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Abstract 

Barnmorskor har idag ingen lagstadgad rätt i Sverige att åberopa samvets-

frihet för att slippa utföra abort. Detta har skapat en het debatt i Sverige där 

det argumenteras för rätten till samvetsfrihet respektive att rätten till sam-

vetsfrihet inskränker aborträtten. Sverige är ett av de få länder i Europa där 

sjukvårdspersonal inte har rätten att åberopa samvetsfrihet vilket ständigt 

påpekas i debatten.  

Syftet med denna uppsats är att belysa förekomsten av dolt abort-

motstånd i debatten om samvetsfrihet. Frågeställningen lyder således: Hur 

värderas rätten till abort i debatten om samvetsfrihet ur ett feministiskt per-

spektiv?  

För att undersöka hur det argumenteras för respektive ståndpunkt i 

den svenska debatten har argumentationsanalys använts. Argumenten som 

studeras kommer från rättsfall, vetenskapliga artiklar och kvällstidningar. 

Följaktligen har en feministisk teori med inriktning på aborträtten applice-

rats på materialet för att framhäva hur rätten till abort värderas utifrån olika 

aktörers argument. 

De som argumenterar för rätten till samvetsfrihet underminerar rät-

ten till abort och sätter gruppen barnmorskor före gruppen kvinnor. Implicit 

i deras argument framförs ett abortmotstånd där de vill begränsa kvinnans 

rättigheter vilket leder till en ojämlik tillgång till vård för kvinnor och män. 

De som argumenterar mot samvetsfrihet värderar aborträtten högt och ser 

till de konsekvenser som tillkommer om barnmorskor får en lagstadgad rätt 

till samvetsfrihet i Sverige.  

 

Nyckelord: Samvetsfrihet, aborträtten, barnmorska, abortmotstånd, rättighet.  
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1 Inledning 

Sverige är ett av de få länder i Europa som inte har en lagstadgad rätt gäl-

lande samvetsfrihet för hälso- och sjukvårdspersonal. I länder som exempel-

vis Italien, där rätten till samvetsfrihet gäller för dessa personalgrupper, har 

det rapporterats att nästan 70% av gynekologerna vägrar utföra abort av mo-

raliska skäl. Debatten om rätten till samvetsfrihet drivs oftast av religiösa 

organisationer. Det är sällan eller aldrig som fackföreningar eller patientor-

ganisationer driver frågan.1 I den pågående svenska debatten om samvetsfri-

het hänvisas det ständigt till den samsyn som råder i Europa gällandet detta. 

De som är mot samvetsfrihet i Sverige framhäver att rätten till abort kan be-

gränsas om sjukvårdspersonal har en lagstadgad rätt att slippa utföra abort 

av moraliska skäl. Vilken rättighet ska då prioriteras?  

 Det finns olika förståelser om samvetsfrihet. Den lexikaliska definit-

ionen förklarar samvetsfrihet som en laglig frihet att hysa de åsikter som 

samvetet säger är de rätta, särskilt om det är kopplat till ens religiösa tro.2 

Att låta sin religiösa tro gå ut över en kvinnas rätt till abort har väckt mot-

stridiga känslor i Sverige. Den lagliga rätten till abort finns fortfarande kvar, 

men hur riskeras denna rättighet när barnmorskans religiösa tro och rätt till 

samvetsfrihet prioriteras före kvinnans rätt till vård. Jag kommer i denna 

uppsats ta ställning och framhäva att rätten till samvetsfrihet begränsar 

kvinnans rätt till abort. 

 

 

 

                                                                                                                                          
 
1 Heino, Anna, Gissler, Mika, Apter, Dan & Fiala, Christian, ”Conscientious objection and induced ab-
ortion in Europe”, The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 2013s. 131-
232.   
2 NE, ”samvetsfrihet”, hämtad 20 december 2016.  
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1.1 Problemformulering, syfte och frågeställning 

Som ovan nämnt är Sverige ett av få länder i Europa där sjukvårdspersonal 

inte har en lagstadgad rätt att åberopa samvetsfrihet vid utförandet av vissa 

arbetsuppgifter. Detta har gjort att det skapats en debatt i Sverige som hand-

lar om att just sjukvårdspersonal och i synnerhet barnmorskor inte har en 

rätt till samvetsfrihet. När argument för en rätt till samvetsfrihet framförs så 

undermineras kvinnans rättigheter. Kvinnans rätt till god vård och abort ris-

keras när barnmorskor vill åberopa samvetsfrihet i sitt yrke.   

Jag vill, utifrån ett feministiskt perspektiv, undersöka debatten om 

samvetsfrihet i Sverige och hur det argumenteras för rätten till abort respek-

tive rätten till samvetsfrihet. Mitt syfte med denna uppsats är således att be-

lysa, genom en argumentationsanalys, förekomsten av dolt abortmotstånd i 

debatten.  

Min frågeställning blir då följande: Hur värderas rätten till abort i 

debatten om samvetsfrihet ur ett feministiskt perspektiv?  

 

1.2 Material och avgränsningar  

Jag har avgränsat mig till att undersöka debatten om samvetsfrihet i Sverige. 

Det är en aktuell och intressant debatt eftersom sjukvårdspersonal inte har 

en lagstadgad rätt till samvetsfrihet i Sverige. Jag har även avgränsat mig till 

att studera de åsiktsbrytningar där det finns tydliga sidor i debatten. 

1.2.1 Primärmaterial och debattens kontext 

Då jag ska göra en argumentationsanalys består mitt primärmaterial av de-

battartiklar, rättsfall och vetenskapliga artiklar, som behandlar frågan om 

samvetsfrihet i Sverige. Det finns endast två domar som behandlar fall gäl-

lande rätten till samvetsfrihet i Sverige, vilket gör dessa till ett självklart val 

som primärmaterial. De två fallen handlar om barnmorskorna Ellinor 
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Grimmark och Linda Steen som med hänvisning till sin religion, vill ha rät-

ten att åberopa samvetsfrihet vid utförandet av aborter. I Steens rättsfall 

framförs tydligt att hon anser att mänskligt liv börjar vid befruktningen. Av 

denna anledning anser sig hon vara förhindrad att exempelvis sätta in kop-

parspiral eller ge ut dagen-efterpiller då det framkallar en tidig abort.3 Även 

Grimmarks tro, att livet börjar vid befruktningen, betonas i hennes rättsfall.4 

Båda dessa barnmorskor fick inte arbete vid respektive sjukhus då de förkla-

rat att de inte kan medverka vid aborter med hänvisning till sitt samvete och 

religiösa tro. Dessa två domar består av kärandes uttalanden och argument 

om varför de bör ha rätten till samvetsfrihet, samt varför den kärande bör få 

skadestånd och/eller diskrimineringsersättning. Båda domarna hänvisar till 

Europakonventionen och hur artikel 9 i den fastställer rätten till samvetsfri-

het. Resolution 1763 framhålls också i de två domarna och de yrkar på att då 

denna resolution fastställer att sjukvårdspersonal ska ha en rätt till samvets-

frihet, och då Europarådets samsyn gällande detta fastställs, bör det beaktas 

och även följas av Sverige. Region Jönköpings län respektive Söderman-

lands läns landsting svarar och motsätter sig Grimmarks och Steens önsk-

ningar om rätten till samvetsfrihet för barnmorskor. De hävdar också att de 

inte har en tvingande skyldighet att uppfylla detta åt dem.5 Varken Grim-

mark eller Steen fick rätt i sina rättsfall. Respektive tingsrätt hävdar att Reg-

ion Jönköpings län respektive Södermanlands läns landsting har ett berätti-

gat syfte att neka anställning med hänvisning till att de har en skyldighet att 

säkerställa att kvinnor får en säker tillgång till abort.6 

Något som är anmärkningsvärt är att både Grimmark och Steens 

ombud är Ruth Nordström. Nordström har kopplingar till antiabortorganisat-

ionen ProVita, Ja till Livet och den religiösa föreningen Livets Ord.7 Ja till 

Livet strävar efter ett samhälle där ingen efterfrågar abort. De arbetar för att 

samhällets attityder ska förändras så att fostret ses som en människa med 

                                                                                                                                          
 
3 Nyköpings tingsrätt, Mål nr T 2153-15, s. 3.  
4 Jönköpings tingsrätt, Mål nr T 1781-14, s. 11.  
5 Nyköpings tingsrätt, Mål nr T 2153-15; Jönköpings tingsrätt, Mål nr T 1781-14.  
6 Jönköpings tingsrätt, Mål nr T 1781-14, s. 54; Nyköpings tingsrätt, Mål nr T 2153-15, s. 32.  
7 Sonesson, Jenny, ”Se upp för slipade abortmotståndare”, Expressen, 13 oktober 2014, hämtad 16 de-
cember 2016; Ja till Livet, ”Om Ja till Livet”, hämtad 16 december 2016.  
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fullt människovärde.8 Även Livets ord anser att abort släcker ett mänskligt 

liv och att människan blir till vid befruktningen, inte vid födelsen.9  

Jag kommer även använda mig av två artiklar från Tidskriften för 

Politisk Filosofi. Där argumenterar Marcus Agnafors, doktor i praktisk filo-

sofi, för införandet av en rimlig samvetsklausul. Agnafors ståndpunkt är att 

samvetsfrihet för barnmorskor är godtagbart även om det finns en risk att 

den gravida kvinnan måste skjuta upp aborten en kortare tid eller bege sig 

till en närliggande stad för att få ingreppet utfört.10 Agnafors hävdar även att 

rätten till samvetsfrihet är en viktig komponent för ett gott liv och det är den 

liberala statens uppgift att underlätta strävan efter just ett gott liv.11 Erik 

Malmqvist vars forskning inriktar sig på den tillämpade etikens område, 

svarar på Agnafors artikel i samma tidskrift.12 Malmqvist påpekar att infö-

randet av en sådan samvetsklausul, som Agnafors argumenterar för, kommer 

försvåra och fördröja vissa kvinnors rätt och tillgång till abort.13 Malmqvist 

hävdar även att Agnafors argument om vikten av ett gott liv, där inkluderat 

rätten till samvetsfrihet, privilegierar gruppen barnmorskor över gruppen 

kvinnor som vill avbryta sin graviditet. Detta anser Malmqvist är svårfören-

ligt med det goda liv som Agnafors vill att den liberala staten ska underlätta 

för.14   

Jag har även valt ut två debattartiklar som båda har koppling till och 

publicerades i samband med de två domar jag nämnt ovan. Den ena artikeln 

är skriven av Eli Göndör och publicerad i Expressen 2014. Göndör är doktor 

i religionshistoria och argumenterar för samvetsfrihet och bygger sin argu-

mentation utifrån Grimmarks fall. Han anser att sjukvården inte kommer att 

försämras för att några få barnmorskor ges samvetsfrihet. Göndör framhäver 

även att kvinnor självklart ska ha en rätt till sin egen kropp, men med det 

följer inte att abort är något okomplicerat som borde vara tillåtet när som 

                                                                                                                                          
 
8 Ja till Livet, ”abort”, hämtad 16 december 2016.  
9 Livets Ord Göteborg, ”vanliga frågor”, hämtad 16 december.   
10 Agnafors, Marcus, ”En rimlig samvetsklausul”, Tidskrift för politisk filosofi, s. 4.  
11 Agnafors, s. 16. 
12 Linköpings universitet, ”Erik Malmqvist”, uppdaterad 11 augusti 2015, hämtad 19 december 2016. 
13 Malmqvist, Erik, ”Replik till Marcus Agnafors: »En rimlig samvetsklausul»”, Tidskrift för politisk 
filosofi, s. 1.  
14 Malmqvist, s. 5.  
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helst.15 Den andra artikeln kommer från Aftonbladet och är skriven av Kris-

tina Ljungfors, förbundsordförande för RFSU. Ljungfors menar att abort-

motståndet idag framförs med andra argument och drivs genom domstolar-

na. Hon framhäver även Italien som ett exempel på hur gynekologer och 

barnmorskor inskränker på rätten till abort med deras rätt till samvetsfri-

het.16  

1.2.2 Källkritik 

Jag är medveten om att det finns en uppsjö av debattartiklar och argumentat-

ioner i debatten om samvetsfrihet.17 Det jag valt ovan anser jag dock tydligt 

representerar argumenten för båda sidorna i argumentationen och ger en stor 

bredd av argument. Den juridiska sidan framkommer i de två domarna. Den 

filosofiska debatten framkommer i artiklarna i Tidskriften för Politisk Filo-

sofi och den mediala debatten framkommer i artiklarna från Expressen och 

Aftonbladet. Jag har valt Göndör och Ljungfors debattartiklar då jag anser 

att de båda är representativa för argumentationen i sina texter. Jag har även 

valt artiklarna utifrån att de båda är publicerade i två kvällstidningar vilket 

gör att de är lättillgängliga för allmänheten och riktade till den vardagliga 

människan.  

                                                                                                                                          
 
15 Göndör, Eli, ”Samvetsfrihet borde vara en liberal hjärtefråga”, Expressen, 30 december 2014, hämtad 
18 november 2016.  
16 Ljungfors, Kristina, ”Låt dig inte luras av barnmorskan”, Aftonbladet, 4 november 2016, hämtad 29 
november 2016.  
17 Fler artiklar om ämnet:  
Swedin, Daniel, ”KD vill ge vården rätt att välja bort”, Aftonbladet, 27 april 2016, hämtad 1 december 
2016.  
Wikström, Gabriel & Regnér, Åsa, ”Ni säger samvetsfrihet- vi säger vårdvägran”, Aftonbladet, 13 no-
vember 2015, hämtad 1 december 2016. 
Demirbag- Sten, Dilsa, ”Dilsa Demirbag- Sten: En åsikt är ditt fria val inte ett tvång”, DN, 30 november 
2014, hämtad 29 november 2016. 
Swärd, Stefan, Nordström, Ruth & D’Arcy, Helena, ”Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet”, 22 oktober 
2014, hämtad 5 december 2016.  
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1.3 Forskningsetiska bedömningar 

Jag har valt att publicera namnen på de två barnmorskorna som de två rätts-

fallen handlar om med anledningen att de båda är verksamma i debatten om 

samvetsfrihet och deras namn redan förekommit i massmediala samman-

hang. Jag uppfattar det som att de båda själva gjort valet att vara ”talesper-

soner” för samvetsfrihet i Sverige. Av denna anledningen ser jag inget fel i 

att publicera deras riktiga namn. 

Jag är medveten om att abort kan vara ett känsligt ämne. Som jag 

beskriver i mitt primärmaterial finns det de som anser att när man utför abort 

så släcker man ett mänskligt liv. Jag kommer i denna uppsats inte diskutera 

om abort är etiskt rätt eller inte. Jag kommer fokusera på aborträtten och hur 

denna rättighet värderas i debatten om samvetsfrihet.  
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

För att förstå den kontext som Sverige befinner sig i ur ett juridiskt perspek-

tiv men även ur ett rent moraliskt perspektiv, ska jag nedan framföra nöd-

vändig fakta för att förklara hur rättsläget ser ut, men även för att visa vad 

andra etiska koder säger gällande rätten till samvetsfrihet för barnmorskor 

och abort. Jag kommer även att framföra forskning som berör rätten till 

samvetsfrihet och hur denna rättighet påverkar aborträtten. Jag kommer 

framföra svensk och internationell forskning som också bidrar till förståelse 

för den kontext som Sverige befinner sig i nationellt och internationellt.   

2.1 Internationell och nationell rätt samt etiska 
koder 

I tidigare forskning och i de två rättsfallen, hänvisas det till Europeiska kon-

ventionen om skydd för mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri-

heterna (EKMR) och rätten till samvetsfrihet som innefattas där. Artikel 9.2 

beskriver dock hur denna rättighet får underkastas om det gäller den all-

männa hälsan eller om det är till skydd för andra personers fri- och rättighet-

er.18 Något som även framförs i delar av mitt primärmaterial är resolution 

1763, som talar för hälso- och sjukvårdspersonals samvetsfrihet. Resolut-

ionen framför att hälso- och sjukvårdspersonal bör ha en rätt till samvetsfri-

het utan att diskrimineras från sina yrken. Patienters rätt till sjukvård ska tas 

stor hänsyn till men det är godtagbart att skicka patienter vidare till annan 

enhet om vården de söker inte kan utföras där.19  

                                                                                                                                          
 
18 Europarådet, ”Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna”, Rom, 1950.  
19 Council of Europe, Resolution 1763, ”The right to conscientious objection in lawful medical care”, 
2010. 
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Kompetensbeskrivningen för barnmorskor tar upp att i yrket som barn-

morska så innefattas abortvård som en av de kompetenser en barnmorska 

måste ha för att bli en legitimerad barnmorska. Där innefattas att barnmors-

kan ska ha kunskaper om abort och kunna ge information till den som vill få 

abort utfört. Även kunskaper och ge information om preventivmedel och 

dess användning ingår i barnmorskans arbete.20 Den internationella etiska 

koden för barnmorskor tar upp samvetsfrihet. Den säger att barnmorskor kan 

ha rätten att avböja till att delta i vissa moment med hänvisning till sitt sam-

vete. Barnmorskans individuella samvetsbetänkligheter får dock inte på-

verka kvinnans rätt till vård.21  

 Den svenska abortlagen är nämnvärd för att förstå den kontext som 

debatten om samvetsfrihet rör sig i. I Sverige får kvinnan begära abort före 

utgången av den artonde havandeskapsveckan. Efter den artonde veckan, 

måste kvinnan ha tillstånd av Socialstyrelsen för att få abort utfört. Om gra-

viditeten utgör en fara för kvinnans liv eller hälsa, får Socialstyrelsen lämna 

tillstånd att avbryta graviditeten, oavsett hur långt graviditeten framskridit. 

En kvinna som önskar att utföra abort ska enligt abortlagen erbjudas stöd-

samtal innan ingreppet utförs.22 Detta visar på att abort är känsligt ingrepp 

även psykiskt för kvinnan. Lagstiftning ger kvinnan rätten att själv fatta be-

slut rörande sin graviditet och kropp drygt fyra månader in i graviditeten.    

Hälso- och sjukvårdslagen nämns i mitt primärmaterial som ett vik-

tigt argument till varför barnmorskor inte ska kunna åberopa sin samvetsfri-

het i sitt yrke. Hälso- och sjukvårdslagen ska bedrivas så att den uppfyller 

kraven på en god vård. Vården ska vara lättillgänglig och bygga på patien-

tens självbestämmande och integritet. Lagen framhäver även att vården ska 

ges på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska även tillgodose patien-

tens behov av trygghet i vården och behandlingen.23 

                                                                                                                                          
 
20 Socialstyrelsen, ”Kompetensbeskrivning för legitimerade barnmorskor”, Barnmorskeförbundet, oktober 
2006, s. 13-14.  
21 International Confederation of Midwives (ICM), ”Den internationella etiska koden för, Barnmorskeför-
bundet, reviderad från ICM, maj 1999.  
22 Riksdagen, ”Abortlag (1974:595)”, hämtad 16 december 2016.  
23 Riksdagen, ”Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)”, hämtad 19 december 2016.  
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Av EU:s medlemsländer är abort lagligt i 25 av dem. I 21 av dessa länder är 

det lagligt att åberopa samvetsfrihet för att slippa utföra abort. I Italien rap-

porterades det 2008 att 70% av gynekologerna inte ville utföra abort av mo-

raliska skäl. 24 I de flesta länderna i EU så är abort tillåtet fram till den 12 

veckan, här är Italien inkluderat. I Polen är abort endast tillåtet under speci-

ella omständigheter. Om kvinnans liv är i fara, om fostret är svårt skadat el-

ler om graviditeten är ett resultat av en kriminell handling som exempelvis 

våldtäkt. Även Irland har en strikt abortlagstiftning som endast tillåter abort 

när kvinnans liv är i fara.25  

2.2 Tidigare forskning  

Den forskning jag valt ut är från personer som är experter inom ämnet. Ef-

tersom det finns en begränsad mängd forskning gällande samvetsfrihet i 

Sverige så är den jag tar upp nedan det material som finns att tillgå inom 

ämnet. För att få ett bredare och internationellt perspektiv på frågan valde 

jag två vetenskapliga artiklar som båda belyser problematiken gällande 

samvetsfrihet och aborträtten i andra länder. Min presentation av forskning-

en nedan framhäver som sagt den kontext som Sverige befinner sig i gäl-

lande debatten om samvetsfrihet. Därför presenterar jag forskningen mer ut-

förligt. 

2.2.1 Internationell forskning 

En kort artikel publicerad i The European Journal of Contraception and Re-

productive Health Care skriven av representanter från Finland, Österrike 

och Sverige, framför fakta för att visa på hur rätten till abort försvåras på 

grund av samvetsvägran av sjukvårdspersonal. De tar upp exempel och pe-

kar på hur rätten till abort försvårats i bland annat Portugal och även Öster-

                                                                                                                                          
 
24 Heino et.al, 2013, s. 232. 
25 Library of Congress, ”Abortion Legislation in Europe”, senast uppdaterad 15 september 2016, hämtad 
29 december 2016.  
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rike där hela regioner saknar personal som kan utföra abort på grund av 

sjukvårdspersonalens rätt till samvetsfrihet. Rätten att vägra utföra arbets-

uppgifter med hänvisning till sitt samvete försätter kvinnor i en ojämlik 

ställning då de får olika tillgång till aborthjälp beroende på var i landet de 

bor. I denna artikel poängteras även hur diskussionen om samvetsfrihet oft-

ast drivs av religiösa grupper. 26 

 Peter West-Oram är doktor i filosofi och arbetar med medicinetiska 

frågor och rättigheter inom sjukvården och Alena Buyx är professor i bio-

medicinsk etik. De har tillsammans skrivit en artikel som fokuserar på rätten 

till samvetsfrihet inom vården i Europa och USA.27 De argumenterar för att 

den utbredda rätt till samvetsfrihet som existerar i många länder förhindrar 

andra personers rätt till sjukvård.28 De framför även det vanliga argumentet 

att det är frivilligt att utbilda sig till exempelvis barnmorska och läkare och 

med dessa yrkena tillkommer professionella skyldigheter som de förväntas 

uppfylla.29 De argumenterar även för att rätten till samvetsfrihet inom vår-

den, inte bara ger en rätt till att erhålla en särskild tro och leva efter den, 

utan det ger även en möjlighet att förneka kvinnan samma rättigheter.30  

2.2.2 Svensk forskning  

Mats Aldén ser på frågan om samvetsfrihet ur ett etiskt perspektiv. Han 

hävdar att om en person är medveten om att samvetskonflikter kan uppstå i 

framtiden, har personen möjlighet att välja ett annat yrke.31 Aldén tar även 

upp hälso- och sjukvårdslagen som säger att patientens behov och önskemål 

är det som ska tillgodoses i första hand. Har sjukvårdspersonalen då en rätt 

till samvetsfrihet, försvinner patientens rätt att i första hand prioriteras.32 

                                                                                                                                          
 
26 Heino et.al, 2013, s. 231-232.  
27 West-Oram, Peter & Buyx, Alena ”Conscientious objection in healthcare provision: A new dimension”, 
Bioethics, Volume 30, Number 5, 2016, s. 343.  
28 West-Oram & Buyx, 2016, s. 337.  
29 West-Oram & Buyx, 2016, s. 341. 
30 West-Oram & Buyx, 2016, s. 342.  
31 Aldén, Mats, Samvete och samvetsfrihet [Elektronisk resurs]: en analys av samvetskonflikter i det 
svenska samhället och av begreppen samvete och samvetsfrihet, Teologiska institutionen, Lunds univ., 
Diss. Lund: Univ., 2002, Lund, 2002, s. 20-21. 
32 Aldén, 2002, s. 39. 
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Aldén har i sin avhandling utformat en typologi för att se på frågan om sam-

vetsfrihet i Sverige. En aspekt i denna typologi är kollektivtypen. Denna in-

nebär att kollektivet ska sträva efter gemensamma intressen och förverkliga 

det som är det gemensamma bästa.33 Aldén hävdar att kollektivtypen är bäst 

lämpad för att se på konflikten om rätten till samvetsfrihet. Utifrån kollek-

tivtypen framhäver Aldén att det inte är en medborglig rättighet att utbilda 

sig till ett visst yrke om man inte är beredd att utföra de moment som arbetet 

kräver.34  

 Kavot Zilléns avhandling i rättsvetenskap har en juridisk utgångs-

punkt i frågan om samvetsfrihet och riktar sig till hälso- och sjukvårdsper-

sonalens rätt till religion- och samvetsfrihet. Även Zillén framhäver att ut-

gångspunkten för vården i Sverige ska utgå från patientens vårdbehov och 

önskemål. Hon hävdar dock även att god vård inte uppfylls om patienten 

möter personal som ”tvingas” utföra vård som strider mot deras samvete och 

övertygelser. Zillén är dock överens med Aldén och hävdar att sjukvårdsper-

sonalen har gjort ett val av yrke. Med detta yrke tillkommer vissa skyldig-

heter. Vårdgivarens intresse att handla i enlighet med sitt samvete bör då ge 

vika för patientens bästa när det uppstår en konflikt.35  

 Reinhold Fahlbeck, professor emeritus i arbetsrätt, framhäver frågan 

om rätten till samvetsfrihet i sin artikel ”Religionsfrihet och mänskliga rät-

tigheter”. Han fokuserar på den juridiska rätten en barnmorska har att åbe-

ropa samvetsfrihet för att slippa utföra viss vård. Fahlbecks sammanfattande 

slutsats hävdar att en person har rätt i både Europakonventionen artikel 9 

och i svensk diskrimineringslag att på grund av samvetsbetänkligheter få sin 

vilja respekterad. Fahlbeck framhäver även den snäva margin of appreciat-

ion Sverige har i frågan om samvetsfrihet, då det finns en samsyn i Europa 

gällande rätten att hänvisa till sin samvetsfrihet för att exempelvis slippa ut-

föra abort. För att Sverige ska kunna avvika från denna samsyn måste det 

                                                                                                                                          
 
33 Aldén, 2002, s. 186.  
34 Aldén, 2002, s. 198. 
35 Zillén, Kavot, Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet: en rättsvetenskaplig stu-
die om samvetsgrundad vägran och kravet på god vård, Uppsala universitet, Juridiska institutionen, Diss. 
Uppsala: Uppsala universitet, 2016, Uppsala, 2016, s. 314-315.  
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uppvisas skäl som är specifika för Sverige för en laglig rätt att avvika i frå-

gan om samvetsfrihet.36  

Susanne Wigorts Yngvesson, som är docent i etik, anser inte att rät-

ten till abort och rätten att ge enskilda barnmorskor samvetsfrihet, behöver 

vara en rättighetskonflikt. Hon hänvisar till Norge för att ge en bild av hur 

samvetsfrihet inom vården kan fungera. Med en strukturell översyn av sjuk-

vårdssystemet, så kan samvetsfrihet bli en rätt för sjukvårdspersonal utan att 

utgöra ett problem.37 Yngvesson anser att samvetsfrihet kan ses som kärnan 

för andra politiska fri- och rättigheter.38 Men att denna rättighet hamnat i 

skymundan av aborträtten vilket då leder till en blindhet för rättighetskränk-

ningar.39  

 Det som redovisats ovan visar att det även inom forskningen finns 

två läger som argumenterar för respektive mot samvetsfrihet. Aldén och Zil-

lén ser till de konsekvenser som kan uppstå med sjukvårdspersonalens rätt 

till samvetsfrihet. Fahlbeck och Yngvesson ser endast till individen och dess 

rättigheter utan att framhäva konsekvenserna. Jag kommer i avsnittet 5.5 

Diskussion, sätta resultatet av min analys i relation till den tidigare forsk-

ningen.  

 
 
 
 
 

 

  

                                                                                                                                          
 
36 Fahlbeck, Reinhold: ”Religionsfrihet och mänskliga rättigheter”. I: Juridisk tidskrift 2014, s. 27.   
37 Wigorts Yngvesson, Susanne, Frihet till samvete, Första upplagan, Timbro, Stockholm, 2016, s. 74.  
38 Wigorts Yngvesson, 2016, s. 8.  
39 Wigorts Yngvesson, 2016, s. 75.  
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3 Teori och metod  

Jag kommer nedan att presentera det teoretiska perspektiv och den metod 

som jag valt att använda för att undersöka min frågeställning. Jag har gjort 

ett medvetet val att använda mig av en teori som kommer lyfta fram mitt 

syfte; att belysa förekomsten av dolt abortmotstånd i debatten om samvets-

frihet. Detta då jag anser att det kommer skapa en djupare och mer intressant 

analys. Jag har sedan valt att använda mig av argumentationsanalys som 

mitt metodologiska verktyg för att lyfta fram de argument som framförs i 

mitt primärmaterial.  

3.1 Teori   

Jag har utgått från en feministisk teori med inriktning på kvinnans rätt till 

abort. Jag har valt att fokusera på Alison M. Jaggars text som handlar om 

just kvinnans rätt till abort. Jaggar är framstående inom den feministiska fi-

losofin. Hennes tidigare arbete introducerade kön som en analytisk kategori 

i den filosofiska debatten om global rättvisa.40 Av denna anledningen ansåg 

jag att hennes text var en passande teori för min uppsats.  

Jaggar argumenterar för rätten till abort ut ett feministiskt perspektiv 

på så sätt att hon utvärderar rätten till abort i ljuset av en rättvisa mellan kö-

nen.41 Hon anser att rätten till abort handlar om och är väsentlig för mänsk-

liga rättigheter och jämlikhet för alla medborgare. För argumentationen i 

hennes text gör hon antagandet att de flesta människor är tillskrivna masku-

lin eller feminin status baserat på deras kön.42 Maskulinitet och femininitet 

har ojämlik status i samhället. Maskulinitet är förknippat med dominans och 
                                                                                                                                          
 
40 University of Colorado Boulder, ”Alison Jaggar”, hämtad 24 november 2016. 
41 M. Jaggar, Alison, ”Abortion Rights and Gender Justice Worldwide: An Essay in Political Philosophy”, 
i Abortion: Three Perspectives, Oxford University Press, New York, 2009, s. 128. 
42 Jaggar, 2009, s. 130. 
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mer eftersträvansvärt och femininitet tillskrivs det som uppfattas som sämre 

och underordnat. Jaggar fortsätter och argumenterar för att sociala institut-

ioner ofta är skapade på så sätt att en oproportionerlig börda läggs på kvin-

nan då det är hon som förväntas ta huvudansvaret av omhändertagandet av 

barnet. Då det läggs en så stor börda på kvinnan kan det vara en anledning 

till att abort önskas.43  

Jaggar argumenterar för tre principer om politisk moral som hon an-

ser bör informeras till de institutioner som är framträdande inom abortvår-

den. Hon argumenterar för att dessa principer är oumbärliga för mänskliga 

rättigheter och för en jämlikhet mellan könen.44  

Den första principen är att kvinnor och flickor borde ha den fulla fri-

heten att bestämma om de vill fortsätta eller avbryta sin graviditet. På mi-

niminivå innebär denna princip att oavsett ålder, ska ingen bli tvingad att 

göra abort eller fullfölja sin graviditet mot sin vilja. Abort ska även vara lag-

ligt och inte något kvinnor och flickor ska kunna bli straffade för. Den andra 

principen är att alla kvinnor och flickor ska ha möjligheten att utöva sina ju-

ridiska rättigheter att fortsätta eller avbryta sin graviditet. Det ska alltså 

vara möjligt för alla, inte endast de priviligierade, att bestämma gällande sin 

graviditet. Detta kräver dock att staten tar sitt ansvar. Abort måste vara sett 

som en essentiell sjukvårds-service. Om inte tillgängligt genom privata för-

säkringar, så genom statliga medel. Det ska vara lättillgängligt för alla. Nå-

got som även är viktigt är att väntetider för abort inte godtas. Det är krän-

kande för kvinnan men även en hälsorisk kan medföras om aborten senare-

läggs. Den tredje och sista principen är att sociala institutioner borde vara 

utformade så att de minskar sannolikheten för oönskade graviditeter. De 

flesta oönskade graviditeter uppstår p.g.a. ignorans, fattigdom, orättvisa eller 

en kombination av dessa. Med ignorans menas att sexualundervisning ska 

ges till alla för att öka kunskapen om graviditet och rätten till preventivme-

del.45 Med fattigdom menas även den ekonomiska ojämlikheten i samhället. 

En kvinna i en sämre ekonomisk position är mer sårbar och har mindre makt 

                                                                                                                                          
 
43 Jaggar, 2009, s. 132.  
44 Jaggar, 2009, s. 135.  
45 Jaggar, 2009, s. 136–137.  



 

 15 

i den sexuella relationen, det kan då bland annat gälla användandet av pre-

ventivmedel. Den orättvisa Jaggar pekar på handlar om kvinnans stora börda 

när det gäller omhändertagandet av barn. Samhället är skapat på så vis att 

det förväntas mer av kvinnan vilket skapar en orättvisa och ojämlikhet mel-

lan könen. Om det inte lagts en så stor börda på kvinnan tror Jaggar att det 

varit mer välkommet med icke planerade graviditeter.46  

Jaggar tar även upp hur rätten till abort innefattas i rätten till liv, fri-

het och kroppslig integritet. Med rätten till liv menar Jaggar att säkra rätten 

till abort är väldigt viktigt för att säkra och garantera kvinnans rätt till liv. 

Många kvinnor vänder sig till osäkra aborter vilket leder till sjukdomar och 

ibland död. Tillgängligheten till säkra aborter är bokstavligt talat en fråga 

om liv och död. Att neka abort kränker även kvinnans rätt till frihet. Även 

om en kvinna fortsätter en oönskad graviditet, är det också en kränkning av 

hennes frihet eftersom hon förväntas att vara den primära omhändertagaren 

av barnet. En tvingad graviditet eller abort kränker även kvinnans rätt till 

kroppslig integritet.47  

Att neka vård som endast kvinnor är i behov av är en form av dis-

kriminering mot kvinnor som staten egentligen har skyldigheten att säkra.48 

Det blir en ojämlikhet mellan könen när samhället är ordnat på ett sådant vis 

att all börda läggs på kvinnan gällande senare omhändertagande av barn. 

Det är där ojämlikheten mellan könen uppstår. Därför är rätten till abort vik-

tig för att jämlikheten mellan könen ska bli så bra som möjligt.49  

Jaggar tar även upp de argument som används av abortmotståndare. 

Ett vanligt argument för det är fostrets rätt till liv. Jaggar anser att genom att 

ge fostret en rätt till liv, sätts hela systemet med mänskliga rättigheter på sin 

spets och blir inte trovärdigt. Om fostret har en rätt till liv, är abort inte 

längre en tillgänglig rättighet. Fostrets rätt till liv skulle skada kvinnans rätt 

till liv, hälsa och frihet.50 Jaggar diskuterar även den samvetsfrihet som 

vårdpersonal önskar för att slippa utföra aborter. En rätt till samvetsfrihet 

                                                                                                                                          
 
46 Jaggar, 2009, s. 138–139.  
47 Jaggar, 2009, s. 144–145.  
48 Jaggar, 2009, s. 147.  
49 Jaggar, 2009, s. 148–149.  
50 Jaggar, 2009, s. 160.  
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inom abortvården är inte förenlig med mänskliga rättigheter och jämlikhet 

mellan könen. Att godta samvetsfrihet kränker patientens rättigheter och 

medborgarens jämlikhet och det kränker kvinnans rätt till god vård. Enligt 

Jaggar borde sjukvårdspersonal vara tvingade av lagen att genomföra abort 

om de valt det yrket.51  

Jaggars andra princip, alla kvinnor och flickor ska ha möjligheten att 

utöva sina juridiska rättigheter att fortsätta eller avbryta sin graviditet, tol-

kar jag som att den innefattar frågan; vad innebär det att faktiskt ha en rät-

tighet? I frågan om rätten till abort, som Jagger även nämner, är det statens 

skyldighet att tillhandahålla denna rättighet till kvinnor. Jaggar anser att in-

stitutionerna har det primära ansvaret för att säkra människor deras rättig-

heter. Individer har då också ett ansvar att säkra rättigheter beroende på vil-

ken ställning de har inom dessa institutioner.52 För att flickor och kvinnor 

ska kunna utöva sin juridiska rättighet att fortsätta eller avbryta sin gravidi-

tet, krävs det mer än den lagstadgade rättigheten, de omständigheterna som 

råder inom vården har stor påverkan på huruvida rätten till abort går att upp-

fylla.   

3.2 Metod  

Jag kommer, som ovan nämnt, att använda mig av argumentationsanalys för 

att studera debatten om samvetsfrihet i Sverige. Jag har valt att använda mig 

av Toulmins modell för uppstrukturering av argumentationer som skiljer sig 

något från den klassiska pro et contra-metoden. Pro et contra-metodens upp-

strukturering handlar om att finna en eller flera teser och sedan finna de ar-

gument som framförs för eller emot teserna och syftar sedan till att ta ställ-

ning till argumentationens beviskraft.53 Toulmins metod handlar till stor del 

om att finna det outtalade i texten. Då jag vill studera hur religiöst abortmot-

stånd ”göms” i debatten om samvetsfrihet anser jag att denna modell passar 
                                                                                                                                          
 
51 Jaggar, 2009, s. 167.  
52 Jaggar, 2009, s. 222. 
53 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskap-
lig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 94. 



 

 17 

bra för min frågeställning och mitt material. Denna modell innefattar inget 

ställningstagande gällande argumentens hållbarhet och relevans, detta kom-

mer alltså inte diskuteras med denna metod. Toulmins metod skiljer sig även 

från pro et contra-metoden på så vis att Toulmin hävdar att genom att likna 

argumentationer vid logiska slutledningar förekommer en förenkling som 

kan dölja den mångfald och komplexitet som kan finnas i argumentationer.54  

Jag kommer att använda mig av en modifierad form av 

Toulmins strukturering av argumentation. Toulmins modell består av fyra 

byggstenar, påstående, argument, premiss och premissargument. Påståendet 

är det som texten argumenterar för, det som skribenten vill få mottagaren att 

hålla med om. I denna modell finns hela tiden en tänkt motdebattör som vill 

få fram debattörens argument och skäl. En följdfråga för att få fram Tolu-

mins andra byggsten, argumentet, kan då vara ”Vad bygger du ditt påstå-

ende på?”. Debattören ska då producera fakta som underbygger påståendet. 

Argument kan ifrågasättas och inte anses vara tillräckliga för påståendet, då 

blir den tredje byggstenen premiss aktuell. Premiss är mer generell än argu-

mentet men är till för att skapa en bro mellan argumentet och påståendet. 

Premissen är i de flesta fall implicit. Premissargument är den fjärde bygg-

stenen i Toulmins modell och används som stöd i de fall där premissen be-

höver argumenteras för. För att producera ett premissargument så svarar 

man på frågan ”Vad har du för stöd för att den generella regel som premis-

sen utgör gäller i det här fallet?”55 Påstående, argument och premiss, uttalad 

eller inte, måste finnas med för att det ska vara en godtagbar argumentat-

ion.56 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 157 
                                                                                                                                          
 
54 Bergström & Boréus, 2012, s. 106-107.  
55 Bergström & Boréus, 2012, s. 106-107.  
56 Bergström & Boréus, 2012, s. 108. 
57 Figur 1, bearbetad utifrån Toulmins modell, Bergström & Boréus, 2012, s. 107-108. 

Argument: ”Vad bygger 
du ditt påstående på?” 

Påstående: ”Vad vill sändare få 
mottagaren att hålla med om?” 

Premiss: ”Hur kommer du från 
argument till påståendet?” 

Premissargument: ”Vad har du för stöd för 
att den generella regel som premissen utgör 
gäller i det här fallet?” 
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4 Analys av argumentationen  

Nedan kommer jag presentera de argument och påståenden som finns i de-

batten om samvetsfrihet. Jag kommer, som tidigare nämns, använda mig av 

Tolumins argumentationsanalys. För att en argumentation ska vara en god-

känd argumentation utifrån Toulmins metod ska påstående, argument och 

premiss finnas med. Ibland förekommer även premissargument för att stärka 

premissen. Premissargument krävs dock inte alltid för argumentationen och 

nedan kommer det inte alltid att förekomma. Nedan kommer jag inte presen-

tera alla argument som förekommer i mitt material utan jag kommer presen-

tera de starkaste och mest centrala argumenten.  

4.1 Juridiska debatten 

Nedan presenteras argumenten som framförs i de två domar jag presenterat 

ovan. Eftersom argumenten i domarna är väldigt lika, och Grimmark och 

Steen vill framföra samma sak, kommer jag nedan att framföra argumenten 

från Grimmarks och Steens domar tillsammans och Landstinget och Reg-

ionens argument tillsammans. Jag kommer benämna Grimmark och Steen 

som kärande och Landstinget och Regionen som svarande då det är så de 

benämns i domarna.  

 Kärandes påstående säger att det är diskriminering och kränkande 

att som barnmorska inte ha en rätt till samvetsfrihet. Svarandes påstående 

säger att samvetsfrihet inte är förenligt med barnmorskeyrket och därmed 

inte diskriminering att inte få utöva det.58 Argument som kärande framför är 

att svensk rätt är underordnad EKMR. Premissen till detta argument är såle-

des att då samvetsfrihet innefattas i EKMR borde det vara en rättighet i Sve-

                                                                                                                                          
 
58 Nyköpings tingsrätt, Mål nr T 2153-15; Jönköpings tingsrätt, Mål nr T 1781-14. 



 

 19 

rige.59 Svarande svarar med argumentet att EKMR godtar en tolkningsmar-

ginal för stater att själva utforma regler på det berörda området. Premissen 

för detta framhäver att samvetsfrihet inte behöver gälla för barnmorskor. För 

att stödja premissen tillkommer premissargumentet som påpekar att när den 

tolkningsmarginalen som finns handlar om konkurrerande rättigheter, är det 

godtagbart att Sverige sätter patientens rättigheter före barnmorskans.60 Vi-

dare framför kärande argument att det finns närmast en total samsyn i Euro-

parådets medlemsländer gällande rätten till samvetsfrihet, vilket innebär en 

snäv ”margin of appreciation” för Sverige. Premissen för detta hävdar att då 

det finns en sådan samsyn i Europa, borde samvetsfrihet vara en självklar 

rättighet i Sverige.61  

Kärande framför även argumentet att utestänga kompetenta barn-

morskor, på grund av deras samvetsfrihet, är en inskränkning av patientens 

rättighet till säker och adekvat vård. Den implicita premiss som framförs 

hävdar att utan en rätt till samvetsfrihet så är det patienten som i slutändan 

kommer att drabbas.62 Svarande framför argumentet att abortsökande kvin-

nor måste vara säkra på att endast träffa personer som hyser empati för hen-

nes situation. Premissen som stödjer detta argument säger då att med en rätt 

till samvetsfrihet uppstår möjligheten att motsätta sig patientens val. Pre-

missargumentet som understödjer detta hävdar att en person som motsätter 

sig abort är då inte lämplig för yrket.63 Kärande argumenterar för att det inte 

är troligt att abortvården skulle vara i fara om barnmorskan skulle ha rätt till 

samvetsfrihet. Premissen som understödjer detta är att alla inte skulle ”an-

vända” denna rättighet. Premissargumentet som förstärker premissen säger 

att de flesta länder i EU får det att fungera med samvetsfrihet inom vården, 

alltså skulle det fungera även i Sverige.64 Svarande argumenterar för att of-

fentligt abortmotstånd och ett sådant aktivt utövande av religionsfriheten be-

rör tydligt andra individers mänskliga rättigheter. Premissen understryker då 

                                                                                                                                          
 
59 Nyköpings tingsrätt, Mål nr T 2153-15, s. 7.  
60 Nyköpings tingsrätt, Mål nr T 2153-15, s. 17.  
61 Nyköpings tingsrätt, Mål nr T 2153-15, s. 9-10.  
62 Jönköpings tingsrätt, Mål nr T 1781-14, s. 15.  
63 Nyköpings tingsrätt, Mål nr T 2153-15, s. 16.  
64 Jönköpings tingsrätt, Mål nr T 1781-14, s. 16.  
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att en rätt till samvetsfrihet för barnmorskor legitimerar abortmotstånd. 

Premissargumentet som stödjer premissen hävdar då att samvetsfrihet för-

sämrar abortvården och kvinnans rätt till abort.65 Svarande framför även ar-

gumentet att det är arbetsgivaren som bestämmer gällande arbetskraven. Det 

är inte barnmorskans rätt att välja vilka arbetsmoment hon vill utföra. Pre-

missen som stödjer detta hävdar att barnmorskan kan således inte välja bort 

att arbeta med abortvård, utan att det medför konsekvenser för henne.66 Kä-

rande framför även argumentet att livet börjar vid befruktningen. Premissen 

som följer hävdar att vid utförande av abort så släcker man ett mänskligt liv. 

Premissargumentet stärker premissen genom att hävda att kärandes uppfatt-

ning att livet börjar vid befruktningen omfattas av hennes kristna tro och är 

därför skyddsvärd.67  

4.2 Filosofiska debatten 

Vidare ska jag framföra argumenten för och emot samvetsfrihet från den fi-

losofiska debatten. Agnafors påstående handlar om att han anser att sam-

vetsfrihet bör vara en lagstadgad rättighet i Sverige.68 Malmqvist, vars på-

stående hävdar att samvetsfrihet för barnmorskor försvagar aborträtten, sva-

rar på Agnafors text i Tidskriften för Politisk Filosofi.69  

 Agnafors framför många olika argument för att understödja sitt på-

stående. Tidigt i hans text framför han argumentet att det är godtagbart om 

det förekommer olägenheter för den gravida kvinnan för att en barnmorska 

ska kunna nyttja sin rätt till samvetsfrihet, exempelvis en längre väntan för 

att få abort utfört. Premissen för detta argument blir då att samvetsfrihet är 

en viktigare rättighet än abort. För att stödja denna premiss framför han 

premissargumentet att den gravida kvinnan bär ju i de flesta fall en del av 

ansvaret för den uppkomna situationen. Agnafors fortsätter med argumentet 
                                                                                                                                          
 
65 Jönköpings tingsrätt, Mål nr T 1781-14, s. 24.  
66 Nyköpings tingsrätt, Mål nr T 2153-15, s. 15.  
67 Jönköpingstingsrätt, Mål nr T 1781-14, s. 11.  
68 Agnafors, s. 2.  
69 Malmqvist, s. 2.  
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att en samvetsklausul i svenska lag kan motiveras när det finns en osäkerhet 

kring den moraliska status som objektet för samvetsvägran åtnjuter. Premis-

sen till detta argument är således att aborträtten har en osäkerhet gällande 

sin moraliska status. Premissargumentet som följer stärker premissen genom 

att framhäva att aborträttens moraliska osäkerhet stärker att det borde finnas 

en rätt till samvetsfrihet.70 Malmqvist svarar på Agnafors text genom att 

framföra argumentet att en samvetsklausul skulle försvåra kvinnors tillgång 

till abortvård. Premissen som framförs säger att en förlängd väntetid för ab-

ort förvärrar kvinnans situation. Premissargumentet som stärker detta fram-

häver att sena aborter ofta är förknippad med en stark smärta, vilket fler 

kvinnor kan behöva uppleva om väntetiden för abort förlängs.71  

 Agnafors framför argumentet att en rätt till samvetsfrihet ger stöd 

och skydd för den enskilda individens strävan efter ett gott liv. Den outta-

lade premissen för detta argument är således att för att leva ett gott liv så 

krävs det en rätt till samvetsfrihet för att inte tvingas göra saker man anser är 

moraliskt fel. Premissargumentet som Agnafors framhäver är att det finns 

goda skäl att hävda att abort är moraliskt fel.72 Agnafors framhäver även ar-

gumentet att skyldigheten att tillhandahålla abort ligger på de offentliga in-

stitutionerna. Den outtalade premissen är att skyldigheten således inte ligger 

på den enskilda barnmorskan. Premissargumentet som stödjer premissen sä-

ger att en allmän aborträtt därför inte är inkompatibel med den enskilda 

barnmorskans rätt till samvetsfrihet. Lagstiftningen ger kvinnan rätt till ab-

ort fram till graviditetsvecka 18, en motsvarande skyldighet för barnmors-

kan att medverka vid abort finns inte.73 Malmqvist svarar på detta och fram-

för argumentet att ha kontroll över sitt barnafödande är rimligen också en 

viktig komponent i ett gott liv. Premissen för detta argument är att en rätt till 

samvetsfrihet, som en del av ett gott liv, skulle privilegiera gruppen barn-

morskor över gruppen kvinnor. Premissargumentet som framförs hävdar då 

                                                                                                                                          
 
70 Agnafors, s. 4.  
71 Malmqvist, s. 2-3.  
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att med en rätt till samvetsfrihet för barnmorskor kan den viktiga komponen-

ten, att ha kontroll över sitt barnafödande, försämras.74  

4.3 Mediala debatten 

Det sista materialet jag har att presentera är de två tidningsartiklarna jag har 

valt ut. Göndörs påstående hävdar att rätten till samvetsfrihet borde vara en 

högre prioriterad fråga.75 Ljungfors påstående säger emot ovanstående ge-

nom att framhäva att abortmotstånd göms i argumenten för samvetsfrihet. 

Ett ytterligare påstående som framförs i Ljungfors text är att en rätt till sam-

vetsfrihet för barnmorskor riskerar kvinnors rätt till abort.76  

 Göndör framför tydligt argumentet att ”självklart har kvinnor rätt till 

sin kropp men av det följer inte lika självklart att abort skulle vara okompli-

cerat och vara tillåtet när som helst”77. Premissen som följer detta argument 

säger att rätten till samvetsfrihet borde därför prioriteras högre än rätten till 

abort.78 Ljungfors framhäver argumentet att patientlagen, hälso- och sjuk-

vårdslagen och abortlagen utgår från patientens vårdbehov. Premissen säger 

då att detta äventyras om barnmorskan får en rätt till samvetsfrihet och då 

inte behöver utföra abort. Premissargumentet som stödjer detta hävdar att 

barnmorskan då sätter sina behov framför patientens. Vilket är tvärt emot 

vad lagstiftningen säger.79 Göndör framför argumentet att sjukvården inte 

kommer klappa ihop för att någon inte vill utföra abort. Premissen som föl-

jer säger att rätten till samvetsfrihet är viktigare rättighet än rätten till abort. 

Premissargumentet som stödjer detta framhäver att om någon barnmorska 

inte vill utföra abort, så hindrar inte det någon annan från att utföra det.  

Göndör skriver tidigare i sin artikel att vi i dagens samhälle måste 

vara medvetna konsumenter. Han tar upp exemplet att en person som inte 

                                                                                                                                          
 
74 Malmqvist, s. 5.  
75 Göndör, 2014.  
76 Ljungfors, 2016.  
77 Göndör, 2014.  
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vet var dunet i våra jackor kommer ifrån borde ha dåligt samvete. Med 

denna bakgrunden framför han senare argumentet att förhoppningsvis vill få 

av oss leva i en värld där det är svårare att välja dunjacka än att skrapa bort 

ett potentiellt liv. Ett argument som tydligt visar hans ståndpunkt i frågan 

om abort. Premissen som inte sägs, förstår jag som att abort inte bör vara en 

rättighet. Premissargumentet som stödjer detta framhäver att aborträtten inte 

bör prioriteras före rätten till samvetsfrihet.80 Ljungfors som har den mot-

satta inställningen i frågan om samvetsfrihet framhåller det vanliga argu-

mentet och exemplet att 70-80% av gynekologerna i Italien vägrar att ge 

kvinnan den vård hon har rätt till. Premissen som följer framhåller att detta 

är en konsekvens som kan uppstå om samvetsfrihet för barnmorskor tillåts. 

Ljungfors för även fram argumentet som säger att syftet med samvetsfrihet 

är inte att värna enskilda personer utan att inskränka aborträtten genom att 

paketera frågan i ett mer sofistikerat omslag. Premissen som följer framhål-

ler att vi måste vara uppmärksamma och inte låtas luras av den nya fram-

ställningen som abortmotståndet idag framför.81  

Ovan har jag använt mig av Toulmins uppstrukturering av argument. 

De som argumenterar för samvetsfrihet, kärande samt Agnafors och Göndör, 

framhäver även argument som sätter sig mot aborträtten. Medan de som ar-

gumenterar mot samvetsfrihet, svarande samt Malmqvist och Ljungfors, ser 

till konsekvenserna som kan uppstå och kvinnans rättigheter. Denna analys 

av argumentationen kommer jag i nästkommande avsnitt att applicera Jag-

gars feministiska teori på för att besvara min frågeställning.  
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5 Analys och diskussion 

Nedan analyserar jag min undersökning utifrån Jaggars teori och svarar på 

min frågeställning; Hur värderas rätten till abort i debatten om samvetsfrihet 

ur ett feministiskt perspektiv? Jag kommer att utgå från Jaggars tre principer 

för att dela upp min analys. Jaggars principer innefattar både kvinnor och 

flickor. Jag kommer i min text för enkelhetens skull benämna kvinnor och 

flickor som kvinnor.  

5.1 Kvinnor och flickor borde ha den fulla frihet-
en att bestämma om de vill fortsätta eller avbryta 
sin graviditet 

Som ett minimum för denna princip anser Jaggar att ingen ska bli tvingad att 

avsluta eller fullfölja sin graviditet mot sin vilja. Jag tolkar det som att det 

kan utvecklas och även innebära att ingen ska behöva bli påverkad till att 

göra det ena eller andra valet. När kvinnor får höra att abort är felaktigt och 

inte borde vara en rättighet, begränsas deras frihet att själva bestämma på så 

vis att det kan påverka deras val och få dem att känna en osäkerhet kring vad 

de ”borde” göra.  

 Utifrån kärandes uttalade argumentation framkommer inte en in-

skränkning av rätten till abort. Att kvinnor har den fulla rätten att bestämma 

om de vill avbryta eller fortsätta sin graviditet ifrågasätts inte av kärande. I 

de två rättsfall jag undersökt är språket väldigt formellt vilket även medför 

att aborträtten varken framförs eller bedöms då det är en rätt till samvetsfri-

het som kärande argumenterar för. Rätten till abort riskeras inte med käran-

des argument att abortvården inte kommer äventyras med barnmorskans 

samvetsfrihet och premissen att denna rättighet inte skulle ”användas” av 

alla. Även argumentet att det är patienten som kommer utsättas för in-

skränkningar om barnmorskor utestängs från arbete på grund av deras sam-
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vetsfrihet, visar på att de inte direkt argumenterar mot kvinnors frihet att be-

stämma gällande deras graviditet. Trots detta, vill inte kärande utföra abort 

med hänvisning till sin religiösa tro, vilket jag tolkar som att de inte vill ut-

föra abort för att de anser att det är fel. Detta kan tala för att de anser att ab-

ort inte borde vara en rättighet. Vilket i sin tur kan begränsa kvinnors frihet 

att bestämma om de vill fortsätta eller avbryta sin graviditet. Kärande fram-

för även att de anser att mänskligt liv börjar vid befruktningen. Jaggar påta-

lar samma argument för att presentera barnmorskors vanliga anledning till 

att inte vilja utföra abort. Jaggar framhäver att genom att ge fostret rätt till 

liv sätts systemet med mänskliga rättigheter på sin spets och blir inte längre 

trovärdigt. Med fostrets rätt till liv, är abort inte längre en rättighet vilket 

skulle skada kvinnans rätt till liv och frihet. Ett argument som därför inte går 

ihop med rätten till abort. Detta talar således för att kärande anser att abort 

är en felaktig handling, vilket stärker min ovanstående analys av kärandes 

argument.  

Svarandes argument att kvinnor måste vara säkra på att endast möta 

personer som hyser empati för hennes situation samstämmer med Jaggars 

första princip. Premissen och premissargumentet som följer understryker att 

med en rätt till samvetsfrihet finns det möjligheter att motsätta sig patientens 

val gällande abort och då är man inte lämplig för yrket som barnmorska. 

Kvinnans frihet inskränks tydligt om hon möter personal som inte ”godtar” 

hennes val. När kvinnan vänder sig till vården för att få abort utfört, har hon 

den fulla rätten att få god vård. Att möta personal som inte hyser empati för 

hennes situation begränsar kvinnans frihet till abort. Det i sin tur kan på-

verka hennes frihet att bestämma över sin graviditet. Att möta en osäkerhet 

från den institution som ska tillhandahålla rättigheten, kan ha stor inverkan 

på det fria valet. Detta genom att det kan skapa en osäkerhet hos kvinnan 

som vill få abort utfört om hon tvingas möta personer som motsätter sig 

hennes val. Detta framhåller hälso- och sjukvårdslagen, som tydligt betonar 

att vården ska utgå från patientens önskningar. Vården ska även tillgodose 

patientens behov av trygghet vilket kan påverkas av barnmorskans samvets-

frihet. Svarande värderar rätten till abort högt och framförallt ses det som en 

rättighet som står högre än rätten till samvetsfrihet. Svarande argumenterar 

därmed i samstämmighet med Jaggars teori genom att betona vikten av rät-
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ten till abort, men även vikten av att god vård bör prioriteras före barnmors-

kans personliga samvetsbetänkligheter. Jaggar är även tydlig med att barn-

morskans samvetsfrihet inte är förenlig med mänskliga rättigheter. Hon an-

ser att samvetsfrihet inom vården kränker patientens rättigheter. I det här 

fallet så kränker det kvinnans rätt till abort, vilket enligt Jaggar inte är god-

tagbart.  

 Agnafors och Göndör, som båda kan uttrycka sig friare i sina texter, 

framför argument som inger en osäkerhet gällande deras ståndpunkt i frågan 

om rätten till abort. Agnafors framför argumentet att om det finns en osä-

kerhet gällande objektets moraliska status, så är samvetsfrihet en viktig rät-

tighet. Premissen som framkommer hävdar att abort har en osäkerhet gäl-

lande sin moraliska status. Detta kan uppfattas som att aborträtten ifråga-

sätts. Göndörs argument, där han anser att vi förhoppningsvis inte vill leva i 

en värld där det är svårare att välja dunjacka än att skrapa bort ett potentiellt 

liv, visar tydligt hans ståndpunkt i frågan om abort. Premissen och premiss-

argumentet som följer hävdar då att samvetsfrihet bör prioriteras framför 

abort och att abort är en tveksam rättighet. Dock framför Göndör samma ar-

gument som kärande, gällande att sjukvården inte kommer försvagas om 

några barnmorskor ges samvetsfrihet. Premissargumentet som senare fram-

kommer hävdar att bara för att några barnmorskor inte vill utföra abort, så 

hindrar inte det någon annan barnmorska från att göra det. Dessa argument 

godtar rätten till abort men betonar att samvetsfriheten är viktigare. Ljung-

fors framför att i Italien vill 70-80% av gynekologerna inte ge kvinnan den 

vård hon har rätt till med hänvisning till sin samvetsfrihet. Ett konkret ar-

gument som visar vad rätten till samvetsfrihet faktiskt kan ge för konse-

kvenser. En konsekvens som definitivt begränsar kvinnors frihet att be-

stämma gällande sin graviditet.  

Utifrån kärandes samt Agnafors och Göndörs argument värderas inte 

rätten till abort särskilt högt. De framhåller tydligt att rätten till abort får lov 

att underkastas rätten till samvetsfrihet, vilket är motsatsen till Jaggars teori. 

Hon framhäver tydligt att abort är en viktig rättighet som krävs för att det 

ska vara jämlikt mellan könen. Kärande, Agnafors och Göndör bedömer 

samvetsfrihet som en viktigare rättighet än kvinnans rätt till vård, vilket tyd-

ligt visar att de inte värderar eller prioriterar rätten till abort. Det visar även 
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att kvinnans frihet att själv bestämma gällande sin graviditet begränsas. Vil-

ket i sin tur inskränker kvinnans rätt till kroppslig integritet, något Jaggar 

innefattar som en rättighet i aborträtten. 

5.2 Alla kvinnor och flickor ska ha möjligheten 
att utöva sina juridiska rättigheter att fortsätta eller 
avbryta sin graviditet 

  
Jaggars andra princip innebär att alla, oavsett ekonomisk ställning i sam-

hället, ska ha möjlighet att bestämma gällande sin graviditet. Staten måste ta 

sitt ansvar och se abort som en essentiell sjukvårdsservice. Denna princip 

innefattar även att väntetider för abort inte är godtagbara.  

Ljungfors framhäver i sin text argumentet att syftet med samvetsfri-

het är inte att värna om enskilda personers rättigheter utan det handlar om att 

inskränka aborträtten genom att paketera frågan i ett mer sofistikerat om-

slag. Detta argument framhäver det viktiga i Jaggars andra princip men det 

visar även hur det argumenteras för att begränsa utövandet av den juridiska 

rättigheten till abort. Möjligheten att faktiskt utföra abort begränsas och 

ifrågasätts i både kärandes, Agnafors och Göndörs texter. Kärandes argu-

ment att svensk rätt är underordnad EKMR, och premissen som framkom-

mer hävdar att, då samvetsfrihet innefattats i EKMR borde det vara en rät-

tighet i Sverige. Barnmorskans rättighet prioriteras före kvinnans även i kär-

andes argument och premiss rörande att Sverige bör följa den samsyn som 

råder i Europa i frågan om sjukvårdspersonalens rätt till samvetsfrihet. 

Agnafors förstärker denna ståndpunkt genom sitt argument och premissar-

gument som framhåller att olägenheter för den gravida kvinnan är godtag-

bara för att barnmorskor ska kunna utöva sin samvetsfrihet. Detta godtas då 

kvinnan själv bär en del av ansvaret för den uppkomna situationen. Även 

Göndörs argument att ”självklart har kvinnor rätt till sin kropp men av det 

följer inte lika självklart att abort skulle vara okomplicerat och vara tillåtet 

när som helst” anser jag bevisar att de båda sätter barnmorskans rättigheter 
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före kvinnas. Därmed försvagas och underkastas möjligheten att utöva den 

juridiska aborträtten som Jaggar anser är viktig.  

Agnafors argument och premissargument att skyldigheten att utföra 

abort ligger på de sociala institutionerna, inte på den enskilda barnmorskan, 

bekräftar det Jaggar anser är viktigt. Agnafors hävdar dock att barnmorskan 

inte har en skyldighet att utföra abort, då det primära ansvaret ligger på de 

sociala institutionerna, vilket är raka motsatsen till Jaggars teori. Jaggar 

framhäver de sociala institutionernas viktiga roll i uppfyllandet av medbor-

garnas rättigheter. Att skyldigheten ligger på de sociala institutionerna, där 

barnmorskan valt att vara delaktig, innebär att barnmorskan har ett ansvar 

och en skyldighet att uppfylla rätten till abort. Barnmorskan har det ansvaret 

genom att vara en del av och ha en betydande ställning inom sjukvården. 

Agnafors argument att olägenheter är godtagbara för kvinnan visar på den 

ojämlikhet mellan könen Jaggar framhäver i sin teori, men även på hur utö-

vandet av den juridiska rätten till abort försvagas. Kvinnans underordnade 

position i samhället bevisas av den ojämlikhet mellan könen som uppstår när 

olägenheter för den gravida kvinnan godtas. Graviditet, ett tillstånd endast 

kvinnan kan befinna sig i, prioriteras inte i Agnafors text. Han sätter barn-

morskans rättighet före kvinnans, vilket utifrån Jaggars teori kränker kvin-

nans rätt till god vård, och skapar en ojämlikhet mellan könen. Denna ojäm-

likhet mellan könen godtas även i resolution 1763 som hävdar att samvets-

frihet är tillåtet även om kvinnan måste vända sig till annan vårdenhet. Jag-

gars teori ifrågasätter implicit resolution 1763 och betonar åter igen hur vik-

tigt det är att kvinnan har lika bra tillgång till vård som mannen. Utan lika 

tillgång till vård begränsas kvinnan vilket tydligare framhäver den ojämlik-

het mellan könen som redan existerar.  

Som jag framfört ovan så värderar varken kärande, Agnafors eller 

Göndör rätten till abort högt i sina texter. De sätter gruppen barnmorskor i 

första rummet, och begränsar kvinnans rättigheter. De godtar en ojämlikhet 

mellan könen och ser inte hur denna ojämlikhet har att göra med mer än 

bara rätten till abort. Som Jaggar framhåller så förväntas kvinnan att ta ett 

större ansvar för barnen. Dessa förväntningar ser Jaggar som en anledning 

till att kvinnor vill göra abort. Med ovannämndas argument, och prioritering 
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av samvetsfrihet framför aborträtten, undervärderas kvinnans rätt till abort 

och utövandet av den juridiska rättigheten begränsas.  

Som jag tidigare nämnt, så tolkar jag denna andra princip som en vik-

tig del när det handlar om vad det innebär att faktiskt ha en rättighet. Möj-

ligheten att utöva sina juridiska rättigheter, är viktigt för alla rättigheter. 

Utan denna möjlighet finns rättigheten endast formellt, inte i det praktiska 

utövandet. Svarande, Malmqvist och Ljungfors argument framhäver tydligt 

denna princip i sin argumentation. Svarande framför argumentet att EKMR 

godtar en tolkningsmarginal för stater gällande utformningen av regler på 

det berörda området. Premissen och premissargumentet som följer säger att 

samvetsfrihet inte behöver gälla för barnmorskor. Även när det handlar om 

konkurrerande rättigheter, är det godtagbart att sätta patientens rättigheter 

före barnmorskans. Artikel 9.2 i EKMR bekräftar detta och beskriver hur 

rätten till samvetsfrihet får inskränkas om det är till skydd för andra perso-

ners fri- och rättigheter. Vilket det tydligt är i denna debatt. Detta visar att 

svarande anser att kvinnans möjlighet att utöva sin juridiska rätt till abort 

kan riskeras om barnmorskorna har rätt att åberopa samvetsfrihet inom sitt 

yrke. Det visar även på att svarande värderar rätten till abort högre än rätten 

till samvetsfrihet. Svarandes argument att offentligt abortmotstånd och ett 

sådant aktivt utövande av religionsfrihet tydligt berör andra personers 

mänskliga rättigheter bekräftar också att aborträtten värderas högt, men 

framförallt att barnmorskans rätt att åberopa samvetsfrihet går ut över and-

ras rättigheter. Vilket utifrån EKMR inte är godtagbart.  

Malmqvist argumenterar att samvetsfrihet för barnmorskor kan för-

länga väntetiden för abort. Följt av premissen och premissargumentet att 

sena aborter förvärrar kvinnans situation på så vis att sena aborter är mer 

smärtsamt, visar på hur viktigt utövandet av den juridiska rättigheten är, och 

hur lite den rent formellt betyder. Hur mycket omständigheterna påverkar 

rätten till abort och hur dessa omständigheterna kan förvärra kvinnans situ-

ation. Jaggar framhäver denna ståndpunkt och förklarar hur viktig rätten till 

abort är för att skapa en bättre jämlikhet mellan könen. Kvinnan har en lika 

stor rätt till god vård som mannen har. Att förlänga väntetider för vård som 

endast kvinnan är i behov av, diskriminerar kvinnan och skapar ojämlikhet 

mellan könen. Kvinnans position värderas inte lika högt som mannens vilket 
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också framhäver hur Jaggar ser på samhället och dess uppbyggnad. Kvinnan 

har och tilldelas en underordnad position. Vilket framhävs när rättigheter 

endast kvinnan är i behov av, inte prioriteras. Jaggar är tydlig med att det är 

de sociala institutionerna som har den betydande skyldigheten att uppfylla 

rättigheter. När kvinnan inte värderas lika högt som mannen har de sociala 

institutionerna misslyckats och inte uppfyllt sina skyldigheter.  

Malmqvist argument att kontroll över sitt eget barnafödande är en 

viktig komponent för ett gott liv framhäver också vikten av att kunna utöva 

sina juridiska rättigheter. Ljungfors förstärker detta genom att framhäva hur 

lagstiftning utgår från patientens primära behov. Premissen som följer för-

klarar hur denna rättighet försämras om barnmorskan får en rätt till samvets-

frihet. Jaggar framhäver tydligt i sin teori hur viktig rätten till abort är för att 

kvinnan ska ha en jämställd position i samhället. Då samhället är uppbyggt 

på ett sådant sätt att kvinnan anses vara den primära omhändertagaren av 

barnen så begränsas kvinnans rätt till frihet inte bara att utföra abort, utan 

även hennes frihet att själv välja hur hennes framtid ska se ut. 

Kvinnans rätt till liv, frihet och kroppslig integritet sätts på spel om 

kvinnan inte har möjlighet att utöva sin juridiska rättighet. Agnafors argu-

ment att väntetider för abort är godtagbart går inte att förena med kvinnans 

rätt till liv. Som Malmqvist framhäver är sena aborter mer smärtsamma. 

Jaggar framhäver hur många kvinnor vänder sig till osäkra aborter vilket 

faktiskt kan vara en fara för kvinnans liv. Agnafors godtagande av förlängda 

väntetider kan sätta kvinnans liv på spel. Även Göndör framför att abort inte 

är okomplicerat och inte kan vara tillåtet när som helst. Detta går tydligt 

emot kvinnans rätt till liv, men även hennes rätt till frihet och kroppslig in-

tegritet. Kvinnans rätt till frihet begränsas när de sociala institutionernas be-

gränsar hennes rättigheter. När barnmorskans rättigheter sätts framför pati-

entens, riskeras rätten till abort. När aborträtten riskers så riskeras även 

kvinnans frihet att kunna bestämma över sitt eget liv och framtid då det är 

hon som av samhället förväntas vara den som främst tar hand om barnet. 

Går det så långt att kvinnan tvingas genomgå graviditeten, som en följd av 

barnmorskors samvetsfrihet, kränks även kvinnas kroppsliga integritet då 

hon inte längre kan bestämma över sin egen kropp.  
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5.3 Sociala institutioner borde vara utformade så 
att de minskar sannolikheten för oönskade gravidi-
teter 

 
Jaggars tredje princip fokuserar tydligt på institutionernas viktiga roll i sam-

hället. Hon framhäver vikten av att sexualundervisning ges för att öka kun-

skapen om graviditeter och även kunskap om rätten till preventivmedel. 

Rådgivning och kunskap om preventivmedel är en viktig komponent för att 

kvinnan själv ska kunna bestämma i frågan om att fullfölja, avbryta eller 

förhindra en graviditet. Inom denna princip framhäver Jaggar att ignorans, 

fattigdom och orättvisa är komponenter som enskilt eller tillsammans påver-

kar kvinnans sexuella och reproduktiva relationer.  

Under rubriken primärmaterial beskriver jag mina två rättsfall med 

generell fakta. Där redogör jag för hur Steen i sitt rättsfall framhäver att hon 

med hänvisning till sin religiösa tro inte kan sätta in kopparspiral eller ge ut 

dagen- efterpiller då det framkallar en tidig abort. Detta visar tydligt på hur 

dels rätten till abort underkastas men framförallt hur kvinnans rättigheter till 

preventivmedel kan komma att riskeras om barnmorskorna får en lagstadgad 

rätt till samvetsfrihet. Som Malmqvist tydligt framhäver i sin text är en vik-

tig komponent i ett gott liv att själv kunna kontrollera sitt barnafödande. 

Även Jaggar framhäver under denna princip att preventivmedel är en viktig 

komponent för att förhindra oönskade graviditeter. Då det endast är kvinnan 

som kan vara gravid och uppleva en oönskad graviditet, är kunskap och till-

gång till preventivmedel viktigt för att det ska finnas en jämlikhet mellan 

könen som Jaggar framför. Om barnmorskor har rätten att åberopa sin sam-

vetsfrihet i sitt yrke riskeras inte bara aborträtten, utan även kvinnans möj-

ligheter att förhindra oönskade graviditeter. Som jag tidigare nämnt så fram-

häver både Agnafors och Göndör att väntetider för abort är godtagbart och 

inte kan vara tillåtet när som helst. Fortsatta följder kan då bli att preventiv-

medelsrådgivning och tillgången att få preventivmedel utskrivet också be-

gränsas som en följd av barnmorskans samvetsfrihet. Denna begränsningen 

innefattas i komponenten ignorans som Jaggar hänvisar till på så vis att 



 

 32 

kvinnor kan gå miste om kunskap som är viktig för deras reproduktiva hälsa. 

Om många barnmorskor har liknande betänkligheter som Steen, försätts 

kvinnan i en position där hon inte längre har möjligheten att bestämma över 

sitt eget liv och framtid, vilket innefattas i komponenten orättvisa.  

 När aborträtten inte värderas som en viktig rättighet, kan följder bli 

att även tillgången till preventivmedel inte prioriteras. Jaggar anser att det 

möjligtvis varit mer acceptabelt för den enskilda kvinnan med icke plane-

rade graviditeter om inte samhället lagt en så stor börda på henne när det 

handlar om omhändertagandet av barnen. Men för att oönskade graviditeter 

inte ska behöva uppstå behövs en god tillgång till rådgivning och kunskap 

om preventivmedel.  

5.4 Slutsats: Hur värderas rätten till abort i debat-
ten om samvetsfrihet ur ett feministiskt perspek-
tiv?  

Utifrån Jaggars teori värderas rätten till abort i mitt primärmaterial antingen 

som en essentiell rättighet eller som en rättighet som underkastas rätten till 

samvetsfrihet. Kärande, Agnafors och Göndör prioriterar rätten till samvets-

frihet. De använder samvetsfrihet som huvudargument för att underminera 

och implicit framföra sitt motstånd till abort. Utifrån Jaggars teori undermi-

nerar de inte bara aborträtten med sina argument för samvetsfrihet, de un-

derminerar även kvinnans rättigheter och möjligheter till det fria valet och 

möjligheten att utöva sina rättigheter. De som argumenterar mot samvetsfri-

het, svarande samt Malmqvist och Ljungfors, värderar och värdesätter abort-

rätten. Utifrån Jaggars teori ser de till kvinnans rättigheter och de följder 

som kan förekomma om aborträtten begränsas av samvetsfriheten.  

5.5 Diskussion 

Diskussionen som följer kommer att undersöka om det går att finna att det förs ett 

religiöst abortmotstånd i den svenska debatten. Jag kommer även att diskutera min 
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undersökning och analys i förhållande till den forskning som jag tidigare presente-

rat.  

I framförandet av mitt primärmaterial nämner jag Ruth Nordström som var 

ombud för kärande. Jag nämner hennes koppling till antiabortorganisationerna 

ProVita och Ja till livet och även hennes koppling till den religiösa föreningen Li-

vets ord, som också är mot abort. Detta anser jag kan bekräfta att Nordström delar 

dessa värderingar. Kärande anser att livet börjar vid befruktningen och vill av den 

anledningen inte utföra abort. Vilket implicit säger att abort är en felaktig hand-

ling. Nordströms kopplingar till antiabortorganisationerna anser jag kan vara bevis 

nog för att det inte bara förs en debatt om rätten till samvetsfrihet i domstolarna, 

utan även framförs ett religiöst abortmotstånd. Där domstolen är den nya arenan 

för att framföra detta. Kärande framför även tydligt att det är med hänvisningar till 

sin religiösa tro som de inte vill utföra abort vilket stärker att det är religiösa ab-

ortmotståndet som framförs. Ljungfors bekräftar mitt antagande med sitt argument 

att aborträtten numera paketeras i ett mer sofistikerat omslag. Genom att driva 

frågan om samvetsfrihet i de svenska domstolarna uppmärksammas även abort 

vilket är lysande tillfälle att sakta men säker även implicit ifrågasätta aborträtten. 

Genom att inte direkt uttala abortmotståndet, ses det som godtagbara argument. 

Detta anser jag är bevis nog för att hävd att debatten om samvetsfrihet kan ses 

som ett förklätt religiöst abortmotstånd.  

Under avsnittet bakgrund och tidigare forskning framgår det att i exem-

pelvis Italien är abort godtagbart fram till vecka 12. Trots att abort är en laglig rät-

tighet har det framgått att 70% av gynekologerna inte vill utföra abort av mora-

liska skäl. Det har även rapporterats att svårigheter uppstått i Portugal och Öster-

rike. Konsekvenserna av detta kan bli att kvinnan måste resa till annan stad eller 

annat land för att få abort utfört. Det nämns även att det oftast är religiösa grupper 

som driver diskussionen om abortmotstånd. Med denna bakgrundsfakta anser jag 

att det tydligt framgår vilka konsekvenser som kan tillkomma med sjukvårdsper-

sonals rätt till samvetsfrihet. I rättsfallen framhävs samsynen som finns i Europa 

gällande att sjukvårdspersonal bör ha en rätt till samvetsfrihet. Vad som dock inte 

beaktas är konsekvenserna. Många skulle nog hävda att en sådan extrem situation 

som uppstått i Italien inte skulle uppstå i Sverige då Sverige bedöms vara ett av de 

mest sekulära länderna i världen. Men som jag visat ovan så drivs det ett religiöst 

abortmotstånd även i Sverige. Dessutom drivs det i domstolarna.  
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Den svenska forskning jag redovisat ovan ställer sig bakom vardera sida i debat-

ten om samvetsfrihet. Aldén och Zillén argumenterar i samstämmighet med sva-

rande, Malmqvist och Ljungfors. De värderar båda rätten till abort högre än rätten 

till samvetsfrihet genom att framföra hälso- och sjukvårdslagen som säger att pati-

entens behov ska prioriteras. De framhäver även att sjukvårdspersonalen har gjort 

ett val av yrke. Med detta yrke tillkommer skyldigheter som de då bör uppfylla. 

Yngvesson och Fahlbecks delar kärandes, Agnafors och Göndörs åsikter genom 

att framhäva argument för rätten till samvetsfrihet. Fahlbeck betonar artikel 9 i 

Europakonventionen och hur Sverige inte kan avvika från den europeiska samsy-

nen gällande samvetsfrihet. Yngvesson hänvisar till Norge för att visa på hur bra 

samvetsfrihet inom vården kan fungera.  

Jag har i mitt arbete studerat den etiska och moraliska sidan i debatten om 

samvetsfrihet och dess påverkan på aborträtten med kvinnans rättigheter i fokus. 

Min uppsats har bidragit till att visa att aborträtten undermineras av de som argu-

menterar för samvetsfrihet då de implicit även argumenterar mot aborträtten. 

Detta resultatet samstämmer med Aldén och Zilléns forskning som också ser till 

konsekvenserna av sjukvårdspersonalens rätt till samvetsfrihet.   

Jag antog från början tesen att det skulle finnas dolt abortmotstånd i debat-

ten om samvetsfrihet. Jag trodde först att jag skulle finna religiöst abortmotstånd i 

alla delar av mitt primärmaterial. Det visade sig dock att jag inte kunde göra ett 

sådant antagande utifrån materialet vilket gjorde att jag avgränsade mig till endast 

dolt abortmotstånd. Något som dock förstärkte min tes och som gav mig nya in-

sikter var när jag applicerade teorin på min undersökning. Jaggars teori framhävde 

hur aborträtten handlar om mer än bara den praktiska rättigheten. Den framhävde 

hur det även handlar om att skapa en rättvisa och jämlikhet mellan könen, och hur 

mycket detta kan variera beroende på tillgången och rätten till abort och även till-

gången till preventivmedel.  

I mitt primärmaterial och i den tidigare forskningen hänvisas det ofta till 

andra länder. Kärande hänvisar till Norge för att visa hur bra samvetsfrihet för 

barnmorskor fungerar där och i tidigare forskning hänvisas det bland annat till Ita-

lien för att visa konsekvenserna av barnmorskans rätt till samvetsfrihet. Något 

som hade varit intressant att studera vidare, hade varit att jämföra den svenska de-

batten om samvetsfrihet med en debatt från ett annat land. Se på likheter och 
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skillnader, och vilken inverkan olika kulturer och samhällskontexter har på argu-

mentationen för och emot samvetsfrihet och aborträtten.  
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6 Sammanfattning 

 
Mitt syfte med denna uppsatsen var att belysa det dolda abortmotstånd som 

jag hävdar finns i debatten om samvetsfrihet. Min frågeställning löd således; 

Hur värderas rätten till abort i debatten om samvetsfrihet ur ett feministiskt 

perspektiv?  

 För att kunna besvara min frågeställning och samtidigt driva den tes 

som jag ovan presenterat, så valde jag Alison M. Jaggars feministiska per-

spektiv som riktar in sig på kvinnans rätt till abort. Detta val gjorde jag även 

för att få en djupare analys. Jaggars teori fokuserar på hur aborträtten även 

innefattar andra rättigheter, men även hur den är väsentlig för att det ska 

skapas en jämlikhet mellan könen. Vidare valde jag att använda mig av ar-

gumentationsanalys för att kunna få fram de argument som framförs i debat-

ten om samvetsfrihet. Jag valde att använda mig av Toulmins argumentat-

ionsanalys då den fokuserar på att ta fram det som implicit sägs i texten. 

Mitt primärmaterial utgörs av texter som argumenterar för och emot sam-

vetsfrihet för barnmorskor i Sverige. Jag valde rättsfallen som representerar 

den juridiska debatten, vetenskapliga artiklar som representerar den filoso-

fiska debatten och två debattartiklar från Expressen och Aftonbladet för att 

även fånga den mediala debatten. 

Med Toulmins argumentationsmodell utförde jag sedan min undersökning 

på mitt valda primärmaterial. Jag plockade endast ut de viktigaste argumenten 

från varje text för att få en fokuserad undersökning. Jaggars teori applicerade jag 

sedan i analysen på de argument som framkommit i min undersökning. Analysen 

delade jag upp efter Jaggars tre principer som lyfter fram aborträtten och kvinnans 

självbestämmande gällande sin graviditet, kvinnans möjlighet att utöva den juri-

diska rättigheten och de sociala institutionernas viktiga roll i att sprida kunskap 

och tillhandahålla sexualundervisning och preventivmedel. Teorin lyfte fram och 

bekräftade mitt syfte och min tes, att det finns ett abortmotstånd i debatten om 

samvetsfrihet. Som ovan nämnt fokuserar Jaggars teori även på hur aborträtten är 
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viktig för att det ska vara jämlikt mellan könen, och hur rätten till abort är viktig 

för kvinnans rätt till liv, frihet och kroppslig integritet. Detta visade hur de som 

argumenterar för samvetsfrihet inte värderar rätten till abort särskilt högt i sina ar-

gumentationer och därmed godtar att kvinnan får en underordnad position då hen-

nes rätt till vård inte prioriteras. Teorin visade även hur de som argumenterar mot 

rätten till samvetsfrihet för barnmorskor värderar aborträtten högt och prioriterar 

den rättigheten högre än rätten till samvetsfrihet. De vill inte att aborträtten ska 

riskeras vilket Jaggars teori tydligt framhävde.  
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