i kap. 1.1 angetts, många gånger som en vårdåtgärd som är moraliskt 

och religiöst känslig. Detta leder till att samvetsfrihet, eller samvetsbetänkligheter många 

gånger behandlas i relation till abortverksamhet. Flera europeiska länder har av den anledningen 

infört samvetsklausuler i förhållande till abort på grund av detta.8 

1.3  Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns möjlighet till samvetsfrihet inom 

abortvården utifrån de regler som finns i regeringsformen och Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). 

Utgångspunkten för uppsatsen, utöver reglerna i RF och EKMR, är två svenska rättsfall som 

behandlar samvetsfrihet i relation till abortvård, varav det ena nyligen avgjorts i 

arbetsdomstolen (arbetsdomstolens dom 2017-04-12, mål B 10/16), i framställningen kallad 

”Barnmorskemålet”. Det andra rättsfallet, nedan kallad ”Barnmorskemålet 2” har överklagats 

till arbetsdomstolen. I skrivandets stund har det ännu inte tagits upp till förhandling. Enligt min 

tolkning behandlar inte kap. 2 RF samvetsfrihet fristående från religionsfrihet vilket leder till 

att uppsatsens fokus ligger på artikel 9 i EKMR då det är där skyddet för samvetsfriheten berörs. 

Uppsatsen kommer vidare att undersöka om det behövs en samvetsfrihetsklausul i svensk 

grundlagsstiftning och i så fall lämna förslag på hur lagen bör utformas, de lege ferenda.  

1.4  Avgränsningar 
Då uppsatsen i huvudsak behandlar frågan om samvetsfrihet inom hälso- och sjukvården, främst 

i abortvård, har 2 kap. 1§ i regeringsformen endast behandlats ytligt. Varken 

diskrimineringslagen (2008:567) eller yttrandefrihet, enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 

(1991:1469) i anslutning till religiositet har ansetts vara relevant för framställningen, då det 

faller utanför syftet med granskningen. De arbetsrättsliga spörsmålen berörs endast översiktligt 

                                                           
3 Förr även kallat barnsängsfeber. Se vidare http://sepsisfonden.se/. 
4 WHO, 2011, ss. 1, 27. 
5 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs388/en/, hämtat 2017-08-09 kl. 12:50. 
6 WHO, 2011, ss. 1, 4-5, 27. 
7 WHO, 2011, s. 2. 
8 Zillén, 2016, ss. 20, 40. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs388/en/
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då de inte heller varit i blickfånget för undersökningen, utan det har varit de respektive 

domstolarnas (Jönköpings tingsrätt, Nyköpings tingsrätt samt Arbetsdomstolen) diskussion 

kring samvetsfrihet som varit av intresse. En kortare diskussion kring 

diskrimineringsombudsmannens (DO) beslut i ärende ANM 2014/12, 2014/226, 2014/227 har 

hållits då resonemanget i beslutet har varit av intresse för uppsatsens vidare framställning. 

Artikel 8 i EKMR kommer endast mycket kort beröras under kapitlen 2.1.2 och 2.2.2 då den 

faller utanför det aktuella undersökningsområdet. 

1.5 Metod och material 
I huvudsak har i uppsatsen använts de traditionella rättsvetenskapliga källorna, som exempelvis 

författningstext, förarbeten, rättsfall och doktrin. Ett feministiskt perspektiv har applicerats vid 

granskningen av materialet för att ytterligare belysa den komplexitet som samvetsfrihet 

innebär,9 se vidare under avsnitt 3.5 och i den avslutande diskussionen i avsnitt 4. De svenska 

rättsfall som används behandlar samvetsfrihet i relation till abortvård, vilket varit grundtemat 

för uppsatsen. De rättsfall från Europadomstolen som använts i uppsatsen, bland annat i avsnitt 

2.1.2, har även haft viss betydelse för Jönköpings respektive Nyköpings tingsrätts diskussion 

kring tanke-, samvets- och religionsfrihet. Rättsfallen behandlar bland annat religionsfrihet i 

förhållande till förpliktelser som kan uppstå i en anställning, dock inte explicit inom vårdyrken. 

Rättsfallen från Europadomstolen har analyserats utifrån EU-rättslig metod. Sammantaget är 

det rättsvetenskaplig metod i vid mening som använts genom arbetet som helhet.10  

1.6 Forskningsläget 

Frågan om möjligheten för hälso- och sjukvårdspersonals möjlighet till att befrias från att 

medverka vid eller utföra vissa vårduppgifter med hänvisning till samvetsbetänkligheter har i 

någon mån berörts i betänkandet om samvetsklausuler i högskoleutbildningen och i förarbetena 

till dagens abortlag.11 Med undantag av Kavot Zilléns avhandling, Hälso- och 

sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet. En rättsvetenskaplig studie om 

samvetsgrundad vårdvägran och kravet på god vård, har frågan inte studerats inom den svenska 

rättsvetenskapliga forskningen. Victoria Enkvist har inom ramen för rättsvetenskaplig 

forskning studerat den rättsliga aspekten av religionsfriheten utifrån 2 kapitlet 1§ p. 6 i 

regeringsformen och artikel 9 EKMR i sin avhandling Religionsfrihetens rättsliga ramar.12 

Framöver kommer vi förmodligen se fler rättsfall som berör samvetsfrihet och därför kan det 

vara aktuellt att utreda hur samvetsfriheten bör tolkas i de förhållanden där vårdvägran inte är 

religiöst motiverad. Även en utredning inom det arbetsrättsliga området, hur en arbetsgivare 

eller vårdgivare ska förhålla sig i de fall där en arbetstagare under anställningen blir religiös 

och får genuina och uppriktiga samvetsbetänkligheter på grund av detta.  

1.7 Disposition 
I detta första kapitel har några etiska dilemman sjukvårdspersonal kan utsättas för i det dagliga 

arbetet presenterats. Bland annat omnämns vård i livets slutskede samt sexuell och reproduktiv 

hälsa. Inom den sexuella och reproduktiva hälsan har det centrala varit abortvård och de 

konsekvenser som kan uppstå vid ett införande av en samvetsfrihetsklausul i den svenska 

lagstiftningen. Fokus har legat på abortlagen, HSL och en rapport om den uppskattade 

förekomsten av osäkra aborter och därtill associerad dödlighet i ett globalt och regionalt 

perspektiv författad av WHO. Fortsättningsvis behandlar kapitel ett syftet med uppsatsen, de 

avgränsningar som gjorts, den metod och det material som har använts samt hur det aktuella 

                                                           
9 Svedberg och Kronsell 2003, ss. 5-6. 
10 Kleineman, 2015, s. 21. 
11 U 1993:04; Prop. 1974:70. 
12 Zillén, 2016; Enkvist, 2013. 
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forskningsläget inom området samvetsfrihet i abortvården ser ut. I kapitel två presenteras det 

granskade materialet, vilket bland annat består av två rättsfall samt två avhandlingar inom det 

rättsvetenskapliga området. En analys, med ett feministiskt perspektiv, av det granskade 

materialet går att hitta i kapitel tre. Slutligen, i kapitel fyra, återfinns en avslutande diskussion.  
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2. Rättsläget 
2.1 Samvetsgrundad vårdvägran 

2.1.1 EU och Europarådet 

År 2010 antog Europarådet en resolution (resolution 1763) vars innehåll är en rekommendation 

till medlemsländerna att införa regler som ger hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet att avstå 

från att medverka vid eller utföra abort, med andra ord en möjlighet till samvetsgrundad 

vårdvägran.13 Europarådets medlemsländer behöver inte följa resolutionens rekommendationer 

då de inte är juridiskt bindande, utan endast är vägledande principer och förslag. Flera av 

medlemsländerna i EU och Europarådet har i sin nationella lagstiftning infört samvetsklausuler 

inom vården. Dessa samvetsklausuler medför att hälso- och sjukvårdspersonal ges rätt att avstå 

från att utföra eller medverka vid viss vård. Med samvetsklausul menas att personal, 

företrädesvis inom vården, ges en rättsligt reglerad möjlighet att av samvetsskäl avstå från att 

följa ett ålagt handlingssätt. Idag saknas det i Sverige en lagstadgad rätt till vårdvägran för 

hälso- och sjukvårdspersonal. Vårdvägran innebär att avstå från att medverka vid eller utföra 

viss vård eller vårdåtgärd på grund av religiösa eller moraliska skäl. Vårdvägran innefattas i det 

vidare begreppet samvetsgrundad vägran. Samvetsgrundad vägran omfattar i sin tur situationer 

där enskilda medvetet och öppet låter bli att uppfylla föreskrivna handlingssätt eller lagstadgade 

skyldigheter med hänvisning till sin religiösa tro eller sitt samvete.14  

2.1.2 Artikel 9 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna 

I artikel 9 EKMR stadgas att var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. 

Enkvist menar att vid en tolkning av artikeln, går det från dess ordalydelse att se tre i förhållande 

till varandra självständiga friheter. Detta kan medföra att det i så fall finns tre möjliga betydelser 

och att orden tanke-, samvets- och religionsfrihet syftar på olika saker. Genom att begreppet tro 

i andra meningen i artikel 9 presenteras som fritt i förhållande till första meningens uppräkning 

av tre till synes separata friheter, uppstår frågan om vilken av rättigheterna tankefrihet, 

samvetsfrihet eller religionsfrihet som hör ihop med begreppet tro. Då andra meningen i artikel 

9 delvis hänvisar till en rätt att genom gudstjänst utöva sin religion eller tro, ligger det inte långt 

bort att associera begreppet tro med religion och religiositet. Möjligen kan tro ses som ett 

samlande begrepp för tanke- och samvetsfrihet. Att bekänna sig till en viss religion eller tro är 

en absolut rättighet, men även rätten till tankefrihet, att ha ett samvete samt en samvetsgrundad 

uppfattning omfattas av den absoluta rätten. Enligt ordalydelsen i första meningen i artikel 9 

(1) i EKMR har var och en absolut rätt till att bekänna sig till en religion, ha en samvetsgrundad 

övertygelse samt till tankefrihet. Rätten att utöva sin religion eller tro genom bland annat 

gudstjänst föreskrivs i andra meningen i artikel 9 (1) EKMR. Då det i andra stycket i artikel 9 i 

EKMR beskrivs hur begränsningar av 9 (1) ska ske, medför det att rätten att utöva sin religion 

eller tro är en relativ rättighet som går att begränsa med hjälp av lagstiftning. Att ha en 

samvetsgrundad övertygelse samt tankefrihet är med andra ord en absolut rättighet. Däremot 

saknas det en uttrycklig rätt att utöva sin samvetsgrundade uppfattning, vilket e contrario visar 

sig av hur artikel 9 (1) i EKMR är formulerad. Som tidigare redogjorts för framställs friheten 

att utöva sin religion eller tro medan samvetsfriheten inte berörs. Att tanke- och samvetsfriheten 

inte omnämns i artikel 9 punkten 2 i EKMR skulle å ena sidan kunna betyda att de friheterna 

inte är möjliga att begränsa. Detta skulle då kunna ge vid handen att skyddet för att manifestera 

tanke- och samvetsfrihet är starkare än skyddet för att utöva sin religion då religionsutövandet 

är möjlig att begränsa till skillnad från att agera enligt sin samvetsgrundade övertygelse. Å 

andra sidan skulle den omständighet att en tydlig rätt att praktisera sin samvetsgrundade 

                                                           
13 Resolution 1763 The right to conscientious objection in lawful medical care. 
14 Zillén, 2016, ss. 28, 29, 244. 
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uppfattning saknas kunna innebära att det inte är möjligt att åberopa samvetsfriheten som en 

utifrån artikel 9 i EKMR skyddsvärd handling. För att samvetsfriheten skulle kunna åberopas 

som en skyddsvärd handling utifrån artikel 9 i EKMR bör den enskilde kunna visa på det 

förhållandet att den samvetsgrundade handlingen är ett utfall av den enskildes religion eller tro. 

Följden av en oinskränkt rättighet för en enskild att handla enligt sitt samvete kan få paradoxala 

följder då den enskilde har möjlighet att åberopa sin rätt att inte följa lagar och föreskrifter som 

strider mot dennes samvete. En konsekvens i arbetslivet skulle kunna vara att så länge en 

arbetstagare kan hävda uppriktiga och autentiska samvetsskäl och på så sätt undandra sig från 

att utföra vissa föreskrivna arbetsmoment. Hälso- och sjukvårdspersonal kan då hänvisa till sitt 

ömmande samvete om de inte vill följa ett förfaringssätt som är beskrivet i HSL, 

patientsäkerhetslagen (2010:659) (PSL), eller patientlagen (2014:821) (PL) oavsett vilka 

konsekvenser det skulle innebära för patienterna och vårdgivaren. Till exempel att i stället för 

att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ges företräde till vården (HSL 3:1 st. 

2, PL 1:6 st. 2), ges företräde till en nära anhörig till hälso- och sjukvårdspersonalen, eller så 

underlåter hälso- och sjukvårdspersonalen att utföra sitt arbete i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet (PSL 6:1).15 

Ett rättsfall från Europadomstolen som är principiellt intressant är Eweida och övriga mot 

Storbritannien. Fallet rörde fyra sökanden från Storbritannien. Två av de fyra sökanden, 

Ladele och McFarlane, klagade på att de tvingades avbryta sina anställningar, då de av 

religiöst motiverade skäl vägrade utföra vissa arbetsuppgifter. Här prövade domstolen frågan 

om religiöst motiverad vägran att utföra en ålagd arbetsuppgift faller under 

tillämpningsområdet för artikel 9 EKMR, om utövande av religion eller tro. Bland annat 

vägrade Ladele i egenskap av vigselförrättare viga ett samkönat par med hänvisning till sin 

religiösa tro och övertygelse. Domstolen fastslog att vigselförrättarens agerande var motiverat 

av dennes religiösa tro och föll därför inom ramen för religionsfriheten. Genom att agerandet 

föll inom ramen för religionsfriheten, medförde detta att vigselförrättarens religiöst 

motiverade manifestation kunde begränsas. Europadomstolen bedömde att skyddet mot 

diskriminering på grund av sexuell läggning var tyngre än skyddet mot diskriminering på 

grund av religion.16
 

Då nationell lagstiftning tillåter abort kan en stats underlåtenhet att tillse att möjligheten för en 

kvinna att få tillgång till abortvård, utgöra en kränkning av den abortsökande kvinnans rätt till 

respekt för sitt privatliv enligt artikel 8 i EKMR.17  

2.1.3 Regeringsformen (RF) 

Som redogjorts för i kapitel 2.1.2 medför artikel 9 i EKMR en absolut rätt för den enskilde att 

ha en samvetsgrundad övertygelse, men inte en rätt att manifestera den. Samvetsfrihet har idag 

inget skydd i grundlagen liknande det för religionsfriheten RF 2:1 p. 6. I de fall den 

samvetsgrundade övertygelsen härrör från en religion utifrån regeringsformens mening, 

skyddas den av regeringsformens stadgande om religionsfrihet. Enskilda som vill handla utifrån 

sitt samvete och sin samvetsgrundade uppfattning bör med andra ord åberopa skyddet för 

religionsfriheten. I ljuset av detta tycks samvetsfrihetens betydelse vara synnerligen 

begränsad.18 

                                                           
15 Enkvist, 2013 ss. 102-104; Zillén, 2016, ss. 136-138 
16 Eweida och övriga mot Storbritannien, 2013, Europadomstolen; DOs beslut i ärende ANM 2014/12, 2014/226, 

2014/227, s. 7; arbetsdomstolen mål B 10/16. 
17 DOs beslut i ärende ANM 2014/12, 2014/226, 2014/227, s. 10, se vidare R.R. mot Polen, 2011, 

Europadomstolen samt P. och S. mot Polen, 2012, Europadomstolen. 
18 Zillén, 2016, ss.138-140. 
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2.2 ”Barnmorskemålet” 

2.2.1 Ellinor Grimmark 

Det rättsfall som bland annat behandlar samvetsfrihet och uppmärksammats stort i medierna 

under de senaste åren är det så kallade ”barnmorskemålet”. Sjuksköterskan Ellinor Grimmark 

vidareutbildade sig till barnmorska från augusti 2012 till januari 2014. Hon var 

tillsvidareanställd som sjuksköterska på Höglandssjukhuset i Region Jönköping (Regionen)19 

och var tjänstledig under den period vidareutbildningen fortlöpte Under vårterminen 2013 

utförde Ellinor Grimmark praktik inom ramen för sin utbildning på kvinnokliniken på samma 

sjukhus. I april gjorde Ellinor Grimmark en förfrågan om sommarjobb på Höglandssjukhuset, 

och samtidig informerade hon sjukhuset om att hon på grund av sin kristna tro och 

livsåskådning varken kunde vara med vid eller utföra abort på något sätt. Ellinor Grimmark 

gjorde även förfrågningar om dels sommarjobb som sjuksköterska och dels tjänst som 

barnmorska vid på ett antal sjukhus i Regionen. Utöver Höglandssjukhuset hade förfrågningar 

gjorts till länssjukhuset Ryhov i Jönköping (Ryhov) samt Värnamo sjukhus. Även här hade 

Ellinor Grimmark klargjort att hon på grund av sin kristna tro och livsåskådning inte skulle 

kunna utföra aborter. Ellinor Grimmark nekades anställning som barnmorska vid samtliga av 

de sjukhus där förfrågan gjorts. Som grund för nekandet angavs bland annat att då Ellinor 

Grimmark inte skulle kunna utföra samtliga arbetsuppgifter som ingår i barnmorskeyrket var 

hon inte aktuell för anställning. Vidare angavs att det på klinikerna tillämpades arbetsrotation 

bland annat på grund av att arbetet är slitsamt och risken för arbetsskador på så sätt skulle 

minska. Detta innebar i sin tur att det inte fanns någon möjlighet att göra undantag för någon 

som inte skulle kunna utföra samtliga arbetsuppgifter.20  

2.2.2 Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

Ellinor Grimmark anmälde Regionen till DO då hon upplevde att Regionen diskriminerat henne 

och kränkt hennes samvets- och religionsfrihet. DO konstaterade emellertid att 

omständigheterna i ärendet inte gav vid handen att Ellinor Grimmark blivit utsatt för 

diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning, varpå ärendet 

avslutades.21 

DO menade att Ellinor Grimmarks ställningstagande, att inte medverka till aborter, innebar en 

sådan manifestation av hennes religiösa tro och övertygelse som leder till att ett skydd enligt 

artikel 9 i EKMR erhålls. Innebörden av detta är att Regionens beslut att Ellinor Grimmark inte 

fått anställning som barnmorska på grund av hennes ställningstagande, medförde ett ingrepp i 

hennes rätt till religionsfrihet enligt första stycket i denna artikel. Följden av detta är att friheten 

att utöva sin religion kan underkastas begränsningar som är lagstadgade och som är nödvändiga 

i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän 

ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. DO 

konstaterade att begränsningen i Ellinor Grimmarks rätt att utöva sin religionsfrihet står i 

proportion till den enskildes intresse av att få sina fri- och rättigheter skyddade. Genom att inte 

anställa Ellinor Grimmark har Regionen med andra ord vidtagit en åtgärd som syftar till att 

skydda den enskildes hälsa, vilket är ett godtagbart syfte enligt andra stycket artikel 9 i EKMR. 

DO diskuterade således inte samvetsfriheten som sådan i sin bedömning, utan konstaterade att 

rätten att manifestera sin religiösa tro är möjlig att begränsa med hänvisning till skydd för 

annans hälsa. På så sätt säkerställs kvinnors faktiska tillgång till säker abort och deras rätt till 

respekt för sitt privatliv enligt artikel 8 i EKMR.22 

                                                           
19 Tidigare Jönköpings läns landsting. 
20 Arbetsdomstolens dom 2017-04-12, mål B 10/16. 
21 DOs beslut i ärende ANM 2014/12, 2014/226, 2014/227, s. 10. 
22 DOs beslut i ärende ANM 2014/12, 2014/226, 2014/227, ss. 8-10. 
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2.2.3 Jönköpings tingsrätt 

Ellinor Grimmark valde att själv driva ärendet vidare till Jönköpings tingsrätt. Tingsrätten 

konstaterade emellertid, liksom DO, att ingen diskriminering på grund av religion förelåg i 

Regionens handlande. När tingsrätten argumenterar kring artikel 9 i EKMR görs iakttagelsen 

att tanke- och samvetsfriheten nämns vid sidan av religionsfriheten, såsom tidigare beskrivits i 

kapitel 2.1.2. Betydelsen av detta, menar tingsrätten, är att artikel 9 i EKMR skyddar dels 

religiösa och dels icke religiösa livsåskådningar. Enligt tingsrättens förmenande stod det klart 

att Ellinor Grimmarks samvetsbetänkligheter inför att utföra eller medverka vid abort står i 

direkt relation till hennes religiösa tro och ska på grund av detta bedömas som en yttring för 

hennes trosuppfattning, vilket medför att det i detta fall inte går att särskilja rätten till 

samvetsfrihet från rätten till religionsfrihet.23 Ellinor Grimmark överklagade domen. 

2.2.4 Arbetsdomstolen  

Arbetsdomstolen gjorde den bedömningen att Ellinor Grimmarks ställningstagande, att inte 

utföra eller medverka vid abort, leder till en form av religionsutövning som skyddas av artikel 

9 i EKMR. Redan i sin förfrågan eller ansökan om arbete hos de ifrågavarande 

kvinnoklinikerna, redogjorde Ellinor Grimmark för sin ståndpunkt, att på grund av sin tro, 

livsåskådning och övertygelse inte kunna utföra eller medverka vid abort. Följden av detta blev 

att Ellinor Grimmark inte kunde komma ifråga till de aktuella befattningarna, som bland annat 

innebar sådant arbete. Arbetsdomstolen menade att det i detta fall inte går att särskilja Ellinor 

Grimmarks religion från hennes samvete, således kan inte innebörden av en bedömning 

avseende religions- och samvetsfrihet leda till att den ena friheten kränkts men inte den andra.24 

Arbetsdomstolen fastställde tingsrättens domslut. Ellinor Grimmark har, enligt medier, för 

avsikt att överklaga arbetsdomstolens dom till Europadomstolen.  

2.3 ”Barnmorskemålet 2” 

2.3.1 Linda Steen 

Ett svenskt rättsfall som har stora likheter med det i 2.2 redogjorda ”Barnmorskemålet” är fallet 

med Linda Steen mot Landstinget Sörmland (Landstinget)25.26 

Linda Steen var anställd som sjuksköterska vid Landstinget. Med början under vårterminen 

2014 och tre terminer framåt, var Linda Steen tjänstledig med anledning av studier till 

barnmorska. I mars 2015 meddelade Linda Steen via mail, vårdschefen för kvinnokliniken i 

Nyköping att hon hade samvetsbetänkligheter, på grund av sin religiösa tro och övertygelse, 

mot att delta i abortvård. Resultatet av denna kontakt ledde till att Linda Steen inte erbjöds en 

tjänst vid ifrågavarande kvinnoklinik. Linda Steen fick i maj 2015 beskedet att hon skulle återgå 

i tjänst som sjuksköterska på den vårdcentral där hon var anställd. Trots erhållandet av 

barnmorskelegitimation i juli 2015, erbjöds Linda Steen ingen tjänst som barnmorska inom 

Landstinget med anledning av att hon inte kunde tänkta sig att delta i abortvård. I augusti 2015 

tog Linda Steen åter kontakt med vårdchefen för kvinnokliniken i Nyköping för att efterfråga 

möjligheten till anställning som barnmorska. Även denna gång besvarades förfrågan nekande 

med en redogörelse för hur organisationen var uppbyggd och att det därför inte var möjligt att 

anställa en barnmorska som inte kunde utföra samtliga arbetsuppgifter som ingår i yrket. Linda 

Steens grund för käromålet var bland annat att det var en blandning av hennes kristna tro och 

hennes samvetsövertygelse som låg till grund för hennes vägran att utföra aborter. Tingsrätten 

såg med anledning av detta, liksom tidigare anfört i samband med fallet Ellinor Grimmark, 

inget skäl till att skilja mellan Linda Steens religiösa tro och hennes samvetsövertygelse. 

                                                           
23 Jönköpings tingsrätts dom 2015-11-12, mål nr T 1781-14. 
24 Arbetsdomstolens dom 2017-04-12, mål B 10/16. 
25 Tidigare Södermanlands läns landsting. 
26 Nyköpings tingsrätts dom 2016-11-04, mål T 2153-15. 
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Nyköpings tingsrätt resonerade i fallet Linda Steen i stort på samma sätt som Jönköpings 

tingsrätt samt arbetsdomstolen avseende fallet Ellinor Grimmark, att vägran att utföra eller 

medverka vid aborter på grund av samvetsövertygelse, utgör en sådan religionsutövning som 

erhåller skydd enligt artikel 9 i EKMR.27 Mot bakgrund av bland annat detta leder Landstingets 

beslut till inskränkningar av Linda Steens rättigheter enligt artikel 9 i EKMR. Inskränkningen 

av Linda Steens rättigheter har i det här fallet, i likhet med fallet Ellinor Grimmark ovan, lagstöd 

enligt andra stycket artikel 9 i EKMR. Exempel på lagstöd i förevarande fall finns i HSL 5:1, 

där det stadgas att hälso- och sjukvård ska bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. För 

att god vård ska kunna fullgöras krävs att hälso- och sjukvårdspersonalen uppfyller de inom 

landstinget uppställda utbildnings- och kompetenskraven.28 Tillhandahållandet av abort är en 

sådan lagstadgad rättighet som är förenlig med kravet på god vård. Tingsrätten kommer här 

fram till att Linda Steens tanke-, samvets-, och religionsfrihet enligt artikel 9 i EKMR inte har 

kränkts genom Landstingets agerande. Därför ansågs inskränkningen av Linda Steens 

rättigheter enligt artikel 9 i EKMR vara nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till 

skyddet för hälsa.29 Käromålet ogillades. Linda Steen har överklagat tingsrättens dom till 

arbetsdomstolen. I skrivandets stund har fallet ännu inte tagits upp till förhandling. 

  

                                                           
27 Jönköpings tingsrätts dom 2015-11-12, mål nr T 1781-14; Nyköpings tingsrätts dom 2016-11-04, mål T 2153-

15; Arbetsdomstolens dom 2017-04-12, mål B 10/16. 
28 Prop. 1981/82:97, s, 74; se vidare SOU 2011:48  
29 Nyköpings tingsrätts dom 2016-11-04, mål T 2153-15. 



13 
 

3. Analys 

3.1 Begreppet samvetsskäl 

Begreppet är svårt att definiera, då det bygger på högst individuella övertygelser om vad som 

är rätt och orätt. Söker man på ordet samvete i uppslagsverket ne.se kommer förklaringen att 

samvete är ”förmågan att uppfatta (moraliskt) gott och ont, rätt och orätt”30 vilket även det tyder 

på att innebörden av begreppet är svårt att precisera. Min uppfattning, vilken även den är 

subjektiv, om begreppet samvetsskäl är att det hänger samman med enskilda personers religiösa 

och moraliska övertygelser. Denna uppfattning om samvetsskäl står i relation till vad Kavot 

Zillén menar i sin avhandling Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet – 

En rättsvetenskaplig studie om samvetsgrundad vägran och kravet på god vård från 2016.31 

3.2 Samvetsfriheten och rätten 

En explicit lagstadgad rätt för hälso- och sjukvårdspersonal att av religiösa eller moraliska skäl 

avstå från att utföra eller medverka vid vårdåtgärder, eller rätt till vårdvägran, på grund av 

samvetsgrundade värderingar saknas i svensk lagstiftning idag. Det skydd för samvetsfriheten 

i artikel 9 (1) EKMR inkluderar förvisso en absolut rättighet att ha en samvetsgrundad 

övertygelse. Däremot finns inte, vilket motsatsvis framgår av artikel 9 (1), någon bestämd rätt 

att praktisera sin samvetsgrundade uppfattning, i likhet med den relativa rätten att utöva sin 

religion. För att en enskild ska kunna åberopa skyddet i artikel 9 krävs att det samvetsgrundade 

handlandet, eller underlåtenheten, går att härleda till ett uttryck för religion eller tro. Detta leder 

till att, som både DO, tingsrätten och arbetsdomstolen resonerade kring, det inte kan anses vara 

någon större skillnad mellan samvetsgrundad uppfattning och tro. I de fall den samvetsgrundade 

handlingen kan karaktäriseras som ett uttryck för religion eller tro, faller den inom 

skyddsområdet för religionsfriheten (bland annat regeringsformen 2:1 p. 6). Den kan därmed i 

vissa fall begränsas i enlighet med artikel 9 (2), om det är föreskrivet i lag och anses nödvändigt 

i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till bland annat hälsa eller skydd för andra personers 

fri- och rättigheter.32 Enligt mitt förmenande tycks det i de flesta fall, med utgångspunkt i de i 

avsnitten 2.2 och 2.3 anförda rättsfallen, inte finnas någon anledning att skilja på rätten till 

religionsfrihet och rätten till samvetsfrihet. I det fall hälso- och sjukvårdspersonal av andra skäl 

än religion eller trosuppfattning vägrar delta i viss vårdåtgärd, vilket Jönköpings TR utgår från 

kan förekomma, kan det bli aktuellt för domstolen att göra en bedömning om det är fråga om 

en kränkning av samvetsfriheten som en självständig frihet. Sammanfattningsvis innebär detta 

att samvetsfriheten har en begränsad, om ens någon, självständig innebörd. Den personal inom 

hälso- och sjukvården som vill agera efter sin samvetsgrundade uppfattning får åberopa skyddet 

för religionsfriheten istället, men då vara medveten om att skyddet kan inskränkas utifrån bland 

annat, som ovan nämnts, andra personers fri- och rättigheter.33 Det tycks för närvarande vara 

oklart om hälso- och sjukvårdspersonalens vägran att utföra viss vård utgör en form av 

religionsutövning som inte faller under någon av de övriga opinionsfriheterna i regeringsformen 

och i så fall inkluderas i det absoluta skyddet för religionsfriheten i regeringsformen 2:1 p. 6.34 

Om handlingen, eller som vid vårdvägran underlåtenheten, ska inbegripas i skyddet för 

religionsfrihet är en premiss att den ska ses som religionsutövning. Huruvida vårdvägran ska 

ses som en religionsutövning eller vad som faktiskt inbegrips i begreppet religionsutövning 

klargörs varken i lagtexten eller i förarbetena till regeringsformen.35  

                                                           
30 www.ne.se. 
31 Zillén, 2016 s. 28, 29. 
32 Zillén, 2016 ss. 136,140. 
33 Jönköpings tingsrätts dom 2015-11-12, mål nr T 1781-14 
34 Zillén, 2016, ss. 28, 136-137, 139-140. 
35 Prop. 2009/10:80. 
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Sammantaget innebär ovanstående att samvetsfriheten varken uppbär ett uttryckligt skydd i 

regeringsformen eller, som den regleras i artikel 9 EKMR, inte medför att enskilda kan agera 

utifrån sin samvetsgrundade värdering, utan endast en absolut rätt att ha en samvetsgrundad 

övertygelse. Gällande rätt avseende samvetsfrihet är med andra ord, utifrån artikel 9 EKMR, en 

absolut rättighet att ha en samvetsgrundad uppfattning. Under vissa förutsättningar kan den 

enskilde, inom ramen för religionsfriheten, praktisera sin samvetsgrundade övertygelse som tro 

enligt artikel 9 EKMR. Detta kan medföra att det utifrån artikel 9 EKMR inte är någon egentlig 

skillnad mellan samvetsfrihet och begreppet tro vilket leder till att under vissa premisser hälso- 

och sjukvårdspersonalens underlåtelse att medverka vid eller utföra viss vård kan anses utgöra 

ett skyddsvärt uttryck för tro enligt artikel 9 EKMR.36  

3.3 Samvetsklausuler i svensk kontext 

Frågan huruvida Sverige bör införa en rättsligt reglerad rätt till vårdvägran för hälso- och 

sjukvårdspersonal har indirekt behandlats i en samvetsklausulutredning vars primära syfte var 

att undersöka om vård- och läkarstudenter skulle ges lagstadgad rätt att befrias från att 

medverka vid obligatoriska utbildningsmoment som de av samvetsskäl inte vill delta i.37 I 

samband med att Europarådets parlamentariska församling 2010 antog resolution 1763 om 

samvetsklausuler i abortvården återuppväcktes den politiska diskussionen om vårdvägran i 

Sverige. Resolutionen innebar en rekommendation till medlemsstaterna att införa 

samvetsklausuler i de nationella lagstiftningarna. Med anledning av detta beslöt riksdagen 2011 

att inte införa samvetsklausuler inom sjukvården.38 Skälen som angavs var bland annat att 

införandet av samvetsklausul inom vården riskerade att äventyra patientsäkerheten och medföra 

en försvagad rätt till abort för kvinnor.39 Sveriges riksdag har genom utrikesutskottet tydligt 

tagit avstånd från att genomföra förslagen i resolution 1763, vilket väsentligen har motiverats 

med de ökande riskerna för en försämrad tillgång till säker abortvård.40 

I de fall hälso- och sjukvårdspersonal skulle tillåtas att avstå från att medverka vid eller utföra 

viss vårdåtgärd på grund av samvetsskäl, kan underlåtenheten medföra att kvaliteten och 

tillgängligheten på vård påverkas. Till exempel kan en brist på kvalificerad personal som är 

villig att utföra eller medverka vid abort uppstå om gynekologer och barnmorskor av 

samvetsskäl skulle tillåtas att underlåta att medverka vid eller utföra abort. I förlängningen 

skulle detta kunna medföra en försämring av tillgängligheten till abortvård. Vidare skulle en 

underbemanning kunna leda till att vårdköerna ökar, väntetiderna för den abortsökande kvinnan 

förlängas vilket skulle kunna föra med sig att kvinnan är tvungen att söka abortvård hos annan 

vårdgivare. En följd av förlängd väntetid kan för den abortsökande kvinnan innebära ett 

genomförande av en sen abort. Den sena aborten kan leda till ökade påfrestningar, av både 

fysisk och psykisk natur, för kvinnan. Vid förlängd väntetid är risken för att tidsgränsen för 

abort passeras påfallande. I Sverige innebär detta att kvinnan måste vända sig till 

Socialstyrelsen för att inhämta ett särskilt tillstånd för att få genomgå abort efter 

graviditetsvecka 18 enligt §3 abortlagen. Om det blir svårare för kvinnor att få abort genomförd 

på grund av att ett större antal hälso- och sjukvårdspersonal tillåts att avstå från att medverka 

vid eller utföra åtgärden, kan det innebära att abortsökande kvinnor genomgår illegala aborter. 

Detta kan i sin tur leda till betydande hälsorisker, vilka har redogjorts för ovan i kapitel 1.1. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens intresse av att få manifestera sin religiösa och moraliska 

övertygelse har inte ansetts väga lika tungt som samhällets intresse av tillgång till säker 

abortvård och att en hög patientsäkerhet upprätthålls. Trots detta kan dessa två intressen vara 

                                                           
36 Zillén, 2016, s. 180. 
37 SOU 1994:84. 
38 Konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU14 ss. 8-12; Riksdagens protokoll 2010/11:100 §§ 18, 22. 
39 18§ Riksdagens protokoll 2010/11:100. 
40 Utrikesutskottets betänkande 2010/11:12 s. 11. 



15 
 

förenliga då det är möjligt för hälso- och sjukvårdspersonalen att få sina religiöst grundade 

önskemål tillgodosedda utan att riskera att kvaliteten på vården, patientsäkerheten eller 

tillgången på säker abort äventyras. Görligheten härför bestäms av de möjligheter vårdgivaren 

har och dennes inställning till att tillgodose önskemål av det här slaget och samtidigt 

vidmakthålla de krav som ställs på vården.41  

Det övergripande ansvaret för verksamheten har idag huvudsakligen vårdgivaren, det är upp till 

vårdgivaren att lösa den situation som kan uppstå då hälso- och sjukvårdspersonal inte vill 

medverka vid eller utföra viss vård. Det tycks, utifrån en pilotstudie Kavot Zillén gjorde inom 

ramen för sin avhandling, som att då ovanstående situationer uppstår de löses bland annat 

genom byte av arbetsuppgifter mellan medarbetarna. För att kunna omfördela arbetsuppgifterna 

krävs det att vårdgivaren har en faktisk möjlighet att organisera vården på sådant sätt att 

patienterna inte möts av personal som har betänkligheter kring att utföra den önskade vården. 

Skulle en samvetsklausul införas inom vården kan det också få som följd att arbetsbelastningen 

ökar för den hälso- och sjukvårdspersonal som inte har samvetsbetänkligheter att utföra eller 

medverka till den vård som erbjuds. Arbetsgivaren bör också kunna säkerställa att det alltid 

finns tillgång till personal som kan utföra de efterfrågade vårdåtgärderna. En vårdgivare i 

Sverige skulle sannolikt inte organisera verksamheten på så vis att patienternas säkerhet och 

tillgång till adekvat och säker vår äventyras på grund av att personal befriats från att utföra vissa 

arbetsuppgifter om samvetsklausuler skulle införas.42 

3.4 Förarbetena till abortlagen (1974:595)  

I Sverige har frågan om hälso- och sjukvårdspersonal bör tillåtas att avstå från att medverka vid 

eller utföra viss vård på grund av samvetsbetänkligheter inte utretts av lagstiftaren i någon större 

utsträckning. En generell klausul om samvetsbetänkligheter som kan uppstå för hälso- och 

sjukvårdspersonal i samband med vårdåtgärden abort har däremot varit föremål för utredning i 

förarbetena till den nuvarande abortlagen och i viss mån i samband med utredningen om 

införandet av samvetsfrihetsklausul inom högskoleutbildningen för hälso- och 

sjukvårdspersonal.43 I förarbetena diskuterades bland annat att så långt det är möjligt bör hänsyn 

tas till de anställdas intressen och förutsättningar då det inte ansågs vara till nytta för personalen 

att bli tvingade att utföra vårdåtgärder som de på grund av samvetsbetänkligheter eller religiösa 

skäl inte vill medverka vid. Däremot sågs det inte vara behövligt att i lag fastslå en rätt för 

hälso- och sjukvårdspersonal att avstå från att medverka vid eller utföra abort. Vidare 

diskuterades i förarbetena att vårdgivare inte bör anställa sådan personal som av 

samvetsbetänkligheter eller religiösa skäl inte vill medverka vid eller utföra abortvård. Trots att 

det i förarbetena beskrivits att hälso- och sjukvårdspersonalens moraliska och religiösa intresse 

av att avstå från att medverka vid eller utföra viss vårdåtgärd så långt det är möjligt bör tas 

hänsyn till, innebär detta uttalande inte någon rätt till vårdvägran, det ges inte heller någon 

vägledning till om personalen inom abortverksamheten ens bör tillåtas avstå från att medverka 

vid abortåtgärder.44 Det finns med andra ord inte någon skyldighet för  vårdgivaren att 

tillgodose önskemål från personal i abortverksamhet som, på grund av samvets- eller religiösa 

skäl, vill avstå från att utföra abortrelaterade vårdåtgärder, i den utsträckning det är möjligt bör 

önskemålen dock tillgodoses. I de fall hälso- och sjukvårdspersonalens önskemål om att kunna 

ge uttryck för sina religiösa och moraliska övertygelser inte är möjliga att tillgodose, kan det 

                                                           
41 Zillén, 2016, s. 249. 
42 Zillén, 2016, s. 118. 
43 Prop. 1974:70 s. 76 f.; SOU 1994:84 
44 Prop. 1974:70 s. 76 f. 
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anses att religionsfriheten inte blir inskränkt då den enskilde ingått ett frivilligt anställningsavtal 

och har möjlighet att säga upp sin anställning.45 

3.5 Ett feministiskt perspektiv 

I Sverige idag ser många det som en självklarhet att kvinnan själv ska få bestämma om och när 

det är aktuellt att bli gravid och skaffa barn. I de fall graviditeten är oönskad, är abort ett 

plausibelt alternativ. Det som är lätt att glömma är att den nuvarande abortlagens införande 

föregicks av den feministiska kampen om rätten till fri abort. De argument som fördes för fri 

abort byggde på individens rätt till frihet och kvinnans möjlighet att själv välja hur hon ska leva 

sitt liv.46  

Det är en politisk fråga, huruvida hälso- och sjukvårdspersonal medges att bli befriade från att 

utföra eller medverka vid abort på grund av samvetsbetänkligheter, som bland annat berör 

principen om jämställdhet. Ett generellt jämställdhetsmål i Sverige är att kvinnor och män ska 

ha samma makt i samhället och samma möjligheter att forma sina egna liv och ha lika villkor 

på arbetsmarknaden.47 Att syftet med rätten till abort är att ge kvinnor makten att själva få 

bestämma över sin kropp och reproduktion, har särskilt betonats i förarbeten till abortlagen. 

Bland annat är detta ett led i att ge kvinnor samma villkor som män till att få delta i utbildning 

och yrkesliv.48 Kvinnors rätt att själva bestämma om och när de ska föda barn eller inte anses 

av många vara en grundläggande mänsklig rättighet och det finns de som hävdar att kvinnan 

bestämmer över sin kropp eftersom det är hennes egendom.49 Kvinnans ”rätt” till den egna 

kroppen kan anses ligga i linje med den gemensamma rättsuppfattningen inom det svenska 

samhället, eller om man så vill, det allmänna rättsmedvetandet.50 Sveriges abortlagstiftning 

tycks ha ett starkt politiskt och folkligt stöd.   

Viktiga aspekter på rätten till hälsa är sexuell och reproduktiv hälsa51. I första hand berör sexuell 

och reproduktiv hälsa kvinnor, då de vårdåtgärder som omfattas direkt påverkar kvinnors hälsa. 

Exempel på sådana vårdåtgärder kan vara assisterad befruktning, preventiva metoder för att 

reglera barnafödande, tillgång till hälso- och sjukvård under graviditet och förlossning, samt 

tillgång till säker och laglig abort.52 Som tidigare beskrivits i avsnitt 1.2, genomgår många 

kvinnor i världen osäkra och illegala aborter som kan medföra allvarliga konsekvenser för 

kvinnorna, i form av skador eller till och med döden.53 Kvinnor kan på så sätt anses vara en 

särskilt utsatt grupp när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa.54 Ansvaret för familjeplanering 

ligger i många fall på kvinnan, vilket kan leda till att abort blir en kvinnofråga. Jag menar att 

genom att inkludera män i abortfrågan kan det medföra att männen ges makt över kvinnors 

kroppar och kan bestämma om en kvinna ska få genomgå en abort eller inte. Detta är ett 

fenomen som rimmar illa med den svenska abortlagens första paragraf där det står att det är 

kvinnan som begär att havandeskapet ska avbrytas. En annan aspekt av att inkludera män i 

abortfrågan, kan vara att abort går från att vara en kvinnofråga till att vara en samhällsfråga. 

Därmed kan det tabu som i många fall tycks finnas kring abort och den skuld och skam det kan 

medföra minska och nya perspektiv kring familjebildning kan uppstå.  

                                                           
45 Zillén, 2016, ss. 230-238. 
46 Gemzöe, 2014, s. 24. 
47 SOU 2005:66 s. 54 f.; se vidare SOU 2015:86 s. 46 f. 
48 Prop. 1974:70 ss. 29 f., 61. 
49 Åkerman, 2003, s. 7. 
50 Thews, 2007/8, s. 535. 
51  http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/sexuell-och-

reproduktiv-halsa-och-rattigheter-srhr, hämtat 2017-08-12 kl. 20:55 
52 United Nations Population Fund, 2014, s. 59 
53 WHO, 2011, ss. 1, 27; http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs388/en/, hämtat 2017-08-09 kl. 12:50 
54 WHO, 2011, s. 27.  

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-srhr
http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-srhr
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4. Avslutande diskussion 
I dag finns det ingen juridisk rättighet till den egna kroppen. En vanlig uppfattning tycks vara 

att det går att ur regeringsformen samt EKMR härleda en rätt till den egna kroppen. Allt från 

regeringsformen 2:4 som stipulerar att dödstraff inte får förekomma, regeringsformen 2:6 där 

var och en mot det allmänna ges ett skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp, till artiklarna 3 och 

8 EKMR kommer upp i argumentationen. Artikel 3 EKMR behandlar förbud mot tortyr eller 

omänsklig eller förnedrande behandling och artikel 8 EKMR om rätten till respekten för sitt 

privat- och familjeliv. En vidare fördjupning om den juridiska rättigheten till den egna kroppen 

är inte relevant utifrån det angivna syftet för uppsatsen. 

Det förefaller som om ett förbehållslöst skydd för enskilda individer att av samvetsskäl 

undantas från vissa i lag föreskrivna föreskrifter kan få långtgående konsekvenser. Till exempel 

skulle det kunna innebära en absolut och generell rättighet att vägra handla utifrån vissa 

lagstadgade skyldigheter om de anses strida mot den enskildes upplevda samvete. Arbetstagare 

skulle till följd av detta kunna vägra utföra arbetsuppgifter så länge de kan motivera det utifrån 

riktiga och genuina samvetsskäl oavsett vilka konsekvenser detta får för arbetsgivaren oavsett 

yrkeskategori. Om samvetsklausuler skulle införas i svensk lagstiftning får införandet inte 

orsaka att kravet på god vård enligt HSL 5:1 inte kan uppfyllas. Patientens självbestämmande 

är en av de viktigaste principerna inom hälso- och sjukvården. Principen om patientens 

självbestämmande innebär att vårdgivaren samt hälso- och sjukvårdspersonalen ska respektera 

patientens självbestämmande och integritet. Detta innebär enligt PL 7:1 att patientens önskemål 

om att få ta del av viss vård eller behandling ska tillgodoses under förutsättning att behandlingen 

är befogad. Skulle inte patientens önskemål om viss vård tillgodoses på grund av personalens 

vårdvägran kan det medföra att vården inte bedrivs på ett tillräckligt bra sätt. Om vårdvägran 

skulle innebära en sådan negativ effekt kan den dock, som ovan beskrivits, upphävas av att 

personalens arbetsuppgifter omfördelas.55  

Ingen ska behöva tvingas till att utföra eller medverka vid aborter, men om en enskild inte kan 

tänka sig att utföra eller medverka vid abortvård, bör hen inte heller utbilda sig till ett yrke där 

abortvård är en del av kärnverksamheten. Möjligheten för arbetsgivaren att vid en individuell 

bedömning kunna göra tillfälliga omstruktureringar i arbetsuppgifterna bör vara öppen i de fall 

då det anses finnas utrymme för det. Min åsikt härom ligger i linje med det som i förarbetena 

till abortlagen diskuterades om att arbetsgivaren inte bör anställa personal som av religiösa och 

moraliska skäl inte kan tänka sig att medverka till sådan typ av vård.56 En fråga som uppstår är 

hur arbetsgivaren bör förhålla sig till de fall då arbetstagaren under anställningen blivit religiös 

och starkt troende och på så sätt upplever en samvetsgrundad önskan om att undantas från viss 

typ av vård. Finns inte utrymmet i organisationen för arbetsgivaren eller vårdgivaren att 

tillfälligtvis omstrukturera arbetsuppgifterna på så sätt att den enskilda personals önskemål kan 

tillgodoses, kan ett problem uppstå genom att möjligheten att omplacera personal minskar. 

Hälso- och sjukvård ska enligt 1:7 lagen (2017:66) om ändring i patientlagen 2014:821 bygga 

på vetenskap och beprövad erfarenhet och inte på personalens personliga tyckanden och 

tänkanden, vilket fallet i viss mån kan bli om samvetsfrihet genom lag tillåts i Sverige, att arbeta 

inom vården är inte en rättighet till skillnad från rätten att få abort utförd. Det finns en möjlighet, 

åtminstone på ett teoretiskt plan, att söka andra former av arbete där etiska och religiösa 

dilemman inte ställs på sin spets i samma grad som inom vården. Rätten till vård och hälsa, där 

sexuell och reproduktiv hälsa innefattas, är en mänsklig rättighet. Här ingår också, enligt min 

mening, rätten att bestämma över sin kropp som en av de fundamentala villkoren för frihet och 

jämställdhet och i förlängningen även fred och demokrati. Då någon annan, till exempel 

                                                           
55 Zillén, 2016 ss. 116, 138. 
56 Prop. 1974:70 s. 77. 
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föräldrar eller en make, har makt att kunna fatta beslut över ens kropp är det en omöjlighet att 

vara en fullvärdig del av samhället. Detta kan ofta ses i länder med starka religiösa inslag 

och/eller patriarkala strukturer. Med patriarkala strukturer förstås en djupt liggande 

samhällsstruktur där män, oftast äldre, är de som besitter den ekonomiska, juridiska och 

politiska makten.57 

Då frågan om samvetsfrihet flera gånger debatterats i riksdagen, vilket är beskrivet i det 

föregående, utan framgång, går det att sluta sig till att det finns ett brett stöd, politiskt och inte 

minst folkligt, för både den nuvarande abortlagstiftningen och för att samvetsklausuler inte ska 

införas i Sverige.  

Min åsikt är att Sverige bör fortsätta främja arbetet för rätten till hälsa, framförallt rätten till 

sexuell och reproduktiv hälsa mestadels är det kvinnors rättigheter som riskerar att inte 

tillgodoses. Diskriminering och förtryck av kvinnor samt bristen på kunskap om sexuella och 

reproduktiva rättigheter kan leda till att kvinnor utsätter sig för riskfyllda och illegala ingrepp i 

syfte att avbryta en graviditet. Att förbjuda abort leder inte till att aborterna minskar, utan 

snarare till att riskerna med abort ökar. Det krävs information, utbildning och ökade resurser 

för att öka kunskaperna kring kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. Även stärka 

kvinnors rätt att bestämma över sin kropp och reproduktion är ett led i att öka rättigheten att 

delta i samhället på samma villkor som män.   

Jag hävdar med anledning av det ovan anförda att det inte finns utrymme i den svenska 

lagstiftningen för samvetsklausuler, inte ens i hälso- och sjukvårdslagstiftningen bör det finnas 

en rätt till vårdvägran. Svenska kvinnor har stridit för hårt för att rätten till abort ska riskeras. 

 

 

  

                                                           
57 http://www.genus.se; http://www.manskligarattigheter.se. 

http://www.genus.se/
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