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Abstract 

The proponents for conscience wants to get a clause that will allow the health professionals to due. 

scruples waive certain duties. Swedens decision makers has despite pressure from the Christian De-

mocrats and the Sweden Democrats decided not to implement freedom of conscience in health care. 

The purpose of this paper is to investigate whether Sweden has the obligation to provide for freedom 

of conscience in health care. Furthermore, it must be examined, whose rights according to the law 

will go first, health professionals right to freedom of conscience or the patient right to equal treat-

ment. What reasons did Sweden assigned to why the conscience of health and medical care not are 

introduced? If conscience would be introduced in health care, witch impact would it bring for the 

patient safety and the employer's supervision right? To answer these questions, I have used the right-

dogmatic, rightsociological method and document analysis. 

 

Sweden has no obligations to the Council of Europe or the UN to impose conscience in health care. 

That because the statutes says that the right to freedom of conscience may be restricted in the benefit 

of health and other persons rights and freedoms. Sweden should comply with Resolution 1763 if they 

chooses to introduce a conscience clause. The reasons that go beyond why Sweden not have any ob-

ligations to introduce freedom of conscience in health care is, that all patients should have the right 

to equal treatment and that the health professionals would lose their status if they would waive the 

educational elements. That could lead to patients that no longer can be sure to be processed by staff 

who hold full knowledge. The last reason cited is that the employer's labor management rights would 

suffer. Health Services Act (1982: 763) regulates that all patients should be eligible equivalent care, 

where patients should be involved in the decisions about their own care. Everyone should have the 

right to health care regardless, of who you are, where you live, what religion or sexual orientation 

you have. Since 1995, freedom of conscience is regulated in the Act (1994: 1219) of the European 

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, of Article 9. This means 

that the Swedish population has the freedom to follow their religious or moral conviction and with 

that due object to things that not are consistent with one's conscience. Finally, we can see that health 

professionals have the right to freedom of conscience but not in therir professionally. 
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Sammanfattning 

Samvetsförespråkarna vill få till en klausul som möjliggör för vårdpersonal att pga. samvetsbetänk-

ligheter avstå vissa arbetsmoment. Sveriges beslutsfattare har trots påtryckningar från Kristdemokra-

terna och Sverigedemokraterna valt att inte införa samvetsfrihet inom hälso- och sjukvården. Syftet 

med denna uppsats är att utreda huruvida Sverige har som skyldighet att införa samvetsfrihet inom 

hälso- och sjukvården. Vems rättigheter ska enligt lagen väga tyngst, vårdpersonalens rätt till sam-

vetsfrihet eller patienternas rätt till likvärdig vård. Vidare ska det utredas vilka skäl Sverige anför till 

varför samvetsfrihet inom hälso- och sjukvården inte införs? Om samvetsfrihet skulle införas inom 

vården, hur skulle det påverkan patientsäkerheten och arbetsgivarens arbetsledningsrätt? För att 

kunna svara på dessa frågor har jag använt mig av rättsdogmatisk och rättsociologisk metod samt 

dokument analys.  

 

Sverige har inga skyldigheter gentemot Europarådet eller FN att införa samvetsfrihet inom hälso- 

och sjukvården eftersom det i stadgarna står att rätten till samvetsfrihet får underkastas om den in-

skränker på hälsa och andra personers fri- och rättigheter. Däremot bör Sverige följa resolution 1763 

om Sverige väljer att införa en samvetsklausul. De skäl som anförs utöver att Sverige inte har några 

skyldigheter att införa samvetsfrihet inom vården är, att alla patienter ska ha rätt till likvärdig vård, 

att vårdpersonalens yrkesroll skulle förlora sin status om de skulle frångå utbildningsmoment. Detta 

skulle kunna leda till att patienterna inte längre kan vara säkra på att bli behandlade av personal som 

innehar fullständiga kunskaper. Det sista skälet som anförs är att arbetsgivarens arbetsledningsrätt 

skulle bli lidande. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) reglerar att alla patienten ska vara berätti-

gade likvärdig vård, där patienten ska få medverka i besluten kring den egna vården.  Alla ska ha rätt 

till vård oberoende av vem du är, vart du bor, vilken religion eller sexuell läggning du har. Sedan 

1995 regleras samvetsfrihet i lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheternas artikel 9. Det innebär att svenska be-

folkningen har friheten att följa sin religiösa eller moraliska övertygelse och med den som grund 

invända mot sådant som inte stämmer överens med ens samvete. Avslutningsvis går det att konsta-

tera att vårdpersonal har rätt till samvetsfrihet men inte i sin yrkesroll.  
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1 Inledning 

I Sverige är diskussionen kring avsaknaden av samvetsfrihet inom hälso- och sjukvården ett ämne 

som med jämna mellanrum blossar upp. Under våren 2014 kom samvetsfrihet inom vården att på 

allvar diskuteras i Sverige. Diskussionen grundar sig på fallet med Ellinor Grimmark som nekades 

anställning p.g.a. att hon vid anställningsintervjuerna klargjorde att hon p.g.a. sin religiösa överty-

gelse inte kunde medverka vid abortingrepp. I slutet av januari 2014 anmälde Ellinor Landstinget i 

Jönköpings län, dit samtliga sjukhus som Ellinor sökte anställning hos tillhör, till Diskriminerings-

ombudsmannen, DO. Ellinor ansåg sig blivit nekad anställning p.g.a. sin tro. DO kom i april 2014 

fram till att Ellinor inte nekats anställning p.g.a. sin tro utan för att hon inte kunde utföra alla de ar-

betsuppgifter som ingick i yrkets arbetsbeskrivning. Höglandssjukhuset har till DO uppgett att ”de 

var en alldeles för liten klinik för att skapa undantag för vilka arbetsuppgifter som kan utföras och 

att alla barnmorskor måste vara beredda att möta kvinnor i olika abortsituationer.” Länssjukhuset i 

Jönköping sa i sin motivering till DO att anledningen till att de inte anställde Grimmark var att: ”En 

person med sådana åsikter som hon själv [….] inte hörde hemma på kvinnokliniken [….] en tilltänkt 

anställd måste delta i klinikens samtliga arbetsuppgifter och också delta i den rotationstjänstgöring 

som sedan lång tid tillbaka tillämpas vid kliniken.” DO ansåg att det av landstinget uppställda villko-

ren, att kunna medverka vid aborter, måste anses utgöra ett relevant krav att ställa på en sökande av 

en tjänst som barnmorska.1 Kristdemokraterna i grannkommunen Kronoberg vill inte att vårdperso-

nal i deras landsting ska nekas anställning pga. att de inte vill utföra vissa arbetsuppgifter. De anser 

att det ska vara möjligt för vårdpersonal att jobba på länets sjukhus trots att de inte vill utföra vissa 

arbetsuppgifter. Av den anledningen inkom Eva Johnsson m.fl. (kd) i november 2014 med en motion 

till landstingsfullmäktige med ett förslag om att landstingets personalpolicy kompletteras med ett 

avsnitt om samvetsfrihet som i möjligaste mån, tar hänsyn till vårdpersonalens etiska och religiösa 

övertygelser. Motionärerna anser att situationer av detta slag istället bör lösas genom att arbetsgiva-

ren och den anställde redan vid anställningstillfället är överens om hur arbetet ska lösas. Motionärer-

na ser den brist på utbildad personal som redan nu råder inom landstinget som problematiskt ef-

tersom eftertraktad personal nekas anställning när de vill åberopa samvetsfrihet.2 Debatten handlar 

även om huruvida Sveriges regering ska lagstadga samvetsfrihet inom vården i enlighet med Euro-

pakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt Europarådets 

resolution 1763.  

 

                                                 
1 http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2014/Beslut-i-arende-rorande-diskriminering-som-har-samband-med-

religion-barnmorska-/ hämtad 2015-01-26 
2 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=5975027 

http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2014/Beslut-i-arende-rorande-diskriminering-som-har-samband-med-religion-barnmorska-/
http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2014/Beslut-i-arende-rorande-diskriminering-som-har-samband-med-religion-barnmorska-/


  
 

2 

 

1.1 Syfte 

Enligt Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och 

FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har alla människor rätt till samvets- och 

religionsfrihet. Som medlem i FN och Europarådet ska Sverige eftersträva att de föreskrifter som 

Sverige ratificerat efterföljs. Syftet med denna uppsats är att försöka ge läsaren en klarare bild till 

varför Sverige valt att inte reglera samvetsfrihet inom vården trots att det står nämnt i både Europa-

konventionen och FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna att var och en ska ha rätt 

till samvets- och religionsfrihet. Jag kommer därför undersöka huruvida Sverige som land har några 

skyldigheter att införa samvetsfrihet inom hälso- och sjukvården och vilka rättsregler som reglerar 

detta.   

 

Samvetsfrihets frågan delar upp Sverige i två läger, där ena sida menar att vården ska vara lika för 

alla medan den andra sidan menar att vårdpersonalens rätt till samvetsfrihet bör gå före. Det är därför 

även mitt syfte att ur ett mångfaldsperspektiv belysa hur samvets- och religionsfrihet förhåller sig till 

patienternas rätt till likvärdig vård. Jag kommer analysera hur ett införande av samvetsfriheten skulle 

kunna påverka patientsäkerheten och arbetsgivares möjlighet att planera verksamheten.  

 

1.2 Problemfrågeställning 

 Vilka skäl har anförts till varför Sverige inte infört samvetsfrihet inom hälso- och sjukvår-

den?  

 Vems rättigheter ska enligt lagstiftningen väga tyngst, vårdpersonalens eller patienternas? 

 Ur ett patientsäkerhets perspektiv, vilka för och nackdelar skulle ett införande av samvetsfri-

het kunna leda till för patienten och för landstingen som arbetsgivare?  

 

1.3 Metod & Material 

För att ta utreda vad samvetsfrihet är har jag varit tvungen att bryta ner det till vad är samvete? Här 

har jag valt att ta in olika förklaringar om vad samvetet är för att få en större förståelse för begreppet.  

 

För att kunna uppfylla uppsatsens syfte och för att kunna svara på mina frågeställningar kommer jag 

att tillämpa rättdogmatisk metod vars syfte är att genom tillämpning av rättskälleläran, där lag väger 

tyngst följt av förarbeten, domstolspraxis och doktrin, tolka och systematisera gällande rätt.3 För att 

                                                 
3 Lehrberg B., (2010) Praktisk Juridisk metod. Tallinn. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, uppl. 6 sid. 87-90 och Hydén H. och 

Hydén T., (2013) Rättsregler En introduktion till juridiken. Spanien. Studentlitteratur AB, uppl. 6 sid. 155-163 
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bli på det klara med om Sverige har några skyldigheter att införa samvetsfrihet inom hälso- och sjuk-

vård går jag igenom hur samvetsfrihet regleras på global, internationell och nationell nivå. Anled-

ningen till att jag går igenom de olika nivåerna är för att få ett grepp om hur Sverige som medlem i 

FN och Europarådet måste förhålla sig till deras rättsakter. Jag kommer även att ur ett mångfaldsper-

spektiv försöka avgöra vems rättigheter som ska komma att väga tyngst, Patienternas rätt till likvär-

dig vård eller vårdpersonalens rätt till samvets- och religionsfrihet. För att kunna utreda detta kom-

mer jag att gå igenom FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen 

om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763), Patientlagen (2014:821), Patientsäkerhetslagen (2010:659), Abortlagen (1974:595), Lag 

(1982:80) om anställningsskydd samt de kompetensbeskrivningar som berör vårdpersonal.  

 

Som ett komplement till den rättsdogmatiska metoden kommer jag att använda mig av den rättsso-

ciologiska metoden eftersom den rättdogmatiska metoden endast ”lämpar sig för analyser av mate-

riella förhållningsregler som har karaktär av förhållningsregler eller pliktregler i form av äkta rätts-

satser” som Håkan Hydén uttrycker sig i Rättssociologi som rättsvetenskap. Den rättsociologiska 

metoden ställer helt andra frågor än den rättsdogmatiska metoden, som rättens orsaker och ursprung 

och dess konsekvenser eller funktioner. Metoden går ut på att sätta den rätt, som används i den rätts-

dogmatiska metoden, i ett samhällsperspektiv och fokuserar på hur samhället påverkar rätten och hur 

gällande rätt kan påverka samhällets normer och värderingar, d.v.s. undersöka rättsliga företeelser 

med hjälp av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.4 Anledningen till att jag valt att använda 

mig av ytterligare en metod är för att jag ur ett patientsäkerhetsperspektiv vill se hur samvetsfrihet 

skulle kunna påverka svensk sjukvård och framför allt möjligheten att få vård. Jag kommer att an-

vända mig av metoden på så vis att jag kommer att utgå från de regleringar som finns rörande sam-

vetsfrihet och sätta dem i förhållande till patientens behov av vård.  

 

Jag kommer även att använda mig av dokumentanalys för att kunna redogöra för vilka skäl som an-

förs till varför samvetsfrihet inom hälso- och sjukvården inte införs i Sverige. Dokument avser allt 

som; kan läsas, inte har skapats speciellt i samhällsvetenskapligt syfte, finns bevarat för analys och 

som är av relevans för samhällsvetare. Dokument kan delas upp i personliga och offentliga. Person-

liga dokument utgörs av brev, dagböcker och självbiografier, medan offentliga dokument utgörs av 

den information som statliga myndigheter publicerar som t.ex. riktlinjer och riksdagsprotokoll.5 De 

dokument som kommer att ligga till grund för min dokumentanalys är motioner, propositioner, be-

                                                 
4 Hydén, Håkan (2002). Rättssociologi som rättsvetenskap. Lund: Studentlitteratur sid.16 

5 Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber sid. 488-509 
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tänkanden, offentliga utredningar samt korenspondens mellan FAFCE6 och Sveriges regering. Kvali-

tativ innehållsanalys är det vanligaste tillvägagångssättet när det gäller att analysera dokument. Detta 

gör jag för att få en större förståelse för vilka argument som läggs fram för samvetsfrihet och vilka 

skäl som anförs till varför samvetsfrihet inom hälso- och sjukvården inte bör införas. Det finns inte 

några precisa eller allmängiltiga riktlinjer för hur en kvalitativ innehållsanalys genomförs utan pro-

cessen ses ofta som ett samspel mellan materialinsamling, analys och tolkning.7 Jag kommer därför 

att analysera motionerna, interpellationen samt FAFCEs anmälan till Europadomstolen för att se om 

jag kan utläsa några mönster i de frågor och den kritik som rör samvetsfrihet. Jag kommer dessutom 

att gå igenom propositionerna, protokollen, den offentliga utredningen samt betänkandena för att se 

vilka skäl jag kan utläsa till varför samvetsfrihet inom hälso- och sjukvården inte införts.  

 

I arbetet med att finna material till denna uppsats har jag använt mig av sökmotorerna; Zeteo, Info-

torg Juridik för att finna relevanta rättsfall som tar upp samvetsfrihet inom vården och OneSearch för 

att finna litteratur som tar upp samvetsfrihet. När det kommer till rättsfall har jag inte lyckats hitta ett 

enda som rör samvetsfrihet inom hälso- och sjukvården. Det närmsta är Ellinor Grimmarks anmälan 

till DO, men eftersom den ännu inte har tagits upp i någon rättsinstans finns det inget rättsfall. När 

det kommer till litteratur som berör samvetsfrihet har jag haft svårt att finna relevant litteratur. Jag 

har därför använt mig av Mats Almdéns avhandling, Samvete och samvetsfrihet - En analys av sam-

vetskonflikter i det svenska samhället och av begreppen samvete och samvetsfrihet, för hans syn på 

samvete och samvetsfrihet. För att få tillgång till äldre statliga offentliga utredningar har jag tagit 

hjälp av Kungliga Biblioteket i Stockholm som via regina.kb.se/sou har digitaliserade SOUer från 

1922-1999. Här fick jag tillgång till SOU 1994:84, en utredning som jag valt att ta upp eftersom den 

utreder samvetsfrihetens påverkan på vården samt anger skäl till varför ett införande av samvetsfrihet 

inom hälso- och sjukvården inte är att rekommendera. Utredningen ledde till att en samvetsklausul 

inom högskoleutbildningen inte infördes. På riksdagens hemsida har jag sökt efter motioner som rör 

samvetsfrihet och samvetsklausuler vilket gjort att jag fått fram en del av de motioner jag använt mig 

av, andra motioner har jag fått fram genom betänkanden som hänvisar till tidigare betänkanden och 

motioner. Jag har använt mig av officiella hemsidor; Sverige regerings sida för mänskliga rättigheter 

(http://www.manskligarattigheter.se), FN (www.fn.se), EU (http://europa.eu), Sveriges regering 

(www.regeringen.se).  Jag är medveten om att dessa sidor har en politisk agenda, men att de uppvisar 

de ståndpunkter som respektive institution står för.  

 

                                                 
6 The Federation of Catholic Family Associations in Europe 
7 Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber sid. 488-509 

http://www.manskligarattigheter.se/
http://www.fn.se/
http://europa.eu/
http://www.regeringen.se/
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1.4 Avgränsning 

Samvetsfrihet gäller egentligen hela vårt samhälle men eftersom diskussionen till stor del handlar om 

att vårdpersonalen ska ha rätt att p.g.a. samvetsbetänkligheter avstå från att utföra aborter kommer 

stor del av fokus ligga på abortvården även om jag i analysen kommer att redogöra för vilka konse-

kvenser ett införande av samvetsfrihet skulle kunna få för vården i stort.    

Jag kommer inte heller att jämföra med hur samvetsfrihet fungerar i andra länder utan enbart foku-

sera på varför det i Sverige inte finns en samvetsklausul inom hälso- och sjukvården.  

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis kommer jag att ta upp vad det var som gjorde mig intresserad av ämnet, mitt syfte och frå-

geställningar samt hur jag har gått tillväga under arbetet med uppsatsen. Min utredningsdel är uppdelad 

i tre delar. Första delen (kap. 2) tar upp vad samvetsfrihet är och hur den som mänsklig rättighet re-

gleras. Andra delen (kap.3) tar upp den kritik som lyfts kring Sveriges avsaknad av reglerad samvets-

frihet inom hälso- och sjukvården. Sista utredningsdelen (kap. 4) går igenom hur hälso- och sjukvår-

den i Sverige regleras samt vilka skyldigheter landsting, kommuner och privata vårdgivare har mot 

patienterna. Efter utredningsdelen kommer jag i mitt analyskapitel (kap.5) föra en diskussion kring 

det jag i utredningsdelen lägger fram och mitt syfte och mina frågeställningar. Avslutningsvis kom-

mer jag (kap.6) att redogöra för vad jag i analysen (kap. 5) kommer fram till.  
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2 Samvetsfrihet som mänsklig rättighet 

De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten. Folkrätten består av alla internationella lagar och 

principer som reglerar hur stater ska samarbeta samt bete sig mot varandra. De mänskliga rättighet-

erna reglerar även förhållandet mellan staten och enskilda människor och utgör en begränsning av 

statens makt över individen samt fastslår vissa skyldigheter för staten gentemot individen. Staterna är 

skyldiga att respektera folkrättens regler. Det finns flertalet aktörer som arbetar för mänskliga rättig-

heter såväl internationellt som nationellt, FN är den viktigaste globala aktören när det gäller mänsk-

liga rättigheter, medan Europarådet arbetar internationellt och staterna själva på en nationell nivå.8  

 

2.1 Definition av samvetsfrihet 

För att klargöra vad samvetsfrihet innebär måste vi först ha klart för oss vad som kännetecknas som 

samvete. Nationalencyklopedin förklarar samvetet som  

 

”förmågan att uppfatta (moraliskt) gott och ont, rätt och orätt. Samvetet reagerar genom att skapa en känsla av 

skuld vid orätt handlande (”dåligt samvete”) och ger bekräftelse vid rätt handlande (”gott” eller ”rent samvete”) 

men kan medvetet negligeras (individen blir ”samvetslös”). Samvetet är en viktig del av personligheten.” 9 

 

”En individs eller en grupps moral visar sig i vad de gör eller underlåter att göra, medan deras etik är deras re-

flexioner över det berättigade i vad de gör eller underlåter att göra.”10 

Mats Almdén menar i sin doktorsavhandling Samvete och samvetsfrihet - En analys av samvetskon-

flikter i det svenska samhället och av begreppen samvete och samvetsfrihet att samvetet kan delas 

in i tre olika faser. Den första fasen är att personen bedömer den handling som den är på väg att ut-

föra, har utfört eller ett karaktärsdrag. Den andra fasen är den övertygelse som personen bedömer 

handlingen eller karaktärsdraget utifrån. Almdén menar att det oftast rör sig om en religiös eller 

moraliskt grundad övertygelse. Den tredje fasen av samvetet menar Almdén är de emotionella re-

aktioner som uppkommer när personen handlar i överensstämmelse med eller mot sin övertygelse. 

De emotionella reaktionerna kan röra sig om ett inre lugn, känslan av stolthet eller känslan av 

skuld, skam eller ånger.11 

                                                 
 8 http://www.regeringen.se/sb/d/9193 hämtad 2015-03-06 
 9 Nationalencyklopedin samvete www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/samvete hämtad 2015-01-19 
10 Nationalencyklopedin moral www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/moral hämtad 2015-01-19 
11 Almdén Mats, Samvete och samvetsfrihet - En analys av samvetskonflikter i det svenska samhället och av begreppen samvete och  

    samvetsfrihet sid. 14                                                                                                                   

http://www.regeringen.se/sb/d/9193
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/moral
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Psykoanalysens fader Sigmund Freud var av uppfattningen att alla människors psyke har en omed-

veten sida. Denna sida kunde delas upp i detet, jaget och överjaget. Inom psykoanalysen betraktas 

samvetet som en funktion av överjaget. Freud menade att överjaget är den struktur i människans per-

sonlighet som innehåller de normer, värderingar, krav och förbud som människan under barndomen 

får lära sig är rätt och fel. Under den tidiga utvecklingen formar barnet ett samvete genom att identi-

fiera sig med föräldrarna och andra förebilder. Deras normer utgör grunden för barnets samvete. 

”Dåligt samvete” är ett resultat av spänningen mellan jagets handlande och överjagets krav.12  

I Motion 2003/04: K272 definierar Per Landgren och Tuve Skånberg (kd) samvete som en etisk 

medvetenhet som finns i alla människor. Bakgrund till personers samvete ligger i dennes etik, kultur 

och de grundläggande värden som demokratin vilar på. Samvetet hör ihop med det etiska system som 

finns och det är personens samvete som leder dennes sätt att handla. 

 

Samvetsfrihet har med andra ord ingen självklar definition men med ovan nämnda definitioner av 

samvetet som bakgrund kan vi konstatera att samvetsfrihet innebär frihet för personer att följa sin 

religiösa eller moraliska övertygelse och med den som grund invända mot sådant som inte stämmer 

överens med ens samvete. 

  

2.2 Reglering av samvetsfrihet 

2.2.1 Global, internationell och nationell nivå 

Samvetsfrihet regleras på såväl global och internationell nivå som på nationell. På global nivå regle-

ras sedan 10 december 1948 samvetsfrihet i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 

artikel 18. Förklaringen är ett unikt internationellt dokument som fastställer att alla människor har 

samma värde och rättigheter. På internationell nivå regleras samvetsfrihet i Europeiska konventionen 

om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (hädan efter refererad till som 

Europakonventionen eller konventionen), artikel 9, som 1950 antogs av Europarådet. 1995 blev 

europakonventionen även svensk lag genom Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen an-

gående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och precis som i 

europakonventionen regleras samvetsfrihet i artikel 9. Enligt FN:s allmänna förklaring och Europa-

konventionen har var och en rätt till samvetsfrihet och religionsfrihet.13 Dessa rättigheter får endast 

inskränkas om de enligt lag strider mot det som i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hän-

                                                 
12 Hwang, Philip, Lundberg, Ingvar & Smedler, Ann-Charlotte (red.) (2012). Grunderna i vår tids psykologi. 1. utg. Stockholm: Natur    

    & kultur sid. 29, 261-262 
13 Europakonventionen om mänskliga rättigheter art. 9 p.1 och FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna art. 18 
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syn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa, moral eller till skydd för 

andra personers fri- och rättigheter.14 

  

I oktober 2010 antog Europarådet Resolution 1763, vars syfte är att ingen person, sjukhus eller in-

stitution skall tvingas, hållas ansvarig eller diskrimineras p.g.a. en vägran att utföra, hjälpa eller un-

derkasta sig en abort. Resolutionen ska fungera som en riktlinje för medlemsstaterna om de inför 

samvetsfrihet inom hälso- och sjukvården. Resolutionen ska hjälpa medlemsländerna att utveckla 

tydliga och omfattande regler som reglerar vårdpersonalens rätt att använda sig av samvetsfrihet när 

det gäller hälsa och sjukvård utan att det påverkar patienterna. Patienterna ska fortfarande ha rätt till 

vård. Det ligger på medlemsstaternas skyldighet att säkerhetsställa att patienterna får vård i tid och 

att de hänvisas till rätt vårdgivare.15  

 

2.2.2 Förållandet nationell och internationell reglering 

När det gäller mänskliga rättigheter har medlemsländerna som skyldighet att följa den gällande rätt 

som tagits fram av FN och Europarådet. För Sveriges del betyder det att regeringen ska se till att 

ingen diskrimineras och att de mänskliga rättigheterna respekteras av rättsväsendet och när lagar 

stiftas. De mänskliga rättigheterna har olika beteckningar beroende på vilken form av skyldigheter de 

innehåller och finns nedskrivna i olika typer av internationella överenskommelser. Förklaringar och 

deklarationer utgör politiska förpliktelser och innebär ett moraliskt ställningstagande för staterna 

medan konventioner och protokoll blir juridiskt bindande genom att staterna förklarar sig bundna av 

dem. Konventioner fastställs genom förhandlingar i t.ex. FNs generalförsamling eller Europarådet 

där representanter för de olika staterna företräder sina regeringar och framför synpunkter och krav. 

Staterna undertecknar konventionen när enighet uppnåtts och undertecknandet ska ses som en vilje-

förklaring samt en signal att staten förbereder ratifikation av konventionen. Genom att ratificera kon-

ventionen godkänner staten det som står i konventionen och förklarar sig bunden till konventionens 

regler.16 Resolutioner är förslag, det kan vara förslag på ändringar eller förtydliganden på t.ex. lagar, 

som lagts fram till FN:s generalförsamling eller Europarådet. Förslaget kommer FN:s generalförsam-

ling eller Europarådets medlemmar genom diskussion och överenskommelse sedan att ta ställning 

till, för att därefter anta eller förkasta. En resolution ska ses som en rekommendation som staterna 

genom sitt medlemskap förbundit sig att följa, men är inte en bindande rättsakt.17 Nationella lagar får 

                                                 
14 Europakonventionen om mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna art. 9 p.2 
15 Council of Europe, Resolution 1763 (2010) ”The right to conscientious objection in lawful medical care” p. 1-4  

16 http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna hämtad 2015-02-12 
17 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders (2012). Introduktion till EU. 4., [uppdaterade] uppl. Stockholm: Norstedts juridik sid. 50-51  

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna
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således inte stå i strid med de bestämmelser som Europarådet och Europeiska unionen satt upp inter-

nationellt. 

 

FNs medlemsländer granskas regelbundet av FNs råd för mänskliga rättigheter, rådet för de mänsk-liga 

rättigheterna ska främja universell respekt för de mänskliga rättigheterna, behandla situationer där de 

mänskliga rättigheterna kränks och avge rekommendationer om detta.13 Europarådet har två sätt att se om 

medlemsstaterna efterlever bestämmelserna. Det ena sättet är att staterna regelbundet redovisar till Euro-

parådets konventionskommittéer hur de uppfyller sina internationella åtaganden om mänskliga rättighet-

er. Kommittéerna granskar staternas rapporter och återkommer med kritik. Det andra sättet för kommitté-

erna att kontrollera efterlevnaden av europakonventionen är genom Europadomstolen, hit enskilda perso-

ner, organisationer eller grupper som känner att det nationella rättssystem inte skyddat de mänskliga rät-

tigheter som fastlagts i Europakonventionen, kan vända sig. Europadomstolens uppgift är att avgöra om 

landets lagstiftning och tillämpning av lagar följer Euro-pakonventionens skydd för de mänskliga rättig-

heterna. 

 

2.3 Utredning om en samvetsklausul inom högskoleutbildningen 

1993 tillsattes på begäran av regeringen en utredning, Utredningen (U 1993:04) om en samvetsklau-

sul i högskoleutbildningen. Erland Aspelin utsågs till särskild utredare och hade som uppdrag att 

undersöka om den nya högskoleförordningen, som trädde i kraft 1 juli 1993, tillräckligt tillgodosåg 

studenternas rätt att av religiösa, etiska eller andra skäl söka dispens från vissa obligatoriska utbild-

ningsmoment och om det fanns ett behov av att införa en samvetsklausul i högskoleförordningen. 

För att få en bild av i vilken omfattning som studenter p.g.a. samvetsbetänkligheter ansökt om dis-

pens från obligatoriska utbildningsmoment undersöktes hur många dispensärenden som avgjorts un-

der en femårsperiod (fr.o.m. 1989 t.o.m. 1993). Undersökningen genomfördes på samtliga högskolor 

i Sverige som anordnar utbildningar till agronom, apotekare, barnmorska, laboratorieassistent, lä-

kare, sjuksköterska, tandläkare samt veterinär. I 19 av 21 fall, som linjenämnden hade att besluta om, 

lämnades bifall på studenternas ansökan om dispens.18   

 

Utredningen visade på att studenternas rätt att av religiösa, etiska eller andra skäl söka dispens från 

vissa obligatoriska utbildningsmoment inte var tillräckligt tillgodosedd eftersom studenterna i den 

nya högskoleförordningen inte skulle kunna överklaga linjenämndens beslut förrän utbildningen var 

avslutad. Aspelin lade därför fram ett förslag om att förordningen skulle ändras för att studenterna 

skulle ha möjlighet att få sitt ärende omprövat inom föreskriven tid. Utredningen visade även på att 

                                                 
18 SOU 1994:84 Samvetsklausul inom högskoleutbildningen sid. 24-34 
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ett införande av samvetsklausuler skulle innebära att systemet med yrkeslegitimationer skulle förlora 

sin viktigaste funktion, att vara en garanti för kunskaps- och kompetensnivån hos innehavaren.19 

Aspelin var av uppfattningen att den som har för avsikt att söka en utbildning, alltid har möjligheten 

att i förväg ta reda på vilka moment utbildningen innehåller, och därigenom få kännedom om det 

förekommer etiskt känsliga utbildningsmoment. Skulle studenten, efter det att denne tagit reda på 

vilket innehåll utbildningen har, välja att söka och tacka ja till utbildningen har den också accepterat 

alla delar av utbildningen eller åtminstone förlikat sig med de delar som studenten kan tänkas ha be-

tänksamheter inför. Aspelin anser att en samvetsklausul inom högskoleutbildningen inte är att re-

kommendera eftersom yrkesrollen skulle urholkas om alla inte innehar samma kunskap.20  Utred-

ningen utmynnade i betänkande SOU 1994:84, och den ändring om omprövande inom föreskriven 

tid som Aspelin la fram som förslag, stadgas numera i Högskoleförordning (1993:100) 12 kap. 2§ 

p.4. En samvetsklausul ansåg Aspelin inte var att rekommendera, en linje som regeringen valde att 

följa. En samvetsklausul i Högskoleförordningen har fortfarande inte införts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 SOU 1994:84 Samvetsklausul inom högskoleutbildningen sid. 155-157   

20 SOU 1994:84 Samvetsklausul inom högskoleutbildningen sid. 82-83, 122-127 och 157 
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3 Kritiken mot Sveriges avsaknad av reglerad samvetsfrihet inom 

hälso- och sjukvården 

3.1 Nationellt 

3.1.1 1970-1999 

I samband med att lagförslaget på en ny abortlag diskuterades 1974 inkom motion 1974:1742. Mot-

ionen ville att lagförslaget till abortlagen skulle avslås och att ett nytt lagförslag skulle läggas fram. 

Ett lagförslag som måste ge vårdpersonalen full rätt att avstå från att delta i aborter samt att vårdper-

sonalen inte på något sätt skall bli belastad p.g.a. sin vägran att delta i aborter, vare sig det gäller att 

söka till annan eller högre tjänst. Departementschefen uttalar sig i Regeringens proposition 1974:70 

med förslag till abortlag m.m. att frågan om sjukvårdspersonalens skyldighet att medverka vid abort 

har tagits upp av flera remissinstanser, vilka genomgående framhåller vikten av att hänsyn till perso-

nalens önskemål att slippa delta i abortverksamheten bör tas. Såväl inom sjukvården som inom ar-

betslivet ska verksamhetsansvariga i den mån det är möjligt ta hänsyn till de anställdas intressen och 

förutsättningar i olika avseenden när verksamheten planeras. Departementschefen är av den uppfatt-

ningen att verksamhetsansvariga ”bör därför undvika att till abortverksamheter binda sådan perso-

nal som av exempelvis moraliska eller religiösa skäl har svårt att acceptera sådant arbete.” 21 

 

Under motionsperioden 1986 inkom motionerna 1985/86:So466, 1985:86/So415 och 1985/86:So443 

till socialutskottet. Samtliga motioner vill möjliggöra för barnmorskeelever att erhålla legitimation 

utan att de genomgått utbildningsmomentet spiralinsättning, ett moment som enligt studenterna stri-

der mot deras tro. Socialutskottets betänkande 1986/87:SoU5 om familje planering och abort avslog 

motionerna med motiveringen att statsmakterna tidigare fastställt vad som skall ingå i barnmorskeut-

bildningen för att legitimation skall kunna utfärdas samt att riksdagen beslutat om fri abort inom 

vissa tidsgränser. I beslutet om fri abort ingick det abortförebyggande arbetet där insättande av spiral 

i sin tur ingår. Att urholka vissa delar i utbildningen är enligt utskottets uppfattning fel och dessutom 

går syftet med legitimationsförfarandet helt förlorat.22 

 

Under motionsperioden 1994 inkom motionerna 1993/94:Ub601, 1993/94:Ub652, 1993/94:Ub683 

och 1993/94:Ub726 till utbildningsutskottet. Motionerna berör samtliga att en samvetsklausul inom 

högskolestudier inte borde införas. Motion 1993/94: Ub601, var av uppfattningen att varje patient 

som söker sjukvård för ett hälsoproblem skall vara säker på att få den vård och behandling som till-

                                                 
21 Regeringens proposition 1974:70 med förslag till abortlag m.m. sid. 76-77 
22 Socialutskottets betänkande 1986/87:SoU5 om familje planering och abort sid. 15-16 
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ståndet kräver. Vårdsökanden ska vara garanterad att bli behandlad av personal som är utbildad och 

kompetent att sköta uppgiften. Skulle en samvetsklausul införas för studenter skulle det även kunna 

leda till att vårdpersonal skulle få möjlighet att välja bort vissa arbetsuppgifter som inte stämmer 

överens med deras övertygelse. Motionen menar att om vårdpersonal av etiska eller religiösa skäl 

inte vill ställa upp på en del av arbetsuppgifterna ”bör de söka sig till andra verksamheter för de 

vårdsökandes skull”. Motion 1993/94:Ub652 menar att, 

”varje människa som söker hälso- och sjukvård skall vara säker på att få den vård och behandling 

som tillståndet kräver. Hon eller han skall vara garanterad att bli behandlad av personal som är ut-

bildad och kompetent att sköta uppgiften. Hon skall känna sig förvissad om att personalen handlar en-

ligt vetenskap och beprövad erfarenhet och de lagar som finns”(motion 1993/94:Ub652) 

Motion 1993/94:Ub683 lyfter att en barnmorskas arbetsuppgift är att främja kvinnohälsa genom att 

objektivt hjälpa kvinnor, utifrån kvinnans egna behov och önskemål och om en barnmorska har ett 

moraliserande och fördömande förhållningssätt angående preventivmedelsval, abort, graviditet och 

livsstil märker kvinnan detta. Moraliserande och egna samvetsbetänkligheter anser motionen att det 

inte finns utrymme för. Kvinnan bestämmer själv över sin kropp. Motionens ståndpunkt är att en 

barnmorska som inte kan utföra alla de arbetsuppgifter, som ingår i yrket, bör ta konsekvensen av 

detta och välja ett annat yrke. Grunden för alla utbildningar måste vara att alla som genomgår utbild-

ningen ska ta del av hela utbildningsplanen, ingen ska av etiska eller andra skäl kunna avstå från att 

delta och inhämta kunskap i vissa utvalda delar. Därför yrkar motionen på att en samvetsklausul 

inom barnmorskeutbildningen inte införs eftersom en samvetsklausul är ett hot mot bredden i barn-

morskans yrkeskunnande och ansvarsområde och ett otillbörligt sätt att sätta likhetstecken mellan 

etik och religion.  

Motionerna 1993/94:Ub601, 1993/94:Ub652, 1993/94:Ub683 och 1993/94:Ub726 tas upp i Utbild-

ningsutskottets betänkande 1993/94:UbU16. Utskottet anser i betänkandet att de ståndpunkter som 

motionerna lägger fram är högst väsentliga. Utskottet håller med motionerna om att varje patient som 

söker vård alltid ska vara säker på att få den vård och behandling som situationen kräver. Hen ska 

vara garanterad att bli behandlad av personal som är utbildad och kompetent att sköta uppgiften. Alla 

patienter ska känna sig förvissade om att personalen handlar enligt vetenskap och beprövad erfaren-

het och följer gällande föreskrifter. Utbildningsutskottet anser att denna princip därför ställer höga 

krav på vårdutbildningarna. För att vårdpersonal ska erhålla den utbildning och kompetens som sam-

hället fordrar får det i princip inte finnas utrymme för studenter att söka dispans från obligatoriska 

kursmoment. Utbildningsutskottet påminner i betänkandet om att riksdagen i samband med utform-
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ningen av barnmorskeutbildningen i betänkande 1986/87:SoU5 behandlade frågan om ett eventuellt 

införande av en samvetsklausul med hänsyn till sjukvårdspersonalens etiska överty-

gelse. Socialutskottet var i betänkandet av den uppfattningen att eftersom barnmorskeyrket regleras i 

lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.23 har endast den 

som efter föreskriven utbildning fått legitimation som barnmorska rätt att utöva yrket.24  

 

3.1.2 2000-2015 

Under i stort sätt varje motionsperiod under tidsperioden 2000-2014 har det lämnats in motioner där 

frågan om samvetsfrihet tagits upp. Motionerna 2000/01:K319 och 2001/02:So563 ville få till stånd 

en samvetsklausul inom sjukvård och i högskoleutbildning. Även i motionerna 2002/03:Ub495, 

2003/04: K272, 2004/05:K395, 2005/06:K398, 2005/06:K446, 2007/08:K378, 2009/10:K354 vill de 

få till stånd en samvetsklausul inom sjukvården och högskoleutbildningen, men även att samvetsfri-

het skulle införlivas i Sveriges grundlags rättighetskatalog eftersom Sverige ratificerat Europakon-

ventionen. Motionerna 2010/11: K263, 2010/11: K381 2011/12: K281 och 2012/13:K220 lägger 

fram att en del av Sveriges vårdpersonal har samvetsbetänkligheter kring bland annat abort och insät-

tande av abortiv spiral och hänvisar till Meta Lindströms doktorsavhandling Gynekologer och barn-

morskor inom svensk abortvård - åsikter, erfarenheter och upplevelser. Avhandlingen visar att var 

fjärde gynekolog/barnmorska har känt samvetsbetänkligheter i samband med kirurgisk och medi-

cinsk abort och varannan vid abort efter 18:e graviditetsveckan. Statistiken grundas på en enkät som 

527 respondenter svarat på.25 Motionerna tar upp att samvetsfrihet innebär att vårdpersonal genom att 

hänvisa till samvetsskäl inte ska behöva utföra vissa arbetsuppgifter och uppmanade därför regering-

en att införa föreskrifter som går i linje med Europarådets Resolution 1763. Precis som i motion 

2003/04: K272, tydliggör motionerna att det inte handlar om huruvida Sverige ska införa samvetsfri-

het inom vården eller inte, utan att Sverige ska tillämpa Europakonventionen.  

 

Motionerna 2011/12: So642, 2012/13:K379, 2013/14:K344 och 2014/15:2516 inkommer med ett 

förslag till riksdagsbeslut. Motionerna lägger fram att eftersom Europakonventionen är en del av 

svensk lag borde sjukvårdspersonal redan ha ett skydd i grundlagen för att kunna åberopa samvets-

frihet men att det tidigare varit svårt att veta hur denna samvetsfrihet ska tolkas. I och med Resolut-

ion 1763 anser motionärerna att det nu finns tydliga riktlinjer från Europarådet som tar hänsyn till 

både vårdpersonalen och den lagstadgade rätten till abort. Därför anser motionärerna att det borde 

                                                 
23 Numera Lag (1998:532) om införande av lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
24 Utbildningsutskottets betänkande 1993/94:UbU16  
25 Meta Lindström, Gynekologer och barnmorskor inom svensk abortvård - åsikter, erfarenheter och upplevelser sid. 5 och 32 
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ligga i Sveriges riksdags intresse att införa tydliga föreskrifter om samvetsfrihet eftersom vi alla vill 

värna om mänskliga rättigheter. Samma fråga berörs i motion 2012/13:339.  

 

Konstitutionsutskottet anser i betänkande 2001/02:KU15, 2002/03:KU26, 2003/04:KU12, 2004/05: 

KU17, 2005/06:KU17, 2007/08:KU11, 2009/10:KU27, 2011/12:KU14 och 2013/14:KU14 att frågan 

om samvetsfrihet och samvetsklausuler inte behöver utredas vidare eftersom frågan utretts tidigare 

och fått avslag. Utskottet hänvisar till de skäl som anförts i tidigare betänkanden och framför allt 

betänkande 1993/94:UbU16. Efter motionernas avslag inkommer en interpellation26 till socialmi-

nistern, vars syfte är att få svar på vad socialministern avser att göra för att garantera rätten till sam-

vetsfrihet för svensk vårdpersonal i enlighet med resolution 1763. Socialministern svarar på interpel-

lationen, under riksdagens möte den 28 april 2014, att i Sverige har arbetsgivaren generellt sett rätt 

att ställa krav på att arbetstagaren utför arbetsuppgifter som går under arbetstagarens allmänna yr-

keskvalifikationer, i den mån dessa utförs för arbetsgivarens räkning och faller inom ramen för ar-

betsgivarens naturliga verksamhetsområde. Den som är ansvarig för att leda arbetet på en klinik som 

utför aborter måste därför se till att det finns anställda som är villiga att hjälpa patienter som kommer 

till kliniken för att få sin abort utförd. Socialministern anser, precis som interpellationen, att Europa-

konventionen bör gälla framför svensk lag. Socialministern hänvisar till att Europakonventionens 

artikel 9 punkt 2 gör det möjligt att inskränka rätten att utöva samvets- och religionsfrihet och menar 

vidare att resolution 1763 inte är juridiskt bindande och att regeringen därför inte har för avsikt att 

vidta några åtgärder med anledning av interpellationen. Socialministerns lösning på hur Sverige ska 

förhålla sig till samvetsfrihet är, i den mån det är möjligt beroende på storleken av organisation, att 

arbetstagare och arbetsgivaren för en diskussion kring vårdpersonalens inställning till arbetsuppgifter 

som de av etisk eller religiös skäl inte kan genomföra. Socialministern menar att verksamheter som 

har en bredare karaktär än de allra minsta mottagningarna, möjligen kan organisera arbetet på ett 

sådant sätt att människor får ägna sig åt saker som är i enlighet med det egna samvetet och inte be-

höver göra annat.27 

 

3.2 Internationellt 

Sveriges avsaknad av samvetsfrihet är en diskussion som även tagits på internationell nivå. Den 7 

mars 2013 anmäldes Sverige till Europarådet av organisationen The Federation of Catholic Family 

Associations in Europe (FAFCE). Anledningen till att FAFCE anmälde Sverige är bristen på rättsliga 

bestämmelser för vårdpersonals rätt till samvetsfrihet. Enligt organisationen omöjliggör det en rättvis 

                                                 
26 Interpellation 2013/14:363 om samvetsklausul och fallet Ellinor 
27 Regeringens protokoll 2013/14:104 (28 april 2014)  
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och nödvändig balans mellan kvinnors rättigheter till abort och samvetsfrihet för sjukvårdspersonal. 

FAFCE menar att Sveriges agerande lett till att vårdpersonal påverkats negativt eftersom de sagts 

upp när att de vägrat att vara med vid utförandet av aborter, FAFCE refererar till fallet med Ellinor 

Grimmark, och att det tydligt visar på att Sverige inte uppfyller sina skyldigheter gentemot Europa-

konventionen. I sitt svar till Europadomstolen konstaterar Sveriges regering att det varken inom Sve-

riges Kommuner och Landsting (SKL), Vårdförbundet, Sveriges Läkarförbund eller inom Svensk 

förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) finns några fall där frågan kring samvetsfrihet varit 

aktuell i samband med abortvård. Om fallet med barnmorskan Ellinor Grimmark svarade Sveriges 

regering att (min översättning av citatet i anmälan):  

 

”det är rimligt att anta, som regel, att en person som på religiösa grunder tror att, till exempel aborter inte bör ut-

föras, inte aktivt borde söka sig till tjänster där han eller hon kommer att utföra aborter, utan istället söka sig till 

andra tjänster inom sjukvården. Skulle ändå frågan kring samvetsfrihet och aborter komma upp, kan och bör 

detta diskuteras med arbetsgivaren för att undvika att problem senare uppstår.”28 

Sveriges regering är noga med poängtera att inom svensk sjukvård har alla patienter rätt till likvärdig 

vård och att individens behov står i fokus oberoende av dennes omständigheter.29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX, 17 April 2014, Case Docu-

ment No. 8, Federation of Catholic Family Associations in Europe (FAFCE) v. Sweden Complaint No. 99/2013 RESPONSE 
29 EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX 4 August 2014 Case Docu-

ment No. 9 Federation of Catholic Family Associations in Europe (FAFCE) v. Sweden Complaint No. 99/2013  
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4 Hälso- och sjukvården 

4.1 Vårdens skyldigheter och ansvar 

I regeringens proposition 1981/82:97 om hälso- och sjukvårdslag m.m. står det att vården ska gälla 

på lika villkor för hela befolkningen. Den måste eftersträva att jämna ut skillnader orsakade av olik-

heter i ålder, kön, inkomst och utbildning mellan olika patienter. Bakgrunden är att alla patienter ska 

ges likvärdiga möjligheter att t.ex. förstå en diagnos eller sätta sig in i vad ett planerat behandlings-

program har för innebörd, hänsyn ska alltid tas till individens individuella förutsättningar. Det ska 

inte göras någon principiell skillnad mellan patienter med särskilda vårdbehov, möjligheten att få 

vård får inte påverkas av sådana förhållanden som betalningsförmåga eller sjukdomens art och var-

aktighet. Landstinget får inte göra skillnad mellan människor till följd av kön, nationalitet, ålder, 

språk, religion, kultur och andra liknande förhållanden. Propositionen fastställer att en förutsättning 

för att landstingen ska kunna fullgöra sitt vårdansvar är att den har tillgång till den vårdpersonal som 

behövs och att personalen uppfyller de utbildnings och kompetenskrav som finns uppställda.  

 

Svensk hälso- och sjukvårds skyldigheter och ansvar regleras främst av Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) med hjälp av patientlagen (2014:821), vars syfte är att stärka och tydliggöra patientens 

ställning, integritet, självbestämmande och delaktighet. Målet för den svenska sjukvården är god 

hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.30 Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och patient-

lagen ska vården bygga på respekt för vårdtagarens självbestämmande och integritet och ska i den 

mån det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Vården ska vara lättillgänglig 

och den vårdsökande ska garanteras sakkunnig och omsorgsfull vård,31 denna vårdgaranti innebär att 

den vårdsökande inom viss tid ska försäkras om att få den vård och behandling som tillståndet krä-

ver.32 

 

4.2 Patientsäkerhet 

Vårdpersonalens skyldigheter och ansvar för vården av patienterna regleras av Patientsäkerhetslag 

(2010:659). För att främja patientsäkerhet ska vårdgivaren bedriva ett systematiskt patientsäkerhets-

arbete, arbetet innebär att vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 

leder till att hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls och förebygger vårdskador. Till vård-

skador räknas lidande, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller dödsfall. Skulle vårdskador trots 

                                                 
30 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763), 1 §, Patientlag (2014:821) 1 kap. 6 § 
31 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 2, 2a §, Patientlag (2014:821)1 kap. 7 §, 2 kap. 1 §, 4 kap. 1 § 
32 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 3g §, Patientlag (2014:821) 3 kap. 1 § p.4 
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allt uppträda, måste vårdgivaren utreda och kartlägga för att se vilka faktorer som påverkat händelse-

förloppet. Vårdpersonalen ska till vårdgivaren anmäla händelser som har eller hade kunnat medföra 

vårdskador som i sin tur ska anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Till IVO ska 

vårdgivaren även anmäla om det finns skälig anledning att befara att vårdpersonal, som har yrkesle-

gitimation inom hälso- och sjukvården och som är eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan ut-

göra en fara för patientsäkerheten.33  

 

Yrkeslegitimationen inom hälso- och sjukvården är beviset för att personalen är kompetent att utföra 

de arbetsuppgifter som ligger inom yrkets ansvarsområde. Yrkeslegitimation får den, som avlagt 

högskoleexamen eller som förvärvat motsvarande kompetens, ansöka om hos Socialstyrelsen. Till 

kategorin som efter examen kan ansöka om legitimation hör bl.a. apotekare, barnmorska, läkare, re-

ceptarie, tandläkare, röntgensköterska och sjuksköterska. Legitimerad apotekare, barnmorska, läkare, 

receptarie och tandläkare är de enda som har behörighet att utöva yrket. Yrkestiteln får endast an-

vändas av den som av socialstyrelsen fått sin ansökan beviljad.34 Enligt patientsäkerhetslagen ska 

vårdpersonalen utföra sina arbetsuppgifter i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfaren-

het och är skyldiga att bidra till att patientsäkerheten upprätthålls. Vårdpersonal med yrkeslegitimat-

ion innehar en självständig yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter, ett särskilt ansvar för 

patienternas säkerhet i vården och kan få sin legitimation indragen om de missköter sig allvarligt.35 

För att få sin legitimation indragen krävs att den legitimerade varit grovt oskicklig i sin yrkesutöv-

ning eller gjort sig skyldig till allvarligt brott som kan påverka förtroendet för den legitimerade. Le-

gitimationen kan även dras in om den legitimerade p.g.a. sjukdom inte kan utöva yrket tillfredstäl-

lande.36 Sveriges Läkarförbunds etiska regler lyder att läkaren ska ha patientens hälsa som det 

främsta målet och om möjligt bota, lindra och trösta patienten. Läkare ska aldrig frångå principen om 

människors lika värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande behandling eller bemötande. 

Den som valt att bli läkare har åtagit sig en svår och ansvarsfull uppgift, som kräver goda kunskaper 

och en vilja att följa de etiska krav som läkare genom årtusenden erkänt vara normgivande. Enligt 

Sveriges läkarförbund ska deras medlemmar följa de etiska reglerna och arbeta för en vård där reg-

lerna följs.37 

 

                                                 
33 Patientsäkerhetslag (2010:659) 3 kap. 1-8 §§ 
34 Patientsäkerhetslag (2010:659) 4 kap. 1-5, 10 §§ 
35 Patientsäkerhetslag (2010:659) 6 kap. 1-4 §§ 
36 Patientsäkerhetslag (2010:659) 8 kap. 3, 4 §§ 
37 http://slf.se/etiskaregler hämtad 2015-02-04 

http://slf.se/etiskaregler
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4.3 Mödrasäkerhet 

Enligt statistik framtagen av socialstyrelsen genomförs varje år mellan 35 000 till 38 000 aborter i 

Sverige.38 Enligt abortlagen (1974:595) har kvinnor fram till utgången av den 18 havandeskapsveck-

an rätt till abort utan att behöva uppge speciella skäl och efter 18 havandeskapsveckan med tillstånd 

från socialstyrelsen.39 Barnmorskorna vid landstingens mödravårdscentraler är de som har en första 

kontakt med kvinnor som inkommer med oönskade graviditeter. Enligt socialstyrelsens Kompetens-

beskrivning för legitimerad barnmorska40 är ett av barnmorskans arbetsområden sexuell och repro-

duktiv hälsa. En barnmorska ska ha förmåga41 att tillämpa kunskaper om såväl sexualitet och sam-

levnad, preventivmedel och dess användning, normal och komplicerad graviditet, förlossning och 

eftervård, infertilitet, infertilitetsutredning och behandling som om aborter och de komplikationer 

som kan uppstå i samband med abort. Till grund för dessa arbetsuppgifter ligger en helhetssyn och 

ett etiskt förhållningssätt som innebär att barnmorskan ska utgå från en värdegrund som vilar på en 

humanistisk människosyn, visa omsorg och respekt för kvinnornas integritet och värdighet samt att 

barnmorskan måste beakta kvinnornas önskemål och vissa respekt för olika värderingar och trosupp-

fattningar.42 Det är barnmorskans roll att stödja kvinnan i hennes val och i beslutsfattandet kring hen-

nes vård.43 Mödravården ska precis som all annan vård bygga på beprövad erfarenhet och vetenskap, 

kvinnorna skall ges sakkunnig och omsorgsfull vård som uppfyller de krav som uppställs genom 

hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen samt patientlagen. Att fatta beslut om abort är olika 

för varje kvinna. För vissa är det ett svårt beslut att ta och dessa kvinnor kan behöva få extra tid på 

sig att fundera igenom beslutet, medan det för andra kvinnor är ett lättare beslut. Både innan och 

efter utförd abort ska kvinnorna erbjudas stödsamtal, för de kvinnor som behöver mera tid på sig för 

att fatta beslutet kan samtalsstödet vara till stor hjälp.44 Abortlagen säger att vägras kvinnorna få ab-

orten utförd skall detta omedelbart anmälas till Socialstyrelsen. En läkare som uppsåtligt åsidosätter 

sina arbetsuppgifter döms till böter eller fängelse i högst sex månader. 45 

                                                 
38 http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/aborter hämtad 2015-02-23 
39 Abortlag (1974:595) 1, 3 §§ 
40 Socialstyrelsen grundar kompetensbeskrivningen på den internationella etiska koden för barnmorskor, International Confederation 

of Midwives, IMC 
41 Med förmåga menar socialstyrelsen i Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska erfarenhet, förståelse och omdöme att 

omsätta kunskap och färdigheter.  
42 Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerade barnmorskor 
43 http://www.barnmorskeforbundet.se/barnmorskan/ hämtad 2015-02-23 
44 Abortlag (1974:595) 2, 8 §§ 
45 Abortlag (1974:595) 4, 10 §§  

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/aborter
http://www.barnmorskeforbundet.se/barnmorskan/
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5 Analys 

5.1 Sveriges skyldigheter att införa samvetsfrihet inom hälso- och sjukvård  

Samvetsfrihet regleras i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 18, Europa-

konventionen artikel 9 samt i Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna artikel 9. Samtliga artiklar stadgar att 

samvets- och religionsfrihet ska gälla för var och en. Samvets- och religionsfrihet innefattar rätten att 

följa sin religiösa eller moraliska övertygelse och med den som grund invända mot sådant som inte 

stämmer överens med ens samvete. Samvets- och religionsfrihet innefattar även rätten att byta relig-

ion eller trosuppfattning samt rätten att utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, 

gudstjänst och religiösa sedvänjor. 46 Dessa rättigheter får endast underkastas sådana inskränkningar 

som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den all-

männa säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa, moral eller till skydd för andra personers 

fri- och rättigheter.47  

 

Sverige har som skyldighet att följa de förklaringar, deklarationer, konventioner och protokoll som är 

framtagna av FN och Europarådet och som Sverige ratificerat, den s.k. normhierarkin. Om vi utgår 

ifrån de olika förklaringarna och konventionerna kan vi se att FNs allmänna förklaring om de mänsk-

liga rättigheterna inte är ett juridiskt bindande dokument, utan ska enligt FNs generalförsamling fun-

gera mer som en ”gemensam norm för alla folk och nationer”48. För Sveriges del innebär det att förkla-

ringen endast utgör regeringens politiska riktlinjer och moraliska ställningstagande i hur Sverige ska 

arbeta med de mänskliga rättigheterna. När det gäller Europakonventionen om de mänskliga rättig-

heterna och de grundläggande friheterna, som Sverige skrev under 1950 och ratificerade 1952, kan 

vi se att genom ratifikationen godkände Sverige innehållet i konventionen och förklarade sig bunden 

till dess regler, därmed är konventionen juridiskt bindande. För Sveriges regering betyder det att när 

regeringen beslutar om lagar får de inte på något sätt gå emot artiklarna i konventionen, det samma 

gäller för rättsväsendet. Sedan 1995 regleras samvetsfrihet i Lag (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, sam-

tidigt infördes en paragraf i regeringsformen som klargör att varken lag eller annan föreskrift får 

meddelas i strid med Sveriges åtaganden till europakonventionen. 2010 godkände Europarådet reso-

lution 1763, resolutionen lyder att ingen person, sjukhus eller institution ska diskrimineras eller hål-

las ansvarig för att de vägrar utföra aborter eller annan handling som kan leda till att ett mänskligt 

                                                 
46 Europakonventionen om mänskliga rättigheter art. 9 p.1 och FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna art. 18 
47 Europakonventionen om mänskliga rättigheter art. 9 p.2 
48 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/swd.pdf hämtad 2015-03-04 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/swd.pdf
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foster eller embryo dör. Resolutionen är en rekommendation från Europarådet till medlemsländerna 

och syftar till att ge riktlinjer för att utveckla omfattande och tydliga regler som reglerar vårdperso-

nalens rätt till samvetsfrihet, resolutionen är inte juridiskt bindande. Sveriges regering bör följa reso-

lutionen i det fall Sverige skulle lagstifta om samvetsfrihet inom vården, för att samma regler ska 

gälla för alla medlemsländer. Varken i FNs allmänna förklaring, Europakonventionen eller i Lag 

(1994: 1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna går det att läsa att samvetsfriheten ska gälla inom vården och eftersom re-

solution 1763 inte är juridiskt bindande är det inget krav på Sverige att införa samvetsfrihet inom 

vården. 

 

5.2 Vems rättigheter ska enligt lagstiftningen väga tyngst, vårdpersonalens eller 

patienternas? 

Motionerna som inkommit till utskotten har i största del handlat om vårdpersonalens rätt att p.g.a. 

samvetsbetänkligheter inte behöva delta i abortvård. Europakonventionen, FNs allmänna förklaring 

och i Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättighet-

erna och de grundläggande friheterna stadgar att alla har rätt till samvets- och religionsfrihet. Denna 

frihet får dock underkastas av sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokra-

tiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ord-

ning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.49
 Vårdpersonalens rätt 

till samvetsfrihet får således ställas åt sidan om dessa rättigheter inskränker på möjligheten att upp-

fylla hälso- och sjukvårdens mål. Detta mål skulle inte kunna uppfyllas om vårdpersonalen p.g.a. 

samvetsbetänkligheter skulle frångå vissa arbetsuppgifter som ingår i arbetsbeskrivningen. Enligt 

abortlagen har alla kvinnor som söker sig till vården för oönskad graviditet rätt till abort innan den 

18 havandeskapsveckan passerat, socialstyrelsen är den enda instans som kan neka kvinnorna abort 

och det först efter det att arton havandeskapsveckor passerat.50 De kvinnor som söker sig till mödra-

mottagningarna för att få hjälp med abort ska kunna förvänta sig att bemötas med omtanke och re-

spekt för deras val. Kvinnorna ska inte riskera att mötas av motstånd och få sitt beslut ifrågasatt. Ab-

ortvård ingår i barnmorskans arbetsuppgifter, något som framgår av socialstyrelsens kompetensbe-

skrivning för barnmorskor.51  

 

                                                 
49 Europakonventionen om mänskliga rättigheter art. 9 p.1, 2 och FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna art. 18 
50 Abortlag (1974:595) 1, 3 §§ 
51 Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för barnmorskor sid.13 
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Vårdpersonal som trots vetskapen om att det finns arbetsuppgifter som de p.g.a. samvetsbetänklig-

heter inte kommer att kunna utföra, ändå väljer att gå vidare med sin utbildning anser jag har gjort ett 

val inför framtiden. Väljer en sjuksköterska att vidareutbilda sig till barnmorska har hen även valt de 

arbetsuppgifter som ingår i yrkesbeskrivningen, däribland abortvård. Dock är det inte enbart barn-

morskor som berörs av aborter, sjuksköterskor, undersköterskor, narkospersonal m.fl. är delaktiga i 

vården kring patienterna. Även om abortvård inte uttryckligen står i deras yrkesbeskrivning kan det 

inte garanteras att de inte möter kvinnor som lagts in för abortingrepp. Denna vårdpersonal kan jag 

förstå om de p.g.a. samvetsbetänkligheter kan ha svårt att delta i abortvård. Även om de gjort ett ak-

tivt val att inte arbeta inom kvinnovården, har de trots det valt ett yrke där de ska hjälpa patienter i 

behov av vård. 

 

5.3 Sveriges skäl till avsaknaden av samvetsfrihet inom hälso- och sjukvård 

Samvetsklausul inom högskoleutbildningar och vården är en fråga som väkts i flertalet motioner. I de 

motioner som inkommit till riksdagens utskott vill motionärerna att vårdpersonal och studenter p.g.a. 

samvetsbetänkligheter ska ha laglig rätt att frångå vissa moment. Skälen som anförts från riksdagens 

utskott, propositioner, utredare m.fl. går att dela in i tre olika kategorier, alla patienters rätt till lik-

värdig vård, arbetsgivarens arbetsledningsrätt och vikten av vårdpersonalens utbildning. Nedan 

kommer jag att redogöra för samtliga skäl och hur samvetsfrihet skulle påverka de olika områdena.  

 

5.3.1 Alla patienters rätt till likvärdig vård 

Alla patienter ska ha rätt till likvärdig vård, det fastslår socialutskottet samt patientlagen. Utskottet 

menar att patienter som söker vård alltid ska vara säker på att få den vård och behandling som situat-

ionen kräver och att patienterna ska vara garanterade att bli behandlade av vårdpersonal som är ut-

bildad och kompetent att sköta uppgiften. Patienterna ska känna sig säkra på att vårdpersonalen 

handlar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet samt att de följer gällande föreskrifter.52 Hälso- och 

sjukvårdens mål är att vården ska arbeta för en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolk-

ningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet. Vidare ska vården tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, 

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt vara lättillgänglig.53 Vården 

ska vara lika för alla, det ska vara lika lätt att få vård oberoende av vem du är, var i landet du bor, 

vilken tro eller sexuell läggning du har.54  

                                                 
52 Utbildningsutskottets betänkande 1993/94:UbU16 Vissa högskolefrågor och Patentlag (2014:821) 1 kap. 6, 7 §§ 
53 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 2, 2a §§  
54 Regeringens proposition 1981/82:97 om hälso- och sjukvårdslag m.m. 
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Skulle en samvetsklausul införas inom hälso- och sjukvården skulle det leda till, att den personal-

brist55 som redan idag råder inom vården skulle bli ännu mer påtaglig. Detta eftersom den personal 

som skulle kunna tänka sig utföra arbetsuppgifter, som annan vårdpersonal p.g.a. samvetsbetänklig-

heter inte är villig att utföra, skulle minska. Därmed skulle arbetsbördan öka på den personal som är 

villig att utföra arbetsuppgifterna. Personalbristen och den ökade arbetsbördan kan i största mån 

komma att leda till att patienterna drabbas av längre väntetider. För kvinnor i behov av abort kan 

längre väntetider leda till att det tidsspann på 18 havandeskapsveckor, där kvinnorna har rätt till fri 

abort, passerar och kvinnorna måste få socialstyrelsens godkännande för att få aborten utförd. Får 

kvinnorna vänta ännu längre är det inte längre möjligt för kvinnorna att göra abort om det inte före-

ligger medicinska skäl.56 Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att patienterna ska garanteras vård inom 

viss tid.57 För kvinnor som söker sig till sjukvården för att de själva valt att få en abort utförd borde 

därför garanteras att innan 18 havandeskapsveckan passerat få aborten utförd.  

 

Det står visserligen i resolutionen att vårdpersonalens rätt till samvetsfrihet inte får stå i motsatts till 

kvinnans rätt att få aborten utförd i tid och att kvinnorna ska hänvisas till kliniker som är villiga att 

utföra aborter. Risken som jag ser det med en vård där kvinnor ska hänvisas till annan klinik är att 

kvinnan blir utsatt, inte bara genom att väntetiderna riskerar att förlängas utan även genom känslan 

att på denna klinik anser de att mitt beslut är felaktigt. Eftersom det enligt resolutionen är statens 

ansvar att se till kvinnorna får den sjukvård de har rätt till och att de får vården i tid, trots vårdperso-

nalens rätt att åberopa samvetsfrihet ser jag det som ett möjligt scenario är att staten bildar kliniker 

som är inriktade på enbart abortvård. Kliniker där vårdpersonal som inte har problem att utföra abor-

ter arbetar och dit kvinnor i behov av abort ska kunna söka sig. Kvinnorna skulle på en klinik inrik-

tad på abortvård inte riskera att mötas av vårdpersonal som inte står bakom deras beslut, men de 

skulle istället riskera att bli utsatta på ett annat sätt eftersom abortkliniker av detta slag drar till sig 

abortmotståndare. Vården ska vara lättillgänglig vilket enligt min mening betyder att vårdsökande 

inte ska behöva åka flera timmar för att få den vård som hen är berättigad till.   

 

Jag har svårt att se att en samvetsklausul inom hälso- och sjukvården skulle stanna vid enbart abort-

vården, även om resolutionen endast reglerar samvetsfrihet vid abort och dödshjälp. Eftersom det i 

Sverige inte finns dödshjälp skulle det betyda att ingen annan vårdpersonal än den som kommer i 

kontakt med kvinnor i behov av abort ska kunna frångå arbetsuppgifter. Således ska vårdpersonal 

inte kunna vägra arbetsuppgifter som t.ex. organdonation, blodtransfusioner, livsuppehållande vård 

                                                 
55 http://www.scb.se/Grupp/valfard/_dokument/A05ST0203_08.pdf hämtad 2015-03-02 
56 Abortlag (1974:595) 1, 3, 6 §§ 
57 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 3g § 

http://www.scb.se/Grupp/valfard/_dokument/A05ST0203_08.pdf
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m.m. p.g.a. samvetsbetänkligheter. Jag är av den uppfattningen att samvetsklausulen till slut skulle 

komma att gälla för hela vården. Eftersom det skulle vara diskriminerande mot övrig vårdpersonal 

om enbart vårdpersonal som berörs av aborter skulle ha möjligheten att frångå arbetsuppgifter p.g.a. 

samvetsbetänkligheter. Det finns vårdpersonal som av samvets- eller religiösa skäl skulle avstå från 

vissa arbetsuppgifter om det fanns möjligheter, t.ex. vårdpersonal som tillhör Jehovas vittnen och 

som inte vill beblanda sig med blod eftersom de enligt både gamla och nya testamentet befalls att 

avhålla sig från blod.58 Vården består av flera olika kategorier människor, dessa människor består i 

sin tur av olika kön, religioner, nationaliteter och yrkeskategorier. Lika många människor som det 

finns inom vården lika många etiska, moraliska och religiösa ställningstaganden finns det. Det svåra 

med om en samvetsklausul skulle gälla för hela vården tror jag är att veta var gränsen ska gå. Risken 

är att det blir möjligt för en läkare som är jude att neka en patient som är nazist vård eller att den 

enda tillgängliga vårdpersonalen på akuten nekar patienter som är i stort behov av blodtransfusion 

vård, eftersom vårdpersonalen tillhör Jehovas vittnen. Sätts det inte upp gränser anser jag att risken 

är att vi snart inte kommer att ha den sjukvård som vi har idag, utan vi kommer att ha flera mindre 

specialenheter, där vårdinrättningarna bestämmer vilka patienter som är välkomna. Den enda förde-

len med samvetsfrihet som jag kan se det är att patienterna inte riskerar att mötas av vårdpersonal 

som inte godkänner deras beslut men å andra sidan anser jag att vårdpersonal som inte är villiga att 

utföra de arbetsuppgifter som ingår i deras yrkesbeskrivning bör söka sig annan anställning 

 

5.3.2 Arbetsgivarens arbetsledningsrätt 

I Sverige har arbetsgivaren generellt sett rätt att ställa krav på att arbetstagaren utför arbetsuppgifter 

som går under arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer, i den mån dessa utförs för arbetsgiva-

rens räkning och faller inom ramen för arbetsgivarens naturliga verksamhetsområde. Arbetsgivaren 

ska i den mån det är möjligt ta hänsyn till de anställdas intressen och förutsättningar i olika avseen-

den när verksamheten planeras. Idag har arbetsgivaren möjligheten att inte anställa vårdpersonal med 

samvetsbetänkligheter. Informerar en arbetssökande innan anställning att denne inte kan tänka sig att 

utföra vissa arbetsuppgifter är det upp till arbetsgivaren att besluta om anställning eller inte. Skulle 

vårdpersonal under anställningens gång, vägra att utföra arbetsuppgifter som ingår i yrkesbeskriv-

ningen, kan detta leda till uppsägning p.g.a. personliga skäl.59 Eftersom det är arbetsgivarens uppgift 

att de till att det finns vårdpersonal på plats som är villiga att hjälpa patienter som inkommer till 

vårdinrättningarna. Departementschefen uttalade sig i proposition 1974:70 med förslag till abortlag 

m.m. att arbetsgivare bör undvika att anställa vårdpersonal som har samvetsbetänkligheter och därför 

                                                 
58 http://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/jehovas-vittnen-varf%C3%B6r-inte-blodtransfusioner/ hämtad 2015-03-02 
59 Lag (1982:80) om anställningsskydd 7 § 

http://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/jehovas-vittnen-varf%C3%B6r-inte-blodtransfusioner/
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inte är villiga att utföra samtliga arbetsuppgifter. Skulle en samvetsklausul inom hälso- och sjukvår-

den införas skulle arbetsgivaren inte längre ha möjligheten att inte anställa personal som inte är villig 

att utföra alla arbetsuppgifter inom yrkesbeskrivningen eller säga upp personal p.g.a. att de inte utför 

sina arbetsuppgifter. Arbetsgivaren skulle istället vara tvungen att planera verksamheten på ett sådant 

sätt att vårdpersonal som inte är villiga att utföra aborter ska ha möjlighet att frångå det.    

 

Göran Hägglund menar i sitt svar på interpellationen att istället för att införa en samvetsklausul inom 

vården, skulle arbetsgivaren och arbetstagaren kunna föra en diskussion kring vårdpersonalens in-

ställning till de arbetsuppgifter som de av etiska eller religiösa skäl inte kan genomföra. Hägglund 

menar att verksamheter som har en bredare karaktär än de allra minsta mottagningarna, möjligen kan 

organisera arbetet på ett sådant sätt att människor får ägna sig åt saker som är i enlighet med det egna 

samvetet och inte behöver göra annat.60 Jag anser att tanken är god, men som en eventuellt framtida 

personalchef ställer jag mig frågande till hur det rent praktiskt skulle administreras för att få verk-

samheten att fungera om delar av vårdpersonalen skulle ha möjligheten att avstå arbetsmoment som 

de har samvetsbetänkligheter emot. Som verksamhetsansvarig skulle det vara svårt att planera den 

dagliga verksamheten om vissa i personalstyrkan inte är villig att utföra vissa arbetsuppgifter. För 

arbetsgivaren skulle den minskade personalstyrkan leda till ett stort administrativt problem när ar-

betsgivaren ska försöka få ihop den dagliga verksamheten. Eftersom arbetsgivaren måste skriva 

schemat på ett sådant sätt att vårdpersonal med samvetsbetänkligheter inte ska riskera att komma i 

kontakt med patienter som t.ex. ska få aborter utförda. Arbetsgivaren måste inte bara ha den personal 

som inte är villiga att utföra arbetsuppgifters bästa i tankarna när schema läggs utan även den perso-

nal vars arbetsbörda riskerar att öka. Det eftersom det finns en ökad risk för vårdpersonalen att drab-

bas av sjukskrivningar p.g.a. utbrändhet m.m. Antingen är samvetsfrihet inom vården lagstadgad och 

ska gälla för alla oberoende storleken på verksamheten. För hur skulle de se ut om vårdpersonal på 

vårdinrättning A har samvetsfrihet, medan vårdpersonalen på vårdinrättning B inte har det. Risken är 

att det kan uppstå krockar när vårdpersonal byter arbetsplats, det gör det svårt för dem att veta vilka 

regler som gäller.   

 

5.3.3 Vikten av vårdpersonalens utbildning 

En samvetsklausul inom högskoleutbildningarna skulle innebära att studenter har rätt att frångå obli-

gatoriska utbildningsmoment och ändå ha rätt till examen. Efter erlagd examen har vissa yrkesgrup-

per rätt att ansöka om yrkeslegitimation. Legitimationen är ett bevis för att vårdpersonalen innehar 

den kunskap som yrkesutövningen kräver. Endast ett fåtal yrkesgrupper kan ansöka om legitimation 

                                                 
60 Riksdagensprotokoll 2013/14:104 (28 april 2014) 
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efter avslutade studier, däribland läkare, barnmorskor och sjuksköterskor.61 Yrkeslegitimationerna 

tillsammans med patientsäkerheten ställer höga krav på högskolorna eftersom det är högskolorna 

som utformar kursinnehållet. För att vårdpersonal skall erhålla den utbildning och kompetens som 

samhället fordrar får det i princip inte finnas utrymme för en student att avstå obligatoriska kursmo-

ment.  

 

Utskotten62 är av den uppfattningen att om studenter skulle ges rätt att avstå obligatoriska utbild-

ningsmoment och ändå ha rätt till examen skulle det leda till att patienterna riskerar att mötas av 

vårdpersonal som inte innehar fullständiga kunskaper och erfarenhet. Detta skulle i sin tur leda till att 

yrkeslegitimationerna skulle förlora sin status, eftersom de inte längre skulle kunna garantera att 

vårdpersonalen innehar den kunskap som legitimationen uppvisar. Patienterna skulle inte längre vara 

säkra på att vårdpersonalen innehar den kunskap som yrket kräver. Socialutskottet understryker vär-

det av legitimationen som en garanti för att vissa yrkesgrupper har en av samhället bestämd utbild-

ning och yrkeskunskap. Upplysningen "legitimerad" informerar såväl patienter som arbetsgivare om 

att personen i fråga har en bestämd yrkeskunskap. Legitimationens garanti- och informationsvärde 

får enligt utskottets uppfattning inte urholkas. När det gäller barnmorskeutbildningen är Socialutskot-

tet av den uppfattningen att en samvetsklausul inte är genomförbar eftersom statsmakterna fastställt 

vad som skall ingå i barnmorskeutbildningen för att legitimation skall kunna utfärdas samt att riks-

dagen beslutat om fri abort inom vissa tidsgränser. Samvetsklausulen skulle urholka båda dessa re-

gleringar.63   

 

Aspelin som utförde utredningen om en samvetsklausul inom högskoleutbildningarna menar att den 

som har för avsikt att söka en utbildning alltid har möjligheten att i förväg ta reda på vilka moment 

utbildningen innehåller och därigenom få kännedom om det förekommer etiskt känsliga utbild-

ningsmoment. Skulle studenten, efter det att denne tagit reda på vilket innehåll utbildningen har, 

välja att söka och tacka ja till utbildningen har den också accepterat alla delar av utbildningen eller 

åtminstone förlikat sig med de delar som studenten kan tänkas ha betänksamheter inför. De personer 

som söker sig till vårdyrket måste vara beredd att utföra de arbetsuppgifter som ingår i yrkesbeskriv-

ningen. 64 Regeringen menar i sitt svar till FAFCE att vårdpersonal som p.g.a. samvetsbetänkligheter 

                                                 
61 Patientsäkerhetslag (2010:659) 4 kap. 1 § 
62 Socialutskottet i betänkande 1986/87:SoU5 och Utbildningsutskottet i betänkande 1993/94:UbU16 
63 Socialutskottets betänkande 1986/87:SoU5 
64 SOU 1994:84 Samvetsklausul inom högskoleutbildningen 
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motsätter sig vissa arbetsuppgifter inte bör söka sig till tjänster där dessa arbetsuppgifter utförs, utan 

bör söka sig någon annanstans.65 

 Den som ämnar att utbilda sig inom vårdyrket innan påbörjade studier bör ställa sig frågan: 

- Kan jag p.g.a. mitt samvete och min religion utföra samtliga arbetsuppgifter som ingår i yr-

kesbeskrivningen? 

 

Är svaret på den frågan nej, bör personen ifråga fundera över ett annat yrkesval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX, 17 April 2014, Case Docu-

ment No. 8, Federation of Catholic Family Associations in Europe (FAFCE) v. Sweden Complaint No. 99/2013 RESPONSE 
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6 Slutsats 

Varken i FNs allmänna förklaring, Europakonventionen eller i Lag (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna går det 

att läsa att samvetsfriheten ska gälla inom vården. Resolution 1763, som ger tydliga riktlinjer för hur 

vårdpersonalens samvetsfrihet ska samfungera tillsammans med kvinnors rätt till abort, ska endast 

ses som en rekommendation från Europarådet. En rekommendation som Sveriges regering bör följa i 

det fall Sverige skulle lagstifta om samvetsfrihet inom vården, för att samma regler ska gälla för alla 

medlemsländer. Eftersom resolutionen inte är juridiskt bindande är det inget krav på Sverige att in-

föra samvetsfrihet inom vården. I Sverige har vi sedan vi ratificerade Europakonventionen haft sam-

vetsfrihet. Samvetsfrihet gäller för en och var. Hela Sveriges befolkning har således rätt till samvets-

frihet, men rättigheten får underkastas för sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i 

ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för 

allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Detta är nå-

got som Sverige tagit fasta på sedan 1974, när en ny abortlag infördes i Sverige. Skälen som anförs 

till varför Sverige inte reglerar samvetsfrihet inom hälso- och sjukvården är att varje person som sö-

ker vård alltid ska vara säker på att få den vård och behandling som situationen kräver. Patienten ska 

vara garanterad att bli behandlad av vårdpersonal som är utbildad och kompetent att sköta uppgiften. 

Patienterna ska känna sig säkra på att vårdpersonalen handlar enligt vetenskap och beprövad erfaren-

het samt att de följer gällande föreskrifter, det i sin tur ställer höga krav på yrkesutbildningarna. 

Skulle studenter som ges rätt att avstå obligatoriska utbildningsmoment och ändå ha rätt till examen, 

skulle det kunna leda till att systemet med yrkeslegitimationer förlorar sin status. Det i sin tur skulle 

leda till att kompetensen för yrket skulle urholkas och patienterna skulle inte längre vara säkra på att 

vårdpersonalen innehar den kunskap som yrket kräver. För arbetsgivaren skulle en samvetsklausul 

inom hälso- och sjukvården orsaka rent administrativa problem samt inkräkta på arbetsledningsrätten 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att vårdpersonal har rätt till samvetsfrihet som privatper-

son men inte i sin yrkesroll. Patienternas rättigheter till likvärdig vård går före vårdpersonalens rätt 

till samvetsfrihet. Vårdpersonal som p.g.a. samvetsbetänkligheter motsätter sig vissa arbetsuppgifter 

bör inte söka sig till tjänster där dessa arbetsuppgifter utförs, utan söka sig någon annanstans.  
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Framtida forskning 

Inför arbetet med denna uppsats tog jag kontakt med samtliga landsting i Sverige för att höra vad de 

ansåg om en samvetsklausul inom vården samt i vilken utsträckning vårdpersonalen efterfrågade 

möjligheten att frångå arbetsuppgifter p.g.a. samvetsbetänkligheter. Jag skickade i samband med 

kontakten med en enkät med kryss alternativ som behörig ansvarig kunde fylla i. Av de 21 enkäter 

jag skickade ut fick jag tillbaka en. Endast ett landsting utöver det som svarade på enkäten hörde av 

sig för att förklara varför de inte kunde medverka i min undersökning. De ansåg att ämnet var för 

hett just nu och efter det fokus som landstinget i Kronoberg fick på sig höstens 2014 ville de inte 

uttala sig i saken. Det vore intressant att se hur det ser ut inom vården, hur stor del av vårdpersonalen 

efterfrågar en samvetsklausul och på vilka grunder efterfrågas det.   
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hämtad 2015-02-19 

 

 

http://lup.lub.lu.se.proxy.lnu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=20619&fileOId=1044626
http://lup.lub.lu.se.proxy.lnu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=20619&fileOId=1044626
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:140824/FULLTEXT01.pdf
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Källor på nätet 

http://www.barnmorskeforbundet.se/barnmorskan/  

hämtad 2015-02-23 

http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2014/Beslut-i-arende-rorande-

diskriminering-som-har-samband-med-religion-barnmorska-/ 

hämtad 2015-01-26 

http://www.fn.se/PageFiles/1158/FN-stadgan.pdf  

hämtad 2015-02-09 

http://www.fn.se/fn-info/ 

hämtad 2015-02-09 

http://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/jehovas-vittnen-varf%C3%B6r-inte-blodtransfusioner/ 

hämtad 2015-03-02 

Nationalencyklopedin moral www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/moral           

 hämtad 2015-01-19 

Nationalencyklopedin samvete www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/samvete  

hämtad 2015-01-19 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna  

hämtad 2015-02-09 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/sverige/riksdag-regering-och-myndigheter  

hämtad 2015-02-12 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna  

hämtad 2015-02-12 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/swd.pdf 

hämtad 2015-03-04 

http://www.regeringen.se/sb/d/9193 

hämtad 2015-03-06 

http://www.scb.se/Grupp/valfard/_dokument/A05ST0203_08.pdf  

hämtad 2015-03-02 

http://slf.se/etiskaregler 

hämtad 2015-02-04 

http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden 

hämtad 2015-02-20 

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/aborter 

hämtad 2015-02-23 

http://www.barnmorskeforbundet.se/barnmorskan/
http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2014/Beslut-i-arende-rorande-diskriminering-som-har-samband-med-religion-barnmorska-/
http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2014/Beslut-i-arende-rorande-diskriminering-som-har-samband-med-religion-barnmorska-/
http://www.fn.se/PageFiles/1158/FN-stadgan.pdf
http://www.fn.se/fn-info/
http://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/faq/jehovas-vittnen-varf%C3%B6r-inte-blodtransfusioner/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/moral
http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna
http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/sverige/riksdag-regering-och-myndigheter
http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/swd.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/9193
http://www.scb.se/Grupp/valfard/_dokument/A05ST0203_08.pdf
http://slf.se/etiskaregler
http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/vemfarjobbaivarden
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/aborter
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http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=5975027 

hämtad 2015-03-11 

http://wp.kristdemokraterna.se/kronoberg/kristdemokraternas-motion-om-samvetsfrihet/               

hämtad 2015-02-03 

http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Fakta-och-rad/Behandlingar/Abort/  

hämtad 2015-02-23 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=5975027
http://wp.kristdemokraterna.se/kronoberg/kristdemokraternas-motion-om-samvetsfrihet/
http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Fakta-och-rad/Behandlingar/Abort/

