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Abstract 
 

The right to freedom of conscience is protected by international conventions and declarations 

of human rights that have been ratified by Sweden. Nationally, the issue of health 

professionals’ right to freedom of conscience in the abortion care is not resolved by public 

inquiry. This has led to that Sweden has been notified to the European Committee of Social 

Rights on the grounds that the country is considered to be violating the Council of  Europe 

Resolution 1763 and that the proper question to be determined by regulations of the interests 

that are balanced, based on their legal value in relation to each other. Freedoms, rights and 

obligations conflict with each other. In Norway the health professionals are legally entitled to 

abstain from performing and assisting abortion, which the employer is obliged to consider in 

organizing its activities. In light of the countries different regulations but similar legal 

traditions, the study includes an empirical comparison of health care employees experiences 

of conscience in the context of the abortion care. How the Swedish law relates to the legal 

ruling and normative rules of conscience and whether a right to conscientious objection can 

be derived from case law, is examined in the study. The legal investigation shows that 

Sweden does not recognize and guarantee freedom of conscience in the abortion care. The 

fact that career choices are based on voluntariness speaks in the essay against a right to 

conscientious objection. This is proved by the ECHR and the European Commission's general 

view that the manifestations attributable to belief or religion can not be considered a subject to 

discrimination, if the situation includes possible obstacles to religious practice can be traced 

to volunteerism. The essays empirical comparison is displaying what the complexity of 

freedom of conscience means in abortion activities organized by different legal systems. The 

informants working in Sweden fear that a conscience clause shall limit women’s right to 

abortion and that health professionals should not have an equivalent approach to the patients. 

Furthermore they feared problems related to organization and work environment. The 

informants working in Norway have experienced problems through conflicts between health 

professionals related to reservation right.  
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Abstrakt 

 

Rätten till samvetsfrihet skyddas av internationella konventioner och deklarationer om 

mänskliga rättigheter som Sverige har ratificerat. Nationellt har frågan om vårdpersonals rätt 

till samvetsfrihet inom abortvård dock inte bemötts genom offentlig utredning. Detta har 

föranlett att Sverige anmälts till Europeiska kommittén för sociala rättigheter på grund av att 

landet betraktas bryta mot Europarådets resolution 1763 samt att rättsfrågan får bedömas 

utifrån reglering av de intressen som avvägs, utifrån bestämmelsernas rättsliga värde i 

förhållande till varandra. Friheter, rättigheter och skyldigheter står emot varandra. I Norge ges 

vårdpersonal lagenlig rätt att reservera sig från att utföra och assistera abortingrepp, vilket 

arbetsgivaren är skyldig att beakta vid organisering av verksamheten. Mot bakgrund av 

ländernas skilda reglering men liknande rättstraditioner görs en empirisk komparation av 

arbetstagares upplevelser av samvetsfrihet inom ramen för abortvård. Vidare bemöts hur 

svensk rätt förhåller sig till rättsligt styrande och normerande bestämmelser av samvetsfrihet 

och huruvida en rätt till samvetsvägran kan härledas ur rättspraxis. Av rättsutredningen 

framgår att Sverige inte erkänner och garanterar samvetsfrihet inom abortvård. Att yrkesval 

bygger på frivillighet bemöts i uppsatsen emotsäga en rätt till samvetsvägran. Detta styrkes av 

Europadomstolens och Europeiska kommissionens generella åsikt om att manifestation 

hänförlig till övertygelse eller religion inte kan anses vara föremål för diskriminering om 

situationen som inkluderar möjliga hinder för religionsutövning kan härledas till frivillighet. 

Uppsatsens empiriska komparation visar på den komplexitet som samvetsfrihet innebär inom 

abortverksamheter styrda av skilda rättsordningar. Informanterna som arbetar i Sverige 

befarar att en samvetsklausul ska inskränka kvinnors rätt till abort och att vårdpersonalen inte 

ska ha ett likvärdigt förhållningssätt till patienterna. Vidare befaras problematik hänförlig till 

organisering och arbetsmiljö. Informanterna som arbetar i Norge har upplevt problematik 

genom konflikter mellan vårdpersonal hänförlig till reservationsrätten.  
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Innehållsförteckning 

1. Introducerande del ________________________________________ 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 1 
1.3 Begreppsdefinition ........................................................................................................... 2 
1.4 Avgränsningar .................................................................................................................. 3 
1.5 Disposition ....................................................................................................................... 3 

2. Tidigare forskning _________________________________________ 4 

3. Metod och material ________________________________________ 6 

3.1 Rättsdogmatisk metod ...................................................................................................... 6 
3.2 Rättssociologiskt perspektiv ............................................................................................. 7 

3.3 Forskningsetiska förhållningsregler ................................................................................. 8 
3.4 Kvalitativ ansats ............................................................................................................... 8 
3.5 Käll- och metodkritik ....................................................................................................... 9 

3.5.1 Källornas och metodens tillförlitlighet och relevans för uppsatsen ......................... 9 

3.5.2 Validitet och reliabilitet .......................................................................................... 10 

3.5.3 Generaliserbarhet ................................................................................................... 10 

4. Rättsutredning och normerande dokument ___________________ 11 

4.1 Rätten till samvetsfrihet ................................................................................................. 11 
4.2 Rättspraxis ...................................................................................................................... 12 

4.2.1 Övervakning och rättsprinciper vid bedömning ...................................................... 12 

4.2.2 Rättspraxis från Europeiska kommissionen och Europadomstolen ........................ 13 

4.3 Resolutioner av Europarådets parlamentariska församling ............................................ 15 

4.4 Andra internationella normerande dokument ................................................................. 16 
4.5 Relevanta källor i svensk rätt ......................................................................................... 17 

4.5.1 Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet ................................................................. 18 

4.5.2 Lag (1982:80) om anställningsskydd ...................................................................... 18 

4.5.3 Diskrimineringslag (2008:567) ............................................................................... 19 

4.5.4 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) ....................................................................... 21 

4.5.5 Patientsäkerhetslag (2010:659) .............................................................................. 21 

4.5.6 Patientlag (2014:821) ............................................................................................. 21 

4.5.7 Abortlag (1974:595) ................................................................................................ 22 

4.5.8 SOU 1994:84 Samvetsklausul inom högskoleutbildningen ..................................... 22 

4.5.9 Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade barnmorskor .................. 23 

5. Utblick norsk rätt ________________________________________ 24 

6. Analyserande del _________________________________________ 26 

6.1 Nationell rätt ur ett internationellt perspektiv ................................................................ 26 
6.1.1 Förhållningssätt till internationell rätt samt normerande dokument ...................... 26 

6.1.2 En avvägning utifrån rättkällornas status i förhållande till varandra .................... 26 



  

 

 

6.2 Mänskliga rättigheter och rättspraxis om samvetsfrihet ................................................ 28 

6.2.1 Analog tolkning av rättspraxis ................................................................................ 28 

6.2.2 Inskränkning av samvetsfriheten ............................................................................. 29 

7. Resultat och analys av den kvalitativa studien _________________ 31 

8. Slutsats och vidare forskning _______________________________ 35 

Referenser ________________________________________________ 38 

Bilagor ___________________________________________________ 44 

Bilaga A Intervjuguide ......................................................................................................... 44 
Bilaga B Medgivande till semistrukturerad intervju ............................................................ 47 
Bilaga C Presentation av studiens informanter .................................................................... 48 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Förkortningslista 

 
AD   Arbetsdomstolen 

 

DO  Diskrimineringsombudsmannen 

 

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna 

 

EU Europeiska Unionen 

 

Europadomstolen  Europeiska domstolen för de mänskliga 

rättigheterna 

 

Europeiska kommissionen  Europeiska kommissionen för de mänskliga 

rättigheterna 

 

EU-stadgan Europeiska Unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna 

 

FN  Förenta Nationerna 

 

FN-deklarationen Förenta Nationernas deklaration om de 

mänskliga rättigheterna 

 

Mot. Motion 

 

Prop.    Regeringens proposition 

 

SOU    Statens offentliga utredningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

1 

 

1. Introducerande del 

I följande kapitel presenteras bakgrunden till undersökningsområdet, rätten till samvetsfrihet för 

vårdpersonal inom abortverksamhet, följt av en presentation av studiens syfte och 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med en begreppsdefinition samt uppsatsens avgränsning och 

disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Den nationella debatten om vårdpersonals rätt att av samvetsbetänkligheter inte utföra och 

assistera abortingrepp tilltog och blev aktuell år 2010 i anknytning till att Europarådets 

parlamentariska församling gav ut Resolution 1763 (2010) The right to conscientious objection in 

lawful medical care. Denna resolution syftar till att tillgodose såväl skydd för vårdpersonals rätt 

till samvetsfrihet som patienters rätt till adekvat vård.
1
 Internationella konventioner och 

deklarationer som Sverige har ratificerat har dock utgjort skydd för samvetsfriheten tidigare än så.
2
 

Att Sverige inte bemött frågan genom offentlig utredning och stiftat tydlig lag eller antagit 

riktlinjer för denna intresseavvägning har föranlett att Europeiska kommittén för sociala rättigheter 

har fattat beslut om att pröva ärendet.
3
 Vidare utmärker sig Sverige som det enda europeiska land 

som inte skyddar rätten till samvetsfrihet vid abortverksamhet.
4
 Ett ställningstagande som öppnar 

upp för en empirisk komparation av två rättsordningar som trots liknande rättstraditioner har valt 

att bemöta rättsfrågan på skilda sätt.
5
 I uppsatsen görs en komparation av upplevelsen av 

samvetsfrihet i svensk och norsk abortverksamhet. Vidare görs en rättslig utredning av hur svensk 

reglering förhåller sig till ratificerade internationella bestämmelser samt normerande dokument 

avseende samvetsfrihet inom abortverksamhet, och huruvida denna rätt inbegriper en rätt till 

samvetsvägran.  

 

1.2  Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att redogöra för hur nationell reglering av samvetsfrihet inom abortvård 

förhåller sig till de internationella bestämmelser som Sverige har ratificerat samt andra 

normerande dokument. Uppsatsen avser även söka svar på huruvida samvetsfrihet innefattar en rätt 

till samvetsvägran inom svensk abortvård. Vidare syftar uppsatsen till att belysa hur svensk och 

                                                 
1
 Resolution 1763 (2010). The right to conscientious objection in lawful medical care. 

2
 Artikel 9 EKMR. Artikel 10 EU-stadgan. Artikel 18 FN-deklarationen. 

3
 Federation of Catholic Family Associations in Europe  v. Sweden  

Complaint No. 99/2013. 
4
 Carlsson, Jörg. (2012). Conscientious Objection versus Patients’ Rights: Arguments for 

Practical Compromise. Analysis and Critique of the Swedish Debate. s. 32-33. 
5
 Bogdan, Michael (2003). Komparativ rättskunskap. Andra upplagan. Sverige: Norstedts Juridik. s. 37 och 82. 
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norsk vårdpersonal och HR-personal
6
  upplever samvetsfrihet ur ett personalperspektiv. De 

aktuella länderna har valts ut för en empirisk komparation mot bakgrund av dess skilda reglering 

av samvetsfrihet för vårdpersonal inom abortvård men liknande rättstraditioner.
7
 Utifrån detta 

syfte ställs följande frågeställningar; 

 

 Hur och mot vilken bakgrund regleras samvetsfrihet i den svenska abortvården och hur 

förhåller sig denna reglering till internationella rättsligt styrande bestämmelser och andra 

normerande dokument? 

 Hur förhåller sig samvetsfrihet som en mänsklig rättighet till en rätt till samvetsvägran 

inom svensk abortvård enligt rättspraxis? 

 Hur upplever vårdpersonal och HR-personal i Sverige respektive Norge samvetsfrihet inom 

abortverksamhet, och vilka effekter upplever de att samvetsfrihet kan få ur ett 

personalperspektiv? 

1.3 Begreppsdefinition 
 

De internationella konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter som stadgar rätten till 

samvetsfrihet inbegriper ingen definition av begreppet.
8
 Genom rättspraxis från Europadomstolen 

kan begreppet tolkas som en rätt för enskilda att inneha en moralisk samvetsövertygelse; att fritt 

tro, tänka och tycka.
9
 Artikel 9 EKMR skyddar utöver samvetsfrihet även rätten till tanke- och 

religionsfrihet och har resumerats enligt följande av Europadomstolen.
10

 

 

”Freedom of thought, conscience and religion is one of the foundations of a democratic society 

within the meaning of the Convention. It is, in its religious dimension, one of the most vital 

elements that go to make up the identity of believers and their conception on life, but it is also a 

precious asset for atheists, agnostics, sceptics and the unconcerned.”
11

 

 

Som uttalandet antyder går de friheter som gemensamt skyddas av artikeln in i varandra, vilket gör 

det svårt att skilja dem åt. För rättutredningen innebär det att religionsfrihet ges visst utrymme, 

eftersom tillämpligheten av den är betydelsefull även för samvetsfrihet. I uppsatsen tillämpas 

                                                 
6
 HR är en förkortning av Human Resources vilket betyder mänskliga resurser.  

Nationalencyklopedin (2015).  HR. Med HR-personal syftar jag på arbetstagare som arbetar med en organisations 

personella frågor.  
7
 Bogdan, Michael (2003). s. 37 och 82. 

8
 Artikel 9 EKMR. Artikel 10 EU-stadgan. Artikel 18 FN-deklarationen. 

9
 Europadomstolens mål 48420/10, 59842/10, 51671/10 och 

36516/10, ECHR 2013, Eweida m.fl. mot Storbritannien. 
10

 Artikel 9 EKMR. 
11

 Europadomstolens mål 24645/94, ECHR 1999, Buscarini m.fl. mot San Marino.  
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begreppet samvetsfrihet på arbetstagares rätt att av samvetsbetänkligheter inte utföra eller assistera 

abortingrepp. Med samvetsvägran, conscientious objection, avses en arbetstagares motsättning att 

utföra dessa arbetsuppgifter av samvetsbetänkligheter.
12

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Uppsatsen avser inte genomgång av de nationella rättsnormer som gäller för aborträttigheter, 

frågan behandlas på ett mer övergripligt plan utifrån mänskliga rättigheter. Utgångspunkten för 

studien är reglering av samvetsfrihet och samvetsvägran och hur vårdpersonal som arbetar med 

eller har motsatt sig abortverksamhet upplever samvetsfrihet mot bakgrund av nationell reglering. 

Således ges endast en översiktlig redogörelse av de nationella bestämmelser som är av relevans vid 

bedömning av vårdpersonals rätt till samvetsfrihet och samvetsvägran inom abortverksamhet. 

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis presenteras tidigare forskning som nationellt har publicerats inom ramen för 

uppsatsens ämnesområde. Vidare följer ett metodkapitel med beaktande av uppsatsens 

samhällsvetenskapliga prägel. Därefter presenteras gällande internationell och nationell reglering 

och tillämpning av rätten, samt normerande dokument avseende samvetsfrihet inom vården. 

Vidare ges en översiktlig utblick i den norska regleringen av samvetsfrihet inom abortvård, vilken 

är av relevans för uppsatsens komparativa ansats. Uppsatsens rättsdogmatiska frågeställningar 

analyseras följt av en presentation och analys av den empiriska undersökningens resultat. 

Avslutningsvis presenteras slutsats och idéer för vidare forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Europadomstolens mål 23459/03, ECHR 2011, Bayatyan mot Armenien. 
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2. Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning som bedrivits nationellt inom ramen för 

uppsatsens ämnesområde. Forskning om vårdpersonals upplevelser av samvetsfrihet inom 

abortverksamhet mot bakgrund av nationellt skilda rättsystem ter sig som ett outforskat område. 

Vidare har inte nationell forskning om de formella rättigheterna till samvetsfrihet bedrivits. 

 

Granström genomförde år 2002 en studie om värnpliktsvägran vars resultat pekar på att statens 

intresse måste ges företräde framför individens rätt till samvetsfrihet. I denna kontext har statens 

intresse definierats som behovet av ett starkt försvar. Skyldigheten att deltaga i nationellt försvar 

har rättshistorisk sett definierats som en av medborgarnas grundläggande skyldigheter.
13

 Parallellt 

har samvetsfrihet skyddats i 16 § av 1809 års Regeringsform, en rättighet som enligt studien visat 

sig avse möjligheten att fritt utöva sin religion.
14

 Forskningen visar att de rättsliga uppfattningar 

som historiskt har styrt spörsmålet om att genom reglering bevilja undantag för samvetsömma i 

hög grad har vilat på en konservativ syn om att individen skall underordnas statens intresse.
15 

 

År 2012 genomförde Carlsson en studie om debatten kring samvetsfrihet i Sverige inom ramen för 

medicinsk etik. Resultatet visar att Sverige är det enda europeiska land som inte ger arbetstagare 

inom abortverksamhet rätt till samvetsvägran. I övriga Europa förekommer reglering utöver lag 

även genom riktlinjer för yrkesmässiga och medicinska organisationer som nationellt är juridiskt 

bindande för berörda yrkesgrupper.
 16

 Vidare görs gällande att dessa regleringar saknar anslutna 

väldefinierade föreskrifter för tillämpning, vilket föranleder problem avseende patientsäkerhet.
17

 

 

Lindström undersökte år 2007 förekomsten av samvetsbetänkligheter bland gynekologer och 

barnmorskor som arbetar inom svensk abortvård. Det kvantitativa forskningresultatet visar att var 

fjärde informant har känt samvetsbetänkligheter vid kirurgisk och medicinsk abortvård och 

varannan vid abortvård efter den 18:e graviditetsveckan.18 Vidare visar forskningen att 64 % av de 

manliga och 46 % av de kvinnliga informanterna tycker att deras yrkesgrupp skall inneha rätt att 

vägra deltagande vid abortverksamhet av personliga skäl.
19

 Lindströms forskning visar även att 

                                                 
13

 Granström, Görel. (2002). Värnpliktsvägran. Uppsala: Juridiska Fakulteten. s. 215. 
14

 Granström, Görel. (2002). s. 213. 
15

 Ibid. s. 220. 
16

 Carlsson, Jörg. (2012). s. 32-33. 
17

 Zampas & Andión-Ibañez, (2012), refererad i Carlsson (2012). s.33. 
18

 Lindström, Meta. (2007). Gynekologer och barnmorskor inom svensk abortvård 

– åsikter, erfarenheter och upplevelser. s. 5.  
19

 Ibid. s. 53.  
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”deltagande vid en sen abort alltid anses vara en komplex situation” och att samvetsbetänkligheter 

vid abortvård uppkommer efter att informanterna lärt sig aborttekniker.
20

 

 

Som anfört har den forskning som nationellt bedrivits inom rättsvetenskap belyst vapenvägran, 

samvetsvägran inom militärtjänstgöring. Det finns dock utrymme att dra vissa slutsatser till 

samvetsvägran inom abortverksamhet utifrån den forskning som tidigare bedrivits inom andra 

vetenskaper eller kontexter. Dessa forskningsresultat får relevans för uppsatsens empiriska 

komparation som analyseras mot bakgrund av reglering och tidigare forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Lindström, Meta. (2007). s. 59. 
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3. Metod och material 
 

I följande kapitel motiveras val av metod samt hur studien har genomförts. 

Vidare beskrivs det förhållningssätt som har beretts till forskningsetiska aspekter. Slutligen 

presenteras studiens urval av informanter samt käll- och metodkritik.  

 

3.1 Rättsdogmatisk metod 
 

För att ge svar på de två första frågeställningar som presenterats tillämpas rättsdogmatisk metod 

för att fastställa gällande rätt. Metoden avser studier av lagtext, rättspraxis, förarbeten samt doktrin 

för att beskriva det rådande rättsläget för samvetsfrihet inom abortvård.
21

 Vidare används även 

internationella deklarationer och etiska riktlinjer som har rättslig bäring men som inte kan anses 

vara rättsliga källor. I uppsatsen tillämpas rättsdogmatikens båda perspektiv, de lege lata och de 

lege ferenda. Det förstnämnda perspektivet avser fastställande av rätt och det andra perspektivet 

hur rätten bör vara.
22

 För uppsatsen innebär det att de lege lata tillämpas för de rättsdogmatiska 

frågeställningarna för att belysa rätten till samvetsfrihet och samvetsvägran. De lege ferenda blir 

aktuellt utifrån den empiriska studiens resultat om hur frågan bör regleras. 

 

För att utreda huruvida samvetsfrihet som en mänsklig rättighet innebär en rättighet till 

samvetsvägran, tillämpas tolkning och bedömning avseende samvetsvägran från Europeiska 

kommissionen och Europadomstolen. I skrivande stund saknas rättspraxis avseende samvetsvägran 

inom hälso- och sjukvård, både från Europadomstolen och nationella domstolsorgan, vilket 

innebär att domar avseende vapenvägran och religionsfrihet tillämpas i uppsatsens utredning. 

Dessa domar tolkas analogiskt för att i analysen bemöta huruvida bedömning av samvetsvägran i 

andra kontexter ger riktlinjer för prövning av vårdpersonals samvetsvägran inom svensk abortvård. 

För nämnda mål genomförs en rättsfallstolkning vilket innebär ett fastställande av fallens innehåll 

och generalisering av rättsfakta och rättsföljd för att slutligen sätta rättssatsen i de aktuella 

situationerna.
23

  Vidare presenteras ett mål från DO avseende samvetsfrihet inom svensk 

abortvård. Målet har således inte samma prejudicerande värde som en dom från Arbetsdomstolen 

eller andra nationella insatser men har valts för uppsatsen då DO:s beslut visar tillämpligheten av 

internationell och nationell reglering. Vidare är det inte orimligt att antaga att domstolar skulle 

göra en liknande tolkning av fallet eftersom det inte finns många andra tolkningsramar. 

 

                                                 
21

 Lehrberg, Bert (2010). s. 26.   
22

 Ibid. s.167. 
23

 Ibid. s. 144.   
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Uppsatsen omfattar en tjänande komparativ rättstudie med Sverige som centralt undersökningsland 

och med exemplifierande delar från den norska lagstiftningen. Det innebär att studiens 

huvudsakliga fokus läggs på svenska förhållanden. Komparationen avser de två rättsordningarnas 

reglering av samvetsfrihet inom abortverksamhet och är således en mikrobilateral komparation.
24

 

En rättslig komparation fordrar utöver kunskap om det aktuella landets rätt även förståelse för 

landets ekonomiska och politiska system, ideologi, religion, historia, geografi och demografiska 

faktorer.
25

 Denna komplexitet till trots konstaterar Bogdan, författare av Komparativ rättskunskap, 

att samtliga befintliga rättsordningar är jämförbara eftersom de förmås lösa samma eller mycket 

likartade problemställningar i samhällslivet.
26

 De båda rättsordningar som komparationen avser 

tillhör samma rättstradition och rättsfamilj, den nordiska, och innehar således många likheter.
27

 

Därtill utgår den norska rättsläran ifrån en teori vars väsentliga rättskällor i det närmaste är 

förenlig med den svenska rättens.
28 Sverige och Norge uppbär även flera samhälleliga likheter, 

länderna har samma samhällsstruktur och statsskick. Vidare har länderna i tidsperioder haft 

gemensam regent samt varit förenade i union. Trots dessa likheter har länderna skilda diskussioner 

avseende rätten till samvetsfrihet. Denna skillnad öppnar upp för en komparation med Norge. En 

övergripande presentation av relevant reglering av samvetsfrihet inom norsk abortverksamhet 

följer av uppsatsens femte kapitel. Rättspraxis avseende reservationsrätt inom norsk 

abortverksamhet och kvinnors rätt till abort har inte påträffats. Kanske är det ett resultat av den 

årliga statistik som norska verksamheter som utför aborter är skyldiga att ta fram i syfte att 

tillgodose intresseavvägningen.  

 

3.2 Rättssociologiskt perspektiv 
 

Uppsatsens tredje frågeställning tar sin utgångspunkt ur ett rättsociologiskt perspektiv. Hydén 

utreder i Rättssociologi som rättsvetenskap att rättssociologin kompletterar rättsdogmatiken inom 

juridiken då den framför andra frågor till rättsordningen. Vid liknelse med rättsdogmatiken som 

intresserar sig för rättslig tillämpning inriktar sig rättssociologin på rättens orsaker eller ursprung 

samt dess konsekvenser eller resultat.
29

 För uppsatsen innebär det att vårdpersonals upplevelser av 

samvetsfrihet belyses utifrån konsekvenser eller resultat av nationell reglering av rättsfrågan.  

 

                                                 
24

 Bogdan, Michael (2003). s. 56. 
25

 Ibid. s. 64-72. 
26

 Ibid. s. 63. 
27

 Ibid. s. 37 och 82. 
28

 Boe, Erik (2010). Grunnleggende juridisk metode - en introduksjon til rett og rettstenkning. Andra upplagan. Oslo: 

Universitetsforlaget. s. 109-11. och s. 166. 
29

 Hydén, Håkan (2002). Rättssociologi som rättsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. s. 16. 
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3.3 Forskningsetiska förhållningsregler 
 

Under studiens gång har beaktande beretts åt Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. 

Informationskriteriet har uppfyllts genom att informanterna har delgivits syftet med forskningen.  

Informanterna har i enlighet med samtyckeskravet godkänt sitt deltagande i studien.
30

 

Medverkandet har grundats på frivillighet och kännedom om att informanterna är berättigade att 

avsluta intervjun när de vill. Vidare har informanterna fått förtrogenhet om studiens 

konfidentialitets- och nyttjandekrav, att obehöriga inte ges tillgång till personuppgifter och att 

insamlad empiri endast används i forskningsändamål.
31

 

 

Min egen åsikt inom uppsatsens ämnesområde är att patienters rätt till adekvat och lagstadgad vård 

väger tyngre än vårdpersonals rätt till samvetsfrihet. Vidare är jag för abort och ser att ett 

införande av skydd för samvetsfrihet i den svenska vården kan inskränka denna rättighet. Eftersom 

min förförståelse kan påverka den empiri som samlats in till uppsatsen har jag förhållit mig 

kontinuerligt reflekterande till mitt ställningstagande för att uppnå saklighet i min uppsats.  

 

3.4 Kvalitativ ansats 
 

Uppsatsens tredje frågeställning besvaras genom en kvalitativ ansats eftersom undersökningen 

syftar till att fördjupa sig i vad enskilda arbetstagare har för åsikter, tankar och upplevelser kring 

temat samvetsfrihet. Den kvalitativa metoden möjliggör en mer djupgående analys av ämnet än 

vad en kvantitativ metod gör samt tillåter följdfrågor, vilka kan resultera i än mer uttömmande svar 

från informanterna.
32

 

 

Insamling av empiri har skett genom semistrukturerade intervjuer.
33

 De frågor som har ställts till 

studiens informanter har varit av öppen karaktär och har sammanställts i en intervjuguide.
34

 

Intervjuerna har genomförts genom verkliga möten med informanter verksamma i Sverige 

respektive genom video- och röstsamtal via Skype
35

 för informanter verksamma i Norge. 

Intervjuerna har ägt rum i lugna miljöer och med väl avsatt tid. Inför intervjuerna har det varit av 

vikt att inge förtroende och trygghet. För att ges tillgång till informanternas fullständiga svar har 

                                                 
30

 Se bilaga B för den skriftliga information som informanterna har delgivits innan de godkänt sitt deltagande i studien. 
31

 Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 
32

 Bryman, Alan (2011). s. 371 och 423.  
33

 Semistrukturerad intervju är enligt Bryman ett begrepp som inbegriper många olika former av intervjuer. Frågornas 

ordningsföljd kan variera och formen tillåter följdfrågor för att få djupare svar på sådant som är av vikt. Bryman, Alan 

(2011). s. 206. 
34

 Se bilaga A för studiens intervjuguide. 
35

 Skype är ett verktyg för video- och röstsamtal. Skype (2015). What is Skype?  
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samtliga intervjuer spelats in, något som Bryman framhåller är av värde vid kvalitativa intervjuer 

eftersom det möjliggör en noggrann analys av informanternas svar.
36

 Samtliga intervjuer har 

transkriberats och tolkats utifrån likheter och skillnader. För att göra uppsatsens empiriska delar 

mer levande har citat valts ut från intervjuerna.  

 

Vid urval av informanter till uppsatsens empiriska del har ett målinriktat urval tillämpats.
37

 Det 

innebär att det utifrån studiens syfte har varit relevant att intervjua informanter som arbetar med 

eller har motsatt sig abortverksamhet samt informanter som arbetar med HR-frågor mot denna 

verksamhet, i Sverige respektive Norge.
38

 Informanternas befattning har varit av mindre relevans 

vid urvalsprocessen, istället har erfarenhet och kunskap av de för studien aktuella områdena getts 

större tyngd, samt att få ett representativt urval från svensk och norsk abortverksamhet. Samtliga 

av studiens informanter är kvinnor. Vidare är informanternas arbetsplatser överrepresenterade av 

kvinnor och patienterna är uteslutande kvinnor, något som gör studien relevant ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 

 

3.5 Käll- och metodkritik 
 
3.5.1 Källornas och metodens tillförlitlighet och relevans för uppsatsen 

 

Rättsliga källor och studiens empiriska material utgör uppsatsens huvudsakliga källor. Vidare har 

litterära källor och etiska riktlinjer samt andra normerande dokument som utfärdats av nationella 

och internationella organisationer använts för att besvara tidigare nämnda frågeställningar. Dessa 

utgör inte rättsliga källor och jag har således tillämpat dem med försiktighet. Urvalskriterier för 

valda litterära källor har varit författarnas ställning samt källornas aktualitet. De riktlinjer och 

normerande dokument som tillämpas i uppsatsen har utgivits av etablerade organisationer och 

förhållningssättet i uppsatsen är således att dessa är tillförlitliga.  

 

Uppsatsens valda metod har möjliggjort besvarandet av de frågor som presenterats. Inför 

uppsatsens empiriska del övervägdes fokusgrupper som metod, eftersom det kan skapa en 

gruppdynamik med intressanta diskussioner informanterna emellan. Med anledning av ämnets 

kontroversiella beskaffenhet valdes dock denna metod bort. Under studien har inga 

insamlingshinder av de nationellt tillämpade metoderna påträffats, inte heller upplevs det norska 

språket ha utgjort ett hinder.  

                                                 
36

 Bryman, Alan (2011). s. 428. 
37

 Ibid. s. 434. 
38

 Se bilaga C för presentation av studiens informanter. 
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3.5.2 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet och reliabilitet kan definieras som två sorters mått på den kvalitet, bestämdhet och mer 

generella forskningspotential som kan åstadkommas genom vissa metodologiska och 

ämnesmässiga konventioner och grundbegrepp.
39

 Reliabilitet och validitet är grundläggande 

kriterier vid granskning av undersökningar och anger i vilken mån en undersökning kan repeteras 

samt dess tillförlitlighet. Bryman framhåller att dessa kriterier främst är lämpliga vid studier av 

kvantitativ karaktär, med anledning av att mätresultatet är dess väsentliga syfte.
40

 Den empiriska 

undersökning som presenteras i uppsatsen visar således exemplifierade upplevelser av 

samvetsfrihet och dess effekter ur ett vårdpersonalperspektiv och kommer således inte användas 

för att dra generella slutsatser om nämnda upplevelser och effekter i de nationellt skilda 

rättssystemen. För att öka reliabiliteten har uppsatsens empiriska resultat kompletterats med 

tidigare forskning.  

 

3.5.3 Generaliserbarhet 

 

Enligt Bryman är den kvalitativa metodens generaliserbarhet mycket omdiskuterad. Forskare inom 

kvantitativ metod gör gällande att generaliserbarhet inte är möjlig att uppnå för kvalitativa studier, 

mot bakgrund av att resultaten generellt inte understöds med tillräcklig data. Informanter i en 

kvalitativ studie är inte representativa för en grupp individer, därav bör resultatet av den kvalitativt 

insamlade empirin generaliseras till teorier.
41

 Vidare framhåller Denscombe att forskare bör ha 

skilda sätt att förhålla sig till generaliserbarhet vid kvantitativ och kvalitativ metod. Inom 

kvalitativ forskning anser författaren att generaliserbarhet kan uppnås om resultaten kan överföras 

till liknande studier.
42

 I denna studie förhåller jag mig till såväl Denscombe som Brymans teori 

avseende att informanter i en kvalitativ undersökning inte kan emotses representera en grupp 

individer, således genomförs endast en jämförelse informanterna emellan, samt genom att styrka 

studiens resultat med tidigare forskning och nationell rätt.
43

  

 

 

 

 

                                                 
39

 Mason, (1996), refererad i Bryman (2011). s.352. 
40

 Bryman, Alan (2011). s. 352. 
41

 Ibid. s. 369. 
42

 Denscombe, Martyn (2008). Forskningens grundregler. Malmö: Studentlitteratur. s. 182-190. 
43

 Bryman, Alan (2011). s. 369. 
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4. Rättsutredning och normerande dokument 
 

I följande kapitel fastställs lagstiftning och normer utifrån studiens rättsdogmatiska 

frågeställningar. Kapitlet inleds på internationell nivå för att övergå till en översiktlig redogörelse 

av nationella bestämmelser som är av relevans för samvetsfrihet inom ramen för abortverksamhet. 

 

4.1 Rätten till samvetsfrihet 

Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs och tillkännagavs år 1948 

av organets generalförsamling.
44

 Artikel 18 FN-deklarationen skyddar rätten till samvetsfrihet men 

är inte juridiskt bindande för medlemsstaterna. Deklarationen har emellertid legat till förlaga för 

EKMR och har haft stor betydelse i flera andra internationella överenskommelser som däremot är 

juridiskt bindande. 

 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna trädde i kraft år 1953 och har fastställts och utvecklats inom ramen för Europarådets 

verksamhet. Konventionen är juridiskt bindande för de 47 medlemsstater som har ratificerat 

stadgan, vilket innebär att staterna kan ställas till ansvar i Europadomstolen om de bryter mot dess 

innehåll. Artikel 9.1 EKMR skyddar alla människors rätt till samvets-, tanke- och religionsfrihet. 

Rätten innefattar suveräniteten att byta övertygelse och att ensam eller i samhörighet utöva dessa 

friheter avsides eller offentligt.
45

 Artikel 9.2 EKMR garanterar att uttryck för samvetsfrihet, 

manifestation, endast får underkastas sådan inskränkning som är föreskriven i lag och som i ett 

demokratiskt samhälle är nödvändig med beaktande av den allmänna säkerheten, skydd för allmän 

ordning, hälsa eller moral eller till beskydd för andra människors fri- och rättigheter.
46

 

 

EKMR och skyddet för samvetsfrihet har fått ställning som svensk rätt genom Lag (1994:1219) om 

den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. Vidare stadgar 2 kap 19 § Regeringsformen att lag eller annan föreskrift 

inte får strida mot de åtaganden som vidtas nationellt genom EKMR, vilket ger dess artiklar högre 

status än övrig svensk rätt.
47

 Lagen som gav EKMR ställning som nationell rätt föranleddes av Fri- 

och rättighetskommitténs utredning vilken gav betänkandet SOU 1993:40 Fri- och 

rättighetsfrågor.
48

 I betänkandet bemötte kommittén frågan om samvetsvägran genom att mot 

                                                 
44

 FN-deklarationen.  
45

 Artikel 9.1 EKMR. 
46

 Artikel 9.2 EKMR. 
47

 Regeringsformen, 2 kap 19 §.  
48

 Bet. 2011/12: KU14. Fri - och rättigheter.  
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bakgrund av Europeiska kommissionens fastställanden konstatera att artikel 9 EKMR inte 

garanterar rätt att uppbära frihet att avstå från att göra militärtjänst.  Vidare framställde kommittén 

att artikel 9 EKMR vanligen inte ger grund att befrias från medborgerliga skyldigheter även i fråga 

om annan kontext, emellertid bemöttes inte samvetsfrihet i förhållande till yrkesutövning i 

betänkandet.
49

  

 

Vidare stadgas rätten till samvetsfrihet i artikel 10 Europeiska Unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna. Sedan Lissabonfördraget, EU:s nuvarande fördragsverk, 

ikraftträdande år 2009 är EU-stadgan juridiskt bindande och innehar enligt 6.1 EU-fördraget 

likvärdig rättslig status som EU:s grundläggande fördrag.
50

 För medlemsstaterna är fördragen 

direkt tillämpliga, vilket innebär att bestämmelserna inte behöver inkorporeras för att få ställning 

som nationell rätt. Således inbegriper EU-stadgans skydd för samvetsfrihet medlemsstaternas 

tillämpning av EU-rätten.
51

  

 

4.2 Rättspraxis  
 

Nedan följer rättspraxis samt rättsprinciper som är vägledande vid bedömning av tillämpligheten 

av artikel 9 EKMR avseende samvetsfrihet. Som nämnts i begreppsdefinitionen är det svårt att 

skilja samvets- och religionsfrihet åt, vilket innebär att även religionsfrihet ges visst utrymme i den 

presentation som följer. Vid fråga om religionsfrihet förefaller krav på sambands- och 

anknytningsrekvisit vid manifestation, något som kan tolkas analogt och vara av betydelse även 

vid prövning av samvetsfrihet. Vidare är även den religiösa dimensionen forum externum, vilken 

kan begränsa manifestationen, aktuell vid samvetsfrihet. 

 
4.2.1 Övervakning och rättsprinciper vid bedömning 

 

Tillämpligheten av EKMR bedöms av Europadomstolen, som är det övervakande organet av 

staternas efterlevnad av skyddet för de mänskliga rättigheterna. Domstolen fattar beslut vid 

misstanke om kränkning av EKMR:s artiklar föreligger, vilka konventionsstaterna är förpliktigade 

att rätta sig efter.
 52

 Genom beaktande av proportionalitetsprincipen görs bedömning av huruvida 

                                                 
49

 SOU 1993:40. Fri- och rättighetsfrågor. 
50

 Nyström, Birgitta (2011). EU och arbetsrätten. Fjärde upplagan. Sverige: Norstedts Juridik. s. 25. Bernitz, Ulf & 

Kjellgren, Anders (2014).  Introduktion till EU. Fjärde upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik. s. 137. EU-stadgan, 

artikel 10. Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders (2014). Europarättens grunder. Femte upplagan. Polen: Norstedts Juridik. 

s. 31. 
51

 Nyström, Birgitta (2011). s. 25. Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders (2012). s. 137. 
52

 Greenhill, Malin & Ulfsparre, Christina (2007). Mänskliga rättigheter för alla och envar. Stockholm: Norstedts 

Juridik. s. 27. 
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begränsningen är proportionerlig i relation till skyddet av samvetsfrihet.
53

 Denna 

rättsäkerhetsprincip har en vid räckvidd och är av stor betydelse inom unionsrätten när 

domstolarna ställs inför svåra avvägningar. Vid prövning utifrån proportionalitetsprincipen görs en 

bedömning av åtgärdens ändamålsenlighet och nödvändighet samt om åtgärden och dess 

konsekvenser står i skälig proportion till de negativa effekter som åtgärden kan förorsaka dem som 

berörs av denna.
54

 

 

Forum internum och forum externum är två dimensioner av religionsfrihet som har utvecklats ur 

internationell rättspraxis.
55

 Forum internum uppbär ett fullständigt skydd och avser den inre 

religionsfriheten, enskildas religiösa uppfattning. Forum externum avser den yttre 

religionsfriheten, enskildas religiösa manifestation eller sedvänja. Denna dimension är dock ingen 

absolut rättighet, den kan således begränsas och inskränkas.
56

  

 

Rätten att få manifestera sin religion förutsätter enligt rättpraxis ett infriande av ett sambands- eller 

anknytningsrekvisit mellan religionen och manifestationen. Detta rekvisit har antagits av 

Europadomstolen och har fått Arrowsmithprincipen till resultat.
57

 I målet vars dom gav upphov till 

rättsprincipen fastslog domstolen att artikel 9 EKMR inte är tillämplig för ”varje handling som 

motiveras eller påverkas av religion eller övertygelse”.
58

 Denna princip har en vägledande funktion 

vid avgörandet av vilka manifestationer som bedöms falla inom ramen för forum externum. Vidare 

kom denna princip att utvecklas i en dom som fastställde att manifestationen ska vara ”intimately 

linked”, direkt förenad, med religionen.
59

  

 
4.2.2 Rättspraxis från Europeiska kommissionen och Europadomstolen  

 

Europeiska kommissionen för mänskliga rättigheter utgjorde fram till år 1998 en del av 

rättssystemet för tillsyn av medlemsstaternas iakttagande av EKMR.
60

 Innan organet avskaffades, 

vid Europadomstolens beständighet, prövade kommissionen frågan om samvetsvägran i några fall 

avseende militärtjänstgöring. I samtliga fall konstaterade kommissionen att EKMR inte säkerställer 

rätt till vapenvägran. Kommissionens grunder för denna bedömning var för det första att artikel 9 

                                                 
53

 Danelius, Hans (2012).  Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – en kommentar 

till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Fjärde upplagan. Stockholm: 

Norstedts Juridik AB. s. 424. 
54

 Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders (2014). s. 157-159. 
55

 Fahlbeck, Reinhold (2011).  Bed och arbeta: om religionsfrihet i arbetsliv och skola. Malmö: Liber. s. 138. 
56

 Ibid. s.139. 
57

 Ibid. s.139-140. 
58

 Europeiska kommissionen för mänskliga rättigheters mål 7050/75, Arrowsmith mot Storbritannien. 
59

 Europeiska kommissionen för mänskliga rättigheters mål 10358/83, C mot Storbritannien. 
60

 Regeringen (2015). Mänskliga rättigheter. Förfarandet enligt Europakonventionen. 
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EKMR inte uttryckligen inkluderar en rätt till samvetsvägran och för det andra att 

militärtjänstgöring är undantaget EKMR:s allmänna förbud mot tvångsarbete. 
61

 

 

Europadomstolen fastslog sin första bedömning av giltigheten av artikel 9 EKMR avseende 

vapenvägran i målet Bayatyan mot Armenien. I målet som berörde bestraffning på grund av vägran 

att militärtjänstgöra, konstaterade domstolen att påbuden om tvångsarbete vare sig exkluderar eller 

säkerställer en rätt att samvetsvägra. Vidare uttalade domstolen, likt kommissionen, att EKMR inte 

skriftligen stadgar rätt till samvetsvägran. Emellertid fastslog domstolen att skydd enligt artikel 9 

EKMR görs gällande vid motsättning av militärtjänst under förutsättning att motivet ger skäl av 

grav och oöverkomlig strid mellan förpliktelsen att militärtjänstgöra och det individuella samvetet 

eller den djupa och genuina religiösa övertygelsen eller trosuppfattningen. Vidare konstaterade 

domstolen att inskränkningen i den vapenvägrandes religionsfrihet inte kunde anses vara 

nödvändig i ett demokratiskt samhälle. I detta mål styrkte domstolen således att rätten till 

samvetsfrihet inkluderar mer än forum internum, enskildas inre uppfattningar. När och i vilken 

dimension artikel 9 EKMR skall inrymma samvetsvägran vid värnplikt bedömes dock utifrån det 

aktuella målets förhållanden. Landet fälldes av domstolen som fastslog att artikel 9 EKMR kan, 

avhängigt målets omständigheter, utgöra skydd för samvetsvägran vid värnplikt. I detta mål följde 

den yrkandes värnplikt med medborgarskapet i Armenien.
62

 Nämnas bör således att såväl 

Europadomstolen som Europeiska kommissionen konsekvent har varit av uppfattningen att 

enskildas manifestation med grund i övertygelse eller religiös föreställning inte har varit föremål 

för inskränkning om den position som inrymmer potentiella hinder för religionsutövning bygger på 

frivillighet.
63

 

 

I målet Pichon och Sajous mot Frankrike avstyrkte Europadomstolen yrkandet som direkt 

ogrundat och fastslog således att artikel 9 EKMR inte omfattar all utövning som är religiöst berörd 

eller motiverad. Målet beträffade två apotekare som fällts av fransk domstol sedan de emot 

nationell rätt förvägrat ett antal kvinnor från att köpa preventivmedel. Apotekarna väckte talan mot 

bakgrund av att de ansåg att försäljningen stred mot deras religiösa uppfattning eller tro i den 

betydelse som avses i EKMR. Europadomstolen fastslog att vägran att sälja licensierade produkter 

inte utgjorde ett uttryck för religiös uppfattning eller tro i den betydelse som avses i EKMR. Vidare 

                                                 
61

 Se den rättspraxis från Europeiska kommissionen som refereras till i Europadomstolens mål Bayatyan mot 

Armenien, nr 23459/03, ECHR 2011. Artikel 4.3 B & artikel 4.2 EKMR. 
62

 Europadomstolens mål Bayatyan mot Armenien, nr 23459/03, ECHR 2011. 
63

 Harris, D.J., O’Boyle, M., Bates, E.P. & Buckley, C.M (2009).  Law of the European 

Convention on Human Rights. Andra upplagan.  Oxford: Oxford University Press. s. 434. 
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konstaterade Europadomstolen att apotekarnas tro inte kunde ges företräde människors rätt till 

receptbelagda varor som endast förmedlas via apotek.
64

 

 

I fallet Eweida m.fl. mot Storbritannien bedömde Europadomstolen att brott mot artikel 9 EKMR 

förelåg sedan en arbetstagare uppmanats att lämna sin anställning mot bakgrund av sin vägran att 

sluta bära ett kors om halsen. I domen görs gällande att en förutsättning för att ett uttryck för 

religion eller trosuppfattning skall omfattas av EKMR:s skydd krävs att manifestationen är direkt 

förenad med den aktuella trosuppfattningen. Ett sådant manifest kan exempelvis vara ett religiöst 

uttryck eller tillbedjan som är en generellt godtagen form för att utöva en viss religion. 

Tillämpningsområdet för skyddet är dock inte avgränsat till denna typ av handling, för att bedöma 

huruvida en handling har förbindelse nog till dess religiösa bakgrund, prövas varje fall utifrån dess 

omständigheter. Vidare fastslogs i målet Eweida att det inte föreligger krav på den enskilde att 

påvisa att handlandet inneburit en religiös plikt.
65

  

 

4.3 Resolutioner av Europarådets parlamentariska församling 

Europarådet är en mellanstatlig organisation vars intention är att upprätthålla och främja beaktande 

av de mänskliga rättigheterna i medlemsstaterna. Vidare verkar organisationen internationellt för 

frågor avseende demokrati och rättsväsende.
66

 Sverige har varit medlem i Europarådet sedan dess 

upprättade år 1949 och utgör numera en av 47 medlemsstater.
67

 En förutsättning för medlemskap i 

organisationen är att bevara respekt för de mänskliga rättigheterna.
68

 Resolutioner från 

Europarådets parlamentariska församling är inte juridiskt bindande för medlemsstaterna eftersom 

organisationen inte innehar överstatliga befogenheter.
69

 Resolutioner ger dock ett uttryck för 

Europarådets ställning och dess rekommendation om hur rättsfrågan bör bemötas på nationell nivå 

och innehar således en normativ verkan. 

 

Med beaktande av artikel 9 EKMR som binder medlemsstaterna att respektera individens 

samvetsfrihet utfärdade Europarådet år 1967 Resolution 337 On the right of conscientious 

objection som deklarerar att samvetsskäl skall utgöra rätt att befrias från skyldighet att utföra 

väpnad tjänst.
70

 Vidare antog Europarådet år 2010 Resolution 1763 The right to conscientious 
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objection in lawful medical care vilken fastställer grundläggande rättigheter och förbud avseende 

samvetsfrihet inom vården. Resolutionen stadgar att ingen person eller vårdinrättning skall 

förpliktigas att utföra sådana handlingar som syftar till att avsluta mänskligt liv. Vidare förbjuder 

denna resolution att personer eller institutioner diskrimineras på grund av vägran att utöva 

medicinska ingrepp som avser att ett mänskligt liv upphör. Europarådet stadgar även människors 

rätt till adekvat vård, vilket motiverar uppmaningen att medlemsstaterna skall utveckla omfattande 

och klara regler och riktlinjer som definierar och reglerar samvetsfrihet inom vården. Dessa regler 

skall garantera såväl samvetsfrihet som att patienter i god tid får kännedom om vårdpersonalens 

motsättning i syfte att närmast ges vård av annan vårdpersonal, något som är av särskild vikt vid 

akuta behov.
71

  

 

I Sverige bemöttes resolution 1763 kritiskt i Utrikesutskottets betänkande 2010/11:UU12 

Europarådet som ansåg att delegationen borde verka för att ombesörja en reform av 

resolutionen.
72

 Europeiska kommittén för sociala rättigheter är det organ som bevakar 

medlemsstaternas iakttagande av den europeiska sociala stadgan, vilken har ratificerats av 46 stater 

utöver Sverige.
73

 Sverige har anmälts till Europeiska kommittén för sociala rättigheter på grund av 

att landet anses bryta mot stadgan genom att inte stifta tydlig lag eller utforma riktlinjer avseende 

samvetsvägran inom vården. Kommittén har fastställt att ärendet ska prövas, något som i 

skrivande stund inte har ägt rum.
74

 

 

4.4 Andra internationella normerande dokument 

 

Utöver vad som tidigare har anförts återfinns etiska riktlinjer som internationella organisationer 

har utfärdat avseende samvetsfrihet för vårdpersonal. Riktlinjerna uppbär likt Europarådets 

resolution 1763 inte rättslig status men innehar normerande verkan och utgör uttryck för 

civilrättsliga organisationers rekommendationer för tillämpning av samvetsfrihet inom ramen för 

vården generellt eller abortvård specifikt.  

 
World Health Organization, FN:s fackorgan för frågor inom hälsa, lät år 2012 offentliggöra den 

andra upplagan av den vägledande skriften Safe abortion: technical and policy guidance for health 

                                                 
71
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72
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systems.
75

 I guiden stadgas att vårdpersonal kan vägra att deltaga vid abortingrepp med hänsyn till 

samvetsbetänkligheter. Vidare stadgar skriften att vårdpersonal som motsätter sig abortingrepp är 

skyldiga, att vid akuta fall, hänvisa patienten till arbetstagare som inte motsätter sig detta ingrepp. 

Om denna möjlighet saknas, är arbetstagaren skyldig att genomföra ingreppet.
76

 Även den 

världsomfattande organisationen The International Confederation of Midwives har framtagit etiska 

riktlinjer avseende utbildning, arbete och forskning för barnmorskor, vilka stadgar att 

yrkesgruppen har rätt att motsätta sig abortverksamhet på grund av samvetsbetänkligheter. Dock 

förutsätter denna stadga att patienters rätt till vård inte inskränks.
77

 Vidare är International 

Federation of Gynecology and Obstetrics en internationell organisation vars mål är att understödja 

kvinnors hälsa samt öka kvaliteten inom gynekologi och obstetrik.
78

 I de riktlinjer för 

samvetsvägran som organisationen framtagit stadgas skydd för såväl läkare som patienter. Läkares 

etiska övertygelse ska respekteras och får inte utgöra grund för diskriminering. Vidare föreskrivs 

patienters rätt att anvisas till en läkare som inte motsätter sig det ingrepp som sökts vård för.
79

 

 

Som nämnts uppbär inte dessa riktlinjer rättslig status, dock innehar de normerande verkan. 

Exempelvis uppger Svenska Barnmorskeförbundet, medlem av The International Confederation of 

Midwives, att den internationella organisationens riktlinjer utgör grund för barnmorskors 

yrkesutövning i svensk vård.
80

 Av de riktlinjer som tillämpas av Svensk förening för obstetrik och 

gynekologi, medlem av International Federation of Gynecology and Obstetrics, framgår att 

dokument från den internationella organisationen är högkvalitativa och relevanta.
81

 Vidare beaktar 

och refererar SOU 2005:90 Abort i Sverige till den guide som World Health Organization utfärdat 

avseende abortvård.
82

 

 

4.5 Relevanta källor i svensk rätt 
 

Avsaknad av nationell reglering av samvetsfrihet innebär att rättsfrågan får avgöras med beaktande 

av den reglering som tillämpas för de intressen som avvägningen avser. Nedan redovisas 

rättsnormer och annat material som är av betydelse för samvetsfrihet inom abortverksamhet i den 

nationella rätten.  
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4.5.1 Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet 

 

En bestämmelse som är av relevans för samvetsfrihet på nationell nivå är arbetsledningsrätten. 

Denna rätt, även betecknad arbetsgivarprerogativ eller § 32-rättigheter, stadgar arbetsgivarens rätt 

att leda arbetet och utgör en viktig del inom den arbetsrättsliga regleringen. Arbetsgivaren har en 

vidsträckt rätt att fatta beslut avseende arbetstagares arbetsuppgifter och skyldigheter i 

anställningen.
83

 Den primära arbetsskyldigheten regleras inte i lag men uppgår idag till såväl en 

allmän rättsgrundsats som en dold klausul i kollektivavtal.
84

 Enligt rättspraxis är utgångspunkten 

att arbetstagare har arbetsskyldighet gentemot de arbetsuppgifter som åtagits genom det personligt 

upprättade anställningsavtalet.
85

 I målet AD 1980 nr 149 fastslog Arbetsdomstolen även att 

arbetstagare anses ha arbetsskyldighet gentemot sådana arbetsuppgifter som arbetstagaren måste 

antas ha känt till ingår i den aktuella anställningen.
86

 Vidare antas arbetstagare vara skyldiga att 

utföra arbetsuppgifter som framgår av befattnings- eller tjänstebeskrivningar.
87

 Med utgångspunkt 

i målet AD 1929 nr 29 framställde Arbetsdomstolen 29/29-principen för tolkning av 

arbetsskyldighet reglerad i kollektivavtal. Genom denna princip förpliktigas arbetstagaren att 

utföra arbete som har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet och som faller inom 

dennes allmänna yrkeskvalifikationer och avtalsområde.
88

 Vidare skall arbetet bedrivas under 

arbetsgivarens styrning samt för dennes räkning. Vid motsättning av arbetsutövning kan fråga om 

arbetsvägran väckas, något som kan utgöra saklig grund för uppsägning respektive avsked om 

arbetstagaren åsidosätter respektive grovt åsidosätter sina förpliktelser.
89

 

 

4.5.2 Lag (1982:80) om anställningsskydd 

 

Frågan om samvetsfrihet kan komma att prövas mot Lag (1982:80) om anställningsskydd. För att 

en uppsägning ska vara giltig krävs enligt lagens 7 § saklig grund och att denna rättsligt grundas 

på personliga skäl eller arbetsbrist.
90

 Innebörden av saklig grund återfinns inte i lagen, däremot 

stadgar 7 § 2-3 st att en uppsägning saknar saklig grund vid verksamhetsövergång eller om det kan 

bedömas skäligt att begära att arbetsgivaren inom sin verksamhet bereder ett annat arbete åt 

arbetstagaren.
91

 Arbetsgivare är skyldiga att tillgodose omplaceringsskyldighet vid uppsägning 
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som grundas på så väl personliga skäl som arbetsbrist. En förutsättning för en omplacering är dock 

att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.
92

 

 
4.5.3 Diskrimineringslag (2008:567)  

 

Av ytterligare relevans för samvetsfrihet är på nationell nivå Diskrimineringslag (2008:567), vars 

intention enligt 1 kap 1 § och 4 § 1-2 p är att motverka såväl direkt som indirekt diskriminering 

och främja lika rättigheter och möjligheter.
93

 I det följande ges en översiktlig beskrivning av lagen 

samt en presentation av DO:s beslut i fråga om en barnmorska blivit diskriminerad sedan hon 

nekats anställning på grund av sin ovilja att deltaga vid abortverksamhet. Diskrimineringslagen är 

enligt 1 kap 3 § tvingande och stadgar att avtal som inskränker människors rättigheter och 

skyldigheter upphävs.
94

 Vid direkt och indirekt diskriminering krävs enligt 1 kap 4 § 1-2 p att det 

föreligger ett missgynnande, ett orsakssamband samt en jämförbar situation.
95

 Utöver uppfyllelse 

av dessa tre rekvisit görs i fråga om indirekt diskriminering enligt 1 kap 4 § 2 p även en faktisk 

jämförelse mellan den grupp som den som åberopat diskriminering tillhör samt en annan grupp.
96

 

För att diskriminering ska anses föreligga krävs att kravet, i detta fall på att utföra eller assistera 

aborter, faktiskt gynnar och missgynnar olika grupper.  I fråga om mål avseende diskriminering 

tillämpas enligt 6 kap 3 § delad bevisbörda, något som utskiljer diskriminering från andra 

tvistemål. Den yrkande skall styrka de omständigheter som ger grund att antaga att diskriminering 

förelegat. Bevisbördan övergår till den svarande som skall visa att diskriminering inte har varit för 

handen.
97

 Diskrimineringsgrunden religion eller annan trosuppfattning har sin rättsliga grund i 

Arbetslivsdirektivet, 2000/78/EG, och infördes i anknytning till dess implementering i svensk 

rätt.
98

 I lagen ges ingen klar definition av begreppet religion eller annan trosuppfattning.  

 

DO presenterade under våren 2014 sitt beslut i fråga om en barnmorska blivit diskriminerad på 

grunder hänförliga till religion eller annan trosuppfattning. Barnmorskan nekades under år 2013-

2014 anställning vid tre lasarett inom ett landsting sedan hon underrättat arbetsgivarna om att hon 

inte vill medverka vid abortingrepp. Mot bakgrund av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade barnmorskor yrkade landstinget att 

abortverksamhet ingår i barnmorskors yrkesroll.
 99

 Vidare framhöll landstinget, med beaktande av 
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organisatoriska aspekter, att det inte var möjligt att anställa barnmorskor som utför begränsat 

arbete. Landstinget anförde även att avslag av anställning är oberoende av vilken religion eller 

trosuppfattning den arbetssökande har. I beslutet konstaterade DO att det inte fanns grund att 

antaga att landstinget nekat barnmorskan anställning av orsak som kunde hänföras till den 

arbetssökandes religion eller trosuppfattning. Vidare fastslog DO att nekande av arbetssökande 

som inte uppfyller befattningskraven kan utgöra ett legitimt syfte. Vad gäller barnmorskans 

yrkande om direkt diskriminering hänvisade landstinget till att den arbetssökande måste anses 

befinna sig i en jämförbar situation med andra barnmorskor. Mot bakgrund av att den 

arbetssökande inte ämnade utföra alla arbetsuppgifter som en barnmorska förväntas göra, bedömde 

DO att det inte förelåg en jämförbar situation och således inte direkt diskriminering. I fråga om 

indirekt diskriminering förelåg, konstaterade DO att tillförsäkrande av det medborgerliga intresset 

av kvinnors rätt till abort vägde tyngre än den skillnad som kan uppstå mellan grupper som av 

religion eller annan trosuppfattning tar respektive inte tar avstånd från att medverka vid 

abortverksamhet.
100

 

 

Vidare prövade DO tillämpligheten av artikel 9 EKMR på målet. Med anvisning till 

Arrowsmithprincipen bedömde DO att det var en sådan anknytning mellan barnmorskans vägran 

att medverka vid aborter och hennes religiösa tro att landstingets förfarande betraktades som en 

inskränkning i den arbetssökandes religionsfrihet enligt artikel 9.1 EKMR. Bedömning utifrån de 

inskränkningar av religionsfrihet som stadgas i artikel 9.2 EKMR gjordes med beaktande av 

arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet. Som nämnts regleras inte denna rätt och skyldighet i lag, 

rättspraxis stadgar dock att utgångpunkten är att arbetstagare är förpliktigade att fullfölja de 

arbetsuppgifter som framgår av det ingångna anställningsavtalet. Även om svensk lagstiftning inte 

inbegriper uttrycklig arbetsskyldighet fastställde DO att arbetsgivare har rätt att förpliktiga 

arbetstagare att utföra arbetsuppgifter inom anställningen. DO bedömde således att landstinget 

hade det nationella stöd som fordras för att inskränka barnmorskans rätt att manifestera sin religion 

i den mening som föreskrivs av artikel 9.2 EKMR. Landstingets ställningstagande konstaterades i 

målet avse säkerställandet av tillgänglighet till svensk abortvård, agerandet att neka barnmorskan 

anställning fastslogs därmed ha uppfyllt intresset av att skydda andra människors fri- och 

rättigheter. Beträffande den resolution som Europarådets parlamentariska församling utgivit 

fastslog DO att det inte fanns skäl att ge en annan bedömning av målet.
101
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Nedan följer en översiktlig presentation av hälso- och sjukvårdens övergripande dokument som är 

styrande för dess arbete. En djupare analys av dessa ges inte utrymme för i uppsatsen.  

 

4.5.4 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 

 

I lagens 2 § stadgas att målet för hälso-och sjukvården är att på lika villkor ge hela befolkningen 

god hälsa och vård. Vidare stadgas att vårdgivandet ska bygga på respekt för alla människors lika 

värde samt den enskilda människans värdighet.
102

 För att hälso- och sjukvården ska uppfylla detta 

mål föreskrivs i lagens 2a § att vården exempelvis ska vara av god kvalitet, tillgodose patienters 

behov av trygghet, vara lättillgänglig, grundas på respekt för såväl patienters självbestämmande 

som integritet och sörja för patienters behov av säkerhet.
103

 

 

4.5.5 Patientsäkerhetslag (2010:659) 

 

I lagens sjätte kapitel fastställs utöver vårdpersonals skyldighet gentemot patienter även ansvar och 

delegation avseende arbetsuppgifter. Lagens 6 kap 9 § fastställer att en läkare är skyldig att utföra 

undersökningar och lämna utlåtanden i den utsträckning andra skyldigheter som följer av 

yrkesutövningen inte utgör hinder för det eller det föreligger särskilda skäl mot det.
104

 Lagen 

inbegriper inte uttrycklig rätt att inskränka de skyldigheter läkare har avseende ingrepp. Vidare 

stadgar lagens 6 kap 2 § att vårdpersonal har eget ansvar inför att fullgöra anställningens 

arbetsuppgifter.
105

 Vårdpersonal ges enligt lagens 6 kap 3 § rätt att delegera arbetsuppgifter under 

förutsättning att den som delegeras har kvalifikationer för att utföra arbetsuppgiften och att det 

anses förenligt med säker och god vård. 
106

 

 

4.5.6 Patientlag (2014:821) 

 

Denna lag syftar enligt 1 kap 1 § till att stärka och tydliggöra patienters ställning och främja 

patienters integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen stadgar i 2 kap 1 § att den 

nationella vården ska vara lättillgänglig och 6 kap 1 § att patienters behov av säkerhet ska 

tillgodoses. 
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4.5.7 Abortlag (1974:595) 

 

Abortlagens 1 § stadgar alla kvinnors rätt till abort till den 18:e graviditetsveckan och därefter om 

prövning beviljar rätt.
107

 I lagen återfinns ingenting om huruvida vårdpersonal ska ges rätt till 

samvetsfrihet avseende arbetsuppgifter inom abortverksamhet. För att utreda rättigheten att vägra 

utföra arbetsuppgifter inom svensk abortverksamhet kan däremot ur propositionen till abortlagen 

utläsas att departementschefen fastslog att klinik- och blockcheferna enligt sjukvårdskungörelsen 

har det grundläggandet ansvaret för vårdpersonals arbetsfördelning. Det primära ansvaret 

innefattar ett tillmötesgående av arbetstagarnas intresse i den grad det är genomförbart. 

Arbetstagare som inte vill deltaga vid abortverksamhet av moralisk eller religiös grund bör inte 

begäras att utföra eller assistera aborter.
108

 

 

4.5.8 SOU 1994:84 Samvetsklausul inom högskoleutbildningen 

 

Frågan om arbetstagare inom den svenska vården skall ges rättighet till samvetsvägran har inte 

bemötts genom offentlig utredning. Frågan har emellertid behandlats avseende högskoleutbildning 

och dess utfall återfinns i SOU 1994:84 Samvetsklausul inom högskoleutbildningen.
109

 Ur 

direktivet till utredningen kan utläsas att syftet var att överväga huruvida studenters rätt att av 

religiösa, etiska eller andra skäl vägra deltagande i vissa föreskrivna utbildningsmoment är skäligt 

beaktad i den nya högskoleförordning som antagits.
110

  

 

Av utredningen framgår att samvetsbetänkligheter är överrepresenterade bland studerande vid 

vårdutbildningar.
111

 Ett utbildningsmoment som avhandlas i betänkandet avseende vårdutbildning 

är abortverksamhet. Av utredningen framgår att stor vikt lagts vid att tillmäta beaktande av 

patienters rätt till vård.
112

 För läkarstuderande vid grundutbildning var utredningens uppfattning att 

närvaro under abortingrepp inte bör krävas, eftersom det endast är läkare specialiserade inom 

gynekologi som utför dessa ingrepp.
113

 Vad gäller barnmorskestudenter konstaterade utredningen 

att avstånd från abortrådgivning som utbildningsmoment inskränker yrkesfunktionen i sådan grad 

att dispens från detta utbildningsmoment inte får förkomma. Vidare konstaterades att deltagande 

vid abortingrepp inte bör krävas under utbildning med hänvisning till att det inte är ett yrkeskrav 
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för barnmorskor.
114

 I utredningen avhandlas även att val av utbildning grundas på frivillighet. 

Utredningen konstaterar således att frivilligheten innebär att samvetsklausul inom 

högskoleutbildning inte kan likställas med exempelvis vapenvägran där möjlighet saknas för att 

fatta beslut om sin plikt.
115

 Av utredningen fastställts att en samvetsklausul inte bör införas.
116

 

Efter utredningen om samvetsklausul inom högskoleutbildning har ett antal motioner om 

samvetsfrihet för vårdpersonal framtagits av riksdagsledamöter, dock utan vidare utredning eller 

stiftning av lag till följd.
117

  

 
4.5.9 Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade barnmorskor 

 

I den kompetensbeskrivning som Socialstyrelsen har utfärdat för legitimerade barnmorskor 

återfinns rekommendationer avseende yrkeskunskap, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt 

till yrket. Enligt beskrivningen utgör abortvård en del av legitimerade barnmorskors kompetens 

avseende såväl abortingrepp som information till abortsökande. Komptensbeskrivningen är inte 

juridiskt bindande.
118
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5. Utblick norsk rätt 
 

I följande kapitel ges en översiktlig beskrivning av den norska reglering av samvetsfrihet för 

vårdpersonal inom abortverksamhet som är av relevans för uppsatsens empiriska och komparativa 

ansats. 

 

Nationen Norge är förpliktigat att respektera och säkra de mänskliga rättigheterna enligt första 

punkten i Grunnlovens 110 c §.
119

 EKMR har införlivats i norsk rätt genom Menneskerettslovens 2 

§ och utgör således skydd för samvetsfrihet enligt artikel 9 EKMR.
120

 I Norge har kvinnor rätt till 

abort till och med den tolfte graviditetsveckan enligt 2 § Lov om svangerskapsavbrudd av 13 juni 

1975 nummer 50. Därefter beviljas rätt till abort under vissa förutsättningar.
121

 Av förarbetet till 

landets nuvarande abortlag kan utläsas att myndigheterna erkände att vårdpersonal kan ha 

motsättningar mot abortingrepp och att det öppnade upp för ett införande av en möjlighet till att 

reservera sig från dessa.
122

 Vidare föreslogs att en reservationsrätt ska förutsätta att vårdpersonal 

inte har rätt att hindra kvinnor från rätt till abort.
123

 Reservationsrätten infördes i lag år 1978.
124

 

 

I fjärde kapitlet i Forskrift om svangerskapsavbrudd av 15 juni 2001 nr. 635 föreskrivs 

samvetsbetänkligheter vid abortverksamhet. 4 kap 15 § i denna föreskrift stadgar att vårdpersonal 

som av samvetsskäl inte vill utföra och assistera aborter skall befrias från dessa arbetsuppgifter. 

Dock omfattar inte denna rättighet tillhandahållande av vård före, under och efter abort.
125

 I 

förordningen stadgas att lasarett och institutioner med behörighet att utföra aborter är skyldiga att 

enligt 4 kap 16 § årligen underrätta organisationens ägare hur många i respektive yrkeskategori 

som beviljats undantag med beaktande av samvetsbetänkligheter. Det antal arbetstagare som 

beviljats undantag ska i anmälan sättas i relation till hur många på arbetsplatsen som inte motsätter 

sig abortverksamhet samt antal vakanta tjänster.
126

 LOV 13 juni 1975 nr. 50 om 

svangerskapsavbrudd 14 § stadgar arbetsgivarens skyldighet att vid organisering av verksamheten 

beakta vårdpersonal som av samvetsbetänkligheter inte önskar utföra eller assistera vid ingrepp.
127

 

I syfte att säkerställa de plikter som åligger lasarett eller institutioner där aborter utförs stadgar 

lagens 17 § att det vid utlysning av lediga tjänster kan fastställas i anställningsvillkoren att den 

som anställs ska vara villig att medverka vid abortverksamhet. Det innebär att den som söker 
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anställning på begäran ska underrätta om sin vilja att befrias från att utföra eller assistera vid 

aborter.
128

 Vårdpersonal inom norsk abortverksamhet har således rätt att reservera sig från 

ingreppet. Avseende det framhåller Herring att på samma sätt som rätten till abort har vissa 

begränsningar så bör även reservationsrätten kunna begränsas.
129

 En inskränkning kan utläsas ur 

10 § Helsepersonelloven som stadgar att vårdpersonal har informationsplikt.
130

 

 

Vidare har frågan om allmänläkare ska ges rättighet att av samvetsbetänkligheter inte remittera 

kvinnor till abort debatterats mycket i Norge. Formuleringen av reservationsrätten har föranlett 

oklarheter om även allmänläkare omfattas av reservationsätten. Helsetilsynet, den norska statens 

organisation för tillsyn av hälsa, utförde år 2004 en kontroll beträffande en kvinna som anmält att 

hon inte blivit hänvisad till annan läkare när hon sökt abort. I fallet uttalade Helsetilsynet att det 

korrekta skulle vara att omedelbart upplysa kvinnan om att hon måste vända sig någon annanstans 

när hon talade om att hon ville göra abort. Vidare framgår att organisationen i tidigare fall har 

respekterat läkares samvetsbetänkligheter i viss grad trots att utgångspunkten är att läkare är 

skyldiga att remittera till abort. Statens helsetilsyn gjorde bedömningen att det inte ansågs 

oansvarigt att vägra hänvisa kvinnor till abort, under förutsättning att hänvisning kan göras till 

andra läkare i närområdet och att kvinnan inte tillfogas allvarliga nackdelar till följd av 

hänvisningen.
131

 År 2011 syftade Helse- og omsorgsdepartementet, Norges Hälso- och 

omsorgsdepartement till att klargöra rättsläget avseende reservationsrättens begränsningar genom 

cirkulär I-4/2011. Departementet gjorde tolkningen att reservationsrätten vid abortverksamhet inte 

omfattar att läkare som uppsöks inom primärvården vägrar att remittera kvinnor till abort. Denna 

tolkning gjordes mot bakgrund av att läkarna är skyldiga att remittera till sådan vård som patienten 

är i behov av.
132

 Efter klargörandet har stor debatt fortsatt om huruvida reservationsrätten även ska 

omfatta remittering.  
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6. Analyserande del 

I följande kapitel analyseras uppsatsens två rättsdogmatiska frågeställningar utifrån en 

tematisering av dessa.  

 

6.1 Nationell rätt ur ett internationellt perspektiv 
 
6.1.1 Förhållningssätt till internationell rätt samt normerande dokument 

 
Av rättsutredningen framgår att Sverige inte har erkänt en generell rätt till samvetsfrihet för 

arbetstagare inom abortvård.  Artikel 9 EKMR utgör dock nationell rätt och uppbär genom sitt 

grundlagsstadgande i Regeringsformen företräde framför resterande nationell rätt.
133

 Vidare är 

medlemsstaterna förpliktigade att efterleva de beslut som Europadomstolen fattar,
 134

 något som 

bör innebära att de prejudicerande domarna bedöms vara vägledande i Sverige. Det skydd som 

stadgas av artikel 9 EKMR utgör med andra ord nationell rätt, men avsaknad av implementering av 

artikeln genom föreskrifter gör att dess innehåll inte ger verkan som en klausul inom 

samvetsfrihet. Vidare är inte Sverige förpliktigat att införliva Europarådets resolution 1763 i 

svensk rätt eftersom den inte är juridiskt bindande för medlemsstaterna. De internationella 

riktlinjer som presenterats tidigare uppbär inte heller juridiskt bindande verkan och utgör således 

inte svensk rätt. Dessa dokument innehar dock normerande verkan och ges som anförts beaktan.
135

 

Det bör således vara svårt för Sverige att vid prövning av den anmälan som gjorts
136

 påvisa sådana 

nationella omständigheter som ger landet anledning att inte införa lag eller riktlinjer som 

garanterar såväl samvetsfrihet som adekvat vård.  

 

6.1.2 En avvägning utifrån rättkällornas status i förhållande till varandra 

 

Mot bakgrund av att någon offentlig utredning inte har genomförts avseende samvetsfrihet inom 

den svenska vården, får rättsfrågan bedömas genom reglering av de intressen som avvägs, utifrån 

rättskällornas status i förhållande till varandra. Av propositionen till den nationella abortlagen kan 

utläsas att ingen arbetstagare ska tvingas att utföra och assistera abortingrepp.
137

 Däremot utläses 

ur Socialstyrelsens komptetensbeskrivning för legitimerade barnmorskor att abortvård utgör en 

yrkesmässig arbetsuppgift,
 138

 något som bör innebära att denna yrkesgrupp har arbetsskyldighet 
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gentemot denna arbetsuppgift. Utgångspunkten är som anförts att arbetstagare har arbetsskyldighet 

gentemot arbetsuppgifter som följer av befattnings- eller tjänstebeskrivningar, även om 

arbetstagaren inte personligen har tagit del av dessa. Domen i rättsfallet AD 1980 nr 149 fastslår 

även att en arbetstagare anses ha arbetsskyldighet gentemot arbetsuppgifter som arbetstagaren vid 

anställningens ingående måste antas ha känt till förekom inom ramen för anställningen.
139

 

Kompetensbeskrivningen och arbetsskyldigheten talar således för att barnmorskor har 

arbetsskyldighet gentemot att utföra och assistera aborter. Vidare bör vårdpersonal som söker sig 

till denna typ av arbetsplats känna till att abortingrepp kan förekomma inom tjänsten, vilket 

förstärker arbetsskyldigheten gentemot att utföra och assistera aborter. För att återgå till 

propositionen till abortlagen, vilken talar för skydd för samvetsfrihet, har arbetsledningsrätten, 

genom att Europadomstolen i rättspraxis medgivit rätten samma rättsliga värde som lag, högre 

ställning än propositionen.  Således företräder arbetsgivarens rätt att leda och fördela 

arbetsuppgifter inom ramen för aborter den rätt som propositionen föreskriver. Vidare bör 

arbetsledningsrätten med status som föreskriven lag falla inom ramen för de inskränkningar som 

stadgas i artikel 9.2 EKMR. Dock krävs att denna inskränkning är nödvändig med hänsyn till 

allmän säkerhet eller till beskydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till beskydd för andra 

människors fri- och rättigheter.
140

  

 

Gemensamt för den reglering som styr den svenska vården är att patienters rätt är ledande 

avseende såväl god och säker vård som att vården ska grundas på lika villkor för alla och respekt 

för integritet och självbestämmande.
141

 Att vårdpersonal enligt 6 kap 2 § Patientsäkerhetslagen 

själv ansvarar för hur arbetsuppgifterna genomförs och enligt 6 kap 3 § samma lag har rätt att 

delegera arbetsuppgifter, under förutsättning att god och säker vård kan tillgodoses och att den 

som delegeras har de förutsättningar som krävs, kan tolkas som ett skydd för samvetsfrihet i den 

svenska vården.
142

 Dock inrymmer inte lagen detaljer för tillämpning, således kan såväl rätten att 

delegera arbetsuppgifter och lagens mål om att ge god och säker vård vara föremål för tolkning 

och inskränkning. Vidare lämnar begreppet ”arbetsuppgift” rum för tolkning, huruvida det kan 

inrymma att hänvisa en patient till någon som inte motsätter sig ingreppet.  

 

Svensk reglering av samvetsfrihet inom abortverksamhet regleras således mot bakgrund av svensk 

arbetslagstiftning och hälso- och sjukvårdslagstiftning. Sverige har införlivat artikel 9 EKMR i 
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svensk rätt och EKMR har genom Regeringsformen företräde övrig rätt.
143

  Dock har inte nationell 

rätt stiftats för tillämpning av samvetsfrihet i uppsatsens kontext. Bedömning görs utifrån det 

enskilda fallets omständigheter och den status som de tillämpliga rättskällorna har. Utifrån den 

nationella rätt som presenterats kan konstateras att det som arbetstagare inom svensk abortvård bör 

vara svårt att få det skydd som föreskrivs i artikel 9 EKMR eftersom den nationella 

arbetslagstiftningen och hälso- och sjukvårdslagstiftningen ges stor tyngd. EKMR utgör nationell 

rätt men eftersom föreskrifter för tillämpning saknas gör det att svensk rätt inte är förenlig med de 

stadganden som ratificerats eller vad som föreskrivs av resolution 1763 och andra normerande 

dokument. 

 

6.2 Mänskliga rättigheter och rättspraxis om samvetsfrihet 
 
6.2.1 Analog tolkning av rättspraxis  

 

Av presenterad rättspraxis kan utläsas att Europadomstolen bedömer att rätten till samvetsfrihet 

kan inrymma en rätt till samvetsvägran. Mot bakgrund av att samvetsvägran endast har bedömts i 

militär kontext går det dock inte att säkerställa hur Europadomstolen eller nationella insatser skulle 

bedöma samvetsvägran inom abortvården. Likväl är avgörandet i målet Bayatyan mot Armenien av 

intresse eftersom Europadomstolen för första gången bedömer att artikel 9 EKMR skyddar rätten 

till samvetsvägran, i varje fall i en kontext.
144

 Av målet framgår att artikel 9 EKMR är tillämplig 

om samvetsvägran ger skäl av grav och oöverkomlig konflikt mellan förpliktelsen att 

militärtjänstgöra och det individuella samvetet eller den djupa och genuina religiösa övertygelsen 

eller trosuppfattningen. Vidare ska manifestationen och den religiösa övertygelsen vara direkt 

förenade.
145

 Dessa två krav bör vara tillämpliga även inom abortverksamhet. En betydande 

omständighet att beakta vid liknelsen av samvetsvägran inom militärtjänstgöring och 

abortverksamhet är dock ingången till utövningen. Förpliktelsen att militärtjänstgöra följde i det 

nämnda målet med medborgarskapet i Armenien medan åtagandet att deltaga vid abortverksamhet 

eller andra ingrepp inom vården härleds till yrkesval. Europadomstolens bedömning av rätt till 

samvetsvägran inom militärtjänstgöring bör således inte tolkas analogt som att den garanterar en 

rätt till samvetsvägran inom abortverksamhet. Denna analys styrks av det ställningstagande som 

Europadomstolen och Europakommissionen hittills tagit, att det inte är fråga om inskränkning av 

enskildas manifestation om den situation som innefattar möjliga hinder för religionsutövning 
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grundas på frivillighet.
146

 Vidare bekräftar även SOU 1994:84 Samvetsklausul inom 

högskoleutbildningen detta, eftersom utredningen framhåller att val av högskoleutbildning bygger 

på frivillighet,
147

 något som i förlängningen även bör omfatta yrkesval.  Europarådets resolution 

1763 och de normerande dokument som internationella organisationer utfärdat talar emellertid för 

en rätt till samvetsvägran inom vård och abortvård.
148

 Dokumenten är som nämnts inte juridiskt 

bindande men ger ett stöd för frågan. I resolutionen stadgas rättigheterna till adekvat vård och 

samvetsfrihet som likvärdiga. World Health Organization tar genom Safe abortion: technical and 

policy guidance for health systems ställning till att kvinnors rätt till abort ska ges företräde framför 

vårdpersonals rätt samvetsfrihet, under förutsättning att kvinnans tillstånd är allvarligt och ingen 

vårdpersonal som är villig att utföra abortingrepp är tillgänglig.
149

 Något som kan ge tolkning för 

den intresseavvägning som frågan kan komma att ställas inför. 

 

6.2.2 Inskränkning av samvetsfriheten 

 

Skyddet för samvetsfrihet omfattas uttryckligen av artikel 9.1 EKMR och är således tillämplig för 

samvetsbetänkligheter inom abortverksamhet. Eventuell inskränkning av denna kan bedömas 

utifrån Arrowsmithprincipen, genom att avgöra huruvida det är ett mycket nära samband mellan 

manifestationen och den övertygelse som omfattas av artikel 9 EKMR.
150

 Aktuellt för att denna 

princip ska vara tillämplig är att motsättningen till att utföra eller assistera aborter kan hänföras till 

personens religion, något som inte kan uteslutas. Av målet Eweida m.fl. mot Storbritannien 

föreföll detta samband mycket tydligt, arbetstagaren sades upp på grund av sin vägran att sluta 

bära ett kors om halsen, en manifestation som får anses ha ett mycket nära samband med religiös 

uppfattning. Vid samvetsvägran inom abortverksamhet bör sambandet mellan manifestationen och 

övertygelsen inte förefalla lika tydligt som gällande denna religiösa symbol. Emellertid kan det 

finnas ett samband mellan abortmotstånd och religion, vilket kan tala för ett mycket nära samband 

mellan manifestationen och religionen. Som fastslogs av domen i målet Eweida m.fl. mot 

Storbritannien är det dock inte den enskildes skyldighet att visa att manifestationen har uppgått till 

en religiös plikt.
151

 

                                                 
146

 Harris, D.J., O’Boyle, M., Bates, E.P. & Buckley, C.M (2009).  Law of the European 

Convention on Human Rights. Andra upplagan.  Oxford: Oxford University Press. s. 434. 
147

 SOU 1994:84. Samvetsklausul inom högskoleutbildningen. s. 82-83. 
148

 Resolution 1763 (2010). The right to conscientious objection in lawful medical care. 
149

 World Health Organization (2012). Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. 
150 

Europeiska kommissionen för mänskliga rättigheters mål 7050/75, Arrowsmith mot Storbritannien. 
151

 Europadomstolens mål 48420/10, 59842/10, 51671/10 och 

36516/10, ECHR 2013, Eweida m.fl. mot Storbritannien. 



  

30 

 

Huruvida rätten till samvetsfrihet vid abortverksamhet är förenlig med de inskränkningar som 

stadgas i artikel 9.2 EKMR förefaller mer svårbedömt. Arbetsledningsrätten är inte lagstadgad men 

uppbär samma rättsliga värde som lag enligt rättspraxis från Europadomstolen, vilken ger 

arbetsgivaren lagenligt stöd till inskränkning av samvetsfriheten. Rätten till abort bör falla inom 

ramen för att i enlighet med artikel 9.2 EKMR vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle med 

beaktande av hälsa och således vara en legitim inskränkning av samvetsfriheten. Arbetstagare som 

motsätter sig att utföra och assistera abortingrepp kan förorsaka kvinnor hälsorisker. Det kan 

aktualiseras om arbetstagaren motsätter sig aborter vid akuta situationer eller genom att 

tillgängligheten minskar. Ges inte kvinnor möjlighet att avsluta sin graviditet i tidigt skede kan de 

ingrepp som får vidtas vara mer riskabla. En intresseavvägning behöver dock göras mellan rätten 

till samvetsfrihet och samhällets beaktande av skydd för hälsa. 

 

I målet Pichon och Sajous mot Frankrike konstaterade Europadomstolen att det inte var 

proportionerligt att apotekarnas samvetsövertygelse skulle inskränka rätten till preventivmedel.
152

 

Huruvida denna dom kan vara vägledande för samvetsvägran inom abortverksamhet bör således 

analyseras utifrån tillgänglighet till abort. Avgörande blir i ett sådant resonemang hur annan 

vårdpersonal eller andra vårdinrättningar ställer sig till att utföra och assistera abortingrepp. Även 

vårdinrättningens storlek får betydelse vid bedömning. Vidare skulle verksamhetens storlek vara 

av betydelse i fråga om samvetsvägran skulle komma att prövas mot 7 § Lag (1982:80) om 

anställningsskydd utifrån antagandet att en större vårdinrättning har större möjlighet att bereda 

arbetsuppgifter som inte avser abortverksamhet. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet skall 

tillgodoses och om det bedöms skäligt ska arbetsgivaren bereda arbetstagaren annat arbete. Det 

skulle således vara möjligt att arbetsgivare beaktar arbetstagares samvetsfrihet genom organisering 

av sin verksamhet.  

 

Vidare talar DO:s beslut emot en rätt till samvetsvägran inom svensk abortvård eftersom 

diskrimineringslagen inte blir tillämplig avseende såväl direkt som indirekt diskriminering. DO 

framhöll att den begränsning som landstinget gjorde i den arbetssökandes religionsfrihet bedömdes 

som berättigad eftersom den syftade till att tillgodose andras rättigheter, tillgänglig abortvård. Att 

skydda rätten till samvetsfrihet stod således inte i proportion till de konsekvenser som ett 

beviljande skulle kunna förorsaka andra människor. Vidare konstaterade DO att barnmorskor som 

vägrar utföra aborter inte befinner sig i en jämförbar situation med barnmorskor som utför och 

assisterar dessa ingrepp, något som krävs för att diskriminering ska vara för handen. 
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7. Resultat och analys av den kvalitativa studien  

I följande kapitel presenteras och analyseras den empiriska studiens resultat med syfte att besvara 

uppsatsens komparativa och kvalitativa frågeställning.  

 

Av studiens fyra vårdutbildade informanter utför och assisterar tre abortingrepp medan den fjärde 

informanten har tagit ställning emot denna verksamhet. Huruvida samvetsfrihet anses önskvärt 

inom yrkesområdet följer med informanternas ställningstagande till deltagandet. Informanten som 

arbetar med HR-frågor mot den norska abortverksamheten vill inte uttryckligen ta ställning till 

huruvida samvetsfrihet är önskvärt för verksamhetens arbetstagare. Emellertid framhåller hon 

flertalet konsekvenser av den norska regleringen och gör yttranden som visar på att rätten till abort 

måste ges företräde arbetstagarnas rätt till samvetsfrihet. HR-samordnaren som arbetar mot den 

svenska kvinnokliniken framhåller att samvetsfrihet inte är önskvärt för berörda yrkesgrupper. 

Ställningstagandet grundar sig på såväl faktorer hänförliga till organisering av verksamheten som 

en befarad inskränkning av aborträttigheten. Barnmorskan och sjuksköterskan som arbetar med 

abortverksamhet i Sverige framhåller att utbildnings- och yrkesval bygger på frivillighet och 

befarar utöver inskränkning av aborträttigheten även att patienter ska bemötas fördomsfullt och 

selektivt av personal som motsätter sig att deltaga vid aborter.   

 

”Ingen tvingar dig att arbeta med aborter. När man väljer ett sådant här yrke vet man vad man 

ger sig in på. Man kan inte välja att bara arbeta med solskensfallen. Här träffar vi kvinnor som 

alla har en egen historia och alla är värda att behandlas lika.” 

 

En tänkbar personell effekt av ett införande av samvetsfrihet i svensk rätt är således enligt dessa 

informanter att personalen inte kommer att ha ett gemensamt förhållningssätt gentemot 

patienterna. Avseende detta beskriver personalspecialisten och sjuksköterskan i Norge att rätten att 

reservera sig från att deltaga vid aborter har föranlett motsättningar mellan personalen på 

arbetsplatsen. Personalspecialisten beskriver att det har förekommit situationer när frågan om val 

eller bortval av de aktuella arbetsuppgifterna har intensifierats till att omfatta huruvida abort är rätt 

eller fel, en diskussion som hon framhåller inte lämpar sig på arbetsplatsen.  

 

”Vi kan inte diskutera huruvida det är moraliskt rätt eller fel med aborter, vi ska ge patienterna 

vård. De som reserverar sig från att jobba med aborter måste självklart respektera patientens rätt, 

men också kollegorna som utför aborter. Det är ju faktiskt tack vare dem som de själva kan 

reservera sig.” 
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Avseende de motsättningar som uppstått mellan arbetstagare vid den norska verksamheten 

framhåller sjuksköterskan vikten av att patienterna inte får lida av de reserverande kollegornas 

samvetsfrihet, vad gäller väntetid, patientsäkerhet och bemötande. Vidare beskriver hon att 

motsättningar mellan arbetstagarna kan föranleda dessa problem men att hon hittills mest har 

upplevt det som ett arbetsmiljöproblem för arbetsgruppen.  

 

”Jag tror inte att konflikten mellan oss har gått ut över patienterna, men om någon har känt att 

någon dömer dem så är det ju ett stort misslyckande.” 

 

Den samlade upplevelsen för gränsdragningen mellan en arbetstagares samvetsövertygelse och 

yrkesutövning är enligt informanterna när arbetstagaren motsätter sig arbetsuppgifter som ses som 

väsentliga för den aktuella tjänsten. Inför det gör barnmorskan som arbetar i Norge gällande att 

aborter inte utgör en naturlig del av barnmorskeyrket, att reservera sig från att utföra och assistera 

dessa ingrepp utgör således inte en inskränkning i yrket.  

 

”Jag valde barnmorskeyrket för att jag vill rädda liv och vara en del av livets början, inte 

tvärtom.” 

 

Vidare framför hon att reservationsrätten bör vara en självklarhet även för vårdpersonal i Sverige. 

Detta yttrande öppnar upp för analys kring vems rätt som ska ges företräde, arbetstagares rätt till 

samvetsfrihet eller kvinnors rätt till abort. Så som Granström resonerar i förhållande till 

militärtjänstgöring kan jag dra en parallell till att avvägning mellan dessa intressen historiskt sett 

har inneburit företräde för staten, vilket vid en liknelse avser kvinnors rätt till abort.
153

 Vidare gör 

barnmorskan som är verksam i Sverige gällande att frågan om samvetsfrihet är viktig ur ett 

jämställdhetsperspektiv: 

 

”Det är redan en så svår och utelämnade situation för de flesta, att behöva mötas av att nej, den 

barnmorskan eller sjuksköterskan vill inte vara här för mig… Det leder ju till skam och ett steg 

tillbaka för kvinnors rättigheter.” 

 

En skillnad som tar uttryck i de upplevelser HR-personalen i grannländerna framhåller hänförs till 

organisering och rekrytering av verksamheten. I Norge är arbetsgivare enligt 14 § LOV 13 juni 

1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd skyldiga att vid organisering av verksamheten beakta 

arbetstagare som av samvetsbetänkligheter inte vill utföra eller assistera vid aborter.
154

 I Sverige 

bedömde DO i fallet 2014/12 att organisatoriska aspekter kan utgöra ett legitimt syfte för att neka 
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arbetstagare som inte vill medverka vid abortverksamhet.
155

 Personalspecialisten som är verksam i 

Norge uppger att den årliga statistik som enligt 4 kap 16 § Forskrift om svangerskapsavbrudd av 

15 juni 2001 nr. 635 ska tas fram för arbetstagarnas abortsysselsättning utgör ett stöd vid 

rekrytering.
156

 Hon beskriver att statistiken är ett verktyg som tillämpas för att kartlägga 

verksamhetens behov i syfte att tillgodose såväl patienters rätt till vård som arbetstagarnas rätt till 

samvetsfrihet. Den kravprofil som fastställs inför ett anställningsförfarande beaktas således av hur 

fördelningen av antal arbetstagare som utför respektive motsätter sig abortverksamhet. Kräver 

verksamheten att en utlyst tjänst tillsätts av någon som är villig att utföra dessa arbetsuppgifter 

framgår det av arbetsvillkoren och den arbetssökande förfrågas vid anställningsintervju om sin 

vilja inför dessa arbetsuppgifter. Personalspecialisten berättar att verksamheten arbetar för att 

tillgodose och balansera de båda intressena utifrån objektiva grunder men menar att: 

 

”Utan personal som utför aborter kan vi inte bedriva verksamheten…” 

 

Personalspecialistens uttalande bekräftar att den norska rätten till samvetsfrihet vid 

abortverksamhet inte är absolut. Huruvida en arbetssökande som motsätter sig abortverksamhet 

beviljas anställning är beroende av hur verksamhetens arbetstagare ställer sig till frågan. HR-

samordnaren som arbetar vid abortverksamheten i Sverige uppger att samvetsvägran har blivit ett 

tilltagande problem som arbetsgivaren nu ska bemöta genom att framta riktlinjer för hur frågan 

internt ska hanteras.  

 

”Det är en komplex fråga som vi måste hantera så professionellt som möjligt. Vi vill ju vara en 

attraktiv arbetsgivare samtidigt som det övergripande och kontinuerliga målet är att 

tillhandahålla patienterna god vård.” 

 

HR-samordnaren beskriver vidare att situationer när samvetsövertygelse och yrkesutövning 

kommer i konflikt har hanterats genom omplacering till tjänster som inte inkluderar 

abortverksamhet. Dock gör hon gällande att det från arbetsgivarens sida inte är en önskvärd 

lösning eftersom flexibilitet är något som både efterfrågas och krävs för att upprätta en 

välfungerande verksamhet. Hon berättar att det således har ansetts berättigat att i vissa fall i 

rekryteringsprocessen förfråga den arbetssökande om dennes vilja att utföra eller assistera aborter. 

En fråga som inte alltid har mottagits väl. 
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”Inom andra yrken och branscher är det självklart att man inte anställer någon som motsätter sig 

arbetsuppgifter som ingår i tjänsten.” 

 

Vidare gör HR-samordnaren gällande att ett införande av samvetsklausul skulle få flertalet 

konsekvenser för verksamheten. Utöver svårigheter med en flexibel organisering berättar hon att 

hon och hennes kollegor befarar motsättningar personal emellan, något som skulle försämra den 

psykosociala arbetsmiljön. Hon beskriver att vården förutsätter mycket arbete i team, vilket ställer 

höga krav på samarbete och god kommunikation arbetstagarna emellan. Motsättningar vid en 

sådan organisering kan få stora konsekvenser, vilka kan utgöra hot mot patientsäkerheten. Det är 

således högst väsentligt att det finns tydlig reglering för tillämplighet av samvetsfrihet inom 

vården. Zampas & Andión-Ibañez bekräftar vikten av anslutna väldefinierade föreskrifter för 

tillämpning av samvetsfrihet inom vården, vilket annars kan föranleda problem avseende 

patientsäkerhet.
157

 

 

Personalspecialisten som arbetar mot den norska kvinnokliniken berättar att samvetsbetänkligheter 

bland de anställda har varit mer förekommande när aborter utförts i den senare delen av 

graviditeten. Detta bekräftas av Lindströms forskning som visar att frågan om samvetsfrihet är mer 

komplex än ett ställningstagande för eller emot samvetsfrihet inom abortvård. Andelen 

barnmorskor och gynekologer som känner samvetsbetänkligheter vid abortvård har enligt 

avhandlingen ett samband med i vilken graviditetsvecka aborten utförs.
158

. Utifrån detta bör även 

den norska barnmorskans yttrande tas i beaktande, något som bekräftar Lindströms forskning om 

att sena aborter kan upplevas komplexa.
159

 

 

”Även om det handlar om kvinnans rätt till sin kropp så finns det ju ett barn också, som måste tas 

om hand. Vad ska man göra när det lever efter en sen abort?” 

 

Frågan om samvetsfrihet väcker som anförts stora känslor bland informanterna och deras 

upplevelser och åsikter uppvisar komplexitet. Informanterna verksamma i Sverige befarar effekter 

som både kan och inte kan bekräftas av informanterna i Norge.  
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8. Slutsats och vidare forskning 
 

I följande kapitel besvaras uppsatsens frågeställningar utifrån vad som har belysts i 

rättsutredning, empiri och analys. Vidare presenteras idéer för fortsatt forskning inom 

samvetsfrihet. 

 

I Sverige saknas en generell rätt till samvetsfrihet för arbetstagare inom abortvård. Någon offentlig 

utredning om huruvida rätten bör erkännas i nationell rätt har inte genomförts. Skyddet för 

samvetsfrihet i artikel 9 EKMR har emellertid ställning som svensk rätt sedan EKMR inkorporerats 

genom lag. Vidare ges EKMR företräde övrig svensk rätt enligt 2 kap 19 § Regeringsformen.  

Dock saknas nationella lagar eller riktlinjer för tillämpning och bedömning får således göras mot 

bakgrund av nationell reglering av de intressen som avvägs, utifrån källornas rättsliga värde i 

förhållande till varandra. Genom rättsutredning har det konstaterats att svenska arbetsgivare har en 

vidsträckt rätt att leda och fördela arbetet och att arbetstagare har arbetsskyldighet i enlighet med 

29/29-principen och gentemot arbetsuppgifter som följer av kompetensbeskrivningar och 

arbetsuppgifter som arbetstagaren måste anses ha känt till förekom inom tjänsten. Vidare bedömde 

DO, i det mål som presenterats, att barnmorskor som inte vill deltaga vid aborter inte anses vara i 

en jämförbar situation med barnmorskor som inte motsätter sig det, vilket innebär att direkt eller 

indirekt diskriminering inte var för handen. Därtill är aborträtten föreskriven i lag och skyddet för 

kvinnors rätt till abort ansågs väga tyngre än barnmorskans rätt till samvetsfrihet, vilket enligt 

DO:s beslut rättfärdigade en inskränkning av religionsfriheten enligt artikel 9.2 EKMR.  Svensk 

reglering av samvetsfrihet är således avhängig de aktuella omständigheterna och bedömdes utifrån 

de tillämpliga källornas tyngd i förhållande till varandra. Det har kunnat konstateras att den 

svenska regleringen av samvetsfrihet inte förhåller sig förenlig med ratificerade bestämmelser och 

normerande dokument. 

 

Genom rättsfallsanalys har i uppsatsen konstaterats att rätten till samvetsfrihet som mänsklig 

rättighet kan inbegripa en rätt till samvetsvägran vid värnplikt. För att artikel 9 EKMR ska vara 

tillämplig vid värnplikt krävs att det är en allvarlig och oöverkomlig konflikt mellan förpliktelsen 

att militärtjänstgöra och ens övertygelse. Vidare ska manifestationen vara direkt förenad med 

övertygelsen.  I uppsatsen har konstaterats att denna rätt till vapenvägran inte bör tolkas analogt 

som att den garanterar samma rätt för vårdpersonal inom abortverksamet eftersom kontexterna har 

betydande skillnader vad gäller ingång till förpliktelsen i form av frivillighet. Europadomstolens 

och Europeiska kommissionens generella åsikt bekräftar att manifestation hänförlig till övertygelse 

eller religion inte kan anses vara föremål för diskriminering om situationen som inkluderar möjliga 
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hinder för religionsutövning kan härledas till frivillighet. Samvetsvägran inom svensk abortvård 

skulle ur ett arbetsrättsligt perspektiv kunna bedömas som arbetsvägran och få uppsägning eller 

avsked till följd. Därtill har som anförts inte diskrimineringsskyddet varit tillämpligt enligt DO:s 

beslut. I målet fastslog DO att inskränkning i religionsfriheten kan vara berättigad av 

organisatoriska skäl och för att skydda kvinnors rätt till abort.  

 

I uppsatsen har en komparation mellan svensk och norsk reglering av samvetsfrihet belyst 

väsentliga skillnader vad gäller tillämplighet av samvetsfrihet för arbetstagare inom 

abortverksamhet. Arbetstagare i Norge har uttrycklig rätt att reservera sig från att utföra och 

assister aborter, något som arbetsgivare är skyldiga att beakta vid organisering av verksamheten. I 

Sverige erkänns ingen generell rätt till samvetsfrihet. Av informanternas upplevelser kan 

konstateras att frågan om samvetsfrihet inom abortvård är komplex och väcker många känslor. De 

svenska informanterna är emot samvetsfrihet och befarar att en samvetsklausul ska leda till 

motsättningar mellan personal som har respektive inte har reserverat sig mot de aktuella 

arbetsuppgifterna.  Den norska personalspecialisten och sjuksköterskan bekräftar att motsättningar 

kan vara en effekt av reservationsrätten och att det kan få stora konsekvenser. Den norska 

barnmorskan anser inte att aborter är en del av yrket och tycker att samvetsfrihet bör vara en 

självklarhet även för svensk vårdpersonal. Emellertid framgår det av den empiriska studien att 

samvetsfrihet i första hand inte är en personalfråga utan en fråga om att tillgodose patienter god 

vård och ett respektfullt bemötande.  

 

Frågan om samvetsfrihet inom abortverksamhet är intressant ur ett jämställdhetsperspektiv 

eftersom verksamheten i princip endast sysselsätter kvinnor och patientgruppen uteslutande är 

kvinnor. Ett införande av samvetsklausul i svensk abortvård skulle kunna inskränka rätten till 

abort, en rättighet för kvinnor. Denna analys öppnar upp för hur frågan skulle bemötas i ett 

sammanhang där män är överrepresenterade. Uppsatsen har analogt tolkat rätten till samvetsvägran 

genom vapenvägran inom militärtjänstgöring, en kontext där män är överrepresenterade. 

Emellertid anser jag inte att dessa förpliktelser kan jämföras i denna fråga eftersom intresset av 

försvar, till skillnad från aborträttigheten, inte är bundet till könstillhörighet. Sverige har vid en 

internationell jämförelse ett starkt skydd för aborträttigheten samt ett annat sätt att förhålla sig till 

jämställdhet och kvinnors rättigheter. Den prövning som Europeiska kommittén för sociala 

rättigheter skall göra kan föranleda att landet får förhålla sig på ett annat sätt till resolutionen 

utifrån den bedömning som kommer att ges. Ett införande av samvetsklausul i svensk abortvård 

kan komma att påverka landets starka ställning för kvinnors rättigheter. I vissa länder pågår just nu 

strömningar om att begränsa aborträttigheten. Samtidigt står Sverige upp för kvinnors rättigheter 
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genom att inte riskera att aborträttigheten inskränks som en följd av införande av samvetsklausul 

inom abortvården.  

 

Med utgångspunkt i uppsatsens analys och slutsats tycker jag att det skulle vara intressant att 

genom en empirisk studie redogöra för huruvida ett införande av samvetsfrihet är önskvärt inom 

den svenska vården, utifrån olika intressenters perspektiv. Det skulle även vara intressant att 

studera samvetsfrihet inom andra vårdverksamheter eller för andra medicinska ingrepp där män är 

överrepresenterade som både arbetstagare och patienter. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
 

Följande intervjuguide har tillämpats för semistrukturerade intervjuer med informanter som 

arbetar med/ har tagit avstånd från abortverksamhet respektive arbetar med HR-frågor för 

berörda yrkeskategorier och verksamheter.  

 

Innan intervjun inleds: Informanten delges information om de forskningsetiska förhållningsregler 

som tillämpas under studiens gång. Vidare beskrivs studiens syfte och övergripligt de rättsliga 

skillnader som finns i svensk och norsk tillämpning av samvetsfrihet för vårdpersonal. 

Informanten ger sitt medgivande till deltagande i studien genom att underteckna dokumentet i 

bilaga B.  

 

Intervjufrågor 

 

Samtliga informanter. 

 

I vilken utsträckning kommer informanten i kontakt med abortverksamhet och/ eller för uppsatsen 

berörda frågor genom sin funktion som vårdpersonal eller HR-personal? 

Funktion i organisationen? 

Arbetsuppgifter? 

Yrkeserfarenhet? 

Utbildning? 
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Vårdpersonal i Sverige. 

 

Vid en internationell jämförelse utmärker sig Sverige i fråga om samvetsfrihet. Hur anser Du att 

Sverige bör förhålla sig till de internationella regleringar som finns på området? 

 

Var upplever Du att gränsen går för hur mycket en medarbetares samvetsövertygelse får inskränka 

arbetsutövning? 

 

Mot vilken bakgrund anser Du att samvetsfrihet är önskvärt eller inte önskvärt inom vården, 

främst med fokus på abortverksamhet? 

 

Vilka effekter upplever Du att införande av samvetsfrihet skulle innebära ur ett 

personalperspektiv? 

 

HR-personal i Sverige. 

 

Vid en internationell jämförelse utmärker sig Sverige i fråga om samvetsfrihet. Hur anser Du att 

Sverige bör förhålla sig till de internationella regleringar som finns på området? 

 

Var upplever Du att gränsen går för hur mycket en medarbetares samvetsövertygelse får inskränka 

arbetsutövning? 

 

Hur bemöts problematik när samvetsövertygelse och yrkesutövning kommer i konflikt på 

arbetsplatsen?  

 

Mot vilken bakgrund anser Du att samvetsfrihet är önskvärt eller inte önskvärt inom vården? 

 

Hur tar ni ställning till samvetsfrihet vid utformning av kravprofiler och vid anställningsförfarande 

av arbetstagare vars arbetsuppgifter inkluderar utövning av abort? 

 

Vilka effekter upplever ni att införande av samvetsfrihet skulle innebära ur ett personalperspektiv? 
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Vårdpersonal i Norge. 

 

Vid en internationell jämförelse utmärker sig Sverige i fråga om samvetsfrihet. Hur anser Du att 

Sverige bör förhålla sig till de internationella regleringar som finns på området? 

 

Hur bemöts rättigheten till samvetsfrihet i er verksamhet? 

 

Var upplever Du att gränsen går för hur mycket en medarbetares samvetsövertygelse får inskränka 

arbetsutövning? 

 

Mot vilken bakgrund anser Du att samvetsfrihet är önskvärt eller inte önskvärt inom vården, 

främst med fokus på abortverksamhet? 

 

Vilka konsekvenser upplever ni att införande av samvetsfrihet har inneburit ur ett 

personalperspektiv? 

 

HR-personal i Norge. 

 

Vid en internationell jämförelse utmärker sig Sverige i fråga om samvetsfrihet. Hur anser Du att 

Sverige bör förhålla sig till de internationella regleringar som finns på området? 

 

Hur hanteras samvetsvägran i er organisation? 

 

Hur bemöts rättigheten till samvetsfrihet i er verksamhet? 

 

Hur tar ni ställning till samvetsfrihet vid utformning av kravprofiler och vid anställningsförfarande 

av arbetstagare vars arbetsuppgifter inkluderar utövning av abort? 

 

Vilka konsekvenser upplever ni att införande av samvetsfrihet har inneburit ur ett 

personalperspektiv? 
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Bilaga B Medgivande till semistrukturerad intervju 
 

Följande information har studiens informanter tilldelats skriftligen som ett komplement till den 

underrättelse som har förekommit under urvalsprocessen. Samtliga informanter har tagit del av 

nedan information och genom sitt undertecknande medgivit till en semistrukturerad intervju.  

 

Information inför intervju om samvetsfrihet inom abortverksamhet 

 

Mitt namn är Johanna Elmdahl och jag studerar min sista termin vid Linnéuniversitets program 

Personal & Arbetsliv. Under denna termin skriver jag en rättsvetenskaplig kandidatuppsats, vilken 

syftar till att belysa hur vårdpersonal och HR-personal upplever samvetsfrihet inom 

abortverksamhet i Sverige respektive Norge.  

 

Att deltaga i studien är frivilligt och Du har rätt att när som helst avsluta intervjun och din 

medverkan i studien. Du och din arbetsplats kommer att förbli anonyma i uppsatsen och det 

material som samlas in genom ljudinspelning och anteckningar kommer att hanteras konfidentiellt. 

Insamlat material kommer endast att användas i den aktuella studien, vilken Du gärna får ta del av 

när den är klar, vilket den beräknas bli våren 2015. 

 

Jag hoppas att Du vill medverka i min empiriska studie genom en intervju eftersom Du har 

kompetens och upplevelser av det berörda området.   

 

Vid frågor om intervjun och studien får Du gärna kontakta mig! 

 

Johanna Elmdahl 

Telefon: X 

E-mail: X 

 

Undertecknad har tagit del av ovanstående information och godkänner medverkan i studien. 

 

Namnteckning och -förtydligande    Ort och datum 
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Bilaga C Presentation av studiens informanter 

 

Nedan presenteras de informanter som har deltagit i den empiriska studien. Samtliga informanter 

är knutna till ett lasarett i Sverige respektive Norge. 

 

Barnmorska verksam i Sverige 

14 års erfarenhet av yrket, varav nio år vid lasarettets abortverksamhet. Kommer i kontakt med 

rådgivning och utförande av abort varje vecka.  

 

Sjuksköterska verksam i Sverige 

Fem års erfarenhet av yrket, varav två år vid lasarettets abortverksamhet. Kommer i kontakt med 

deltagande och vårdande i anslutning till abortverksamhet varje vecka. 

 

HR-samordnare för det svenska lasarettets abortverksamhet 

19 års erfarenhet av arbete med personalfrågor inom offentlig sektor, varav elva år mot lasarettets 

abortverksamhet. Rekryterar sjuksköterskor och barnmorskor och arbetar med personalfrågor 

anknutna till den aktuella verksamheten.  

 

Barnmorska verksam i Norge 

Sju års erfarenhet av yrket, varav samtliga vid lasarettets kvinnoklinik. Medverkar inte vid 

abortverksamhet av samvetsbetänkligheter.  

 

Sjuksköterska verksam i Norge 

20 års erfarenhet av yrket, varav 17 år på lasarettets kvinnoklinik. Assisterar vid abortingrepp samt 

vårdar patienter som utfört ingrepp. Kommer i kontakt med abortverksamhet dagligen. 

 

Personalspecialist som arbetar mot det norska lasarettets abortverksamhet 

13 års erfarenhet av personalfrågor, både inom offentlig och privat sektor. Arbetar sedan sju år mot 

lasarettets kvinnoklinik, något som inkluderar rekrytering av alla yrkeskategorier som förekommer 

på kliniken och de frågor som uppkommer. 

 


