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1. Introduktion
I Expressen kunde vi vintern 2014 läsa om fotografen Martin som vägrade ta passfoto av en
2-årig flicka som skulle avvisas till Armenien. 1 Hans förklaring var att han inte ville ha det på
sitt samvete. I media hyllades han som hjälte och backades även upp av sin arbetsgivare.
Aftonbladet skrev 2011 om en avvisning av en iransk asylsökande, vilken stoppades efter
beslut av piloten att vägra låta planet lyfta. 2 Övriga passagerare på planet visade sitt stöd
genom att vägra sätta sig.
Arbetsförmedlingen dömdes 2010 i Stockholms Tingsrätt att betala skadestånd till en
muslimsk man som gått miste om en praktikplats för att han vägrat skaka hand med den
kvinnliga företagsledaren. 3 Domen motiverades bland annat av ett prejudikat från Högsta
domstolen, där det fastslagits att överträdelse mot diskrimineringsförbudet är en allvarlig
kränkning. 4 Tolkförmedlingen Semantix dömdes 2018 att betala skadestånd till en kvinna
som av religiösa skäl vägrat skaka hand med den manlige chefen, och därför nekats
anställning.5 En oenig Arbetsdomstol ansåg att det handlade om en diskriminering som
oproportionerligt kunde komma att drabba en specifik grupp, d.v.s. muslimska kvinnor.
Sveriges försvarsminister sedan 2014, Peter Hultqvist (S), beviljades enligt Svenska
Dagbladet vapenfri militärtjänst på grund av samvetsskäl. 6 Detta har enligt försvarsministern
själv ingen betydelse för hans tjänsteutövning, och i ett personporträtt i Dagens Industri
kallas han för ”en historiskt skicklig försvarsminister”.7 Hans vapenvägran anses inte ha
diskvalificerat honom från att fungera som försvarsminister.
Gustav Fridolin (MP) lämnade 2004 in en riksdagsmotion angående samvetsvägran. 8 Där
argumenterade han för att det utan påföljd borde vara möjligt att vägra utföra visst arbete.
Som exempel uppgav han bland annat en posttjänsteman som under valrörelsen 2002 vägrat
dela ut information från ett parti som han ansåg var rasistiskt.
Omvänt förekommer det även situationer där omgivningen förväntar sig att samvetsfrihet
bör tillämpas i arbetslivet. År 2001 skedde en utvisning av två egyptier som var misstänkta

1
Hannes Lundberg Andersson, Vägrade fotografera barn som ska utvisas, Expressen 30.12.2014,
https://www.expressen.se/nyheter/vagrade-fotografera-barn-som-ska-utvisas/ (hämtad 2.7.2020).
2
Lisa Röstlund & Josefin Westin, Passagerare stoppade utvisning på plan, Aftonbladet 24.9.2011,
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/QlP1lQ/passagerare-stoppade-utvisning-pa-plan (hämtad 2.7.2020).

Stockholms Tingsrätt, dom 8.2.2010, mål nr T7324-08
NJA 2006 s. 170.
5
Mikael Kindbom, Vägrade skaka hand - får rätt i AD, Lag & Avtal 15.8. 2018, https://www.lagavtal.se/arbetsdomstolen/vagrade-skaka-hand-far-ratt-i-ad-6926097 (hämtad 2.7.2020).
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Jonas Gummesson, Hultqvist slapp värnplikt av samvetsskäl, Svenska Dagbladet 10.1.2016
https://www.svd.se/hultqvist-slapp-varnplikt-av-samvetsskal (hämtad 11.1.2020).
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Debattredaktionen Dagens Industri, Porträtt: Starkaste försvarsministern sedan Edvin Sköld 11.1.2020,
https://www.di.se/debatt/portratt-starkaste-forsvarsministern-sedan-per-edvin-skold/ (hämtad 2.7.2020).

7

Motion 2004/05:Ju277 av Gustav Fridolin 27.9.2004, Ekologiskt nödvärn och samvetsvägran,
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_GS02Ju277 (hämtad 2.7.2020).

8

3

för terroristkopplingar. 9 Avvisningen fick stor uppmärksamhet i media, eftersom männen
riskerade tortyr eller inhuman behandling i hemlandet. Vissa upprördes av att ingen enskild
polis av samvetsskäl grep in för att stoppa utvisningen.
Av ovannämnda exempel att döma, är samvetsfrihet något som försvaras och hålls högt i
Sverige. Gemensamt för dessa är dock att inget av dem är kopplat till abortfrågan. Det är
först då som samvetsfrihet blir känsligt. Även i debatten om dödshjälp finns en större
öppenhet för samvetsfriheten.

1.1.

Bakgrund

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs 1948, och den regionala
Europakonventionen undertecknades av Europarådet 1950. Enligt FN:s allmänna förklaring
om de mänskliga rättigheterna artikel 18,10 och Europakonventionen om mänskliga
rättigheter artikel 9,11 har var och en rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.
Att samvetsfriheten nämns särskilt är ingen slump. De mänskliga rättigheterna tillkom som
en motreaktion mot nazismens förtryck under andra världskriget, då alltför många underlåtit
att följa sitt samvete.
World Medical Association (WMA) är en internationell läkarorganisation som också bildades
som en motreaktion efter att det uppdagats att även läkare deltagit i brott mot
mänskligheten både under och före andra världskriget.12 Organisationen grundades 1947
och representerar omkring 115 läkarorganisationer i olika delar av världen.13 WMA ger
sedan 1954 ut den medicinska tidskriften World Medical Journal (WMJ) 3-4 gånger per år.14
WMA vill arbeta för att skydda läkare från att bli tjänstemän som kontrolleras av staten, och
som ett led i detta utarbetades Genèvedeklarationen 1948,15 vilken säger att en läkare bör
bibehålla den största respekt för mänskligt liv från befruktningen, och inte ens under hot
använda sin medicinska kunskap mot mänsklighetens lagar. Deklarationen bygger på den
Hippokratiska eden16 som i över 2 000 år använts som etisk riktlinje för läkare. Enligt den
ska läkare inte ge dödligt gift eller fosterfördrivande medel till någon.

Susanne Wigorts-Yngvesson, Frihet till Samvete. (Timbro 2016) s. 21.
Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 18. https://fn.se/wpcontent/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf (hämtad 12.1.2021).
11
EKMR artikel 9. https://www.echr.coe.int/documents/convention_swe.pdf (hämtad 12.2.2021).
12
Sean Murphy et al, The WMA and the Foundations of Medical Practice, Declaration of Geneva (1948)
International code of medical ethics (1949), World Medical Journal, (2020) volume 66, nr 3.
13
World Medical Association, About us, https://www.wma.net/who-we-are/about-us/ (hämtad 12.2.2021).
14
World Medical Association, World Medical Journal, https://www.wma.net/publications/world-medicaljournal/ (hämtad 16.11.2020).
15
The World Medical Association Declaration of Geneva (1948) Physicians’s Oath, (2002)
http://www.cirp.org/library/ethics/geneva/ (hämtad 28.1.2021).
16
The Hippocratic Registry of Physicians, u.å, https://www.hippocraticregistry.com/about/ (hämtad 28.1.2021).
9
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WMA anser att en alltför stark koppling mellan staten och vårdapparaten är ett sämre
alternativ än utövad samvetsfrihet av individuella läkare. Detta motiverar de med att en
majoritet, och även den politiska makten, faktiskt kan ha fel. 17

1.2.

Syfte

Syftet med denna rapport är att sammanfatta de viktigaste aspekterna av samvetsfrihet vid
abort och dödshjälp. Vi vill öka förståelsen för det fullt rimliga i att tillåtas gå emot en
majoritetsuppfattning och avstå från att delta i utsläckandet av människoliv.
Efter ett teorikapitel är rapporten indelad i tre delar där den första handlar om Sverige, den
andra om Europa och den tredje delen i korthet belyser samvetsfrihet i övriga världen.

1.3.

Material

I rapporten ingår debattartiklar, vetenskapliga artiklar, rättsfall och litteratur om mänskliga
rättigheter. Vi hänvisar även till poddar och seminarier som behandlat samvetsfrihet.

17

Sean Murphy et al. 2020.
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2.

Teori

Ett argument som flitigt används av motståndare till samvetsfrihet för vårdpersonal är att
abortsökande kvinnor inte ska känna sig skuldbelagda. Men trots Sveriges avsaknad av
samvetsfrihet finns ändå kvinnor som känner sig skuldbelagda vid aborter. Även föräldrar
som väljer att inte göra abort kan uppleva att de skuldbeläggs. Särskilt om någon form av
fosterskada konstaterats eller bara misstänks på det ofödda barnet har vissa upplevt press
från vården att göra abort. 18 Det går också att vända på resonemanget och fråga sig var
hänsynen finns till de kvinnor som verkligen vill föda sina barn, oavsett hälsotillstånd. Dessa
önskar kanske hellre träffa en barnmorska som enbart har intresse av det ofödda barnets
rätt till liv. Och nog finns skäl att undra hur skuldbelagda kristna barnmorskor, som inte vill
bistå vid aborter, blev när Mona Sahlin (regeringens dåvarande samordnare mot
våldsbejakande extremism) jämförde dem med IS-terrorister.19
Ett annat vanligt argument är att debatten om samvetsfrihet bara är en dimridå för att via
omvägar på sikt förbjuda aborter.20 En sådan utveckling har dock inte kunnat påvisas i
exempelvis grannländerna Norge eller Danmark, trots mer än fyrtio år med lagstadgad
samvetsfrihet, så frågan varför det just i Sverige skulle vara fallet förblir obesvarad.
Debatten i Sverige har till stor del dominerats av politiskt och ideologiskt tyckande där
samvetsfriheten trivialiserats. Man har hittat på egna ord som det nedlåtande ordet
”vårdvägran”,21 vilket är ett ord som inte återfinns varken i FN:s deklaration om mänskliga
rättigheter eller i Europakonventionen. Samvetsbetänkligheter inför abortingrepp har
ibland jämförts med hypotetiska exempel om svetsare som inte vill svetsa eller slaktare
som inte vill stycka djur. Susanne Wigorts Yngvesson avfärdar i sin bok ”Frihet till samvete”
Malin Wigren, Sandra fick rådet att göra abort – nu har dottern fyllt tre, Aftonbladet 23.2.2020,
https://www.aftonbladet.se/family/a/70wLo4/sandra-fick-radet-att-gora-abort--nu-har-dottern-fyllt-tre
(hämtad 15.2.2021).
19
Eva Janzon, Sahlin jämställde jihadister med abortmotståndare, Världen idag 9.2.2015,
https://www.varldenidag.se/nyheter/sahlin-jamstallde-jihadister-medabortmotstandare/cbbobi!zI8uWLd@OL3ndEtBCURsBw/ (hämtad 5.12.2020).
20
Neil Datta, Restoring the natural order (European Parliamentary Forum on Population & Development 2018)
s. 29.
21
Gabriel Wikström & Åsa Regnér, Ni säger samvetsfrihet – vi säger vårdvägran, Aftonbladet 13.11.2015
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/5VogXm/ni-sager-samvetsfrihet--vi-sager-vardvagran (hämtad
3.12.2020).
18
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sådana argument som missförstånd av vad samvetsfrihet innebär.22 Enligt dessa argument
skulle samvetsfrihet vara att avsäga sig huvuduppgiften för ett yrke, vilket abortingrepp inte
är varken för barnmorskor eller för gynekologer. Det rimmar dessutom illa med förarbetet
till den svenska abortlagstiftningen som är tydlig med att det ”inom vården liksom i
arbetslivet i övrigt” ska råda en sund arbetsmiljö där hänsyn tas till enskilda anställdas
förutsättningar.23
Wigorts Yngvesson beskriver samvetsfriheten som ett motmedel mot totalitarism, och en
frihet som i demokratier finns till för att främja mångfald och för att skydda individens
rättigheter gentemot den politiska makten.24 Samvetsfriheten frigör den enskilda individen
från att bara lyda överhetens order, till att ta eget ansvar. Wigorts Yngvesson ställer sig
frågan om det verkligen är en dygd att lyda utan reflektion över det egna samvetet.25
Det är heller inte ovanligt att människor ändrar moralisk uppfattning under sitt arbetsliv. I
synnerhet om abortgränsen skulle höjas ytterligare, eller om dödshjälp legaliseras, kan även
attityden till samvetsfrihet ändras. Redan höjs röster för att de särskilda restriktioner som
krävs för abort efter vecka 18 ska tas bort.26 Även barnmorskor som annars inte åberopar
samvetsfrihet anser att de sena aborterna är fruktansvärda och efterlyser humana sätt att
avliva människofoster på. 27 Förbud mot exempelvis könsselektiva aborter saknas i Sverige,
vilket sannolikt torde utgöra en samvetskonflikt för de flesta. Förslag om att förbjuda abort
på grund av ”fel” etnicitet hos pappan har i vissa amerikanska delstater röstats ned, och är
således tillåtna. 28 Inom ramen för fri abort finns inget sådant förbud i Sverige heller. I ljuset
av allt detta ter sig det orwellska nyordet ”vårdvägran” motbjudande.
I en artikel från 2013 beskriver författarna Sean Murphy och Stephen J Genius samvetsfrihet
som en frihet både till och från något, och argumenterar för att begränsningar av
samvetsfrihet till något är mindre skadliga än begränsningar av samvetsfrihet från något.29
Om man hindras att göra något som samvetet säger att man borde, hindras man kanske i
sin personliga utveckling, men tar enligt författarna inte samma skada som de som mot sitt
samvete tvingas utföra en handling. Murphy & Genius hänvisar till forskning bland
våldtäktsoffer som visat att de utsatta lider av skuldkänslor trots att händelsen skett under
tvång. Detta handlar om att vi människor har svårt att helt skilja vår identitet från våra
handlingar, även i de fall de varit påtvingade.

Wigorts Yngvesson 2016, s. 36, 83.
Prop. 1974:70 Förslag till ny abortlag, m.m. 8.3.1974. s 76 - 77, https://data.riksdagen.se/fil/EAEA39A289DD-44EB-AA60-8E9BC34E7A6C (hämtad 12.2.2021).
24
Wigorts Yngvesson 2016, s. 8 – 12.
25
Wigorts Yngvesson 2016, s. 72 - 73, 99 - 100.
26
Kajsa Dovstad, Tillåt fri abort i Sverige, Göteborgsposten, 8.6.2020 Tillåt fri abort i Sverige | GP (hämtad
5.12.2020).
27
Lukas Berggren, Human avlivning och överlevnadsrisk, Världen idag 22.10.2014,
https://www.varldenidag.se/opinion/lukas-berggren-human-avlivning-och-overlevnadsrisk/cbbnjv!Edj
@ocHLeeIrbZRmfThH2Q/ (hämtad 2.7.2020).
28
H.R. 3541 (112th): Prenatal Nondiscrimination Act (PRENDA) of 2012,
https://www.govtrack.us/congress/bills/112/hr3541 (hämtad 28.1.2021).
29
Sean Murphy & Stephen J Genius, Freedom of Conscience in health care: Distinctions and limits, Journal of
Bioethical Inquiry 10 (2013) s. 347 - 354.
22
23
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Konsekvensen av att tvingas till handlingar som strider mot samvetet är enligt Murphy &
Genius att ondska möjliggörs. Vanliga människor riskerar att utvecklas till fogliga tjänstemän
som till sist lyder till och med tyranniska makthavare.
I en artikel om samvetsfrihet och moralisk stress, argumenterar författarna Mary Kathleen
Deutscher Heilman och Tracy Trothen för att arbetsmiljön påverkas negativt om personalen
måste gå emot sina samveten.30 Om samvetsfrihet är en grundläggande frihet i demokratier,
kan avsaknad av samvetsfrihet leda till en odemokratisk kultur där ingen kommer att trivas.
Etisk medvetenhet inom arbetslivet måste värdesättas. I annat fall kvarstår enbart personal
som tvingats döva sina samveten. En arbetsplats utan samvetsfrihet kan bli en osund miljö,
där bara vissa åsikter är tillåtna, och där känslor av maktlöshet frodas om man upplever att
ens röst inte får höras. Detta kan i sin tur leda till sjukskrivningar och att personal byter yrke.
En annan aspekt är den stress som uppstår när en part med större makt drar gränsen för
vilka åsikter som är tillåtna. Den tredje aspekten är enligt artikeln att arbetsklimatet gynnas
om anställda uppmuntras till känslighet i stället för okänslighet vid etiska dilemman.
Förbättring och utveckling sker sällan av att personal håller inne med etiska frågeställningar
och avvikande uppfattningar.
Författarna lyfter också den relationsmässiga aspekten av vårdyrket, som de menar kommit i
skymundan i debatten om samvetsfrihet, där den rättighetsbaserade aspekten för det mesta
har dominerat. Vårdyrket handlar till stor del om förtroende och relationer, och ska inte
fungera mekaniskt och opersonligt där utrymme för samvetet eliminerats.
Tillämpningen av samvetsfrihet kan enligt Deutscher Heilman & Trothen ske på olika sätt,
men de rekommenderar att man också tar bort kravet på att hänvisa till kollegor som man
vet kommer att utföra ”tjänsten”. Detta kan ske genom direktkontakter, vilket är ett
förfarande som redan tagits i bruk i exempelvis Norge. 31 Fördelarna för patienten är enligt
Deutscher Heilman & Trothen att de slipper mellanhänder, och för arbetsplatsen att det
psykiska välbefinnandet hos personalen förbättras.

Mary Kathleen Deutscher Heilman & Tracy Trothen, Conscientious objection and moral distress: a relational
ethics case study of MAiD in Canada. Med Ethics 2020;46 s. 123–127.
31
Kavot Zillén, Utvidgad rätt till vårdvägran i Norge? Svensk juristtidning (2019), s. 147,
https://svjt.se/svjt/2019/158 (hämtad 12.2.2021).
30

8

Slutsatser:
• Användandet av ordet ”vårdvägran” visar på ett missförstånd av vad samvetsfrihet
handlar om.
• Varken FN:s deklaration om mänskliga rättigheter eller Europakonventionen
använder ordet ”vårdvägran” om samvetsfrihet.
• Det är ingen dygd att lyda order utan att reflektera över det egna samvetet.
• En part med större makt ska inte dra gränsen för vilka åsikter som är tillåtna.
• Samvetsfrihet är ett motmedel mot totalitarism.
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3. Samvetsfrihet i Sverige
Enligt den svenska abortlagstiftningen är det enbart läkare som har behörighet att utföra
aborter:32
”Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra abort eller avbryta havandeskap
enligt 6 §.”
Detta är den lagtext som fortfarande gäller, även om det numera är vanligast med
medicinska hemaborter. Ingen lagtext har tillkommit som skulle ha ändrat på detta, trots att
barnmorskor i praktiken blivit mer involverade i abortverksamheten.
Kompetensbeskrivningen för barnmorskor33 har således i praktiken börjat väga tyngre än
abortlagen och dess förarbete, trots att båda dessa är hierarkiskt överställda
kompetensbeskrivningen.
Eftersom lagtext ofta är kortfattad, kan man backa till förarbetena om man vill söka en
djupare förståelse för hur lagen från början var tänkt att fungera. I förarbetet till den
svenska abortlagstiftningen kan man bland annat läsa följande:34
”Frågan om sjukvårdspersonalens skyldighet att medverka vid abort har tagits upp av flera
remissinstanser, vilka genomgående framhåller vikten av att det tas hänsyn till personalens
önskemål att slippa delta i abortverksamheten.”
”Vid denna fördelning bör man självfallet inom sjukvården liksom inom arbetslivet i övrigt så
långt det är möjligt ta hänsyn till de anställdas intressen och förutsättningar i olika
avseenden. Man bör därför undvika att till abortverksamheten binda sådan personal som av
exempelvis moraliska eller religiösa skäl har svårt att acceptera sådant arbete.”
Enligt förarbetet är samvetsfrihet vid abortingrepp självklar för dem som av religiösa eller
moraliska skäl önskar avstå. Arbetsgivaren förväntades redan på 1970-talet lösa sådana
situationer schematiskt, och detta förhållningssätt höll man fast vid även vid senare
uppföljningar av abortlagen.35 Samvetsfrihet ansågs så självklar och underförstådd att det
Abortlag 1974:595 § 5, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/abortlag-1974595_sfs-1974-595 (hämtad 12.2.2021).
33
Svenska Barnmorskeförbundet, Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2019)
https://storage.googleapis.com/barnmorskeforbundet-se/uploads/2020/04/Kompetensbeskrivning-forlegitimerad-barnmorska.pdf (hämtad 15.2.2021).
34
Prop. 1974:70, s. 76 - 77
35
Reinhold Fahlbeck, Barnmorskedomen – Politiken vann, juridiken förlorade, u.å. http://uu.divaportal.org/smash/get/diva2:1378581/FULLTEXT01.pdf, s. 221 (hämtad 18.2.2021).
32
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inte behövde uttryckas i själva lagtexten, och samvetsfrihet tillämpades också i praktiken.36
Genom nuvarande digitaliserade system torde schemaläggning ytterligare ha underlättats.
Hur stor vikt som ska fästas vid ett förarbete kan diskuteras. Enligt professor och
universitetslektor Karin Åhman har förarbetena traditionellt sett haft stor betydelse för
svenska domstolar.37 På senare tid har man dock i vissa fall börjat se dem mer som
bakgrundsinformation, eftersom lagar kan bli föråldrade. När det kommer till samvetsfrihet
vid abort är dock förarbetet i linje med Europakonventionen om de mänskliga
rättigheterna, vilken sedan 1995 är svensk lag. I ljuset av detta är det anmärkningsvärt att
Sverige valt att agera i motsats till förarbetet, i stället för att ta det i beaktande.

3.1.

Barnmorskefallen

Barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen och deras kamp för samvetsfrihet har
uppmärksammats både i Sverige och utomlands. Efter att ha nekats anställningar inom
svensk förlossningsvård fick båda anställningar i Norge, där samvetsfrihet tillämpats vid
abortingrepp sedan mer än fyrtio år tillbaka, och där deras inställning till abort accepteras. 38
Grimmark hade i Region Jönköping ett muntligt löfte om arbete på förlossningsavdelning,
vilken sedan togs tillbaka när hennes syn på abort kommit ut i en lokaltidning. Steen nekades
anställningar i Region Sörmland eftersom hon var tydlig med att hon på grund av sin djupa
övertygelse inte kunde medverka vid aborter. Efter förluster i de svenska rättsprocesserna
tog barnmorskorna ärendet till Europadomstolen, där de efter närmare tre års väntetid
nekades prövningstillstånd i mars 2020.
Grimmark hade inte kunnat föreställa sig att det skulle vara något problem att jobba som
barnmorska och inte behöva bistå vid aborter eftersom hon redan kände till att det på
svenska sjukhus fanns sådana som jobbade med samvetsklausul.39 Hon tog upp frågan om
samvetsfrihet i ett tidigt skede med arbetsgivare, och nekades först två jobb innan hon fick
löfte om jobb på förlossningsavdelningen vid Värnamo sjukhus. Grimmark var tydlig med att
hon kunde jobba med precis vad som helst och vilka tider på dygnet som helst, men inte
med aborter. Arbetsgivaren lovade då att lösa frågan om samvetsfrihet. Det rådde brist på
barnmorskor på förlossningsavdelningen, och eftersom enbart sena aborter utförs på
förlossningsavdelning, handlade det statistiskt sett om en abort per år.

Jörgen Olson, Samvetsfrihet handlar om stora frågor, Människovärde, seminarium om samvetsfrihet
4.5.2019, https://manniskovarde.se/seminarier/seminarium-om-samvetsfrihet/ (hämtad 2.7.2020).
37
Karin Åhman, Grundläggande rättigheter och juridisk metod (Norstedts Juridik 2015) s. 91–92.
38
Katolskt magasin, Europadomstolen väljer att inte pröva barnmorskefallen, 12.3.2020,
https://www.katolsktmagasin.se/2020/03/12/europadomstolen-valjer-att-inte-prova-barnmorskefallen/
(hämtad 3.3.2021).
39
Människorättspodden avsnitt 4, Samvetsfrihet – en mänsklig rättighet i resten av Europa - men inte i Sverige?
https://manniskorattsjuristerna.se/manniskorattspodden-slapper-fjarde-avsnittet-om-vartuppmarksammande-barnmorskefall-om-samvetsfrihet-i-varden/ (hämtad 2.7.2020).
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Dock drogs löftet om anställning tillbaka efter att chefen läst i media att Grimmark anmält
de två första sjukhusen till DO. Arbetsgivaren ansåg att Grimmark inte borde ha uttryckt sina
åsikter om abort offentligt.
Steen visste inte heller när hon påbörjade sin utbildning till barnmorska att samvetsfrihet
skulle bli ett problem. 40 Bland annat för att aborter är en uppgift för läkare enligt abortlagen.
Dessutom kände hon en operationssköterska som inte behövde bistå vid kirurgiska aborter.
Steen var från allra första början tydlig i sina kontakter med arbetsgivare att hon inte kunde
tänka sig att medverka vid aborter. Hon fick då beskedet att det inte fanns någon plats för
henne någonstans inom organisationen och att det berodde på hennes åsikter. Ingen var
villig att ens diskutera saken.
Huvuduppgiften med barnmorskeyrket är att hjälpa till vid förlossningar och att hjälpa
nyblivna mammor och deras nyfödda barn på BB. Aborterna utgör endast en mindre del av
arbetet och detta avspeglas enligt Steen även i utbildningen, där en stor del av praktiken
gjordes på förlossning och BB, medan abortpraktiken avklarades på en halv dag. Yrket är
dessutom brett och innehåller så många olika uppgifter att vissa barnmorskor under sitt
yrkesliv kanske aldrig arbetar med förlossningar. Steen påpekar i Människorättspodden
inkonsekvensen i att dessa barnmorskor inte anses inkompetenta eller olämpliga, trots att
de inte heller utför alla uppgifter som ingår i utbildningen. Det har dessutom framkommit att
vissa barnmorskor fått undantag från att delta i förlossningar eftersom det var känsligt för de
som själva inte kunde få barn.

3.2.

Dödshjälpsdebatten

Bland dödshjälpsförespråkare finns delade åsikter om samvetsfrihet. Staffan Bergström,
professor och tidigare ordförande för organisationen Rätten Till en Värdig Död (RTVD),
försvarar rätten till samvetsfrihet vid dödshjälp i en debattartikel i Läkartidningen.41 Han
skiljer på frågan om abort som i lagstiftningen är icke villkorad, och dödshjälp som är strikt
villkorad i de länder där det är legaliserat. D.v.s. inga kriterier behöver uppfyllas för att få
abort, medan ett flertal kriterier ska uppfyllas för att dödshjälp ska beviljas. Samvetsfrihet
ska enligt Bergström därför tillåtas vid dödshjälp men inte vid abort. ”Ingen läkare är nog
beredd att i dagsläget argumentera att ungdomar som tänker bli läkare måste vara beredda
att ge dödshjälp eller, om de inte är det, välja en annan bana”, skriver Bergström.
Att abort i lagstiftningen skulle vara icke villkorad stämmer dock enbart fram till och med
graviditetsvecka 18. Efter det kan abort tillåtas av särskilda skäl, och ansökan ska göras till

Ibid.
Staffan Bergström, Vår samvetsfrihet både för och emot dödshjälp måste värnas, Läkartidningen 4.1.2018,
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2018/01/var-samvetsfrihet-bade-for-eller-emot-dodshjalp-mast evarnas/ (hämtad 27.7.2020).
40
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Socialstyrelsen som fattar beslut. Under 2018 42 och 2019 43 nekades sammanlagt 41 kvinnor
abort efter vecka 18.
I debattartikeln framkommer inte om Bergström anser att läkare med samvetsklausul ska
tvingas hänvisa patienter till läkare som de vet kommer att utföra dödshjälpen, och därmed
ändå ha ett moraliskt ansvar.
Timbro gav hösten 2017 ut en rapport om dödshjälp där författaren Kajsa Dovstad däremot
tar helt avstånd från samvetsfrihet.44 Hon argumenterar för att endast vissa certifierade
läkare ska kunna ge dödshjälp. Så resonerade man emellertid också när fri abort
legaliserades i Sverige. Som tidigare nämnts var samvetsfrihet då så självklar och
underförstådd att man inte ansåg sig behöva lagstifta om den. Men även om det fortfarande
enligt lagtexten enbart är läkare som är behöriga att utföra aborter, är det numera i
praktiken belagt med yrkesförbud för en annan yrkesgrupp, nämligen barnmorskor, om de
på grund av samvetsbetänkligheter önskar avstå. Risken finns att samma utveckling skulle
ske om dödshjälp införs, så att även andra än certifierade läkare tvingas delta.
Det är intressant att konstatera hur journalisten Anna Nachmans förslag om att utbilda
särskilda abortsköterskor 45 vann minimalt med gehör, medan man i dödshjälpsdebatten
utgår från att enbart särskilt certifierade läkare ska ha den uppgiften. Intressant är också att
ordet ”vårdvägran” (ännu) inte förekommer i dödshjälpsdebatten.
Slutsatser:
•
•
•

Endast läkare har behörighet att utföra aborter enligt abortlagstiftningen.
Den huvudsakliga uppgiften för barnmorskor är förlossningar och BB-vård, inte
aborter.
Samvetsfrihet för vårdpersonal är nödvändig även med tanke på eventuell framtida
lagstiftning om dödshjälp.

Socialstyrelsen, Statistik om aborter 2018, excelfil, flik 10. https://www.socialstyrelsen.se/statistik-ochdata/statistik/statistikamnen/aborter/ (hämtad 3.12.2020).
43
Socialstyrelsen, Statistik om aborter 2019, excelfil, flik 10. https://www.socialstyrelsen.se/statistik-ochdata/statistik/statistikamnen/aborter/ (hämtad 3.12.2020).
44
Kajsa Dovstad, Låt mig gå, en rapport om hur dödshjälp bör införas i Sverige, (Timbro, 2018),
https://timbro.se/app/uploads/2018/04/låt-mig-gå-kajsa-dovstad.pdf (hämtad 27.7.2020). s. 20–21.
45
Anna Nachman, Inför yrkeskategorin abortsköterska, Dagens samhälle 1.12.2016 Inför yrkeskategorin
abortsköterska | Dagens Samhälle (dagenssamhalle.se) (hämtad 5.12.2020).
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4. Samvetsfrihet i Europa
Av EU:s alla medlemsländer är Sverige det enda land som saknar samvetsfrihet både i
abortlagstiftningen och i grundlagen.46 Av Europarådets 47 medlemsländer tillämpar den
absoluta majoriteten samvetsfrihet vid abortverksamhet. Länder som Finland, Bulgarien,
Tjeckien och Georgien, vilka också saknar samvetsfrihet i sina abortlagstiftningar, har ändå
generell samvetsfrihet i sina grundlagar. 47 48Angående Island råder delade uppfattningar,
men enligt Wigorts Yngvesson tillämpas även där samvetsfrihet vid abortingrepp. 49
I Italien har uppskattningsvis omkring 70 procent av vårdpersonalen samvetsfrihet vid
aborter,50 och landet används därför ofta som skräckexempel av motståndare till
samvetsfrihet. Hösten 2019 skrev dåvarande ordförande för Barnmorskeförbundet och
ordförande för ”Svensk förening för obstetrik och gynekologi” i Aftonbladet att liv går till
spillo i Italien på grund av samvetsfrihet. 51 ”I till exempel Italien har man haft flera dödsfall
just på grund av denna vårdvägran – liv som hade kunnat räddas har helt enkelt gått till
spillo”. Detta fastslogs i artikeln utan några källhänvisningar. Enligt offentliga uppgifter från
Italiens hälsoministerium stämmer deras påstående dock inte. 52 WHO:s statistik om
mödradödlighet ger inte heller några sådana indikationer.
Mödradödligheten är låg i både Italien och Sverige enligt WHO:s statistik för 2000 - 2017,
trots ländernas vitt skilda inställning till samvetsfrihet vid abort. I Italien är den till och med

Wigorts Yngvesson 2016, s. 26.
Robert Clarke et.al, ADF International till Nyköpings tingsrätt, In the matter of: Case of Linda Steen (T2153-15)
v. Sörmlands landsting, 10.1.2016.
48
Constitution of Georgia,
https://www.legislationline.org/download/id/8153/file/Georgia_Const_am2018_ENG.pdf (hämtad 15.2.2021).
49
Wigorts Yngvesson 2016, s. 118.
50
Malin Lernfelt, Samvetsfrihet är samvetslöst, Bohusläningen 19.11.2020,
https://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/ledare/samvetsfrihet-%C3%A4r-samvetsl%C3%B6st-1.37217146
(hämtad 3.12.2020).
51
Mia Ahlberg & Eva Uustal, Liv går till spillo på grund av vårdvägran, Aftonbladet 2.8.2020
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/0nbWvo/liv-gar-till-spillo-pa-grund-av-vardvagran (hämtad 3.12.2020).
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Ministero della Salute, Relazione del ministro della salute sulla attuazione della legge contenente norme per
la tutela sociale della maternita e perl’interrruzione volontaria di gravidanza (legge 194/78) 31.12.2018,
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2807_allegato.pdf (hämtad 3.12.2020).
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aningen lägre per 100 000 levande födslar än i Sverige, så en viss ödmjukhet av svenska
debattörer vore önskvärd.53
Dessutom kan man fråga sig hur meningsfull jämförelsen mellan Sverige och Italien är då det
kommer till samvetsfrihet. Italien är historiskt sett ett katolskt land medan Sverige rankas
som ett av världens mest sekulära. En mer meningsfull jämförelse torde vara med
grannlandet Norge där uppskattningsvis 3 procent av vårdpersonalen arbetar med
samvetsklausul vid abort. 54
Samvetsfrihet vid dödshjälp och assisterat självmord är tillåtet i de europeiska länder där det
är lagligt. I Belgien måste läkare som själva har samvetsklausul dock på patientens begäran
hänvisa till en annan läkare som är beredd att utföra dödshjälpen. 55

4.1. Europakonventionen om artikel 9
Medlemsstaterna har en positiv skyldighet att efterfölja de mänskliga rättigheterna. Detta
betyder att staterna inte bara ska skydda den enskilda individen mot rättighetskränkningar,
utan även aktivt arbeta för att rättigheterna genomförs. 56 Europakonventionen gäller sedan
1995 som svensk lag. Trots det har Sverige upprepade gånger fällts i Europadomstolen för
brott mot mänskliga rättigheter. Enligt författarna till boken ”Europarätten”, Mattias Nilsson
och Jenny Lundberg, har det då oftast handlat om brott mot rätten till en rättvis rättegång.57
Artikel 9 i Europakonventionen nämner samvetsfriheten som en egen punkt: 58
Artikel 9.1. ”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt
innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra,
offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor
och ritualer.”
Artikel 9.2. ”Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana
begränsningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga
med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller
till skydd för andra personers fri- och rättigheter.”

53
WHO, Maternal mortality ratio (per 100 000 live births), last updated 24.9.2019,
https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/maternal-mortality-ratio-(per-100-000live-births) (hämtad 15.2.2021).

Olson 4.5.2019.
Statens Medicinsk-Etiska Råd (SMER), Dödshjälp, en kunskapssammanställning, november 2017,
http://www.smer.se/wp-content/uploads/2017/11/Smer-2017.2-Dödshjälp-En-kunskapssammanställning.pdf
(hämtad 24.7.2020), s. 51 – 58.
54
55

Åhman 2015, s. 95.
Mattias Nilsson & Jenny Lundberg, Europarätten: En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen
(Jure Förlag 2010, upplaga 4) s. 106, 116.
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För att det ska vara tillåtet att begränsa en individs samvetsfrihet enligt punkt 9.2 bör
samtliga av de tre kriterierna vara uppfyllda. Begränsningen ska för det första ha lagstöd,
d.v.s. vara i enlighet med den nationella lagstiftningen.59 För det andra måste den ha ett
legitimt syfte, och för det tredje krävs att begränsningen är nödvändig i ett demokratiskt
samhälle. I det tredje kriteriet ingår dessutom att begränsningen ska vara proportionerlig,
vilket handlar om att det först noggrant bör undersökas vilka andra åtgärder som skulle
kunna vidtas i stället för en direkt begränsning. Närmare förklaringar till de tre kriterierna
följer nedan.

4.1.1. Lagstöd
Som tidigare nämnts är det enligt den svenska abortlagstiftningen endast läkare, och
inte barnmorskor, som har behörighet att utföra aborter. Kompetensbeskrivningen
för barnmorskor trumfar inte skriven lagtext.60
Diskrimineringsförbudet, som vid handskakningsmålet 201061 var ett av skälen till
Tingsrättens fällande dom för Arbetsförmedlingen (se kap. 1), tillämpades dock inte
vid de svenska barnmorskefallen några år senare. Dessutom finns ett
repressalieförbud, vilket betyder att representanter för det allmänna (kommuner,
regioner och statliga myndigheter) inte får ingripa mot anställdas yttrandefrihet.
Detta repressalieförbud ledde till att JO 2018 dömde Södertörns
Brandförsvarsförbund för diskriminering, efter att två brandmän nekats arbeten på
grund av att de offentligt kritiserat arbetsgivaren.62
En begränsning får inte heller vara godtycklig, vilket den är i Sverige enligt de
svenska barnmorskornas juridiska ombud, eftersom vissa barnmorskor kan ha ett
långt yrkesliv med samvetsfrihet, medan andra i praktiken beläggs med yrkesförbud
om de åberopar samvetsfrihet.63

4.1.2. Legitimt syfte
Ett legitimt syfte med en begränsning är om utövandet av friheten äventyrar allmän
säkerhet, ordning, hälsa och moral. Ett annat syfte är att skydda andras fri- och
rättigheter. Vid de svenska barnmorskefallen handlade det legitima syftet om
regionernas skyldighet att tillhandahålla aborter. Dock hade motparten i Grimmarks
fall, Region Jönköping, inte ens utrett huruvida tillgången till aborter hade påverkats
om Grimmark hade beviljats samvetsfrihet. Regionen hade inte heller undersökt vilka
Ove Bring, Said Mahmoudi & Pål Wrange, Sverige och folkrätten (Norstedts Juridik 2014, upplaga 5) s. 228.
Olson 4.5.2019.
61
Stockholms Tingsrätt, dom 8.2.2010, mål nr T7324-08.
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Mikael Kindbom, Brandchef bröt mot repressalieförbud, Lag & Avtal 23.8.2018, https://www.lag-avtal.se/
nyhetsarkiv/brandchef-brot-mot-repressalieforbud-6926419 (hämtad 3.5.2021).
63
Människorättsjuristerna, Rättsliga frågeställningar, 29.3.2017, https://manniskorattsjuristerna.se/har-arde-rattsliga-fragestallningarna/ (hämtad 24.7.2020) s. 15.
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andra och mildare inskränkningar förutom yrkesförbud som hade kunnat vidtas trots
att bevisbördan låg på dem. 64
I Människorättspodden avsnitt 5 spelas vittnesmål från Tingsrätten i Jönköping upp,
där en chef för regionen säger att de i vanliga fall brukar kunna lösa liknande
situationer. 65 En annan chef medger att det indirekt var uppmärksamheten i media
som var skälet till att Grimmarks anställning drogs tillbaka.
Enligt resolution 1763:2010, som genom omröstning antagits av Europarådets
parlamentariska församling, får ingen person, inget sjukhus eller institution tvingas,
hållas ansvarig eller diskrimineras på något sätt på grund av vägran att utföra abort,
dödshjälp eller annan handling som kan orsaka ett mänskligt fosters död. 66 Vid
omröstningen fick denna resolution inte bara majoriteten av de enskilda rösterna,
utan även en majoritet av länderna röstade för.67
Resolution 2036:2015 skyddar också samvetsfriheten på arbetsplatser, och har fokus
på intolerans och diskriminering av kristna i Europa. 68 I den poängteras att
samvetsfriheten och religionsfriheten är hörnstenar i ett demokratiskt och
pluralistiskt samhälle, och att friheterna bör tillämpas på arbetsplatser, samtidigt
som andras lagenliga fri- och rättigheter skyddas. I resolution 1928:2013, där fokus är
på det ökande våldet mot personer med en tro, poängteras också vikten av
samvetsfrihet.69
Även om resolutioner inte är bindande på samma sätt som konventioner, har de en
rådgivande funktion om hur konventionerna ska tillämpas. 70 Tolkningen att
samvetsfrihet enligt artikel 9 gäller vid abort och dödshjälp borde inte vara
kontroversiell.

4.1.3. Nödvändigt i ett demokratiskt samhälle
Om en inskränkning ska vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle måste den vara
proportionerlig. Avvägningen vid samvetsfrihet i de svenska barnmorskefallen stod i
Ibid.
Människorättspodden avsnitt 5. Politiken vann, juridiken förlorade, 17.4.2020,
https://manniskorattsjuristerna.se/manniskorattspodden-avsnitt-5-politiken-vann-juridiken-forlorade/
(hämtad 2.7.2020).
66
Resolution 1763:2010, The right to conscientious objection in lawful medical care,
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17909&lang=en (hämtad 2.7.2020).
67
Clarke et.al,.2016, s. 13.
68
Resolution 2036:2015, Tackling intolerance and discrimination in Europe with a special focus on Christians,
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21549&lang=en (hämtad 2.7.2020).
69
Resolution 1928;2013, Safeguarding human rights in relation to religion and belief, and protecting religious
communities from violence. https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTMLen.asp?fileid=19695&lang=en (hämtad 24.7.2020).
70
Fahlbeck u.å, s. 222.
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förhållande till krisen i förlossningsvården. Är det rimligt att barnmorskor i Sverige
nekas arbete samtidigt som förlossningsavdelningarna är i stort behov av personal?
Barnmorskebristen är främst vid förlossningar och inte vid aborter, och på
förlossningsavdelningar görs statistiskt sett i genomsnitt endast en abort per år.71
Dessutom fungerar det redan nu så att alla barnmorskor inte utför alla moment som
ingår i yrket. Enligt Meta Lindströms avhandling från 2007, vilken belyser
barnmorskors och gynekologers upplevelser och erfarenheter av abortverksamhet,
hade 35 procent av deltagarna i studien aldrig arbetet med aborter. Av dem som
gjort det hade abortverksamheten utgjort ungefär 10 procent av arbetstiden.72
Under de senaste åren har barnmorskebristen vid förlossnings- och neonatal vård
inte förbättrats. Sommaren 2020 publicerades en debattartikel i Aftonbladet där 102
barnmorskor vid Danderyds sjukhus uttrycker att de fått nog av barnmorskebristen. 73
Europakonventionens artikel 14 förbjuder diskriminering på grund av religiösa,
politiska och andra åsikter. 74 Att muslimska kvinnor som specifik grupp riskerar att bli
diskriminerade, var ett av argumenten i det tidigare nämnda handskakningsmålet,
vilket den muslimska kvinnan vann. På motsvarande sätt riskerar en annan specifik
grupp, nämligen kristna barnmorskor att diskrimineras om samvetsfrihet för
barnmorskor begränsas.
”Margin of appreciation” (MOA) kan ungefärligt definieras som ”nationernas
tolkningsutrymme”, och är ett verktyg som Europadomstolen använder sig av för att
medlemsstaterna ska kunna bibehålla sitt självbestämmande i förhållande till
Europakonventionen.75 Den generella tolkningen av MOA är att ju större europeisk
samsyn som råder i en viss fråga, desto mindre utrymme finns för MOA. Vid frågor
som exempelvis dödshjälp och samkönade äktenskap saknas europeisk samsyn, och
därför är utrymmet för MOA i de frågorna stark. Samvetsfrihet för vårdpersonal är
emellertid en fråga där bred samsyn råder. Det mest förutsebara hade därför varit att
Sverige hade behövt anpassa sig till europeisk konsensus. Europadomstolen beslöt
ändå att inte pröva de svenska barnmorskefallen. Noteras bör att detta inte betyder
att barnmorskorna förlorade.

Människorättsjuristerna 29.3.2017.
Meta Lindström, Gynekologer och barnmorskor inom svensk abortvård. Åsikter, erfarenheter och upplevelser,
akademisk avhandling (Umeå Universitet, Medicinska fakulteten, Klinisk vetenskap, Obstretik och gynekologi,
Print & Media 2007). s. 48
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Roxana Bauer et al, Ni gör så att vi förlorar Stoltheten till vårt jobb, Aftonbladet 23.6.2020,
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Wbnqvk/ni-gor-sa-att-vi-forlorar-stoltheten-till-vart-jobb (hämtad
24.7.2020).
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Paul Coleman, Evolution, Consensus, and the Margin of Appreciation. I The Conscience of Europe? Red.
Robert Clarke (Kairos Publications 2017) s. 9–24.
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Beslutet kom ungefär samtidigt som juristorganisationen ECLJ släppte en rapport om
förekomsten av jävsförhållanden bland vissa domare i Europadomstolen. 76
En av de tre domarna som fattade beslut i barnmorskemålet var den svenske
domaren, som bland annat genom sitt tidigare uppdrag som generaldirektör för
Brottsförebyggande rådet hade kopplingar till Sveriges kommuner och regioner
(dåvarande landsting), vilka var barnmorskornas motpart i de svenska målen. Detta
var också en av anledningarna till att barnmorskorna begärde resning.77

4.2. Europadomstolen om artikel 9
Två kända fall där Europadomstolen dömt till fördel för artikel 9 är ”Bayatyan mot
Armenien” och ”Eweida mot Storbritannien”.
Bayatyan tillhörde Jehovas vittnen och vägrade därför göra militärtjänst. För detta dömdes
han till fängelse och avtjänade 10 månader.78 Domstolen ansåg att hans samvetsfrihet
kränkts enligt artikel 9, och resonemanget i domen tyder på en bredare syn på samvetsfrihet
än enbart vid militärtjänst. Bland annat sägs att staten bör ge religiösa minoritetsgrupper
möjlighet att tjäna samhället utan att tvingas gå emot sina samveten, vilket även torde
aktualiseras för vårdpersonal vid frågor om liv och död. I punkt 126 kan man läsa följande
(fritt översatt från engelska):
Domstolen upprepar vidare att pluralism, tolerans och vidsynthet är kännetecken för ett
demokratiskt samhälle. Även om enskilda intressen ibland måste underordnas en grupps
intressen, betyder demokrati helt enkelt inte att majoritetens åsikter alltid måste råda. En
balans måste uppnås som garanterar en rättvis och korrekt behandling av personer från
minoriteter och där missbruk av den dominerande parten bör undvikas.
Flygvärdinnan Eweida vann också sitt mål mot Storbritannien. Eweida jobbade som
flygvärdinna vid British Airways, och på grund av klädkoden ombads hon ta av sitt halsband
som hade ett diskret kors. 79 Eweida vägrade, bland annat för att muslimska kvinnor tilläts ha
sjal. Arbetsgivaren erbjöd henne kontorsarbete i stället, där klädkoden inte var lika strikt,
men Eweida tackade nej till det. Senare ändrades klädkoden och Eweida fick tillbaka jobbet,
men gick vidare med rättsfallet. Europadomstolen ansåg att en kränkning av artikel 9 skett,
European Center for Law and Justice (ECLJ), NGOs and the judges of the ECHR 2009 – 2019 (2020),
https://www.echr.coe.int/documents/convention_swe.pdf (hämtad 10.3.2020).
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och betonade i domen vikten av religionsfrihet i det demokratiska samhället. Domstolen
ansåg att staten bör främja pluralism och religiös harmoni, samt verka för att undvika
ojämlikhet och diskriminering.

Slutsatser:
• Sverige är det enda land i Europa som saknar samvetsfrihet både i abortlagstiftningen och
grundlagen.
• Utan samvetsfrihet vid abort riskerar en specifik grupp utsättas för diskriminering,
nämligen kristna barnmorskor.
• Orsakerna till mödradödlighet handlar om andra faktorer än samvetsfrihet för
vårdpersonal.
• Kriterierna för att begränsa samvetsfrihet för barnmorskor är snäva enligt EKMR artikel 9.2.
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5.

Samvetsfrihet i världen

Enligt artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har ”var och en rätt
till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet”. 80 I konventionen om medborgerliga och
politiska rättigheter (ICCPR) bekräftas dessutom samvetsfriheten i ”General Comment” 22. 81
Den internationella etiska koden för barnmorskor säger att barnmorskorna personligen är
ansvariga för sina beslut och handlingar, samt för resultaten av dessa. 82 Därför har de också
rätt att avstå från att delta i aktiviteter för vilka de hyser djupt moraliskt motstånd.
Under Människovärdes seminarium om samvetsfrihet våren 2019 föreläste Per Ewert,
direktor för Claphaminstitutet, om situationen med samvetsfrihet i bland annat USA. 83 Där
finns ingen särskild lagstiftning om samvetsfrihet för vårdpersonal vid abort, men de
mänskliga rättigheterna och friheterna har genom konstitutionen redan en hög status.
Första tillägget i landets konstitution fastslår att inga lagar får stiftas som går emot yttrandeoch religionsfriheten, i vilken även samvetsfriheten ingår. Högsta domstolen har dessutom
fastslagit att det finns principer som är så grundläggande att staten inte får begränsa dem. I
USA finns även särskilda abortkliniker, vilket gör att vårdpersonal med
samvetsbetänkligheter kan undvika dessa arbetsplatser.
I länder (eller delstater) där dödshjälp är lagligt tillämpas samvetsfrihet. 84 Den amerikanska
Oregonmodellen, som är den modell som oftast lyfts fram i Sverige, ger vårdanställda och
vårdgivare rätt att avstå från att medverka, och farmaceuter har rätt att neka till att lämna
ut sådana preparat. I den kanadensiska delstaten Ontario har det dock genom ett
domstolsbeslut fastställts att läkare inte ska ha rätt att vägra den ”tjänsten” av moraliska
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eller religiösa skäl, utan måste åtminstone hänvisa till kollegor som de vet kommer att utföra
dödshjälpen. 85
I diktaturer som exempelvis Kina är samvetsfrihet inte aktuellt, eftersom det där är staten
som bestämmer.86 Prolife-sajten Lifenews beskriver i en artikel från 2019 den prisbelönta
dokumentärfilmen ”One child nation”, vilken handlar om Kinas ettbarnspolitik och de
tragedier som följde med bland annat tvångsaborter. En barnmorska påstod sig ha utfört
mellan 50 000 och 60 000 aborter, och även dödat barn som fötts levande efter abort. Det
handlade om regeringens beslut att stoppa befolkningsökningen, och även om
samvetskvalen var tunga, ansåg hon att de statliga intressena var överordnade.
Guttmacher Institute är ett institut med tydlig abortförespråkande inställning. 2020
publicerade man en undersökning med åtta intervjuade gynekologer och barnmorskor från
södra Ghana i Afrika angående deras erfarenheter av samvetsfrihet.87 Ghana har en
förhållandevis liberal abortlagstiftning jämfört med andra västafrikanska länder. Både
kirurgiska och medicinska aborter utförs, och de medicinska utgör omkring 70 procent av
alla aborter. Man uppskattar att omkring 43 procent av gynekologerna och 35 procent av
barnmorskorna jobbar med samvetsklausul vid aborter. Man fann dock att samvetsfrihet
ibland tillämpades godtyckligt. Några tillämpade samvetsfrihet vid vissa abortsituationer
men inte vid andra. De flesta med samvetsklausul hänvisade ändå till kollegor.
Även om inställningen till samvetsfrihet i denna artikel är generellt negativ, är slutsatsen den
samma som i Deutscher Heilman & Trothens artikel (se kap. 2), nämligen att systemet med
att hänvisa till kollegor bör ses över. 88 Samvetsfrihet är också att man inte behöver
medverka indirekt genom att hänvisa till kollegor som man vet kommer att utföra
handlingen.
En generösare inställning till samvetsfrihet till att bistå vid abortingrepp än samvetsfrihet
från att bistå kunde också skönjas i undersökningen från Ghana. Detta står emellertid i motsats
till den forskning som Murphy & Genius redogjorde för (se kap. 2), nämligen att det är mer
skadligt för oss att mot vår vilja tvingas till, än att hindras från, att utföra en handling.89
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Slutsatser:
•
•
•

Samvetsfrihet tillämpas i demokratier, men är inte ohotad.
Samvetsfrihet existerar inte i diktaturer.
Samvetsfrihet borde innebära att man inte heller indirekt behöver medverka genom
att tvingas hänvisa till kollegor.
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6.

Avslutning

Samvetsfrihet för vårdpersonal är ett ämne som engagerar. Genom förvrängning av språket
smutskastas samvetsfrihet vid främst abort, och därmed även vårdpersonal som vill åtnjuta
den. Ordet ”vårdvägran” leder tanken fel, och det är eventuellt också avsikten med ordet.
Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet enligt internationella dokument. Inga bindande
rättighetsdokument har dock erkänt abort som en mänsklig rättighet. I rättsfallet A, B och C
mot Irland 90 har Europadomstolen fastslagit att abort inte är en mänsklig rättighet. Hade
det varit det, hade väl höga aborttal varit att eftersträva. I de flesta länder ses dock höga
aborttal som något problematiskt.
Ordet ”vårdvägran” blir missvisande även för att abort inte kan klassas som vård. Abort
botar ingen sjukdom, och att avsiktligt avsluta ett ofött barns liv är inte vård. Enligt
tiotusentals läkare krävs inte abort vid graviditetskomplikationer, vilka oftast sker i slutet av
graviditeten, då det kan vara möjligt att genom kejsarsnitt eller akut förlossning snabbt
separera mamma och barn, och göra allt för att rädda bådas liv. 91
Samvetsfrihet handlar inte om att vårdpersonal godtyckligt ska välja bland arbetsuppgifter.
Resolution 1763:2010, som antagits av Europarådets parlamentariska församling, har dock
klargjort att samvetsfrihet för vårdpersonal gäller vid abortverksamhet och dödshjälp, d.v.s.
vid frågor om liv och död. Har vårdpersonal övertygelsen att livet börjar vid befruktningen
och avslutas vid den naturliga döden, får de enligt resolutionen inte diskrimineras på grund
av att de inte kan tänka sig att delta i utsläckandet av mänskligt liv. Att det inte är en
mänsklig rättighet att bli barnmorska eller läkare, vilket ofta anförs i debatten, är därför
inget relevant argument.
Dödshjälp är en handling som per definition avslutar behovet av vårdinsatser, och kan inte
heller klassas som vård. Dödshjälp är ett kraftigt avsteg från vårdens uppdrag att bota, lindra
och trösta, och samvetsfrihet är ett nödvändigt redskap för att skydda den enskilda läkaren
från att bli en lydig tjänsteman åt den för tillfället rådande politiska makten. Samvetsfrihet
handlar om en grundläggande respekt för mångfald och tolerans för att det kan finnas olika
uppfattningar i etiskt känsliga frågor.
Barnmorskors och läkares livräddande uppgift bör värnas och bibehållas. Att tvingas förkasta
respekten för det mänskliga livet från befruktningen till den naturliga döden ska inte vara en
förutsättning för att utbilda sig och arbeta inom dessa livsviktiga yrken. Samvetsfriheten bör
inte begränsas där den behövs som allra mest, nämligen vid den grundläggande frågan om
liv och död.
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