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Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att utreda statsrättsliga aspekter av ett lagstadgat krav på 

obligatorisk vaccinering. Utifrån det konstitutionella rättighetsskyddet som tillkommer den 

svenska befolkningen analyserades de rättsliga problem som uppkommer när individen 

fråntas sin kroppsliga integritet till förmån för ett viktigt samhälleligt intresse som folkhälsa. 

Studien genomfördes med hjälp av den rättsdogmatiska metoden där relevant gällande rätt 

utreddes och sedan med hjälp av doktrinen tolkades och analyserades utifrån frågan om 

förhållandet mellan konstitutionella rättigheter och obligatoriska vaccinationer. Till följd av 

rättsutvecklingen sedan Europakonventionen för de mänskliga rättighterna och grundläggande 

friheterna (EKMR) blev gällande rätt i Sverige konstateras att dess regler utvidgar omfånget 

på den enskildes fri- och rättigheter och även ökar i rättslig betydelse för det svenska 

konstitutionella rättighetsskyddet. Resultatet av studiens analys visar att det även efter en 

noggrann undersökning är mycket svårt att med säkerhet säga hur lagstiftare, domstol eller 

annan myndighet ska hantera bestämmelser om tvångsvaccinering och särskilt med tanke på 

de oklarheter som finns angående vacciners effekter. Det beror främst på oklarheter i olika led 

av lagstiftningsprocessen. Från studiens resultat kan man dra slutsatsen att en införd lag om 

tvångsvaccinering innebär en inskränkning i den enskildes konstitutionella skydd för sin 

kroppsliga integritet men kan vara tillåten utifrån de begränsningsmöjligheter lagstiftaren har. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och introduktion till ämnet 
Runt årsskiftet 2017/2018 kunde allmänheten följa en tät nyhetsrapportering om ett utbrott av 

den välkända och smittsamma sjukdomen mässling, vilka skedde i Västra Götalands län och 

främst Göteborgs stad.
1
 Fallen av insjuknade personer väckte såväl rädsla som ilska och 

skapade en het debatt kring frågan om vaccination bland både allmänhet och makthavare. Fler 

och fler ville se ett krav på obligatorisk vaccination mot mässling och andra smittsamma 

sjukdomar för att förhindra förekomsten av dem och främja den svenska folkhälsan.
2
 Från 

politiskt håll har det lagts fram ett antal motioner där det föreslås ett införande av regler om 

tvångsvaccination av barn och socialminister Annika Strandhäll har under 2018 uttalat att hon 

är beredd att se över frågan om tvångsvaccinering för vissa specifika grupper.
3
 Samtliga 

motioner som behandlats  fram till idag har fått avslag från riksdagen och dess utskott, för 

vilka beslut fattades den 26 april 2018.
4
 

Åtskilliga länder i olika delar av världen har de senaste åren, med avsikt att förbättra 

folkhälsan, velat öka frekvensen av vaccinerade medborgare och infört direkt eller indirekt 

tvång gentemot allmänheten för att åstadkomma detta.
5
 Resultaten har varit varierande och 

varken politiker eller andra samhällsgrupper är eniga kring effekterna av 

tvångsbestämmelserna. Italien var det senaste i raden av flera europeiska länder att införa 

tvång på vaccination. Sedan  hösten år 2017 är det enligt lag obligatoriskt för föräldrar att låta 

vaccinera sina barn mellan 0-16 år mot tolv sjukdomar för att få behålla barnets plats i 

förskola eller skola och vid utebliven vaccinering riskerar föräldern att få böter på upp till 

75 000 kronor per barn och år. Det har dock genomförts stora protester runtom i landet mot 

denna lag och under hösten röstade den italienska senaten för ett avskaffande av lagen. 

Frågor som rör den personliga integriteten är engagerande och särskilt sådana som handlar om 

att balansera dess värde gentemot andra intressen. På motsatt sida om de höjda rösterna för ett 

infört krav på tvångsvaccinering i Sverige står de som starkt motsätter sig ett sådant och  

menar att det på ett odemokratiskt sätt eliminerar människors juridiska och moraliska 

rättigheter.
6
 Vilken personlig åsikt man än har i frågan kring tvångsvaccinering omgärdas den 

av svåra överväganden av skild vetenskaplig karaktär; en vaccination utgör ett kroppsligt 

ingrepp och enligt svensk grundlag och folkrättsliga traktater är varje svensk medborgare 

gentemot det allmänna skyddad mot all form av påtvingade kroppsliga ingrepp. 

Enligt bestämmelser i Regeringsformen (1974:152) (RF) och Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) får den 

personliga integriteten avseeende kroppsligt ingrepp inskränkas genom  lag men möjligheten 

är begränsad. Det är många faktorer att ta hänsyn till i frågan huruvida en viss rättighet är 

värd att inskränka för att tillgodose ett samhällsintresse och det är inte alltid det finns ett 

                                                           
1
 Se exempelvis https://www.svt.se/nyheter/amne/M%C3%A4sslingsutbrott_i_G%C3%B6teborg. 

2
 Folkhälsomyndigheten, Lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen 2017, s. 22. 

3
 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ministern-beredd-att-diskutera-vaccinationstvang. 

4
 Socialutskottets betänkande, 2017/18:SoU15, s. 11. 

5
 Folkhälsomyndigheten, Lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen 2018,  s. 24. 

6
 Ett exempel är den svenska organisationen ”National Health Federation”. 

https://www.svt.se/nyheter/amne/M%C3%A4sslingsutbrott_i_G%C3%B6teborg
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”korrekt” svar. Denna studie ämnar utreda konstitutionella aspekter av ett för svenska 

medborgare infört krav på tvångsvaccinering utifrån rådande bestämmelser om skyddet för 

den personliga integriteten. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att ur ett statsrättsligt perspektiv, med utgångspunkt i den enskildes 

konstitutionella rätt till skydd för sin kroppsliga integritet gentemot det allmänna, utreda 

rättsliga förutsättningar för att införa krav på obligatoriska vaccinationer mot den svenska 

befolkningen. Följande frågeställningar kommer att vara vägledande för studiens 

genomförande; 

 Vilka är de föreslagna formerna för att i Sverige stadga om tvångsvaccinering? 

 Hur förhåller sig dessa former till gällande regler om skyddet för enskildas fri- och 

rättigheter? 

 Vilka är de eventuella rättsliga hinder som finns för ett infört krav på 

tvångsvaccinering? 

1.3 Avgränsningar 
Frågan om tvångsvaccinering berör som ovan nämnts många vetenskapliga områden och även 

ur ett rättsvetenskapligt perspektiv kan utredningar ske ur många aspekter. Denna studie 

kommer p.g.a. dess omfattning inte att kunna utreda samtliga dessa. Utredningen kommer att 

ske med utgångspunkt i den svenske medborgarens konstitutionella rättigheter som bildar 

skyddet för varje medborgares personliga integritet.  

Stater har olika slags system för vaccinering av sina medborgare och denna utredning har inte 

för avsikt att utreda dessa. Syftet är att utifrån svenska konstitutionellt skyddade fri- och 

rättigheter utreda ett eventuellt infört krav på tvångsvaccinering i Sverige och de få 

komparativa inslag som förs gentemot andra rättsliga system kommer att avgränsas till endast 

europeiska länder. Det har främst att göra med uppsatsens tidsmässiga omfång men också för 

att Sverige har mest gemensamt med europeiska länders rättssystem och jämförelsen därför 

anses tillföra studien en intressant aspekt.  

De motioner som lagts fram till Sveriges riksdag handlar om förslag på infört obligatorium för 

vacciner som ingår i det allmänna vaccinationsprogram för barn och även i andra länder är det 

vaccinationer på barn som gjorts obligatoriska. Därför kommer vissa delar av denna utredning 

att särskilt diskutera vaccinationer på barn och de frågeställningar som uppkommer därmed. I 

sin helhet syftar studien dock alltjämt till att utreda konstitutionella aspekter av 

tvångsvaccering som ingrepp i den kroppsliga integriteten, oberoende av personliga 

egenskaper hos den enskilda individen. 

Vissa frågeställningar kommer att beröras men lämnas delvis outredda. Det beror på att frågan 

om tvångsvaccinering i Sverige är relativt färsk och att författaren därför anser det, främst ur 

ett samhälleligt och rättspolitiskt perspektiv, nödvändigt (och viktigt) att redogöra för sådana 

frågeställningar som uppkommer under studiens gång, även om de inte (i denna studie) 

kommer att kunna utredas fullt ut. 
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1.4 Metod och material 
Denna studie har genomförts med hjälp av den för rättsvetenskapen vedertagna 

rätsdogmatiska metoden vilken, trots sin avsaknad av universell definition, innebär en 

systematisering och tolkning av gällande rätt för att utreda ett föruppställt rättsligt problem. 

Tolkningsobjektet är således ett normativt system uppbyggt av auktoritativa källor och ämnar 

söka svar på ett rättsvetenskapligt problem. Anledningen till att det inte finns någon allmän 

gällande definition på vad som utgör rättsvetenskaplig forskningsmetod kan enligt Sandgren
7
 

bero på att rättsvetenskapen, till skillnad från många andra vetenskaper, har en otydlig 

”vetenskapskultur”. Den juridiska metoden är det vanligaste sättet att praktisera juridik och 

bygger på den s.k. rättskälleläran vilken innebär att det finns ett flertal rättskällor som 

tillsammans, i olika mån beroende på rättsfråga, bildar gällande rätt. Inom den konstitutionella 

rätten är lagtexten inte omfattande men tolkning av bestämmelserna desto viktigare vilket 

leder till komplexa avvägningar av rättskällornas inbördes rättsliga relevans.  

Det viktigaste materialet för studien har varit förarbeten till relevanta bestämmelser och det 

beror till största del på det faktum att bestämmelsernas ordalydelse är alltför opreciserad för 

att i sig generera studien tillräcklig vägledning. För att utröna lagstiftarens vilja bakom 

enskilda bestämmelser har förarbeten på olika stadie i lagstiftningsprocessen använts för att 

kunna tolka bestämmelser mot bakgrund av dess motiv. Med anledning av vissa 

bestämmelsers ”höga rättsliga ålder” har det varit behövligt att använda relativt gamla 

förarbeten. Den juridiska doktrinen har spelat en viktig roll för denna studies genomförande 

eftersom avsaknaden av fullständig koherens mellan motivuttalanden i förarbetena emellanåt 

har gjort det viktigt att med hjälp av doktrinen tolka och avväga olika uttalandens inbördes 

rangordning. 

1.5 Terminologi  
”Hälso- och sjukvård” är ett begrepp som inom den svenska medicinska rätten är ett 

återkommande ämne för rättslig utredning och diskussion. I denna studie görs ingen grundlig 

utredning av vad som ryms inom detta begrepp då det inte är studiens fokus, utan 

benämningen ”hälso- och sjukvård” används generellt. Problematiken belyses dock utifrån 

frågan om obligatorisk vaccinering.  

Vissa termer som, givet ämnet, återkommer genom hela texten är vaccin, vaccination och 

vaccinering. Vaccin är själva preparatet/substansen som används vid en 

vaccinering/vaccination. Av både lingvistiska skäl och för att åstadkomma en bättre 

språkvariation använder författaren löpande begreppen vaccinering och vaccination 

synonymt. Således innebär alltså tvångsvaccinering och tvångsvaccination samma slags 

åtgärd och begreppet obligatorisk vaccinering respektive obligatorisk vaccination kommer 

också att användas synonymt. Det beror på att alla obligatoriska moment i en lagstiftning 

innebär någon form av tvång och det därmed inte finns någon problematik utan variationen 

leder enbart till bättre språklig variation. 

                                                           
7
 Sandgren, C., Vad är rättsvetenskap?, 2006. 
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1.6 Disposition 
Efter det inledande kapitlet (1) följer kapitel två som deskriptivt behandlar vaccination som 

preventivmedicinsk metod och redogör för nyttjandet av vacciner i svenskt smittskydd samt 

vissa delade meningar om dess effekter. Kapitel tre redogör för det svenska konstitutionella 

rättighetsskyddet med fokus på den kroppsliga integriteten och de skyddande regelverken 

behandlas var för sig. Även de möjligheter till begränsningar som ges åt den svenske 

lagstiftaren utifrån RF och EKMR behandlas i detta tredje kapitel. Nästkommande kapitel (4) 

utgör analysen av det rättighetsskyddande systemet utifrån frågan om införd obligatorisk 

vaccinering. I kapitel fem sker en diskussion kring vissa uppkomna svåra frågeställningar och 

i kapitel sex besvaras de för studien vägledande frågeställningarna samt ges förslag på fortsatt 

forskning utifrån ämnet. 

1.7 Vetenskapliga överväganden 
Debatten om vacciners effekter på människor är aktuell och omstridd bland vetenskapligt 

kunniga och utbildade människor. I denna studie upptäcktes tidigt svårigheten med att förhålla 

sig neutral och objektiv till de två olika sidorna om tanken på tvångsvaccinering. Det beror till 

stor del på att båda sidor kan anses ha ”rätt” då man i sin argumentation använder vad man 

anser vara fakta som stöd för sin ståndpunkt. Statistik är exempelvis en bra källa till kunskap 

och forskning men det finns också problem med användandet av statistik som bevis för ett 

visst fenomen. Mark Twain sa en gång att ”det finns tre sorters lögner; lögner, förbannade 

lögner och statistik” och det är ett talande sätt att se på statistisk som faktabaserad sanning. 

Inom såväl rättsvetenskap, statsrätt som medicin råder det vitt skilda uppfattningar huruvida 

tvångsvaccinering är rätt steg för att skydda folkhälsan. Det allra svåraste har varit att bilda 

sig en rättsvetenskapligt ”korrekt” uppfattning när sidorna anger fundamentalt isärgående 

fakta för sina ståndpunkter.  

Författaren har igenom hela studien försökt att ha en neutral hållning för att inte riskera 

värderingar åt något håll och för att få ett nyanserat och riktigt underlag av 

samhällssituationen. Betydelsen av den faktabaserade kunskapen kommer in när det ska 

bedömas huruvida ett ingrepp i den personliga integriteten är försvarlig och därmed 

konstitutionellt tillåten. Principiellt kan ingripandet vara försvarligt men då måste naturligtvis 

underlaget för ett sådant beslut vara korrekt och med rätt metoder säkerställt. 

1.8 Forskningsläge 
En av anledningarna till ämnesvalet för denna studie var avsaknaden av svensk 

rättsvetenskaplig forskning i ämnet. Trots ämnets aktualitet och relevans har författaren inte 

hittat någon tidigare genomförd forskning avseende svensk rätts konstitutionella aspekter av 

obligatoriska vaccinationer. En förklaring kan vara att ämnet inte heller berörts av lagstiftaren 

vilket innebär att det trots sin samhälleliga relevans kan anses ha en (än så länge) liten 

rättsvetenskaplig sådan. Det kan nämnas att det finns jämförelsevis mycket internationell 

forskning på ämnet men majoriteten är amerikansk och har därför, till följd av de skilda 

rättssystemen, begränsad relevans för svensk rätt. 
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2. Vaccination som preventivmedicinsk metod  

2.1 Vaccination som metod 
En vaccination är en medicinsk åtgärd som används för att förebygga uppkomst och spridning 

av en infektionsbaserad sjukdom, s.k. preventivmedicin. Genom att tillföra kroppen en 

begränsad mängd av ett visst smittoämne vill man åstadkomma immunisering när ämnet 

bidrar till en immunologisk reaktion som leder till att den vaccinerade personen blir immun 

mot sjukdomen. En immunitet skapad genom tillförsel av vaccin varar olika länge beroende 

på vissa faktorer hos vaccinet och den vaccinerade personen.
8
 

Som ofta är fallet med medicinska innovationer, råder det delade meningar kring vem som är 

upphovsmakare till det första vaccinet. Den engelska läkaren Edward  Jenner får dock ofta 

äran för denna upptäckt och år 1798 publicerade han en bok vars instruktioner för vaccinering 

mot smittkoppor blev starten för det kommande omfattande nyttjandet av vacciner inom 

europeisk preventivmedicin.
9
 

2.2 Den svenska folkhälsan och vaccinets inverkan 
Sedan 1700-talets början kan man se tydliga statistiska tendenser på en förbättrad folkhälsa i 

Sverige med lägre dödlighet och ökad livslängd bland befolkningen. Det är svårt, om inte 

omöjligt att med säkerhet säga vilka faktorer som bidragit till vilka tendenser i ett samhälles 

utveckling men det finns händelser som tveklöst bidragit till denna starka förbättring av 

folkhälsan. Allra främst är det den enorma ekonomiska tillväxten i Sverige med början på 

1700-talet som jämförelsevis tidigt ledde till en väl fungerande välfärdspolitik och förbättrad 

social och fysisk tillvaro för stora delar av den svenska befolkningen. Förbättrade 

levnadsvillkor överlag, med ökad tillgång på mat, rent vatten och mer hygienisk miljö i 

kombination med allmän tillgång till hälso-, sjukvård och utbildning är faktorer som med 

säkerhet bidragit till Sveriges framgångsrika folkhälsopolitik.
10

 

En grundläggande aspekt vid en kartläggning av ett lands historiska folkhälsa är hur 

befolkningstillväxten har sett ut över tid. Under 1600- och 1700-talen skedde frekventa utbrott 

av epidemiska sjukdomar som exemplevis mässling, pest, och smittkoppor vilka samtliga 

orsakade stora antal dödsfall. Vid mitten av 1700-talet drabbades majoriteten av alla svenska 

barn av smittkoppor och dödligheten låg på över 20 procent.
11

 Innan Edward Jenner 

publicerade sin bok och introducerade användandet av vaccin, använde delar av den svenska 

befolkningen sig av s.k. koppympning, vilken var en metod för att förekomma angrepp av 

smittkopporna. Efter vaccinets introduktion kom det dock snabbt att användas på stora delar 

av den svenska befolkningen och inte minst till följd av det införda vaccintvånget år 1816, 

vilket inte upphävdes förrän år 1976.
12

 Sedan 1800-talets mitt och än idag visar forskning att 

Sverige har en jämförelsevis god folkhälsa både avseende allmänt hälsotillstånd och 

levnadslängd. Vi har få utbrott av infektionssjukdomar och Folkhälsomyndigheten har i sin 

                                                           
8
 https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Allmant-om-vacciner-och-vaccination/Sa-fungerar-vaccin/.  

9
 Folkhälsomyndigheten, Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv, s. 144 ff.. 

10
 A.a., s. 22 ff. 

11
 A.a., s. 134 f.  

12
 A.a., s. 153. 

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Allmant-om-vacciner-och-vaccination/Sa-fungerar-vaccin/
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senaste lägesrapport uttalat att risken att drabbas för någon av sjukdomarna i de nationella 

vacciantionsprogrammen är mycket låg.
13

 

2.3 Vaccin i svensk hälso- och sjukvård idag 
Den huvudsakliga regleringen av arbetet mot smittsamma sjukdomar i Sverige återfinns idag i 

Smittskyddslagen (2004:168) (SmittskL), där det finns bestämmelser om både individ- och 

befolkningsriktade åtgärder som riktar sig till såväl myndigheter, landsting, hälso- och 

sjukvårdspersonal som befolkning.
14

 Lagen innehåller därför många olika slags bestämmelser 

om både rättigheter och skyldigheter för olika samhällsaktörer. Det är den statliga 

myndigheten Folkhälsomyndigheten som ansvarar för att samordna det svenska smittskyddet 

på nationell nivå och upprätthålla ett effektivt sådant samt leda vidareutvecklingen av 

smittskyddsarbetet. Myndigheten ska även följa upp arbetet med smittskydd och analysera det 

epidemiologiska läget både nationellt och internationellt.
15

 Gentemot medborgarna är det 

sedan, som huvudregel, varje enskilt landsting som ansvarar för att nödvändiga 

smittskyddsåtgärder vidtas inom landstingsområdet.
16

 Det är landstingen genom 

barnahälsovården och kommunerna (eller andra huvudmän inom skolväsendet) som ska 

erbjuda befolkningen vaccinationer mot smittsamma sjukdomar för att motverka utbrott och 

spridning av dessa.
17

  

Idag är ett stort antal vaccinationer statligt finansierade, samtliga är frivilliga och majoriteten 

sker utifrån rekommenderade nationella vaccinationsprogram.
18

 Programmen är ett viktigt led 

i Folkhälsomyndighetens förebyggande arbete mot smittspridning för en förbättrad folkhälsa
19

  

och regleras i smittskyddslagen och smittskyddsförordningen.
20

 De vaccinationer som ingår i 

dessa nationella vaccinationsprogram är även kostnadsfria för patienten
21

 och delas upp i 

allmänna och särskilda program, där de senare endast erbjuds till personer som ingår i s.k. 

riskgrupper.
22

 Det allmänna vaccinationsprogrammet riktar sig till barn och erbjuder 

kostnadsfri vaccination mot nio
23

 sjukdomar till alla barn inom svensk barnhälsovård och 

skola.
24

 

Sverige har länge räknats som ett land med hög frekvens av antalet vaccinerade medborgare 

och år 2017 hade 97% av landets 2-åringar fått samtliga vaccinationer enligt det allmänna 

vaccinationsprogrammet.
25

  

                                                           
13

 Folkhälsomyndigheten, Lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen 2018, s. 12. 
14

 Prop. 2011/12:123 s. 34. 
15

 Smittskyddslagen 1 kap. 7 §. 
16

 Smittskyddslagen 1 kap. 8 §. 
17

 Smittskyddslagen 2 kap. 3 a §. 
18

 Smittskyddslagen 2 kap. 3 c §. 
19

 Folkhälsomyndigheten, Lägesrapport  till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen 2018, s. 15. 
20

 Socialutskottets betänkande, 2017/18:SoU15, s. 12 f.  
21

 Smittskyddslagen 7 kap. 2 a §. 
22

 Smittskyddslagen 2 kap. 3 c §. 
23

 Antalet vid dagens dato, 181030. Nödvändigt att ange eftersom det pågår utredningar om tillägg av fler 

vaccinationer i programmet. 
24

 Folkhälsomyndigheten, HSLF-FS 2016:51, ”Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och 

sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.”, 5 §. 
25

 Folkhälsomyndigheten, Lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen 2018, s. 19. 
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2.4 Motstånd mot användandet av vaccin 
Likt fallet med de flesta medicinska ingrepp, finns det risker förenade med ett användande av 

vacciner på människor. Faktumet är vetenkapligt vedertaget och information om biverkningar 

av vacciner anges exempelvis i foldrar från Folkhälsomyndigheten som riktar sig till 

allmänheten.
26

 Vaccinationer är en säregen gren av medicinska åtgärder då de utförs i 

prevention och därför ofta genererar en diskussion om balansen mellan potentiella vinster och 

risker. Det finns forskning som visar på goda effekter av vaccin men det finns också forskning 

som visar negativa effekter. 

Redan på 1800-talet ställde sig en del människor ur både allmänhet och vetenskap kritiska till 

vaccinets effekt då man exempelvis märkte att personer drabbades av sjukdomen och dog 

trots erhållen rekommenderad dos.
27

 I Sverige var motståndet dock jämförelsevis lågt och de 

flesta ställde sig positiva till att försöka immunisera befolkningen med hjälp av den nya 

metoden, vilket ledde till hög frekvens av vaccinerade svenskar.
28

 

2.5 Mässlingsutbrott i Sverige år 2017 
Mässling är en av de nio sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för 

barn och erbjuds kostnadsfritt till alla barn inom svensk barnhälsovård och skola. Den 10 

december 2017 konstaterades ett fall av mässling på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i 

Göteborg och fram till mitten på januari rapporterades sammanlagt 28 fall av insjuknade 

personer, samtliga inom Västra Götalands län och majoriteten i Göteborg. Den 23 februari 

förklarades ubrottet vara över.
29

 

2.6 Steg mot svensk tvångsvaccinering 
Den moderata riksdagsledamoten Sofia Arkelsten lämnade i oktober 2015 in en motion

30
 om 

att göra det allmänna vaccinationsprogrammet för barn obligatoriskt och i oktober 2017 

lämnade hon och partikollegan Ulrika Karlsson in var sin motion
31

 med sådana förslag. 

Socialutskottet behandlade de två senare motionerna i ett betänkande kring folkhälsofrågor 

som publicerades i april 2018 och beslutade att avslå förslagen om att göra 

vaccinationsprogrammen för barn obligatoriska.
32

 Motiveringen bakom avslagen var främst 

att Folkhälsomyndighetens epidemiologiska lägesrapport visat att vaccinationstäckningen i 

Sverige är hög och kontrollen av berörda sjukdomar god. Dessutom har regeringen beslutat att 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska genomföra vissa insatser med mål att öka 

tillgängligheten inom barnhälsovården för personer som ingår i grupper med lägre 

vaccinationstäckning.
33

 

I sina motioner anför de båda politikerna vikten av en vaccinerad befolkning och man anger 

de senaste årens mässlingsutbrott i Sverige som referens för behov av ökad grad av 

vaccinationstäckning. Båda motionerna tar även upp faktumet att flera länder i Europa redan 

                                                           
26

 Folkhälsomyndigheten, 2018, Det svenska vaccinationsprogrammet för barn – information till föräldrar. 
27

 Svensk folkhälsohistoria, s. 153.  
28

 Svensk folkhälsohistoria, s. 151. 
29

 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/utbrottsarkiv/massling-goteborg-2017-/.  
30

 Arkelsten, Sofia, motion 2015/16:430 Obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram. 
31

 Arkelsten, Sofia, motion 2017/18:1949 Obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram  respektive Karlsson, 

Ulrika, motion 2017/18:3171 Vaccinationstvång. 
32

 Socialutskottets betänkande, 2017/18:SoU15, s. 11. 
33

 A.a., s. 18. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/utbrottsarkiv/massling-goteborg-2017-/


12 
 

infört obligatoriska vaccinationer som ett motiv till att Sverige borde göra detsamma. Man 

föreslår att införa vissa verktyg att använda gentemot de föräldrar som underlåter och/eller 

vägrar låta vaccinera sina barn för att förmå dem att göra det. Exempel på dessa former av 

indirekta tvång är indraget barnbidrag och fråntagen rätt till maxtaxa för barnomsorg.
34
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3. Konstitutionellt rättighetsskydd för individens kroppsliga integritet 
Studier om och kring den personliga integriteten är återkommande inom en mängd 

vetenskapliga områden och genererar, av givna orsaker, ett ofta starkt känslomässigt 

engagemang. Inom rättsvetenskapen rör frågeställningarna huvudsakligen relationen mellan 

den enskilde och det allmänna, eftersom den ligger till grund för hela det rättsliga systemet 

med exempelvis förbud, rättigheter och skyldigheter. Komplexiteten grundar sig i svårigheten 

med att finna en allmänt gällande konsensus kring förhållandet mellan normativ och positiv 

rätt samt en balans mellan den offentliga makten och den personliga rättighetssfären. 

I Sverige bygger skyddet för enskildas fri- och rättigheter, likt många rättsstater, å ena sidan 

på en nationell grundlag och å andra sidan folkrätten samt ingångna internationella avtal. EU-

rätten har i svensk rättsordning en principiell särställning då den vid tillämpbarhet har 

företräde gentemot nationell rätt i fall av normkonflikt.
35

 Även EKMR har en särställning i 

den svenska rättsordningen eftersom den medfört ett grundlagsstadgat förbud mot svenskt 

lagstiftande som strider mot de åtaganden Sverige har utifrån konventionen.
36

 Det råder dock, 

åtminstone utifrån rättssystemets konstruktion, viss osäkerhet kring vilken faktisk rättslig 

ställning EKMR har i svensk rätt. Anledningen är att konventionen gäller som lag men enligt 

grundlag inte får åsidosättas enligt svensk lag. Professor Joakim Nergelius menar att den 

svenska normhierarkin troligen ser ut som sådan att EKMR gäller som svensk lag men att 

konventionen vid normkonflikt ges företräde framför andra lagar.
37

 

Nedan följer avsnitt om den personliga integriteten som rättsvetenskapligt begrepp och en 

redogörelse för det konstitutionella rättighetsskydd som den enskilde medborgaren tillskrivs i 

svensk rätt utifrån frågan om tvångsvaccinering. 

3.1 Statsmakt, demokrati och personlig integritet 
Sverige är en demokratisk rättsstat och enligt RF 1:1 utgår all offentlig makt från folket och 

riksdagen är folkets främste företrädare. För upprätthållandet av en respekterad rättsstat är det 

viktigt att befolkningen har förtroende för statsapparaten och dess iakttagande av för den 

enskilde vissa grundläggande rättigheter. Om inte staten kan tillgodose enskildas rättigheter 

kan det skapas ifrågasättande av relevansen av enskildas efterlevnad av sådana av staten 

uppställda skyldigheter. 

Redan vid tiden för naturrättens
38

 uppkomst tog frågan om en distinktion/balans mellan lag 

och moral stor plats inom rättsfilosofin och sedan dess har det uppkommit åtskilliga riktningar 

inom området.
39

 Naturrätten grundar sig i tanken om ett naturtillstånd där det finns en allmänt 

gällande ”rätt” och ”god” lag som till en början ansågs vara gudomligt betingad och därmed 

orubblig. Ur naturen och det mänskliga förnuftet ansåg naturrättarna det logiskt att härleda 

vissa generella rättsliga principer
40

 som exempelvis att varje människa till följd av 

                                                           
35

 Förhållandet beskrivs i avsnitt 3.4. 
36

 SOU 2007:22, s. 45. 
37

 Nergelius, 2018, s. 185. 
38

 Begreppet myntades av Aristoteles (384-322 f. kr.) men tankar om en av naturen betingad ”rätt” fanns tidigare 

än så. 
39

 T.ex. rättspositivism, värdenihilism etc. 
40

 https://lagen.nu/begrepp/Naturr%C3%A4tt. 

https://lagen.nu/begrepp/Naturr%C3%A4tt
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naturtillståndet är skyddad mot av annan företagen kränkande handling.
41

 Tankar uppkomna 

av naturrättsfilosofer som Platon och Aristoteles har på ett idéhistoriskt plan legat till grund 

för många begrepp som syftar till att beskriva och stärka den enskilda människans ställning 

gentemot en maktordning
42

 och system som reglerar förhållandet mellan medborgare och stat, 

trots att de samhällen vi har idag är långt ifrån sådana som upplevdes under deras samtid.  

Tankar om dessa av naturen givna rättigheter blev svårare att bevara och implementera när 

samhällena gradvis övergick till att vara centralstyrda, eftersom den lagstiftande makten blev 

en viktig institution. Naturrättsfilosofer menade att av människan stiftade lagar inte kan 

upphäva naturliga rättigheter, eftersom lagstiftningsmakten i sig är härledd ur de rättigheter 

som varje människa har i naturtillståndet och i samband med ingången i det s.k. 

samhällskontraktet överlåter på lagstiftaren. Under 1800-talet växte sig rättspositivismen 

stark, vilken är en gren inom rättsfilosofin som frigör juridiken från moralen och menar att 

rätten är ”riktig och rättvis” på den grunden att makthavaren fått i förtroende av folket att ta 

hand om lagstiftningen.
43

 Efter andra världskriget och sviterna av det nazistiska rättssystemet 

kom rättspositivismen att bli kritiserad i och med dess tankar på makt och lag som ”rätt” 

oavsett innebörd.
44

 Den moderna rättspositivismen har både grenar som erkänner moralens 

existens och de som inte gör det. 

3.2 Den personliga integritetens plats i svensk hälso- och sjukvård 
Sverige antog från och med 1930-talet

45
 den rättspositiviska riktningen vid utveckligen av det 

rättsliga systemet och har bibehållit den sedan dess med ett omfattande nät av lagar och 

bestämmelser som styr samhället och dess medborgare. Det svenska hälso- och 

sjukvårdsrättsliga systemet är mycket omfattande, består av drygt 250 författningar och är, till 

skillnad från ett system baserat på rättigheter, utformat som en skyldighetslagstiftning. Det 

innebär att lagen inte möjliggör för patienten att utkräva sin rätt på juridisk väg, utan systemet 

är uppbyggt som en skyldighet för samhället att gentemot alla svenska medborgare 

tillhandahålla hälso- och sjukvård.
46

 

Verksamheten för hälso- och sjukvården ska bygga, från vårdens sida, på respekt gentemot 

varje enskild patient och dennes integritet och självbestämmande.
47

 Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) har den svenska hälso- och sjukvården som mål att skapa en 

god hälsa och vård på lika villkor för hela den svenska befolkningen.
48

 Rätten till och 

kvaliteten på vården får aldrig bero på ekonomiska, sociala, hälsomässiga eller andra 

personliga faktorer.
49

 Den enda gången det får ske en prioritering mellan patienter är när det 

kommer till behovet av vård, då den med störst behov ges företräde.
50

  

                                                           
41

Lesaffer, R., 2015, European Legal History, s. 82. 
42

 Exempelvis mänskliga rättigheter och demokrati. 
43

 Lesaffer, s. 462 f. 
44

 A.a., s. 484 f.  
45

 Laurén, R., Hägerström och juridiken, SvJT 2010, s. 822 f. 
46

 Prop. 2016/17:43, s. 71. 
47

 HSL 5 kap. 1 § punkten 3. 
48

 HSL 3 kap. 1 § 1 stycket. 
49

 Prop. 1984/85:181, s. 6. 
50

 HSL 3 kap. 1 § 2 stycket 2 meningen. 
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Flertalet av de lagar och förordningar som styr hälso- och sjukvården innehåller bestämmelser 

som syftar till att stärka patientens ställning när denne överlämnar sig åt vården och 

Patientlagen (2014:821) (PL) har det som sitt huvudsyfte. Den inledande paragrafen anger att 

PL ”[…]syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens 

ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet”.
51

 

Respekten för den personliga integriteten har alltså en central roll inom den svenska vården 

och de bestämmelser och riktlinjer den styrs av. Det finns många motiv till att integriteten är 

viktig att beakta inom hälso- och sjukvården och förutom den konstitutionella aspekten 

handlar det främst om att upprätthålla ett högt förtroende för vården bland enskilda 

medborgare.
52

  

3.3 Integritetsskyddet i svensk rätt 
År 1974 genomgick den svenska grundlagen en stor förändring avseende skyddet för 

medborgerliga fri- och rättigheter. Från ett relativt svagt konstitutionellt skydd i den tidigare 

gällande 1809 års Regeringsform kom 2 kap. RF att bli ett viktigt inslag i den svenska 

statsrätten med sina regler om skyddsvärda rättigheter för den enskilde att åtnjuta gentemot 

det allmänna. År 1994 skedde en viktig reform av RF för den enskildes rättighetsskydd, då 

EKMR införlivades i svensk rätt och bidrog till ett  dubbelt rättighetsskydd med möjlighet för 

den enskilde medborgaren att åberopa båda regelverken i domstol.
53

 

Lagstiftaren har uttalat vikten av ett konstitutionellt skydd för medborgerliga fri- och 

rättigheter för att skydda och bevara en demokratisk samhällsordning. Särskilt viktigt är detta 

när det finns ett hot gentemot samhället från inhemska anti-demokratiska rörelser eller 

utomstående påtryckningar av olika slag.
54

  

3.3.1 Integritet, privatliv och konstitution 

Det finns inte i svensk lagstiftning någon allmänt giltig definition av begreppet ”personlig 

integritet”, trots att begreppet används flitigt i både lagtext och och politisk debatt.
55

 I 

förarbeten till det nuvarande integritetsskyddande regelverket, vilket reformerades år 2011, 

framförs svårigheterna med att finna en heltäckande beskrivning av begreppet. Man menar att 

det är för många aspekter som ska täckas för att det ska vara möjligt att fånga i en sådan 

allmän gällande beskrivning.
56

 Denna diskussion har förts länge i såväl svensk som 

internationell rättsvetenskaplig debatt och juridisk doktrin. Professor Stig Strömholm beskrev 

redan år 1971 skyddet av den mänskliga integriteten och privatlivet som ett av de mest 

uppmärksammade problemkomplexen i internationell rättsutveckling
57

 och sedan dess har 

studiet och debatten fortgått. Strömholm själv anser att begreppet ”integritet” bör undvikas så 

långt det går och förespråkar istället nytttjandet av ”privatliv”.
58

 Av lagstiftaren har dock 

                                                           
51

 PL 1 kap. 1 § 1 stycket. 
52

 Prop. 2013/14:106, s. 31. 
53

 Nergelius, 2018, s. 136 f. 
54

 SOU 1975:75, s. 13. 
55

 Kommittédirektiv 2014:65, s. 2. 
56

 SOU 2008:3, s. 245. 
57

 Strömholm, Sv JT 1971, Integritetsskyddet – ett försök till internationell lägesbestämning, s. 695. 
58

 A.a., s. 696. 
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begreppet personlig integritet varit det mest frekvent använda i utredningar  och andra 

åtgärder vid lagstiftningsförfarandet.
59

 

Trots avsaknaden av både en universell begreppsanvändning och en allmängiltig definition på 

innebörden och omfattningen av integritetsskyddet anges det i förarbetena till RF att det finns 

vissa ”moment” i den personliga integriteten särskilt viktiga att beakta vid övervägandet av en 

rättighetsinskränkande åtgärd. En av dessa särskilt skyddsvärda delar av den personliga 

integriteten anses av lagstiftaren vara varje enskild medborgares rätt till skydd för sin egen 

kropp
60

, den s.k. kroppsliga integriteten, vilken är den rättighet som kränks vid ett påtvingat 

kroppsligt ingrepp som tvångsvaccination.  

Den genom grundlag stadgade skyddsapparaten för den enskildes kroppsliga integritet 

återfinns i RF och består av två olika former av skydd; dels ett målsättningsstadgande till 

skydd för privatlivet (1:2 RF) och dels rättighetsregler för vissa specifika delar av privatlivet 

(2:6 RF). Att notera är att målsättningsstadgandet inte ger ett rättsligt skydd för den enskildes 

integritet i den svenska grundlagen. Det ålägger således inte det allmänna någon rättsligt 

bindande verkan att avstå ifrån ingripanden utan anger istället att vid utövandet av den 

offentliga makten ska den enskildes rätt till sitt privatliv värnas.
61

 I ett betänkande anges 

också faktumet att skyddsbeaktandet måste vägas mot andra samhälleliga intressen och 

lagstadgade skyldigheter som åvilar lagstiftaren att värna. Förhållandet mellan RF:s 

integritetsskyddande bestämmelser kan således beskrivas som att 1 kap. 2 § RF skyddar 

enskildas fri- och rättigheter med hjälp av det allmänna medan 2 kap. RF skyddar dessa 

intressen mot det allmänna.
62

 

Till följd av dess såväl fysiskt som psykiskt ingripande natur uppkommer det inom hälso- och 

sjukvården ofta situationer som genererar en diskussion kring lagligheten av vidtagna eller 

planerade åtgärder. Som nämndes i inledningen så berör frågan om tvångsvaccinering flera 

olika delar av den svenska rättsordningen, vilket gör den både svår och viktig att utreda. Det 

medicinrättsliga området anses överlag vara snårigt, otydligt och därmed svårtillämpat, vilket 

leder till att det krävs omfattande kunskap om det rättsliga systemet även för den som ska 

tolka och tillämpa enskilda bestämmelser. Frågeställningar som, likt den om 

tvångsvaccinering, berör intrång i den personliga integriteten blir ofta än mer komplicerade än 

renodlat medicinrättsliga, eftersom de även omfattas av statsrättsliga bestämmelser. 

Under avsnitt 3.3.2 nedan redogörs för den konstitutionellt stadgade materiella skyddsregel 

för den kroppsliga integriteten som har betydelse för frågan om tvångsvaccinering. Därefter 

följer två avsnitt, 3.3.3 och 3.3.4 vilka syftar till att påvisa och klargöra problematiken med 

införandet av bestämmelser om tvångsvaccinering utifrån medicinrättsliga bestämmelser. 

3.3.2 Påtvingat kroppsligt ingrepp 

En viktig del av den personliga integriteten är alltså den som kallas för kroppslig och ger varje 

människa rätt att bestämma över sin egen kropp. En medicinsk åtgärd som utförs på en patient 

                                                           
59

 Se exempelvis SOU 1978:54,  SOU 1988:64 och SOU 2007:22. 
60

 SOU 2008:3, s. 246. 
61

 SOU 1975:75, s. 184. 
62

 SOU 2008:3, s. 95 f. 
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inom ramen för hälso- och sjukvården utgör ett kroppsligt ingrepp, men vilka åtgärder som 

omfattas av detta begrepp är inte definierat av lagstiftaren. I förarbeten till RF har dock gjorts 

vissa uttalanden i avseendet och vid en exemplifierande uppräkning nämns att vaccination är 

en åtgärd som ska klassas som ett kroppsligt ingrepp.
63

 RF 2 kap. 6 § stadgar att varje enskild 

person är skyddad mot, av det allmänna utförda, påtvingade kroppsliga ingrepp. Vad som 

utgör ett påtvingat kroppsligt ingrepp har, precis som fallet med begreppet ”personlig 

integritet”, dessvärre lämnats odefinierat i svensk lagtext. Den framstående svenska 

medicinrättaren Elisabeth Rynning menar att definitionen lämpligen bör avgöras utifrån den 

enskilda situationen och att ett ingrepp bör kategoriseras som påtvingat om individen har 

”nödgats tåla” det och vederbörande skulle kunna tänkas ha motsatt sig ingreppet om denne 

blivit tillfrågad.
64

 

Lagstiftaren diskuterar variationen av åtgärder som kan innebära påtvingade kroppsliga 

ingrepp enligt RF 2:6 och redogör för tre kategorier av ingrepp utifrån en skala av åtgärdernas 

objektiva allvarlighet. De värsta ingreppen är sådana som kan räknas som fallande under 

Brottsbalkens (1962:700) definition
65

 av misshandel och innebär ett ”[…]tillfogande av 

kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försättande i vanmakt eller annat sådant tillstånd.”  

Utredningen menar vidare att alla åtgärder som påverkar människokroppen till den grad att 

den förändras in- eller utvändigt kan anses vara lika integritetskränkande som sådant 

tillfogande av skada och man benämner sådana åtgärder som skadevållande.
66

 

3.3.3 Samtycke  

Svensk medicinsk vård och behandling är frivillig och utgår alltid ifrån kravet på samtycke i 4 

kap 2 § PL, vilken stadgar att det är patienten som avgör huruvida hen önskar ta del av 

erbjuden hälso- och sjukvård. För att samtycket ska vara rättsligt giltigt måste patienten ha 

informerats utifrån reglerna i 3 kap. PL. ”Informerat samtycke” är rent av en etisk princip 

inom den svenska hälso- och sjukvården och läkare, sjuksköterskor och andra aktörer utbildas 

specifikt därom. I förarbetena till den relativt nya PL skriver man att en anledning till att lagen 

var i behov av en omarbetning var att patienten på ett bättre sätt än tidigare ska kunna erinra 

sig omfattningen av sina rättigheter.
67

 Utöver frågan om samtycke, är rätt och etik sällan i 

samspel med varandra inom den svenska medicinska rätten.  

Finns det inget rättsligt giltigt samtycke från patienten får det heller inte genomföras någon 

medicinsk vård eller behandling. Det finns tre former av samtycken och dessa är skriftliga, 

muntliga samt presumerade, varav den senaste är relativt unik för svensk lagstiftning. 

Eftersom vårdpersonal som beskrivits ovan har en långtgående informationsplikt ansåg 

lagstiftaren det rimligt att, såvida inte patienten avviker efter att ha fått information om 

erbjuden vård eller behandling, kunna presumera samtycke.
68

 Endast två former av vård 

undantas ifrån kravet på samtycke och dessa är vård i nöd enligt 4 kap. 4 § PL samt vård 

enligt någon av de tvångslagar som finns i svensk lagstiftning och beskrivs nedan under 
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avsnitt 3.3. Vid sidan av kravet på samtycke i PL finns vissa specialbestämmelser avseende 

samtyckesfrågan och den som är aktuell gällande vaccination är 6 kap. 11 § Föräldrabalken 

(1949:381) som handlar om förälders samtycke till vård avseende minderårigt barn.  

Utöver de integritetsskyddande reglerna om samtycke ger lagstiftaren patienten ytterligare en 

betydande rätt att styra över sin egen vård genom en regel som ålägger vårdgivaren att, i så 

hög grad det är möjligt, utforma vården i samråd med den enskilde patienten.
69

 Det kan 

handla om att utreda förutsättningar för alternativa medicinska metoder när det finns flera 

valmöjligheter eller att i vissa fall gemensamt besluta om egenvård.
70

 

3.3.4 Tvång inom den svenska vården 

Inom den medicinska rätten utgör, med bakgrund av det ovan förklarade, påtvingade 

kroppsliga ingrepp en särpräglad kategori av åtgärder, eftersom de till sin natur strider mot 

integritetsskyddande bestämmelser men enligt lagar stiftade utifrån reglerna om 

begränsningsmöjligheter vilka redogörs för senare, ändå får genomföras. De lagstadgade och 

tillåtna formerna av tvång utgör följaktligen legala undantag från det annars grundläggande 

kravet på samtycke och är därför omgärdade av mycket stränga regelverk. En lag eller enskild 

bestämmelse som är av tvångsmässig karaktär har den särskilda ställningen att den får 

tillämpas oavsett patientens vilja. De lagar som innehåller bestämmelser om tvångsvård är 

följande; lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1988:870) om vård av 

missbrukare i vissa fall och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

SmittskL innehåller å andra sidan bestämmelser om vissa tvångsåtgärder som finns att tillgå i 

arbetet för att motverka spridning av allmän- respektive samhällsfarliga sjukdomar bland 

människor.
71

  

Det finns, som förklarats i stycket ovan, inom svensk rätt både bestämmelser om tvångsvård 

och enskilda bestämmelser om tvångsåtgärder som exempelvis isolering
72

 eller påtvingad 

undersökning
73

, där de uppräknade bestämmelserna är av skild karaktär. Reglerna om 

tvångsvård grundar sig å ena sidan i tankar om solidaritet och medmänsklighet från samhällets 

sida gentemot den enskilda individen. När en människa av någon anledning anses vara 

uppenbart oförmögen att värna sin egen hälsa, ska samhället finnas där och se till personens 

bästa. Syftet bakom bestämmelserna om tvångsvård är inledningsvis att avhjälpa en patients 

oundgängliga vårdbehov samt att motivera denne till fortsatt frivillig vård och behandling.
74

 

Motiven bakom bestämmelserna om smittskydd är å andra sidan av kollektiv karaktär, där 

ändamålet är att värna folkhälsan genom att skydda befolkningen från smittbara sjukdomar.
75

 

3.4 Integritetsskyddande bestämmelser utifrån internationella traktat 
En rättslig bedömning av en inom svensk hälso- och sjukvård tvångsmässigt vidtagen åtgärd 

kan beskrivas som att man använder det integritetsskyddande regelverket som en ”tratt”, där 

man börjar i den s.k. ”kärnan” av systemet vilken för påtvingade kroppsliga ingrepp är EKMR 
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eller
76

 RF och går igenom båda för att leta efter relevanta rättighetsskyddande bestämmelser 

för att slutligen hamna i ”vanlig” svensk lag. Eftersom av det allmänna gentemot den enskilde 

påtvingade kroppsliga ingrepp är konstitutionellt förbjudna använder man ”tratten” för att 

hitta eventuella undantagsbestämmelser som gör ingreppet tillåtet. Om det inte finns någon 

undantagsregel som tillåter en specifik tvångsmässigt vidtagen medicinsk åtgärd så är den 

således att anse som olaglig.  

EKMR intar jämfört med andra internationella traktater en särställning inom svensk rätt 

eftersom den år 1995 inkorporerades som svensk lag. Dess materiella bestämmelser om 

personliga fri- och rättigheter fick ytterligare stärkt ställning i den svenska rättsordningen 

genom  införandet
77

 av bestämmelsen i 2 kap. 19 § RF, vilken stadgar att svensk lag eller 

föreskrift aldrig får strida mot reglerna i EKMR. 

Eftersom denna studie ämnar utreda konstitutionella aspekter av en införd reglering om 

tvångsvaccinering finns det ingen anledning (eller utrymme) att studera andra internationella 

traktater än EKMR, eftersom de inte har någon konstitutionell betydelse. Sådana studier må 

istället vara intressanta att genomföra ur andra rättsvetenskapliga perspektiv, så som 

exempelvis ett folkrättsligt. P.g.a. för ämnet högst relevant innehåll och dess närhet till 

EKMR kommer dock den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

(Rättighetsstadgan) kort att redogöras för. 

3.4.1 Europakonventionen 

EKMR är den internationella traktat som sedan den 1 januari 1995 genererar ett 

konstitutionellt skydd för svenska medborgares fri- och rättigheter. Konventionens åttonde 

rtikel är den relevanta bestämmelsen för denna studie  och dess primära syfte är att skydda 

enskilda medborgare från av det allmänna företagna godtyckliga ingripanden i hennes privat- 

och familjeliv, hem och korrespondens. Artikel 8 EKMR om varje medborgares rätt till skydd för 

sitt privat- och familjeliv består av två stycken och lyder; 

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens.  

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än 

med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn 

till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till 

förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för 

andra personers fri- och rättigheter. 

Artikelns andra stycke innebär en s.k. negativ förpliktelse, vilket enligt Europadomstolen
78

 är 

grundessensen i bestämmelsen och innebär ett förbud för medlemsstaterna att företa åtgärder 

som inskränker den enskildes fri- och rättigheter.
79

 Andra stycket medger dock en möjlighet 

för medlemsstaterna att inskränka rättigheterna med stiftad lag under vissa uppfyllda 

förutsättningar. När domstolen avgör fall som rör en sådan negativ förpliktelse som den i 
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artikel 8 EKMR har de att avgöra huruvida en viss åtgärd är förenlig med vissa uppställda 

krav.
80

 

Precis som situationen i svensk grundlag saknas det även i EKMR en definition på vad som 

ska omfattas av skyddet enligt artikel 8, men enligt ordalydelsen delas de skyddsvärda 

rättighetsområdena upp i fyra situationsbaserade kategorier; privatliv, familjeliv, hem och 

korrespondens. Det område som är föremål för denna studie är privatlivet och precis som 

inom svensk rätt så har Europadomstolen uttalat att begreppet ”privatliv” är för brett för att 

kunna sammanfattas i en uttömmande definition.
81

 Domstolen har istället genom sin 

rättspraxis utarbetat tre breda kategorier av områden som ryms inom begreppet privatliv och 

dessa är;  

(i) en människas fysiska, psykiska och moraliska integritet,  

(ii) hennes avskildhet och  

(iii) hennes identitet. 

Inom var och en av dessa kategorier har domstolen sedan utifrån rättsfallens karaktär ordnat 

sin praxis i mer preciserade undergrupper. En av dessa undergrupper är ”påtvingad medicinsk 

behandling och obligatoriska medicinska procedurer”, vilken är den som är relevant för denna 

studie om tvångsvaccinationer. Europeiska kommissionen har i sin praxis uttalat att ett 

lagstadgat krav på genomgången medicinsk behandling kan utgöra en inskränkning av rätten 

till skydd för enskildas privatliv enligt artikel 8 EKMR.
82

 Denna kommission har ytterligare 

specificerat detta uttalande då man i ett annat rättsfall påpekat att även mindre ingrepp utgör 

en inskränkning av rätten till respekt för en persons privatliv om de företas mot personens 

vilja.
83

 

3.4.2 Övriga relevanta internationella traktat 

Rättighetsstadgan är ett dokument som inte är införlivat i svensk rätt och inte heller allmänt 

känt så som EKMR, men innehåller bestämmelser om grundläggande rättigheter och har till 

syfte att stärka och synliggöra dessa på ett sätt som speglar samhällsutvecklingen.
84

 Den är 

således av betydelse ur politiskt hänseende snarare än juridiskt men torde ändå till följd av sin 

föränderliga karaktär kunna utgöra underlag vid en unionsrättslig diskussion om gemensamt 

förhållningssätt till aktuella ämnen som exempelvis tvångsvaccinering. Rättighetsstadgan är 

sedan 2009
85

 en del av primärrätten inom Europeiska unionen (EU) och är tillämplig när en 

institution eller organ inom unionen eller en medlemsstat tillämpar unionsrätten
86

 och har lika 

högt rättsligt värde som EU-fördragen.
87

 Sedan 2010 tillämpas den allt oftare av 

Europadomstolen. 
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Rättighetsstadgan anger specifikt i artikel 3 § 1 (a) att Sverige och övriga EU-medlemsstater 

är förbundna att, i sitt tillämpande av unionsrätten, beakta och respektera varje människas rätt 

till informerat samtycke. Skyddet för fri- och rätttigheterna i stadgan har inte den starka 

rättsliga status för den enskilde som rättigheterna i RF och EKMR har, men faktumet att de 

finns specificerade i en EU-rättslig stadga erinrar om deras relevans och kan möjligtvis 

innebära en starkare rättslig status i framtida lagstiftningsärenden i unionen och/eller 

medlemsstaterna.
88

 Man kan redan se tecken på rättighetsstadgan som stärkt rättskälla och HD 

tillsammans med andra svenska domstolar har använt den som grund i vissa domslut.
89

 

3.5 Den specifika situationen för vaccination av barn 
De vanligaste formerna av obligatorisk vaccinering är än så länge de som riktar sig till barn 

och de svenska förslag som lagts fram handlar om att göra det allmänna 

vaccinationsprogrammet för barn obligatoriskt. Varje medborgare oavsett ålder, kön eller 

annan personlig status erhåller enligt ordalydelsen rätten till skydd för sin kroppsliga integritet 

enligt RF och EKMR, således också minderåriga barn.  

Enligt svensk lag har förälder både rätt och skyldighet att vårda sitt barn och bestämma i 

frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder ska 

föräldern ta allt större hänsyn till barnets egna inställning.
90

  

3.6 Begränsningsmöjligheter och skyddsmekanismer 
Vissa rättigheter i 2 kap. RF är absoluta och får därmed inte inskränkas, men ett antal av dem 

är relativa och kan begränsas genom lag.
91

 Skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp är en 

sådan rättighet som kan begränsas om det sker enligt vissa förutsättningar.
92

 Sedan införandet 

av RF 2:19 får det heller inte stiftas lagar i Sverige som inskränker medborgarnas rättigheter 

enligt EKMR. I kommande avsnitt redogörs för de möjligheter till begränsning av enskildas 

fri- och rättigheter som tillskrivs den svenske lagstiftaren samt den lagprövningsrätt som 

fungerar som skyddsmekanism för rättigheternas tillvaratagande. 

3.6.1 Skyddet enligt Regeringsformen 

Skyddet för den kroppsliga integriteten är alltså en relativ rättighet som enligt RF 2:20 st. 1 p. 

2 kan begränsas genom lag. Motivet bakom lagstiftarens begränsning av fri- och rättigheterna 

i RF är att rättighetsskyddet inte får leda till hinder för den vanliga lagstiftningsmakten, som 

är en viktig och naturlig del i det demokratiska samhällets strävan att skydda enskilda och 

allmänna intressen eller som steg för socialt och ekonomiskt reformarbete.93 

Rättigheterna i RF 2:6 st. 1 är överlag i stor utsträckning begränsade genom lagar
94

, på det 

medicinskrättsliga området exempelvis genom de lagar om tvångsvård- och behandling som 
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redogjorts för tidigare i detta arbete. RF 2 kap. 21 § anger förutsättningarna för en 

begränsning av (bl.a) den kroppsliga integriteten och lyder;  

Begränsningar enligt 20 § får göras endast för att tillgodose ändamål som är 

godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver 

vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den 

och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria 

åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får 

inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan 

åskådning. 

Kravet på en lag som begränsar enskildas konstitutionella rättighetsskydd är alltså att det 

ändamål som föranleder begränsningen ska vara godtagbart i ett demokratiskt samhälle och 

åtgärden ifråga ska vara proportionerlig och inte gå utöver vad som är nödvändigt med 

hänsyn till ändamålet. I förarbeten till bestämmelsens ursprungliga införande anges att 

avsikten med riksdagens möjlighet till inskränkning av rättigherna i 2 kap. RF är att den ska 

omges av omfattande restriktioner. Rättigheter i RF har ofta den utformningen att de uppfattas 

ha en så pass vid omfattning att inskränkningar förefaller vara både nödvändiga och befogade. 

Möjligheten till inskränkningar är då självklar men ska, av vikt för rättssäkerheten, omfattas 

av hårda och tydliga restriktioner.
95

 

Det är positivt ur integritetsshänseende att lagstiftaren specifikt anger rättssäkerheten som 

lagmotiv, men för att konstitutionella bestämmelser ska uppfylla sitt syfte och i sig vara 

rättssäkra, bör de vara någorlunda fria från tolkningsutrymme. Entydig lagstiftning och där 

igenom förutsebarhet av rättsliga beslut är en del av kärnan i rättssäkerhetsbegreppet.
96 Sedan 

finns naturligtvis formella regler om stiftandet av en lag som begränsar (exempelvis) den 

kroppsliga integriteten, majoritetsreglerna o.s.v. men de har ingen egentlig relevans för denna 

studie då den ämnar utreda konstitutionaliteten i en viss rättighetsbegränsning och inte den 

faktiska möjligheten för lagstiftaren att få lagen till stånd. 

3.6.2 Skyddet enligt Europakonventionen 

Enligt EKMR art. 8 st. 2 är det möjligt för medlemsstaterna att under vissa förutsättningar 

begränsa rättigheterna som den enskilde erhåller enligt artikelns första stycke. Möjligheten till 

begränsning har, som tidigare förklarats, utformningen av en negativ förpliktelse för 

medlemsstaterna och lyder så här; 

”2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än 

med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn 

till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller 

till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller 

för andra personers fri- och rättigheter.” 

Det är alltså krav på lagform vid en planerad begränsning av konventionens 

rättighetsskydd och och det måste vara nödvändigt med hänsyn till något av de 

angivna intressena. Till skillnad från RF anger alltså konventionen uttryckligen 

”hälsa” som ett ändamål vilket gör det möjligt att legitimera en inskränkning i 
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rättighetsskyddet enligt artikel 8 EKMR. Användandet av vacciner och införandet av 

tvångsmässiga åtgärder för att få personer att genomgå vaccinationer har folkhälsan 

som skyddsvärt ändamål. 

3.6.3 Lagprövning 

I svensk rätt finns två former av juridiska skyddsmekanismer som är av väsentlighet för den 

enskildes grundläggande fri- och rättigheter; Lagrådets granskning av lagförslag enligt RF 8 

kap. 20-22 §§ och domstolarnas lagprövningsrätt enligt RF 11 kap. 14 §. Jämfört med andra 

rättssystem har Sverige med tanke på dessa dubbla funktioner, ett i teorin starkt system för 

normkontroll och även om den inte kan sägas vara särskilt starkt utvecklad har den ändå efter 

den viktiga reform som skedde 2010 tydligt förstärkts.
97

 

Enligt RF 8:21 st. 2 ska Lagrådet (bl.a.) granska en lag som avses i RF 2:20. RF 8:22 st. 1 

anger vidare att granskningen ska avse hur förslaget förhåller sig till exempelvis grundlag och 

rättssäkerhetskrav samt om det kan anses tillgodose de syften som angetts som motiv. Enligt 

Nergelius ger reglernas utformning upphov till frågor rörande dess tillämpande
98

 vilket 

innebär en oklarhet som är negativ utifrån rättssäkerhethänsyn. Förarbeten till bestämmelserna 

ger vissa klarheter och för denna studie är av vikt de uttalanden som gjorts om att Lagrådets 

granskning bör beakta såväl föreslagen lagtext som motiven bakom dess tillkomst. Vid 

prövningen ska dessutom tas hänsyn till de syften som ligger bakom den grundlagsskyddade 

rättighet som kan komma att inskränkas.
99

 

Enligt RF 11:14 har svenska domstolar och myndigheter en lag- och normprövningsrätt 

innebärande en rätt att pröva alla normers formella respektive materiella förenlighet med 

högre rangordnade normer. Normprövningen är ett naturligt fenomen i ett rättssystem med en 

gällande normhierarki där normer skapas på olika konstitutionella nivåer och därmed erhåller 

olika status. I Sverige är normprövningsrätten klart decentraliserad vilket innebär att alla 

organ som tillämpar gällande rätt har både rätt och skyldighet att vid behov genomföra 

normprövning.
100

 År 2010 togs det s.k. uppenbarhetsrekvisitet bort i RF 11:14 vilket kan 

sägas var positivt ur integritetshänseense. Det tidigare kravet innebar att en föreskrift var 

otillåten endast om den uppenbart kunde anses ha bristande grundlagsenlighet.  

De fall av lag- och normprövning som rör svenska föreskrifters förenlighet med EKMR är 

intressanta för denna studie och allmänt viktiga i konstitutionsrättsliga hänseenden. Överlag 

kan man konstatera att Europarättens ökade inverkan på svensk rätt har lett till förändringar 

på detta område.
101

 Angående lagprövningen gentemot EKMR anges det i förarbeten att 

svenska domstolar och myndigheter med försiktighet ska tolka konventionens 

bestämmelser.
102

 Det är inte helt enkelt att utröna vad som menas med begreppet ”med 

försiktighet” vilket är problematiskt i en sådan viktig fråga som den om normhierarki. Med 

anledning av att Europadomstolarna i både Luxemburg och Strasbourg flertalet gånger de 
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senaste åren har underkänt svenska lagars enlighet med EKMR
103

 borde svenska domstolar 

och myndigheter anse sig i ökad grad befogade att ge fri- och rättigheter ökad betydelse och 

större utrymme i sin lag- och normprövning.  
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4. Obligatorisk tvångsvaccinering  och integritetsskyddande bestämmelser 

4.1 Innebörden av förslagen om tvångsvaccinering 
Grundläggande mänskliga fri- och rättigheter är bland de mest skyddsvärda i ett modernt 

rättssamhälle, vilket återspeglas i såväl konstitutionella bestämmelser som regler inom andra 

rättsområden. Skyddet för bevarandet av dessa rättigheter anses av de flesta vara är en 

grundsten i ett demokratiskt samhälle och att värna dem är således en av de viktigaste 

uppgifterna för den folkvalda statsmakten. Samtidigt är folkhälsan ett av de absolut viktigaste 

leden i arbetet för att bevara en stats samhälleliga styrka och vaccin har länge setts som en 

viktig metod för att främja denna, genom att förebygga och motverka utbrott och insjuknande 

av smittsamma och farliga sjukdomar.  

De vaccinationer som är tillåtna i Sverige idag är de som uppfyller lagen när de sker med den 

vaccinerade personens rättsligt giltiga samtycke. Om vaccinationer görs obligatoriska 

kommer de att, enligt det rättighetsskyddande regelverket som redogjorts för ovan, utgöra 

påtvingade kroppsliga ingrepp och enligt nuvarande svensk rättsordning bryta mot 

konstitutionella bestämmelser i RF och EKMR. Det är således klarlagt att obligatoriska 

vaccinationer som sådana kränker den enskildes rätt till skydd för sin integritet och innebär en 

konstitutionellt otillåten åtgärd från det allmännas sida. Utifrån de rättsliga 

begränsningsmöjligheter som finns för lagstiftaren att tillgå för att tillgodose vissa ändamål 

återstår det att analysera huruvida obligatoriska vaccinationer kan utgöra en tillåten 

inskränkning av den personliga rättighetssfären. 

Motiven bakom de flesta bestämmelser om smittskydd är alltså att värna den svenska 

folkhälsan. Frågan är om det ändamålet uppfyller kraven enligt RF 2:21 om förutsättningar 

för lagstiftaren att begränsa enskildas rätt till skydd för sin kroppsliga integritet i RF 2:6 st. 1. 

Alla regler som stiftas i Sverige ska gå igenom ett rättighetsskyddande regelverk som avser att 

ta reda på huruvida regeln ifråga kommer att inkräkta på andra skyddsvärda intressen. Frågan 

kring tvångsvaccinering innebär därför en intresseavvägning med svåra överväganden då det 

är mycket problematiskt att i en sådan grundläggande fråga som huruvida individens integritet 

ska elimineras till fördel för ett annat intresse avgöra den juridiska aspekten. Det eftersom, 

som så ofta inom rättsvetenskapen, ett avgörande beror på olika faktorer. 

Ett direkt tvång på vaccinering av barn hade inneburit att handgripligen föra barn till 

exempelvis en vårdcentral och genomföra vaccinationen. Något sådant tvång finns inte på 

förslag och kommer därför inte utredas i denna studie, utan det handlar om indirekta tvång 

genom införda sanktioner som medel för att få föräldrar att vaccinera sina barn.
104

 Det är även 

sådana indirekta tvång som har införts i exempelvis Frankrike, Italien och Tyskland, där 

föräldrar kan förlora rätten till barnets förskole- eller skolplats och/eller bli 

skadeståndsskyldiga vid vägran att låta sina barn vaccineras. 

4.2 Konstitutionella och demokratiska utgångspunkter i dagens Sverige 
Den tidigare gällande 1974 års RF syftade snarare till att organisera det politiska spelet än att 

begränsa handlingsfriheten för politiska organ i utövandet av sin offentliga makt. Detta fick 
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en betydande förändring i och med Sveriges tillträde till EU och tillskrivandet av EU-rätten 

och EKMR likvärdig rättslig status som den svenska grundlagen. Från en grundlag med låg 

rätslig betydelse har den kommit att stärkas avsevärt och vara möjlig för enskilda medborgare 

att åberopa i domstol som stöd för sin sak. Sedan den 1 januari 1995 är den svenska lagen 

underordnad både grundlagen, EU-rätten och EKMR, vilket Nergelius (redan år 2000) 

menade kommer att medföra ökade fall av normkonflikter och nyttjande av konstitutionella 

argument i domstol.
105

 Inte minst har rättsutveckligen stärkt skyddet för mänskliga rättigheter 

och det konstitutionella rättighetsskyddet har förstärkts i flera omgångar sedan 1974. 

4.2.1 Rättssäkerhet  

Bestämmelsen om rättighetsbegränsningar lämnar viss utrymme för tolkning, vilket dessvärre 

kan leda till oklarheter vid rättstillämpningen. I förarbeten till RF 2:21
106

 understryker 

lagstiftaren att ett motiv för bestämmelsens lydelse är vikten är att syftena bakom en 

inskränkning noga redovisas, för att upprätthålla rättssäkerheten.
107

 Oklarheter med rättsliga 

regler är aldrig önskvärda men är särskilt allvarliga när de gäller konstitutionella 

bestämmelser. I förarbeten till den ändring av RF som skedde år 1976 rådde inte full enighet 

kring utformandet av det konstitutionella rättighetsskyddet. På ett antal punkter av betydande 

karaktär ställde sig ett antal ledamöter klart kritiska och valde, istället för att ansluta sig till 

utredningens ställningstagande, att avge särskilda yttranden och/eller reservationer. För den 

här studien var det främst tre frågor som var mycket intressanta, men alla tillägg till dessa 

spörsmål kommer inte att redovisas utan endast de med relevans. Tre ledamöter yrkade på att 

det skulle vara obligatoriskt för Lagrådet att granska lagar som inskränker en fri- och rättighet 

i RF. En ledamot ansåg det otillräckligt med det föreslagna allmänna krav på 

rättighetsbegränsande lagstiftning och menade att det istället uttryckligen ska framgå att en 

sådan begränsning ”[…]inte får gå utöver vad som är nödvändigt för att tillgodose ett klart 

angivet, för demokratin godtagbart ändamål.”
108

 

I ett betänkande från Integritetsskyddskommittén, som hade till uppgift att kartlägga och 

analysera det skydd som lagstiftningen ger den personliga integriteten och avgöra huruvida 

skyddet behöver kompletteras, konstateras ett flertal brister i sättet som integritetsskyddet 

tillvaratagits.
109

 Det handlar om av lagstiftaren begångna fel och är givetvis problematiskt ur 

demokratiskt och konstitutionellt hänseende. Det blir en intressant jämförelse och diskussion 

när man ser denna utredning i ljuset av vissa uttalanden av lagstiftaren i tidigare 

lagstiftningsarbeten som vittnar om en hög tilltro till riksdagen och dess arbete. Dåvarande 

departementschefen menade att det framstod som så pass osannolikt att det i det lagstiftande 

arbetet skulle ske betydande formfel innebärande konstitutionella åsidosättanden att det rentav 

var överflödigt med en införd lagprövningsrätt.
110
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4.2.2 Prövningen enligt Regeringsformen och Europakonventionen 

För att utreda den konstitutionella giltigheten av en rättighetsbegränsande lag om 

tvångsvaccinering utgår man alltså ifrån RF 2:21 och den för lagstiftaren stadgade möjlighet 

till begränsningar av rättighetsskyddet. De motiv som finns bakom användandet av 

vaccination som metod inom smittskyddet och anges som lagmotiv i de framlagda motionerna 

om infört vaccintvång är värnandet om folkhälsan.  

Utifrån uttalanden i förarbetena är möjligheten till begränsning av rättigheterna i RF ämnad 

att vara strikt begränsad.
111

 Med den information som författaren gått igenom så är det utifrån 

denna restriktiva natur hos begränsningsmöjligheten främst nödvändigt att diskutera den 

vetenskapliga säkerheten i att vacciner verkligen främjar folkhälsan i den mån som borde vara 

möjligt att kräva. Långtidsstudier på läkemedels biverkningar och säkerhet är något det borde 

ställas krav på i svensk lagstiftning, för att skydda människor från potentiellt farliga 

medicinska preparat. Ändå finns det inte sådana att stödja sig på
112

 för de vacciner som 

används i det allmänna vaccinationsprogrammet idag och som föreslås göras obligatoriska. 

Bristen på långtidsstudier av vacciners påverkan innebär i rättslig mening att vacciner kan 

vara att betrakta som experimentiella medicinska ingrepp.
113

 Att införa tvång på vaccination 

vore sett ur det perspektivet mycket obefogat.  

Redan på sent 1800-tal (och framåt) ställde sig personer ur olika samhällsgrupper, bland både 

allmänhet och högre utbildade, skeptiska till vacciners effektivitet och även säkerheten av 

dess användning.
114

 Några exempel ur den svenska litteraturen om vaccinskepsis är 

Rosenbergs Legitimt barnamord eller läkarhumbugen afslöjad  från år 1897, Axells 

Vaccinationen en villfarelse  från år 1905 och Vallbergs Vaccinationens offerväsen i bilder 

från år 1912. 

En utredning om reformerad ordning för de nationella vaccinationsprogrammen pekade på 

flera problem angående användandet av vacciner och belyste vikten av att säkerhet och 

tillförlitlighet råder kring både medicinska och samhälleliga effekter, särskilt med dagens 

utveckling på vaccinområdet. Utvecklingen består dels i den mängd nya vacciner som 

tillkommer och dels att dessa nya vacciner inte ger samma vinster för folkhälsan som de man 

använt traditionellt sett. Utredningen menade att ett första viktigt steg för att åstadkomma 

större säkerhet är en tydlig och välförankrad process för beslut om tillförsel av vaccinationer 

till de nationella vaccinationsprogrammen. Överlag påpekade man att nuvarande svensk 

lagstiftning ger ”begränsad vägledning” och därför kan vara i behov av reformer, främst i 

form av förtydliganden. Ett mycket stort problem är att de kunskapsunderlag som finns att 

tillgå vid utredandet av enskilda vacciners hälsoeffekter är baserade på studier utförda av den 

läkemedelsindustri som tillverkar dem och således har ett ekonomiskt intresse av att vacciner 

används. Utredningen betonade vikten av ett behov av oberoende studier där 

läkemedelsindustrin inte i något led deltar och även ett bättre system med strukturerade och 
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systematiska utvärderingar. Man ansåg det även nödvändigt med större omfattning av 

uppföljningar av de nationella vaccinationsprogrammen.
115

 

Problemet med förekomsten av ekonomiska vinstintressen och lobbyism inom 

läkemedelsbranschen
116

 är viktigt att belysa när frågan om tvångsvaccinering ska utredas ur 

ett konstitutionsrättsligt perspektiv. Tillsammans med avsaknaden på långtidsstudier av 

vacciners effekter framstår det inte som befogat eller försvarligt att införa tvång på 

vaccinationer. Ansvarsfriheten för läkemedelsbolag är vidare något som inte diskuteras i den 

mån kanske är befogat med tanke på dess rättsliga innebörd. År 2009 försökte svenska 

journalister få ut de villkor som behandlade läkemedelsbolaget Glaxo Smith Klines ansvar vid 

uppkomna skador av influensavaccinet, med svaret att det är omöjligt för den relevanta 

klausulen är sekretessbelagd.
117

 De vaccinskador som erkänts av staten har orsakat stort 

lidande och missnöje med utfall där staten i fallet med narkolepsi fick stå för skadestånd till 

de skadade personerna. Skattebetalarna fick alltså, i och med avsaknad av möjlighet för de 

skadade till ersättning från läkemedelsbolagen, stå för stora belopp till följd av kampanjandet 

om osäkra vaccinationer. Även i fallet med användandet av vaccinet Gardasil anser sig de 

som råkat ut för skador  lurade av Läkemedelverket och andra myndigheter som bedrivit 

kampanjande för vacciner som inte varit säkra. I efterhand har myndigheter erkänt att man 

visste om att vaccinet inte var tillräckligt beprövat för att anses som säkert för användning.
118

 

4.2.3 Lagprövning 

Det är uppenbart att en lag om obligatorisk vaccinering av barn kommer att innebära 

inskränkningar av enskilda individers konstitutionella rättighetsskydd och bryta mot både RF 

och EKMR. Eftersom lagförslagen således innebär stadganden enligt RF 2:20 är det påkallat 

att genomföra en lagprövning för att utreda huruvida den införda lagen uppfyller kraven på en 

sådan rättighetsbegränsning.  

Med anledning av den oklara ställning som EKMR får anses ha i svensk rätt är det naturligtvis 

av stor vikt att möjligheten till prövning av en lags giltighet anpassas till denna oklarhet i rang 

av gällande normer. Det verkar dock inte ha varit lagstiftarens avsikt att, i samband med 

införlivandet av EKMR i svensk rätt, utvidga lagprövningsrätten
119

 vilket framstår som 

svårförklarligt, särskilt i ljuset av den otydliga och oförutsebara normhierarkin. Nergelius 

diskuterar den uppenbara problematiken och menar att Fri- och rättighetskommittén är 

motsägelsefull i sina uttalanden om garantin för konventionens iakttagande och hanterandet 

av eventuella normkonflikter.
120

  

Utifrån diskussionen ovan är det givetvis svårt att avgöra vad en lagprövning hade fått för 

utfall i frågan om den rättsliga giltigheten av en lag om tvångsvaccinering, men det är inte 

heller syftet med denna studie och kommer därför inte att utredas närmare. 
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4.3 Inskränkta rättigheter i en tid med ökat fokus på integritet 
Ur naturrätten föddes tankar om mänskliga rättigheter och de senare decennierna har denna 

del av rättsvetenskapen fått allt större betydelse. Vid tiden för naturrättens uppkomst och 

utveckling var frågor om förhållandet mellan lag och moral mycket vanligt förekommande 

även inom kulturen och i ett av de mest kända dramatiska verken genom tiderna säger 

huvudpersonen Antigone;  

“Nobody has a more sacred obligation to obey the law than those who make the law.”
121

  

Trots sin ålder är det i all sin enkelhet ett mycket uttrycksfullt sätt att se på lagstiftarens 

moraliska skyldigheter gentemot befolkningen. 

Avsikten med ett införlivande av EKMR i svensk rätt år 1994 var alltså att öka skyddet för 

den enskildes rättigheter och dennes integritet gentemot svenska myndigheter. Reglerna om 

rättighetsskydd i grundlagen och konventionen ska enligt förarbetena vara kumulativa och ge 

möjlighet för enskilde att åberopa den regel som ger starkast skydd i den enskilda 

situationen.
122

 Genom att således skapa ett dubbelt rättighetsskydd och möjlighet att åberopa 

både RF och EKMR till förmån för sina rättigheter skulle den enskilde åtnjuta ett starkare 

skydd gentemot det allmänna.
123

 Det har länge varit en problematisk fråga huruvida den 

enskilde kan stödja sig på bestämmelserna i EKMR med tanke på den något oklara ställning 

konventionen har i svensk rätt.
124

 Genom ett antal domslut från HD står det dock klart att 

EKMR genererar klara begränsningar för lagstiftaren, vilket har gjort det lättare för den 

enskilde att åberopa både RF och EKMR i domstol.
125

 

Vidare ansåg två ledamöter i utredningen om ökat skydd för den enskilda integriteten
126

 det 

nödvändigt med tillägg till målsättningsstadgandet i RF 1:2 om hänsynstagande till den 

enskildes integritet, valfrihet och föräldrars och barns rätt samt att det allmänna vid 

förverkligandet av dessa mål ska värna den enskildes valfrihet och privatliv. En ledamot i 

samma utredning yrkade även att föräldrarätten ska infogas i RF och ge ett konstitutionellt 

skydd för föräldrars rätt att utöva vårdnaden för sina minderåriga barn.
127

 

I de framlagda motionerna anges som ett argument för införande av tvång det faktum att andra 

europeiska länder gjort detta och att Sverige borde följa efter. Innan man gör ett sådant 

uttalande måste man naturligtvis sätta sig in i frågan huruvida sådana bestämmelser föregåtts 

av korrekt juridiskt fattande, ett beslut av sådan karaktär får inte förhastas. I andra avseenden 

har Sverige och EU varit missnöjda med hur Italien hanterar skyddet för mänskliga 

rättigheter, t.ex avseende landets migrations- och flyktingpolitik
128

, och Sverige borde inte 

”haka på” ett sådant här förbud innan dess utfall kan studeras. Italien har nu röstat igenom att 
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ta bort lagen om tvångsvaccinering vilket måste ses som ett visst tecken på misslyckande eller 

åtminstone oönskat utfall. 
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5. Diskussion 
I en samtid med ökad förekomst av och rädsla för samhällsfaror som angrepp

129
 och 

epidemier
130

 är det befogat att diskutera huruvida både makthavare och allmänhet i större 

utsträckning anser det befogat med åtgärder vidtagna för att åstadkomma ökad ”ordning” och 

säkerhet som skydd mot dessa hot.
131

 Även lagstiftaren talar om ett ökat behov av 

(grundlags)skydd för demokratiska inslag som medborgerliga fri- och rättigheter i tider av 

inom- eller utomstående hot.
132

 Det finns mycket (främst) statsvetenskaplig litteratur och 

forskning om användandet av rädsla som politiskt instrument för att vinna politisk mark eller 

legitimera åtgärder vilka annars skulle kunna uppfattas som obefogade av allmänheten.
133

 

Dessa teorier är intressanta även ur ett rättsvetenskapligt perspektiv i samband med 

lagstiftarens uttalanden eller de påpekanden som statsepidemiologen gjort angående 

avsaknaden av ett behov av tvång på vaccinationer i Sverige idag.
134

 Trots att experter på 

myndigheter menar att det (åtminstone än så länge) är obefogat med tvång och att det rentav 

kan motverka sitt syfte och skada det höga förtroende för svensk vård, kvarstår rädslan för 

epidemiska utbrott och politiker föreslår infört tvång på medicinska ingrepp. Åke Daun anför 

i sin forskning om den svenska mentaliteten att ökningar av inom- och utomländska influenser 

av kunskap och kultur  troligen kommer att minska den tidigare mycket utmärkande respekten 

för svensk politik och svenska myndigheter.
135

 

Rätten att bestämma över sin egen kropp är fundamental och att det runtom i världen 

genomförs och föreslås stadgande av lagar som inskränker rätten för hela befolkningar att 

bestämma om medicinska ingrepp på sina kroppar och/eller sina barns kroppar är 

uppseendeväckande. Så sent som år 2011 anfördes i förarbetena vikten av att en sådan insats 

som vaccination på befolkningsnivå föregås av en beslutsordning som skapar fullständig 

legitimitet åt besluten. Man påpekade att tyngden och samhällskonsekvenserna av en sådan 

åtgärd gjorde att det nuvarande beslutssystemet inte lyckas skapa sådan legitimitet.136 

Regeringen har beslutat om en ny läroplan för förskolan där barnet ges uttrycklig rätt till 

respekt för sin kroppsliga integritet
137

 och det har diskuterats att även införa obligatorisk 

undervisning för barn om den kroppsliga integriteten. Både på nationell och internationell 

nivå diskuteras barns rättigheter och rätt till självbestämmande
138

 och inte alla tycker att 

föräldrar ska ha full bestämmanderätt över barn. Denna utveckling skapar ytterligare 

problematik kring ett införande av obligatoriska vaccinationer för barn och kanske särskilt 
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sådana indirekta tvång som är på förslag. Barnet har fullt ut att för sin hälsa förlita sig på sin 

vårdnadshavare och faktumet att denne ska tvingas till en åtgärd som kanske  

En möjlig förklaring till den höga vaccinationstäckningen i Sverige kan vara att det är många 

människor som har uppfattningen om att det allmänna vaccinationsprogrammet för barn redan 

är obligatoriskt. Den förklaringen förefaller än mer möjlig utifrån Dauns
139

 diskussion om den 

svenska mentaliteten och svensken som socialt konform med hög tilltro till staten. Om så är 

fallet är det tämligen problematiskt ur ett juridiskt perspektiv. Faktumet att det saknas lagstöd 

för tvångsvaccinering samtidigt som en person tror att hen är tvungen att genomgå viss 

vaccination skulle det i enlighet med en dom från Europadomstolen
140

 i sig kunna innebära en 

kränkning av EKMR. I det fallet var det avgörande för utfallet att det inte fanns lagstöd för en 

viss kränkning av en persons privatliv, fastän kränkningen i form av ett otvingat urinprov för 

drogtest inte var att anse som grov. Det är hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet att 

inhämta personens informerade samtycke innan ett planerat medicinskt ingrepp utförs på 

denne, eller dennes vårdnadshavare om personen är minderårig. Vaccinationer torde utan att 

dra några förhastade slutsatser vara en åtgärd vars integritetskränkande karaktär går att 

jämföra med det urinprov som ansågs kränka personens rättigheter enligt artikel 8 st. 1 EKMR 

när det utfördes utan lagstöd. 

Enligt förarbeten till ändringarna av RF som skedde år 1976 omfattar grundlagsskyddet inte 

”[…]varje negativ åtgärd från det allmännas sida” utan syftar främst till att skydda enskilda 

från sådana åtgärder som innebär ”[…]faktiskt fysiskt tvång eller kriminalisering av vissa 

handlingar”. Det är oklart vilken betydelse detta uttalande fått i rättstillämpningen men det är 

uppenbart att det inte hade som syfte att stärka rättighetsskyddet.
141

 Utifrån dessa uttalanden i 

förarbetena skulle bestämmelser om obligatorisk vaccination, på det sätt som hittills 

föreslagits, inte nödvändigtvis innebära en rättighetsbegränsning. Tillsammans med många 

andra situationer
142

 förefaller det än mer oklart än genom tolkning av RF:s 

rättighetsskyddande bestämmelser huruvida lagstiftaren hade sett på en bestämmelse om 

obligatorisk vaccination som rättighetsbegränsande eller inte men även huruvida det vore 

”korrekt” ur demokratiskt hänseende. De lagförslag som förts fram om tvångsvaccinering 

handlar vare sig om fysiskt tvång på vaccinering eller kriminalisering av en underlåtenhet att 

vaccinera sitt barn. Däremot kan de föreslagna indirekta formerna av tvång generera ett 

psykiskt tvång för en person att genomgå viss behandling och det torde rimligtvis innebära en 

kränkning av dennes rätt till skydd för sin kroppsliga integritet när det allmänna utövar 

tvångsmedel som får personen att ge vika för sin personliga övertygelse om det bästa för sin 

egen kropp. 

Strömberg för fram intressanta aspekter när han analyserar och diskuterar vikten av en 

distinktion mellan självklara begränsningar och faktiska rättighetsbegränsningar och hur den 

kan göras.
143

 Hans argument är mycket  och beskriver på ett enklare och mer logiskt sätt än 

förarbetena förhållandet mellan rättighetsskyddet och lagstiftarens möjlighet till 
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begränsningar av dem. Han menar exempelvis att det är givet att trafikregler inte utgör en 

faktisk begränsning av rörelsefriheten utan att det är verkliga begränsningar av personers rätt 

att fritt röra sig var man vill som är föremål för det konstitutionella rättighetsskyddet. 

Uttalandet i förarbetena
144

 om vikten av lagstiftarens möjlighet att begränsa de konstitutionellt 

skyddade fri- och rättigheterna väcker för läsaren tankar om rättighetsskyddet som 

problematiskt och ”i vägen” för det ordinära lagstiftningsarbetet.  Det borde egentligen inte 

uppstå en stor mängd problem med tanke på målsättningsstadgandet i RF 1:2 om att det 

allmänna i sitt utövande ska värna enskilda medborgares privatliv. En känsla av att 

lagstiftaren gjort systemet mer krångligt och oförutsebart än nödvändigt må vara berättigad 

men förhoppningsvis inte befogad. 

Möjligheten till lagprövning är en viktig del i ett rättssäkert system och att den ska ske av ett 

oberoende organ eller institution förefaller självklart. Med nuvarande system finns det 

anledning till skepsis avseende rättssäkerheten när möjligheten till lagprövning främst 

tillskrivs lagstiftaren själv.
145

 Att granskning ska ske oberoende är alltid önskvärt och av flera 

anledningar särskilt viktigt i lagstiftningsarbetet. Det är viktigt för rättsstatens upprätthållande 

att det råder stort förtroende för lagstiftning och rättstillämpning hos befolkningen. 

Oförutsebarhet och oklarhet i, särskilt den konstitutionella rätten, skadar förtroendet för 

rättssystemet. Ett förtroende för det allmänna är också ett av de viktigaste motiven till 

rättighetsskyddet inom hälso- och sjukvården. Även tvång har en förmåga att skapa misstro 

mot staten, vilket statsepidemiologen påpekar när han menar att det inte är rätt väg att gå för 

svenskt smittskydd idag att införa obligatoriska vaccinationer. 
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6. Slutsatser  
Studien har utgått ifrån tre ledande frågeställningar och ämnar besvara dessa i möjligaste mån 

utifrån genomförd rättslägesanalys. 

 Vilka är de föreslagna formerna för att i Sverige stadga om tvångsvaccinering? 

De förslag till lag om tvångsvaccinering som lagts fram handlar om att göra det allmänna 

vaccinationsprogrammet för barn obligatoriskt. Ingen av motionerna har specificerat på vilket 

sätt det ska ske men man nämner bl.a. införandet av ”obligatoriska moment” och ”verktyg” 

för att nå målet med större andel vaccinerade barn.
146

 Det handlar alltså om indirekt tvång 

riktade mot föräldrar att med hjälp av ospecificerade former av tvångsmedel få dem att 

vaccinera sina barn.  

 Hur förhåller sig dessa former till gällande konstitutionsrättsliga regler om skyddet för 

enskildas fri- och rättigheter? 

Ett beslut om infört obligatorium på vaccinationer innebär en inskränkning av ett flertal 

rättigheter i det konstitutionella rättighetsskyddet. Åtgärden innebär för den enskilde ett 

påtvingat kroppsligt ingrepp vilket är förbjudet enligt RF 2:6 st. 1 och även enligt EKMR 

utgör en sådan åtgärd en rättighetsinskränkning då den åsidosätter artikel 8 och utgör 

påtvingad medicinsk behandling.  

 Vilka är de eventuella rättsliga hinder som finns för ett infört krav på 

tvångsvaccinering? 

Motionerna  innebär att genom lagstiftning göra nationella vaccinationsprogram obligatoriska 

och uppfyller således kravet på lagform i RF 2:21. Det är för övrigt till följd av förslagens 

ospecificerade natur svårt att ge helt klara svar på frågan huruvida bestämmelser om 

tvångsvaccinering är förenliga med konstitutionella bestämmelser utifrån de lagförslag som 

lagts fram till Sveriges riksdag hittills. Lag- och normprövningen utgör skyddsmekanismer för 

det enskilda rättighetsskyddet då de hindrar tillkomsten av lagar som inskränker enskildas fri- 

och rättigheter. Dessa mekanismer utgör således hinder för tillkomst av bestämmelser som 

inte uppfyller reglerna för lagstiftarens möjlighet till begränsningar av rättighetsskyddet enligt 

RF och EKMR. Utifrån vad som framkommit i studien finns det viktiga skäl till att genomföra 

oberoende studier av vacciners positiva och negativa effekter för att kunna avgöra om en 

inskränkning är nödvändig, proportionerlig och därmed tillåten. 

Som denna studie visat finns det många viktiga begrepp inom rättsvetenskapen vars innebörd 

inte har någon entydig definition. Rättssäkerhet, demokrati och integritet är viktiga begrepp 

för den konstitutionella rätten och det är problematiskt med en avsaknad av konsensus för 

dessa. En otydlighet och oförutsägbarhet av reglers rättsliga innebärd leder till oklarheter som 

inte är önskvärda i en demokrati och särskilt inte för bestämmelser om fundamentala 

mänskliga rättigheter. Ambitionen med denna studie har inte varit att inta ett kritiskt 

förhållningssätt till statsapparaten och lagstiftaren men diskussionen har kommit att ha vissa 

sådana inslag. Det beror inte på en medveten inställning hos författaren utan snarare på vad 
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som framkommit vid studiet av de rättskällor som ligger till grund för det konstitutionella 

rättighetsskyddet föremål för studien. De oklarheter som har funnits vid tolkningen av 

bestämmelsernas tillämpningsområde och utfall i frågan om konstitutionella aspekter av en 

lag om tvångsvaccinering är besvärande ur demokratiskt hänseende och måste naturligtvis 

framhållas och diskuteras. Det handlar inte om kritik mot enskilda individer verksamma i 

lagstiftningsarbetet utan snarare om en problematisering av situationen avsedd att verka för 

framtida förbättring. Som Nergelius framhåller så förefaller det orimligt att antaga annat än att 

även människor verksamma inom lagstiftningsarbetet har fel och brister vilka kan generera 

effekter i lagstiftningen som man inte avsett eller förutsett.
147

 Endast genom kritisk 

granskning av rätten kan det åstadkommas nya perspektiv och förhållningssätt vilka är av 

godo i ett rättssamhälle öppet för utveckling. 

Svårigheten med att utröna det aktuella rättsläget måste anses få betydelse för möjligheten att 

förutse konstitutionella aspekter av en rättighetsbegränsande lag som den om 

tvångsvaccinering. En emellanåt föreliggande divergens mellan olika rättskällor skapar en 

svår situation och förutsebarheten är låg. Slutligen ska framhållas det faktum att det på många 

plan ökade fokus på den personliga integriteten och diskussioner om behov av utökat skydd 

för respekten för enskildas privatliv som sker är svårt att förena med införda bestämmelser om 

obligatoriska vaccinationer och det torde tala för en restriktiv tolkning av en 

rättighetsbegränsande inskränknings legitimitet. 

Där denna studie slutar kan fortsatta studier ta vid och det finns stort utrymme för 

rättsvetenskaplig utredning kring ett införande av obligatoriska vaccinationer. Utifrån studiens 

avgränsningar skulle det vara intressant att mer specificerat utreda konstitutionella 

förutsättningar för ett infört vaccintvång och konstitutionaliteten av ett sådant infört 

obligatorium. En frågeställning som ensamt skulle kunna utgöra underlag för en ingående 

studie av konstitutionaliteten av obligatoriska vaccinationer är naturligtvis den om utfallet av 

en eventuell normprövning av en sådan lag. Andra aspekter intressanta att utreda kan vara 

folkrättsliga, gentemot andra rättssystem komparativa eller rent rättspolitiska för att nämna 

några möjligheter till framtida forskning. 
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