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Abstract 

The purpose of this study is to examine and compare the abortion laws in two members 

of the European Union, Sweden and Poland, and how the laws are formed in respect to 

european conventions.  Both laws will be analyzed through a comparative, qualitative 

content analysis with two theoretical viewpoints consisting of feminist theory and 

medical-ethics’ view on human worth. In addition to the theoretical analysis both laws 

are compared to the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the 

European Council’s Convention on Human Rights and Biomedicine, and to each other.  

The results of the study shows that the two abortion laws differ in their core value of 

human life and the constituted right to life. The study shows that the Swedish law is 

formed with major respect to the woman’s right to life an autonomy while the Polish is 

formed with the fetus’ right to life and inability to make decisions. It further shows that 

the Swedish law is formed in accordance to both conventions while Polands law breaks 

some articles of the conventions due to prioritizing the fetus’ right to life. 
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1. Inledning 
Frågan om abort har i modern tid kommit att bli ett av de stora debattfrågorna, både 

inom politik och civilsamhälle. I takt med feminismens framväxt under 1900-talets 

andra hälft har fokus allt mer riktats åt frågor som berör kvinnors rättigheter och 

möjligheter, inte minst frågan om tillgång till säkra och fria aborter. Det har visat sig 

att abort inte bara är en så kallad kvinnofråga utan istället har frågan om abort kommit 

att engagera stora delar av samhället och frammanat diskussioner om individens 

rättigheter, medicinsk och teknologisk utveckling, och filosofiska frågor som när ett liv 

blir ett liv. Frågorna ovan har kommit att polarisera debatten om abort där det å ena 

sidan kan ses som en rent medicinsk eller kirurgisk avlägsnad av mänsklig vävnad i 

respekt till kvinnans egna val, å andra sidan som en ren avrättning på ett begynnande 

människoliv. Dessa argument i de yttersta delarna av åsiktsspektrumet men är oavsett 

närvarande i diskussionen.  

Under 2019 blev debatten om abortlagstiftning särskilt uppmärksammad på en global 

nivå i samband med ett lagförslag i den amerikanska delstaten Alabama som skulle 

totalförbjuda abort med undantag då kvinnan riskerar stor hälsorisk om graviditeten 

fortlöper. Lagförslaget innebar även att den person som utför ingreppet riskerar ett 

fängelsestraff på upp till 99 år (The Guardian 2019). Förslaget röstades igenom med 

klar majoritet i statssenaten men har mött motstånd av båda civilsamhället och i USA:s 

federala domstol som i oktober 2019 tillfälligt blockerade lagförslaget tills dess lagliga 

prövning genomförts (New York Times 2019).  Debatten om abortlagstiftning har även 

varit högst närvarande i Europa, däribland i Sverige och Polen. Exempelvis framkom 

det att den svenska EU-parlamentarikern för Kristdemokraterna, Lars Adaktusson, 

röstat nej till kvinnors rätt till abort 22 av 28 tillfällen under sina fyra år i 

Europaparlamentet. Denna rapportering ledde framförallt till en nytändning i 

abortdebatten i Sverige (Dagens Nyheter 2019). Även i Polen har abort under 2010-

talet varit högt på agendan där det under decenniet framförts än mer restriktiva 
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lagförslag än de som är aktiva i dagsläget. År 2016 framfördes ett lagförslag som 

skulle förbjuda aborter fullständigt samt göra utförande av abort straffbart med fem års 

fängelse. Även 2018 kom ett lagförslag som skulle innebära att ca 95% av de lagliga 

aborter som utförs i landet blir olaglig då det inte längre skulle tillåta att utföra abort då 

fostret har stora skador. Båda förslagen ledde till stora protester och röstades ner med 

majoritet i det polska parlamentet (Sveriges Television 2018).  

Sverige och Polen kan tyckas skilja sig åt inom just frågan om abortlagstiftning men de 

båda länderna delar historia i just abortfrågan. Under 1960-talet då abort var förbjudet i 

Sverige var det inte ovanligt att svenska kvinnor som ville avsluta oönskade 

graviditeter fick åka till just Polen för att få ingreppet gjort i hemlighet. 1974 fick 

Sverige sin generösa abortlagstiftning som gäller än idag. I Polen skedde en motsatt 

utveckling där kommunismens fall ledde till större inflytande från katolska kyrkan som 

i sin tur innebar en alltmer restriktiv abortlagstiftning (Bergman 2018). Något som 

ytterligare binder de två länderna samman är att de båda är medlemsstater i Europeiska 

Unionen och därmed lyder under samma direktiv och överstatlig lagstiftning. 

Abortlagstiftning går under hälsopolitik och regleras på nationell nivå på vilken EU har 

stödjande och samordnande befogenhet vilket innebär att unionen finns tillgänglig för 

att bistå, samordna eller komplettera de nationella politiska besluten genom att vidta 

stödjande åtgärder. Detta innebär dock inte att nationell politik kan frångå 

undertecknade avtal om exempelvis medborgares mänskliga fri- och rättigheter 

(Tallberg 2016, ss 53-56).   

Med abortfrågans närvaro i både politik och civilsamhälle i åtanke kommer denna 

studie undersöka hur abortlagstiftning utformats i två medlemsstater i Europeiska 

Unionen, Sverige och Polen, utifrån rådande konventioner och fördrag. De två olika 

lagstiftningarna kommer även att jämföras sinsemellan för att se eventuella skillnader 

och likheter.  
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1. Syfte 

Syftet för denna studie är att undersöka och jämföra hur abortlagstiftning i 

Sverige och Polen är utformad utefter rådande internationella konventioner om 

mänskliga rättigheter. 

2.2. Frågeställningar  

- Hur ser abortlagstiftningen ut i respektive land utifrån ett feministiskt och 

medicinsk-etiskt perspektiv?  

- Hur har respektive land utformat abortlagstiftning utifrån Europeiska 

Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Europarådets 

konvention om de mänskliga rättigheterna och biomedicin, utifrån respektive 

teori? 

- Vilka likheter och skillnader finns länderna emellan?  
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3. Tidigare forskning och teori 

3.1. Tidigare forskning 

Forskning om abort och dess lagstiftning finns inom flera olika forskningsområden. 

Eftersom det omfattar både vård och etiska frågor om liv går det att hitta inom 

exempelvis medicin-etik, politik och filosofi. Då studie även kommer att analysera 

utformningen av nationell lagstiftning i jämförelse med överstatliga konventioner och 

överenskommelser är även implementering av EU-direktiv, EU:s institutionella 

utformning och olika beslutsnivåer del av forskningen och omfattar således även 

juridik och internationell rätt.  

World Health Organization (WHO) för statistik på osäkra aborters förekomst, påverkan 

och följder runt om i värden. Från 2019 års undersökning har det rapporterats att det 

mellan 2010 och 2014 i genomsnitt utförts 56 miljoner aborter per år världen över 

varav 25 miljoner varit osäkra enligt WHO:s standard. Faktorerna bakom kvinnors val 

till att vända sig till osäkra alternativ för både medicinsk och kirurgisk abort vid 

oönskade graviditet är bristande tillgänglighet för vård, höga kostnader, stigmatisering, 

invändning från vårdgivare, försvårande steg i processen till abort så som 

vänteperioder och obligatorisk rådgivning, och restriktiv lagstiftning. I de mest utsatta 

delarna av världen beräknas osäkra aborter sju miljoner komplikationer och i 

Subsahariska Afrika som exempel sker 520 dödsfall per 100 000 utförda osäkra aborter 

(World Health Organization 2019).   

Vid Karolinska institutet i Stockholm bedrivs forskning om abort via WHO-center för 

forskning och forskarutbildning inom Human Reproduktion där Kristina Gemzell 

Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi, överläkare på Kvinnokliniken samt 

chef för WHO:S samarbetscenter för reproduktiv hälsa, menar att trots restriktiv 

lagstiftning och försvårad tillgänglighet sker aborter ändå och då på ett osäkert sett 

som årligen tar ca 47 000 kvinnors liv världen över. Hon hävdar även att lösningen på 
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komplikationer och dödsfall i samband med abort är genom ökad tillgänglighet till 

säkra metoder och genom att arbeta förebyggande för användande av fungerande 

preventivmedel. Svaret på att minska aborter är enligt Gemzell Danielsson alltså inte 

genom restriktiv abortlagstiftning eller att försvåra möjligheten till abort. 

Forskningsgruppen på Karolinska Institutet har bland annat fokuserat på att förenkla 

behandlingen vid abort där läkemedlet misoprostol visat sig vara användbart vid abort 

men även vid bland annat behandling av ofullständiga missfall. I de användnings-

områden läkemedlet används är sådana som tidigare bidragit till mödradödlighet och 

har kommit att betyda mycket i utvecklingsländer där medicinsk abort är ett viktigt och 

livräddande alternativ till svårtillgängliga och farliga kirurgiska aborter. Forsknings-

grupper har även undersökt hur beslutet om att genomföra abort påverkar kvinnan på 

ett känslomässigt plan. De menar att forskning på nationellt och internationell nivå 

visar att abort ofta ses som en lättnad för majoriteten av de kvinnor som beslutat att 

genomgå behandlingen (Söderlund Leifler 2015).  

Det har även framkommit diskussioner och förslag om för främjandet av sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), där abort är inräknat, i samband med 

internationella överenskommelser. Guttmacher-Lancet-kommissionen belyser i sin 

rapport om SRHR vad som återstår att utveckla inom ämnet för att uppnå den tidigare 

formulerade visionen för hållbar utveckling i linje med FN:s Agenda 2030 som 

framtogs 2015. Det har under decennier av undersökningar visat att att satsa på SRHR 

är gynnsamt för hållbar utveckling på samhällsnivå då det leder till ökad jämställdhet, 

påverkar hälsa hos mödrar, nyfödda, barn och ungdomar, och bidrar således till 

framtida ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Rapporten visar fortsatt hur det trots 

internationella överenskommelser finns brist på investeringar och engagemang 

gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Dessa brister på investeringar 

går att härleda till en avsaknad av politiskt engagemang, bristfälliga resurser, 

diskriminering av kvinnor och flickor, samt en ovilja i att belysa frågor om ämnet. 
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Vidare förmedlar rapporten vad SRHR innebär, specificerar fördelarna ytterligare samt 

ger exempel och verktyg på hur det bör hanteras för att dessa ska införlivas i enlighet 

med Agenda 2030 och de globala målen (Starrs et al. 2018).  

Det har även under 2010-talet framkommit studier som visar att det med hjälp av den 

snabbt utvecklande medicinska teknologin går att rädda för tidigt födda spädbarn. Det 

har visats genom en studie utförd av Eunice Kennedy Shriver National Institute of 

Child Health och Human Development Neonatal Research Network mellan 2000 och 

2011 att spädbarn som föds i vecka 22-24 överlever i större grad än då studien startade. 

Vidare visar studien att dödligheten minskat för spädbarn födda mycket tidigt där barn 

födda i graviditetens 23:e och 24:e vecka har sett den största förändringen. Denna 

förändring har skett de senaste två decennierna vilket går att härleda till den utveckling 

av teknologin inom vården (Bann et al. 2017). Detta leder till en ny dimension inom 

debatten kring abort då det i takt med teknologins utveckling är möjligt för foster att 

överleva utanför livmodern i tidigare skede än vad som tidigare varit möjligt. Studiens 

resultat kan komma att påverka beslut om abort i de fall då ingreppet infaller i ett sent 

skede av graviditeten då fostrets chans till överlevnad är avgörande för ingreppet. 

Resultatet har kommit att användas i abortdebatten av abortmotståndare då det väger 

för fostrets rätt till liv utanför livmodern. Argument likt dessa har framkommit även 

efter tidigare studier med liknande resultat under 2010-talet (Gray 2015). 

3.2. Teori 

I denna studie kommer abortlagstiftning att analyseras och genomföras utifrån två 

olika perspektiv, feministiskt och medicin-etiskt perspektiv. Dessa har valts då 

abortlagstiftning är en fråga som dels berör kvinnor som den patient som kommer att 

genomgå aborten, dels den medicinska sfären där själva aborten utförs och den teknik 

som används. Inom dessa områden går frågan om abort att problematiseras och 

kommer att användas som utgångspunkt för den analys som genomförs i denna studie.  
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3.2.1. Feministisk teori: ståndpunktsfeminism   

Ståndpunktsfeminismen utgår från social och marxistisk feministisk teori och 

är baserad på ett antagande om ett samhälle där det råder en könsmaktsordning 

där kvinnan är strukturellt underordnad mannen. Den ger en feministisk 

ståndpunkt till den marxistiska teorin och syftar till att ge en bild av kvinnors 

samlade erfarenheter och materiella verklighet i en verklighet dikterad av män. 

Nancy Harstock som utvecklat teorin menar att den i en underordnad position 

har en större förståelse av verkligheten då de överordnade inte rörts av alla 

aspekter av verkligheten eftersom detta är ”under” deras uppfattning vilket ger 

teorin ett övertag mot den sociala och marxistiska inriktningen av feminism. 

Styrkan i ståndpunktsfeminismen ligger i dess generaliserande natur som 

blottlägger strukturella skillnader mellan kvinnor och män men det är samtidigt 

just dit kritiken har riktats. Dess kritiker menar att det saknas ett 

mångfaldsperspektiv och att det finns problem med att generalisera alla 

kvinnors erfarenheter då det helt enkelt inte finns en sådan när exempelvis 

etnicitet, ålder och klass tas med i beräkningen (Bryson 2016 ss. 203-205).  

3.2.2. Feministisk teori: postmodern feministisk teori  

Den postmoderna feministiska teorin är grundad i antagandet att kön är socialt 

konstruerat och har utvecklat debatten från biologiska kön och vad dessa 

innebär till att diskutera ett socialt kön; genus. Postmodernistiska teoretiker 

menar att det inte finns en given verklighet utan att allt existerar i relation till 

varandra. Exempelvis finns det kvinnligt i relation till manligt och dessa ger 

varandra mening när de ställs mot varandra. Med detta följer även ett 

hierarkiskt system där somliga ting ges mer eller mindre betydelse i relation till 

varandra. Dessa argument ger också fortsatt problematisering av feminismen då 

dess innebörd och syfte varierar beroende på till vem eller när frågan ställs. 

Detta perspektiv på feminism inkluderar en mångfaldsaspekt i feminismen och 
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hur teorin relaterar till makt och möjligheten att påverka. Denna tanke är 

baserad på filosofen Michel Foucaults teori om att den dominerande gruppen 

kommer att fatta beslut efter dennes gemensamma verklighetsuppfattning och 

om inflytande ges till de icke-dominerade grupper är detta endast i mycket 

begränsad mån. Kritiken mot postordern feministisk teori har riktats mot att 

dess mångfaldsperspektiv tar fokus från skillnaderna mellan män och kvinnor 

som grupper och dess kritiker menar att det är skadligt för kampen mot ett 

samhälle där män och kvinnor ses som jämlikar. (Bryson 2016 ss. 213-215) 

3.2.3.  Medicinsk-etiskt perspektiv: människovärde 

Inom den medicinska sfären har det inom flera områden uppstått situationer där 

etiska och moraliska perspektiv behövts för att motivera viss behandling, inte 

minst i frågan om abort. Det råder inga tvivel om att det rent tekniskt går att ta 

ut ett foster från livmodern oavsett tidpunkt i en graviditet men frågan är 

huruvida det är etiskt och moraliskt försvarbart. Argumenten har kommit att bli 

ytterst polariserade där abort å ena sidan kan ses som förstöring av mänsklig 

vävnad, å andra sidan som att ta ett liv. Just detta dilemmat har lett till en 

omstridd frågeställning om när ett liv blir ett liv och när det inom medicin går 

att försvara ingrepp som exempelvis en abort. Dessa frågor problematiseras 

genom medicinetik (Veatch 2006 ss. 590). 

Vid diskussionen om när liv uppstår kommer följaktligen även diskussionen om 

människovärde och hur det definieras. Människovärde går att tolkas i 

oändlighet men det går att utröna tre tolkningar:  

1. Människovärdet är graderbart.  

Denna tolkning utgår från att människans värde går att gradera utefter 

funktioner, förmågor och prestationer vilket alltså innebär att människor har 

olika värden. Tolkningen ger således även barn, äldre och individer med 

funktionsnedsättning ett lägre människovärde än en högpresterande, fysiskt 
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stark individ. Tolkningen har fått kritik eftersom att det öppnar upp för ett 

elitistiskt och ojämställt samhälle där lägre värderade människor riskerar att 

utnyttjas och ignoreras.  

2. Människovärdet uppstår då befruktningsprocessen är avslutad.  

Tolkningen innebär att alla människor har samma värde och detta uppstår när 

befruktningsprocessen är fulländad och finns tills det att människan dör. Värdet 

är alltså oföränderligt, precist och uppstår i den stund då ägget blir befruktat 

vilket innebär att ett befruktat ägg har precis samma mänskliga värde som en 

människa utanför livmodern. Denna tolkning har både sin för- och nackdel i att 

det inte är öppet för vaghet eller tolkningar vilket i sin tur leder till svåra etiska 

dilemman.  

3. Bildandet av människovärde är en process  

Inom denna tolkning kopplar man samman bildandet av människovärde med 

människoblivande och menar att båda är processer. Detta innebär att ett foster, i 

takt med att det utvecklas, så småningom kan tillskrivas ett människovärde. 

Innan detta har det ett så kallat skyddsvärde vilket innebär att något har skydd 

mot skada, illa behandling, mot onödiga och illa planerade experiment. 

Kritiken mot denna tolkning ligger i dess otydlighet och öppenhet för tolkning 

för när i utvecklingen människovärdet bör tillskrivas ett foster och det därmed 

har rättighet till liv (Hermerén 2011 ss. 56-61). 
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4. Metod och material 

4.1. Metod 

Den metod som använts för att besvara denna studies frågeställningar är en jämförande 

kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen används genom att systematiskt granska 

och kategorisera utvalda delar av texter för att få en förståelse av dess innehåll. Den 

kvalitativa innehållsanalysen, jämfört med den kvantitativa, undersöker underliggande 

mening av innehållet istället för att räkna förekomst av begrepp, eller att kvantifiera 

innehållet. Själva analysen genomförs genom att successivt och systematiskt utläsa 

innebörden av text genom kodning. Det innebär att under tiden som texten bearbetas 

utläses meningsbörd som kan komma att upprepas och således ingå i olika kategorier. 

Trots att kategoriseringen är delvis induktiv, det vill säga att kategoriseringen utgår 

från breda teman eller forskningsfrågor, tillåter metoden att nya kategorier växa fram 

under undersökningens gång och därmed att ha en deduktiv utgångspunkt. I denna 

studie kommer både induktiv och deduktiv kategorisering användas (Boréus & Kohl 

2018 ss. 50-52).  

Metoden är fördelaktig då texters underliggande mening ska utrönas. Den kvantitativa 

innehållsanalysen är att föredra då ett stort omfång texter ska bearbetas och ger ”lite 

om mycket” medan den kvalitativa innehållsanalysen är att föredra då ett mindre antal 

texter ska analyseras och ger istället ”mycket om lite” (Beckman 2007 s. 44). Om en 

innehållsanalys invänds till att få en fördjupad kunskap om innebörden i en text, vilket 

sker i denna studie, förekommer en jämförande aspekt om så endast gentemot de 

definierade kategorierna. För att tydliggöra olika tolkningar av konventioner är således 

en jämförande aspekt i form av att ställa två likvärdiga exempel mot varandra ett bra 

verktyg. Jämförelsen ger då ytterligare information för att besvara undersökningens 

frågeställning (Beckman 2007 ss. 51-54). 

Just den kvalitativa innehållsanalysen har valts till denna studie då rådande lagstiftning 

i abortfrågor kommer att tolkas gentemot konventioner om mänskliga rättigheter och 
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jämställdhet och behöver således ges mening och tolkas för att se ifall dessa stämmer 

överens med konventionerna. Både materialet från de internationella organen samt de 

båda nationernas lagstiftning kommer att behövas kodas och jämföras därav är en 

kvalitativ jämförande innehållsanalys att föredra (Boréus & Kohl 2018 s. 55). En kritik 

som lyfts mot innehållsanalysens kodning är att den blir riktad i sin natur och riskerar 

att utelämna viss underliggande mening av innehållet då kodningen styr 

uppmärksamheten till de teman som tagits fram. Denna risk är svår att undkomma då 

både kodning och innehåll valts för studiens relevans (Boréus & Kohl 2018 s. 80) . För 

denna studie anses metoden vara lämplig då abort är ett välkänt ämne och blir med 

hjälp av den teoretiska ansatsen högst användbar för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. 

4.2. Material   

Det material som denna studie kommer analysera är både polsk och svensk 

abortlagstiftning och dess utformning i relation till Europeiska Unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna samt Europeiska rådets konvention om de mänskliga 

rättigheterna och biomedicin.  

Sveriges abortlag (1974:595) i nuvarande form antogs 1974 och är senast uppdaterad 

2013 och har för denna studie hämtats från Sveriges regeringskanslis rättsdatabas. 

Denna lagstiftning har valts då Sveriges abortlagstiftning globalt anses tolerant i 

jämförelse med annan europeisk lagstiftning (Center of Reproductive Rights 2019).  

Polens abortlagstiftning, Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78. USTAWA z dnia 7 stycznia 1993 r. 

o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży, antogs i nuvarande form 1993 och är senast uppdaterad 2001. I 

denna studie har en översättning på engelska använts hämtad från Center of 

Reproductive Rights, en global organisation som  arbetar för att försvara reproduktiva 

rättigheter världen över. Översättningen som använts är ej en officiell sådan men anses 
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vara tillförlitlig då organisationen som publicerat översättningen anses trovärdig då 

denna har lång erfarenhet av ideellt engagemang i frågan. Denna lagstiftning har valts 

till denna studie då den i jämförelse med annan europeisk lagstiftning är mer restriktiv 

(Center of Reproductive Rights 2019)  

De respektive lagstiftningarna kommer att analyseras efter två dokument från 

Europeiska Unionen, till vilken de båda länderna är medlemstater. De två dokumenten 

är Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU) 2012/C 

326/02 och Europeiska rådets konvention om de mänskliga rättigheterna och 

biomedicin EUT No. 164. Stadgan och konventionen ovan har valts till denna studie då 

både Sverige och Polen är medlemstater och ska efterleva dessa i enlighet med 

Lissabonfördraget (Tallberg 2016 s.132) 

Europeiska Unionens stadga på de grundläggande rättigheterna antogs vid Europeiska 

rådets möte 2001 och blev genom undertecknandet av Lissabonfördraget 2007 därmed 

bindande för samtliga medlemsstater (Tallberg 2016 s. 132). Stadgan behandlar 

grundläggande fri- och rättigheter för unionens invånare och är för denna studie 

hämtad via Europeiska Unionens publikationsbyrås (2012) officiella sida där EU:s 

rättsliga texter finns publicerade, däribland en officiell svensk översättning av stadgan. 

Europeiska rådets konvention för mänskliga rättigheter och biomedicin antogs 1997 

och liksom Europeiska Unionens stadga på de grundläggande rättigheterna bindande 

för medlemsstaterna att efterleva. Konventionen ämnar att skydda människans 

integritet, fri- och rättigheter inför biologiska och medicinska framsteg och har för 

denna studie hämtats från Europeiska rådets officiella hemsida (Europeiska rådet 

1997). För att underlätta jämförelsen av konventionen har en inofficiell översättning 

använts som publicerats av Statens Medicin-etiska råd (SMER). Denna anses 

tillförlitlig då SMER sedan 1984 haft en rådgivande roll i etiskt känsliga frågor inom 

medicin och är utfärdat av svenska staten vilket innebär att rådet har en officiell och 

transparent roll i statsapparaten (Statens medicin-etiska råd, u.å.) 
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5. Resultat och analys  

I denna del av studien kommer svensk och polsk abortlagstiftning analyseras enligt 

feministiskt teori och medicinsk-etisk teori samt jämföras med den nämnda stadgan 

och konventionen som gäller för Europeiska Unionen. Nedan kommer lagstiftningen 

analyseras  och redovisas utifrån teorierna samt undersöka vilka artiklar och paragrafer 

ur Europeiska Unionens stadga på de grundläggande rättigheterna och Europeiska 

rådets konvention för mänskliga rättigheter och biomedicin som antingen finns 

lagstiftningen och vilka som kan ha lämnats utanför. Artiklarna som valts ut av 

respektive stadga och konvention är selekterade i egenskap av det som anses ha 

relevans för just lagstiftning om abort och utifrån värdeorden liv, självbestämmande, 

familj och människovärde. 

5.1. Svensk abortlagstiftning 

Nedan kommer Sveriges abortlagstiftning att analyseras utifrån de teoretiska 

perspektiven, feministisk teori och medicinsk-etiskt perspektiv, samt jämföras med 

Europeiska Unionens stadga på de grundläggande rättigheterna och Europeiska rådets 

konvention för mänskliga rättigheter och biomedicin. 

5.1.1. Feministiskt teori 

I den svenska abortlagstiftningen går följande paragrafer att härleda till den 

feministiska teorin.  

 ”§ 1. Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort utföras om 

 åtgärden vidtas före utgången av artonde havandeskapsveckan och den inte på grund av 
 sjukdom hos kvinnan kan antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa.  

 § 2. Om en kvinna begärt abort eller om fråga uppkommit om avbrytande av  
 havandeskapet enligt § 6 skall hon erbjudas stödsamtal innan åtgärden utförs.” 

I lagstiftningens två första paragrafer går det enligt den feministiska teorin utläsa en 

jämlikhetstanke då aborten i bådas inledning benämns som att det sker på begäran av 

! (1) 13



kvinnan. Utformningen av paragraferna ger kvinnan rätt till vård och att det är 

kvinnans val att genomgå behandlingen. Enligt ståndpunktsfeministisk teori har den 

kvinnors samlade erfarenheter under graviditet tagits i åtanke, något som är gemensamt 

för det kvinnliga könet, då det ger kvinnan rätt till självbestämmande över sin kropp, 

graviditet och möjligheten att avsluta den fram till då fostret anses livsdugligt, se 

paragraf tre nedan.  

 ”§ 3. Efter utgången av adertonde havandeskapsveckan får abort utföras endast om 

 socialstyrelsen lämnar kvinnan tillstånd till åtgärden. Sådant tillstånd får lämnas endast 
 om synnerliga skäl föreligger för aborten.  
 Tillstånd enligt första stycket får ej lämnas, om det finns anledning antaga att fostret är 
 livsdugligt.” 

Paragraf två utökar respekten till kvinnans rätt till vård då abort ska ske, alternativt 

diskuteras, vid särskilda omständigheter, paragraf sex nedan:  

 ”§ 6. Kan det antas att havandeskapet på grund av sjukdom eller kroppsfel hos kvinnan 
 medför allvarlig fara för hennes liv eller hälsa, får socialstyrelsen lämna tillstånd till 

 avbrytande av havandeskap efter utgången av artonde havandeskapsveckan och oavsett 
 hur långt havandeskapet framskridit.” 

Vid tillfälle då fortsatt graviditet, även efter den ursprungliga gränsen på 18 veckor, då 

kvinnans liv kan anses vara vid fara tillåts abort med tillstånd från socialstyrelsen. Vid 

sena aborter ges det än mer respekt till kvinnans liv och känsloliv då det i samband 

med detta erbjuds stödsamtal. Enligt postmodernistisk feministisk teori givs individen 

respekt inför den behandling som personen ska genomgå då den även behandlar  den 

mentala påfrestning en abort i ett sent skede kan åsamka för personenen i fråga. Detta 

utvecklas även i paragraf åtta som innebär att stödsamtal även ska ges efter 

genomgången behandling, se paragraf åtta nedan.  

 ”§ 8. Efter en abort eller ett avbrytande av havandeskap enligt 6 § skall kvinnan  

 erbjudas stödsamtal. […]” 

I enlighet med den postmoderna feministiska teorin respekteras kvinnans och fostrets 

liv i relation till varandra i utformningen av lagstiftningen och i detta fall anses 
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kvinnans rätt till självbestämmande och liv ha större vikt då det dels är upp till kvinnan 

utan hinder fram till vecka 18 att bestämma om graviditeten skall avbrytas eller ej, dels 

att kvinnans liv respekteras i de fall då hennes liv är vid risk. 

5.1.2. Medicinsk-etiskt perspektiv 

Enligt det medicinsk-etiska perspektivet går det i lagstiftningen utläsa värderingen av 

människolivet i två av tre tolkningar. Enligt tolkningen att människovärdet är en 

process vilket kan utläsas i paragraf tre av lagstiftningen då premisserna för 

Socialstyrelsens tillstånd vid abort efter vecka 18 fastställs, se nedan:   

 ”§ 3. Efter utgången av adertonde havandeskapsveckan får abort utföras endast om 
 socialstyrelsen lämnar kvinnan tillstånd till åtgärden. Sådant tillstånd får lämnas endast 
 om synnerliga skäl föreligger för aborten.  
 Tillstånd enligt första stycket får ej lämnas, om det finns anledning antaga att fostret är 
 livsdugligt.” 

Då tillstånd ej får ges för abort efter vecka 18 då fostret anses livsdugligt innebär att 

det enligt detta perspektiv anses att människovärdet infinner sig då fostret kan överleva 

utanför livmodern. Detta infinner sig någon gång efter vecka 18 och går alltså att ske 

utifrån premissen att fostret kan överleva. Det finns alltså ingen specifik tidpunkt eller 

steg i fostrets utveckling som man anser att fostrets människovärde infinner sig, 

exempelvis om hjärtslag finns eller vissa organ bildats utan det är dess verklighet utom 

kvinnans kropp som man anser att människovärdet tas i beaktning istället för att endast 

ha kvinnans värde i åtanke. 

Det går även att utröna människovärdet då kvinnan har rätt till fri abort utifrån egen 

vilja fram till vecka 18 att kvinnans liv är högre värderat än fostret i enlighet med det 

medicinsk-etiska perspektivet om att människovärde är graderbart. Eftersom detta val 

är fritt anses inte fostrets människovärde vara så pass högt att sett ska beröva kvinnans 

möjlighet att bestämma över sitt eget liv. Då det är två liv som ställs emot varandra blir 
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det extra tydligt att det ena värderas högre än det andra, i detta fall till det att fostret har 

möjlighet till liv utanför livmodern.  

5.1.3. Europeiska Unionens stadga på de grundläggande rättigheterna 

Från EU:s stadga på de grundläggande rättigheterna, härmed benämnd som EUGR, går 

Artikel 1 och 3 (se nedan) att härleda till den svenska lagstiftningen i samband med 

värdighet och integritet.  

 ”Artikel 1 - Människans värdighet 
 Människans värdighet är okränkbar. Den ska respekteras och skyddas. 

 Artikel 3 - Människans rätt till integritet 
 1. Var och en har rätt till fysisk och mental integritet  
 2. Inom medicin och biologi ska i synnerhet följande respekteras:  
 Den berörda personens fria och informerade samtycke, på de villkor som föreskrivs i 
 lag  […]” 

Människans värdighet och rätt till integritet är i den svenska lagstiftningen tolkad som 

rätten till kvinnans rätt till självbeslutande utan inskränkning. Eftersom lagstiftningen 

säger att själva behandlingen endast får ske av professionella läkare och på godkända 

institutioner säkerställs även att kvinnan blir informerad och har möjlighet att 

informera om sitt samtycke. 

 Däremot är inte fostrets rättigheter tolkade på ett sätt som skyddas av dessa rättigheter 

innan det att fostret har möjlighet att överleva utanför kvinnans kropp efter artonde 

havandeskapsveckan förlöpt. Utvecklar man detta synsätt bryter den svenska 

lagstiftningen mot EUGR i Artikel tre, paragraf tre, då fostret inte har möjlighet till att 

utrycka samtycke inför ett ingrepp. Likaså täcks inte fostret i artikel två (se nedan) 

 ”Artikel 2 - Rätt till liv  
 1. Var och en har rätt till liv  
 2. Ingen får dömas till döden eller avrättas” 

Enligt den svenska lagstiftningen har kvinnan rätt till liv och dessutom rätt att 

bestämma över sitt liv och kropp. Däremot inräknas fostrets rätt till liv enligt denna 
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artikel först då det anses vara livsdugligt utanför kvinnans kropp. Med en alternativ syn 

kan paragraf två i artikel två ovan anses omfattas av abort då det kan ses som ett sätt att 

dömas till döden eller att avsluta ett begynnande liv.  

 ”Artikel 7 - Respekt för privatlivet och familjelivet  
 Var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina 
 kommunikationer” 

Svensk lagstiftning i artikel 1 ger som nämnt tidigare kvinnan rätt till själv-

bestämmande angående abort fram till vecka arton utan inblandning eller 

ifrågasättande från berörd myndighet. Det är först efter vecka arton som myndigheter 

behöver ge tillåtelse för abort då speciella omständigheter gäller. Detta går i linje med 

artikel sju från EUGR (se ovan) som behandlar rätten till respekt för privat- och 

familjeliv.  

Vidare går abortlagstiftningen i Sverige i linje med artikel 23 i EUGR (se nedan)  

 ”Artikel 23 - Jämställdhet mellan kvinnor och män  
 Jämställdheten mellan kvinnor och män ska säkerställas på alla områden, inbegripet i 

 fråga om anställning, arbete och lön. […]” 

Lagstiftningen är formad efter artikel 23 då det ger kvinnor tillgång till vård i de fall då 

en graviditet anses oönskad och ger då kvinnan möjlighet att utan restriktioner 

kontakta vårdinstitutioner och få tillgång till vård.  

 ”Artikel 35 - Hälsoskydd  
 Var och en har rätt till tillgång till förebyggande hälsovård och till medicinsk vård på de 
 villkor som fastställs i nationell lagstiftning och praxis. En hög nivå av skydd för  

 människors hälsa ska säkerställas vid utformning av all unionspolitik och alla  
 unionsåtgärder.” 

Likaså artikel 35 i EUGR återfinnes i svensk abortlagstiftning då abortgränsen vid 18 

veckor ses som en hög nivå av skydd för människors hälsa och er i enlighets med 

artikeln utformad i enlighet med detta i den nationella lagstiftningen. Likaså det fria 

valet inför behandlingen och dess lättillgänglighet går i linje med EUGR artikel  
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Enligt artikel 24 om barnens rättigheter och att de i alla åtgärder ska deras bästa 

kommat det främsta rummet går i den svenska abortlagstiftningen endast att se från då 

fostret efter vecka arton anses vara livsdugliga. Innan dess betraktas då inte fostret som 

ett fullvärdigt barn eftersom det inte speglar barnens rättigheter enligt EUGR.  

 ”Artikel 24 - Barnens rättigheter  
 1. Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd. De ska 
 fritt kynne uttrycka sina åsikter. Dessa åsikter ska beaktas i frågor som rör barnen i 

 förhållande till deras ålder och mognad.  
 2. Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller 
 privata institutioner, ska barnets bästa komma i det främsta rummet. […]” 

Slutligen stipuleras det i EUGR om förbud om missbruk av rättigheter, se nedan:  

 ”Artikel 54 - Förbud om missbruk av rättigheter  
 Ingen bestämmelse i denna stadga får tolkas som att den medför rätt att bedriva  
 verksamhet eller utföra handlingar som syftar till att sätta ur spel någon av de  

 rättigheter och friheter som erkänns i stadgan eller att inskränka dem i stört  
 utsträckning än vad som medges i stadgan.” 

Den avslutande artikeln av EUGR innebär att en artikel i stadgan inte får missbrukas 

för att hävda rätten av en annan artikel av de grundläggande rättigheterna. Den svenska 

lagstiftningen går i enlighet med denna och resterande artiklar med undantag av artikel 

två - rätt till liv om den tolkas på det vis då fostret även respekteras enligt artikelns 

innehåll.  

5.1.4. Europeiska rådets konvention för mänskliga rättigheter och biomedicin  

Svensk lagstiftning är utformad i enlighet med EKMRB artikel ett och två där 

kvinnans möjlighet till fri abort går att härleda till artiklarna utifrån aspekten om 

skydda och respektera alla människors värde, identitet, integritet och rättigheter 

nämnda i andra konventioner och fördrag, se nedan.  

 ”Artikel 1 - Syfte och ändamål 
 Parterna i denna konvention skall skydda alla människors värde och identitet och utan 
 diskriminering garantera respekt för allas integritet och andra rättigheter och  
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 grundläggande friheter med avseende på tillämpningen av biologi och medicin.  
 Varje part skall i den nationella lagstiftningen vidta nödvändiga åtgärder för att  
 genomföra bestämmelserna i denna konvention.” 

Den svenska abortlagstiftningen respekterar kvinnans rättigheter till exempelvis 

självbestämmelse i den mån att beslutet är hennes fram till graviditetens artonde vecka 

samt därefter då speciella omständighet råder fram tills fostret anses vara livsdugligt. 

Tillämpningen går i linje med artikel två (se nedan) och visar även att människans, i 

detta fall kvinnans, intresse och välfärd går före samhället och vetenskapens då den 

som nämnt är fritt från inblandning från berörda myndigheter fram till den artonde 

veckan. Däremot går detta att se som ett överträda av denna artikel då fostret inte ges 

möjlighet till liv och dess intresse och välfärd inte går före samhällets egna.  

 ”Artikel 2 - Människans företräde 

 Människans intresse och välfärd skall gå före samhällets eller vetenskapens egna.” 

Liksom att människans företräde respekteras då abort finns tillgänglig utan inblandning 

från berörda myndigheter innebär detta även att artikel tre i EKMRB (se nedan) 

speglas i den svenska lagstiftningen då det ger kvinnor fri tillgång till abort då 

oönskade graviditeter inträffar. Abort som medicinsk eller kirurgisk behandling 

betraktas och hanteras som vårdbehandling. 

 ”Artikel 3 - Tillgång till vård på lika villkor  
 Med beaktande av vårdbehoven och tillgängliga resurser skall parterna vidta lämpliga 
 åtgärder för att inom ramen för sin jurisdiktion tillhandahålla tillgång till vård på lika 
 villkor med för ändamålet erforderlig kvalitet.” 

I artikel fem och sex behandlas rättigheterna till samtycke inom hälso- och sjukvården, 

se nedan: 

 ”Artikel 5 - Allmän regel 
 Ett ingrepp inom hälso- och sjukvårdens område får endast företas efter det att den 

 berörda personen har givit fritt och informerat samtycke därtill.  
 Denna person skall i förväg erhålla erforderlig information om syftet med ingreppet och 
 dess karaktär samt om vilka konsekvenser och risker begreppet innebär. […] ” 
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Den svenska lagstiftningen behandlar detta i paragraf ett då det uttryckligen benämns 

som ”Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas (…)” vilket innebär att 

en abort är enligt kvinnans egna val och utförs på hennes begäran som i sin tur innebär 

att ingreppet endast sker då kvinnan uttryckligen ber om detta. Även i paragraf två 

nämns det som ”Om en kvinna begärt abort eller om fråga uppkommit om avbrytande 

av havandeskapet enligt 6 § ska hon erbjudas stödsamtal innan åtgärden utförs”. 

Denna paragraf behandlar de tillfällen då abort ska ske under speciella omständigheter 

då en fortsatt graviditet riskerar kvinnans liv. Det räcker alltså att en fråga om detta 

uppkommit för att stödsamtal kring ingreppet skall ske enligt lag. Detta innebär inte 

bara att kvinnan får reda på dess innebörd rent medicinskt utan även den emotionella 

påföljd det kan innebära. Detta visar att lagstiftningen värderar att kvinnan skall veta 

vad ingreppet innebär och uppfyller därmed artikel två i EKMRB.  

 ”Artikel 6 - Skydd för personer som inte kan ge sitt samtycke 
 1. Med undantag av vad som i artiklarna 17 och 20 nedan får ett ingrepp endast företas 
 på en person som saknar förmågan att lämna samtycke, om ingreppet är till stor nytta 

 för honom eller henne.  
 2. I de fall då en underårig enligt lag saknar förmåga att ge sitt samtycke till ingreppet, 
 får detta endast företas med bemyndigande av hans eller hennes ställföreträdare eller 
 av en myndighet eller en person eller en instans som lagen föreskriver.  
 Den underåriges uppfattning skall ges större tyngd i takt med den underåriges stigande 
 ålder och mognad. […]” 

Artikel sex behandlar skyddet för personer som inte kan ge samtycke. Den svenska 

lagstiftningen är utformad enligt denna artikel på det vis att fostret som person ej har 

möjlighet att samtycka, först tas i beaktning då det anses livsdugligt utanför livmodern. 

Utformningen ”[…] bemyndigande av hans eller hennes ställföreträdare eller av en 

myndighet eller en person eller en instans som lagen föreskriver. […]” går att utröna i 

den svenska lagstiftningen efter den artonde havandeskapsveckan då fostret ges skydd 

och dess avlägsnande endast kan ske då socialstyrelsen gett tillstånd till detta. 
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Dessförinnan är dess öde lagt hos kvinnan som kan ses som ställföreträdande för dess 

rättigheter.  

5.2. Polsk abortlagstiftning  

Nedan kommer Polens abortlagstiftning att analyseras utifrån de teoretiska 

perspektiven, feministisk teori och medicinsk-etiskt perspektiv, samt jämföras med 

Europeiska Unionens stadga på de grundläggande rättigheterna och Europeiska rådets 

konvention för mänskliga rättigheter och biomedicin. 

5.2.1. Feministisk teori 

Den polska lagstiftningen är enligt feministisk teori utformat på ett sätt där kvinnans 

rätt till självbestämmande inte är i främsta rummet. Redan i inledningen till 

lagstiftningen nämns rätten till liv, se nedan:  

 ”Recognizing that life is a fundamental right of a human being […]” 

Denna grundtanke syns fortsatt i lagstiftningen i artikel 2, se nedan:  

 ”Article 1. The right to life shall be subject to protection, including in the prenatal 
 phase, to the extent provided in the Act.” 

Artikel ett fastställer att rätten till liv skall skyddas även under den prenatala fasen, det 

vill säga under den tid då fostret utvecklas från befruktning till fullt utvecklat spädbarn. 

Då detta är grunden för den polska lagstiftningen går det enligt postmodern feministisk 

teori säga att den är utformad utefter en maktordning där fostret ges högre eller likställt 

värde till kvinnan. Utformningen av lagstiftningen som innebär att kvinnan endast har 

laglig rätt till abort då antingen hennes liv hotas av fortsatt graviditet, fostret misstänks 

ha livshotande defekter eller sjukdomar, eller om det finns skäl att tro att graviditeten 

är till följd av en kriminell handling, och är får endast ske då fostret inte bedöms 

livsdugligt eller med en gräns fram till och med graviditetens tolfte vecka, se nedan: 

 ”Article 4a. 1. A termination of pregnancy may be performed only by a doctor, when:  

 1) The pregnancy poses a threat to the life or health of the pregnant woman,  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 2) Prenatal examinations or other medical conditions indicate that there is a high 
 probability of a severe and irreversible fetal defect or incurable illness that threatens 
 the fetus’s life,  
 3) There are reasons to suspect that the pregnancy is a result of an unlawful act,  
 2.In the cases referred to in paragraph 1(2), the termination of pregnancy shall be 
 permissible until the fetus is capable of living independently outside the body of the 

 pregnant woman; in the cases referred to in paragraphs 1(3) or 1(4), if not more than 
 12 weeks have elapsed since the beginning of the pregnancy.”  
 

Abort är alltså inte tillåtet på kvinnans egna begär utan endast i fallen ovan där kvinnan 

ej har möjlighet att påverka. Detta ses enligt ståndpunkts-feminismen som en handling 

som kan spegla ett strukturellt underläge för kvinnor där utformningen är skapad i en 

verklighet där kvinnor som grupp getts mindre utrymme och respekt. Samtidigt ses det 

enligt postmodern feministisk teori som en del av teorins tanke om relationen mellan 

makt och möjlighet att påverka. I detta fall är kvinnor som är den marginaliserade 

gruppen och som kan antas ha lämnats utanför beslutsprocessen och möjligheten att 

påverka utformningen av lagen.  

Lagen kräver fortsatt att kvinnan, eller hennes förmyndare då det är aktuellt, lämnar ett 

skriftligt godkännande inför behandlingen samt att en läkare utöver den som kommer 

att utföra behandlingen ger en kompletterande bedömning för att säkerställa att den 

kommer göras i enlighet med skälen nämnda i artikel 4a, paragraf 1(1-3), se nedan:  

 ”4. The written consent of woman is necessary to terminate the pregnancy. […]”  
 ”5. A doctor, other than the one who terminates the pregnancy, ascertains that the 
 circumstances referred to in paragraphs 1(1) and 1(2) have occurred, unless the  
 pregnancy is a direct threat to the woman’s life. The circumstances referred to in  
 paragraph 1(3), shall be ascertained by the public prosecutor.” 

Den fortsatta inblandningen i form av extra utlåtande och skriftligt godkännande gör 

processen längre vilket fortsatt försvårar laglig abort för kvinnor vilket, som nämnt 

ovan, är tecken på ett maktutövande i enlighet med den strukturella skillnaderna 
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kvinnor och män emellan.  

5.2.2. Medicinsk-etiskt teori 

Utifrån medicin-etiska teorins definitioner på människovärde går det att ur den polska 

abortlagstiftningen utröna perspektivet där människovärde uppstår då befruktnings-

processen är avslutad. Detta perspektiv visas främst i artikel ett där det fostrets rätt till 

liv även infinner sig under den prenatala fasen. Samma tanke benämns i inledningen 

där rätten till liv uttrycks som ”Recognizing that life is a fundamental right of a human 

being,[…]” vilket vidare i lagstiftningen speglas i skyddet av fostret i den mån att en 

abort endast tillåts då allvarlig sjukdom eller missbildning på fostret, kvinnans liv 

anses vara i fara eller då graviditeten misstänks vara resultat av en illegal handling, se 

artikel 4a, paragraf 1(1-3) nedan: 

 ”Article 4a. 1. A termination of pregnancy may be performed only by a doctor, when:  
 1) The pregnancy poses a threat to the life or health of the pregnant woman,  
 2) Prenatal examinations or other medical conditions indicate that there is a high 

 probability of a severe and irreversible fetal defect or incurable illness that threatens 
 the fetus’s life,  
 3) There are reasons to suspect that the pregnancy is a result of an unlawful act,”. 

Alltså tillåts inga aborter på kvinnans begäran vilket enligt perspektivet där 

människovärde uppstår då befruktningsprocessen är avslutad innebär att en i det fallet 

är likställt med att avsluta ett fullvärdigt människoliv.  

Artikel 4a paragraf två behandlar gränser för när aborterna enligt premisserna ovan får 

ske, se nedan.  

 ”2.In the cases referred to in paragraph 1(2), the termination of pregnancy shall be 
 permissible until the fetus is capable of living independently outside the body of the 
 pregnant woman; in the cases referred to in paragraphs 1(3) or 1(4), if not more than 

 12 weeks have elapsed since the beginning of the pregnancy.” 
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Då kvinnans liv anses vara i fara tillåts abort fram tills det att fostret kan överleva 

utanför livmodern och i fall då fostret misstänks ha allvarliga fosterskador eller om 

graviditeten misstänks ha skett i resultat av en kriminell handling är detta tillåtet fram 

till och med graviditetens tolfte vecka. Dessa gränser påvisar ytterligare att fostret 

anses ha fullt människovärde under hela graviditeten eftersom att abort inte tillåts om 

inte särskilda omständigheter råder.  

5.2.3. Europeiska Unionens stadga på de grundläggande rättigheterna  

De mest framträdande artiklarna ur EUGR som går att urskilja ur den polska 
abortlagstiftningen är artikel 2 och två, se nedan:  

 ”Artikel 1 - Människans värdighet 
 Människans värdighet är okränkbar. Den ska respekteras och skyddas.  
 Artikel 2- Rätt till liv  
 1. Var och en har rätt till liv  
 2. Ingen får dömas till döden eller avrättas” 

Detta syns i den polska lagstiftningens dels i inledningen, dels i artikel ett där rätten till 
liv fastställs, se nedan:  

 ”Article 1. The right to life shall be subject to protection, including in the prenatal 
 phase, to the extent provided in the Act.” 

Artikeln innebär att rätten till liv även skall skyddas och respekteras även inom 

livmodern och skyddar således även ofödda foster vilket även speglas i den fortsatta 

utformningen av lagstiftningen. Artikel ett och två från EUGR speglas fortsatt i polens 

abortlagstiftning i den mån att abort endast får ske i nödfall, för antingen kvinnans eller 

fostrets del, eller då en illegal handling orsakat graviditeten. Det är alltså endast om liv 

står på spel som dessa sker vilket visar att rätten till liv har tagits i beaktning vid 

utformningen av lagen.  

Även artikel tre från EUGR går att finna i lagstiftningen då den kan motiveras genom 

att fostrets integritet respekteras samt att fostret tas i beaktning när samtycke inom 

medicin och biologi hanteras. Fostret har ingen möjlighet att samtycka eller protestera 

inför en kommande behandling vilket skyddas i polsk lagstiftning. Däremot är 
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lagstiftningen inte utformad på ett vis där kvinnans fysiska eller mentala integritet inte 

respekteras i den mån att hon ej kan få tillgång till abort på egen begäran. Likaså har 

artikel 7 i EUGR ej tagits i beaktning vid utformningen av lagstiftningen, se nedan:  

 ”Artikel 7 - Respekt för privatlivet och familjelivet  
 Var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina 
 kommunikationer.” 

Kvinnans rätt till respekt för privatliv och familjeliv speglas inte i den polska 

lagstiftningen då behandlingen inte går att få på egen begäran och i de fall då 

möjligheten finns krävs inblandning av övriga läkare eller rättssystem, se polsk 

abortlagstiftning artikel 4a paragraf 5.  

Artikel 23 i EUGR behandlar jämställdhet mellan kvinnor och män, se nedan: 

 ”Artikel 23 - Jämställdhet mellan kvinnor och män  

 Jämställdheten mellan kvinnor och män ska säkerställas på alla områden, inbegripet i 
 fråga om anställning, arbete och lön. […] ” 

Jämställdheten skall alltså respekteras inom alla områden vilket i aspekten inför lika 

tillgång till vård ej speglas i den polska lagstiftningen. Det uttrycks att det inför 

graviditet och kommande familjeliv ska ges information till alla inblandade men att det 

ej går att få vård på egen begäran betraktas som en lagstiftning där jämställdheten ej 

tagits i beaktning. 

Artikel 24 behandlar barnets rättigheter, se nedan: 

 ”Artikel 24 - Barnens rättigheter  
 1. Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd. De ska 

 fritt kynne uttrycka sina åsikter. Dessa åsikter ska beaktas i frågor som rör barnen i 
 förhållande till deras ålder och mognad.  
 2. Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller 
 privata institutioner, ska barnets bästa komma i det främsta rummet. […]” 

Då fostret i den polska lagstiftningen betraktas ha fullt människovärde skyddas detta av 

artikel 24 i EUGR. Att ej tillåta abort utöver speciella omständigheter (se polsk 
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lagstiftning, artikel 4a paragraf 1) går i linje med artikel 24 då dess välfärd och bästa 

kommer i det första rummet då dess liv även i tidigt stadie respekteras och skyddas av 

lagstiftningen.  

Gällande tillgång till vård och hälsoskydd behandlas i EUGR i artikel 35, se nedan: 

 ”Artikel 35 - Hälsoskydd  
 Var och en har rätt till tillgång till förebyggande hälsovård och till medicinsk vård på de 
 villkor som fastställs i nationell lagstiftning och praxis. En hög nivå av skydd för  

 människors hälsa ska säkerställas vid utformning av all unionspolitik och alla  
 unionsåtgärder. ” 

Abortlagstiftningen i Polen är utformad efter denna artikel på ett vis där förebyggande 

åtgärder finns för säker graviditet och ansvarsfull sexuell hälsa (se inledning till 

lagstiftningen). Däremot erbjuds inte abort på egen begäran då fostret anses ha fullt 

människovärde även i den prenatala fasen vilket innebär att kvinnor inte har möjlighet 

till vård i form av abort då en oönskad graviditet uppkommer. ”En hög nivå av skydd 

för människors hälsa” är i polsk abortlagstiftning utformad främst i respekt till barnets 

bästa.  

EUGR:s avslutande artikel ses nedan:  

 ”Artikel 54 - Förbud om missbruk av rättigheter  
 Ingen bestämmelse i denna stadga får tolkas som att den medför rätt att bedriva  

 verksamhet eller utföra handlingar som syftar till att sätta ur spel någon av de  
 rättigheter och friheter som erkänns i stadgan eller att inskränka dem i stört  
 utsträckning än vad som medges i stadgan.” 

Denna artikel är något bristfälligt inkorporerad i polsk lagstiftning då den är stark 

färgad av EUGR artikel 2, det vill säga rätt till liv. Denna är högst prioriterad och sätter 

bland annat artikel 7, respekt för privatlivet och familjelivet, och artikel 23, 

jämställdhet mellan könen, i lägre status vilket innebär att vissa rättigheter inskränker 

andra fri- och rättigheter som fastställs EUGR.  
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5.2.4. Europeiska rådets konvention för mänskliga rättigheter och biomedicin  

I konventionens första två artiklar behandlas grundsyftet och människans värde i 

samband med mänskliga rättigheter och biomedicin, se nedan:  

 ”Artikel 1 - Syfte och ändamål 
 Parterna i denna konvention skall skydda alla människors värde och identitet och utan 
 diskriminering garantera respekt för allas integritet och andra rättigheter och grund-
 läggande friheter med avseende på tillämpningen av biologi och  medicin. Varje part 

 skall i den nationella lagstiftningen vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra 
 bestämmelserna i denna konvention.” 

 ”Artikel 2 - Människans företräde 
 Människans intresse och välfärd skall gå före samhällets eller vetenskapens egna.” 

Dessa två artiklar går att härleda till den polska abortlagstiftningen i den mån att dessa 

tolkats som allmängiltigt för alla människor där foster i prenatal fas även räknas in. 

Artikel 1 har således tolkats som att även fosters värde och identitet skall skyddas i 

avseende till tillämpningen av biologi och medicin, i detta fall från både medicinsk och 

kirurgisk abort med undantag då särskilda omständigheter råder (se polsk lagstiftning 

art. 4a, paragraf 1). På samma sätt har artikel 2 tolkats där fostret räknas in under 

formuleringen vilket innebär att dess intresse och välfärd inte skall prioriteras under 

samhällets eller vetenskapens utveckling.  

Liknande Artikel 35 i EUGR behandlar artikel tre i EKMRB och preciserar dess 

innehåll nedan: 

 ”Artikel 3 - Tillgång till vård på lika villkor  
 Med beaktande av vårdbehoven och tillgängliga resurser skall parterna vidta lämpliga 
 åtgärder för att inom ramen för sin jurisdiktion tillhandahålla tillgång till vård på lika 
 villkor med för ändamålet erforderlig kvalitet.” 

Betraktas abort som ett vårdbehov i kvinnans roll uppfylls dessa inte av den polska 

lagstiftningen då abort endast tillåts under särskilda omständigheter. Att erbjuda vård 

på lika villkor uppfylls alltså inte i lagstiftningen då kvinnans möjlighet att avsluta en 

oönskad graviditet är mycket svårtillgänglig.  
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Artikel fem och sex behandlar frågan om samtycke för medicinska eller kirurgiska 

ingrepp, se nedan:  

 ”Artikel 5 - Allmän regel 
 Ett ingrepp inom hälso- och sjukvårdens område får endast företas efter det att den 
 berörda personen har givit fritt och informerat samtycke därtill.  
 Denna person skall i förväg erhålla erforderlig information om syftet med ingreppet och 
 dess karaktär samt om vilka konsekvenser och risker begreppet innebär.[…] ” 

 ”Artikel 6 - Skydd för personer som inte kan ge sitt samtycke 
 1. Med undantag av vad som i artiklarna 17 och 20 nedan får ett ingrepp endast företas 
 på en person som saknar förmågan att lämna samtycke, om ingreppet är till stor nytta 

 för honom eller henne.  
 2. I de fall då en underårig enligt lag saknar förmåga att ge sitt samtycke till ingreppet, 
 får detta endast företas med bemyndigande av hans eller hennes ställföreträdare eller 
 av en myndighet eller en person eller en instans som lagen föreskriver.  
 Den underåriges uppfattning skall ges större tyngd i takt med den underåriges stigande 
 ålder och mognad. […]” 

I polsk lagstiftning återfinns dessa artiklar i samband med att till exempel en kvinna 

behöver lämna in ett skriftligt godkännande inför godkänd abort och specificerar även i  

lagstiftningen artikel 4a paragraf 4 att i de fall få minderåriga eller individer som är 

oförmögna att ta beslut för sin egen skull även behöver skriftligt godkännande från en 

rättslig representant. I polsk lagstiftning har alltså frågan om samtycke anpassats så att 

denna ges i skriftlig form.  

Angående artikel sex i EKMRB har fostret givits skydd enligt paragraf ett då ett foster, 

som har fullt människovärde, inte kan ge sitt samtycke och att ingreppet, alltså aborten, 

inte är till fostrets nytta då detta innebär att dess liv avslutas. Vidare har lagstiftningen  

utformats i enlighet med paragraf två då just lagstiftningen innebär att just abort inte är 

tillåten.  
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5.3. Jämförelse  

Svensk och polsk abortlagstiftning skiljer sig åt i många aspekter, dels utifrån de två 

teoretiska perspektiven, dels utifrån både Europeiska Unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna och Europeiska rådets konvention om de mänskliga 

rättigheterna och biomedicin. 

Det finns tydliga skillnader mellan de båda abortlagstiftningarna som är synliga vid 

första anblicken. Främst för gränserna när abort får ske, där det i den svenska 

lagstiftningen är tillåtet till och med graviditetens artonde vecka samt därefter med 

tillstånd och då fram till fostret anses vara livsdugligt, och där det i polsk lagstiftning 

är tillåtet fram till och med graviditetens tolfte vecka och endast i fall då kvinnans liv 

eller hälsa riskeras, fostret misstänks ha allvarliga fosterskador eller sjukdomar, samt 

om graviditeten misstänks skett som följd av en illegal handling. I fall då fostret 

misstänks ha skador eller sjukdomar är det endast tillåtet fram till fostret anses vara 

livsdugligt utanför livmodern. En annan stor skillnad är att abort i den svenska 

lagstiftningen tillåts på begäran av kvinnan utan rättslig eller en myndighets 

inblandning medan det enligt polsk lagstiftning endast går att få vid de speciella 

omständigheterna nämnda ovan. Om aborten ska ske då graviditeten är resultat av 

illegal handling behöver beslutet även behandlas rättsligt.  

Utifrån den feministiska teorin har den svenska abortlagstiftningen visat att denna är 

utformad med kvinnans fri- och rättigheter som utgångspunkt. Detta har gjorts i både 

innebörd och formulering där kvinnan har givits rätt till självbestämmande till och med 

graviditetens artonde vecka samt att det i lagen uttryckligen står att abort genomförs på 

begäran av kvinnan själv. Samtidigt är den polska lagstiftningen utformad med fostrets 

rätt till liv som utgångspunkt där tillgången och möjligheten till abort är mycket 

begränsad. Detta går att koppla samman med att kvinnor som grupp i samhället är den 

som är underställd och inte getts utrymme och makt i beslutsprocessen. Kvinnan ges 

ingen möjlighet att ta ett eget beslut om en abort skall utföras utan det är endast i 
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nödfall dessa tillåts. Även när abort tillåts krävs utredningar och inblandning av 

myndigheter vilket gör dessa än mer otillgängliga. 

Enligt det medicinsk-etiska perspektivet på människovärde går det i den svenska 

lagstiftningen att utröna ett perspektiv på människovärde baserat på att detta infinner 

sig successivt, alltså som en process utefter att fostret utvecklas. Detta infinner sig 

enligt svensk lagstiftning någon gång efter vecka arton med en absolut gräns då fostret 

anses vara livsdugligt. Även perspektivet att människovärdet är graderbart finnes i den 

svenska lagstiftningen eftersom att kvinnans rättigheter och värde värderas högre än 

fostret eftersom att kvinnan ges ett fritt val till abort. För den polska lagstiftningen går 

det istället att finna att människovärdet infinner sig då ägget är befruktat och 

utvecklingen till en människa påbörjas. Detta går att utläsa i lagstiftningen då det i 

första artikeln fastställs att rätten till liv även täcker foster i den prenatala fasen, alltså 

den fas inom livmodern då ett befruktat ägg utvecklas till spädbarn. Abort tillåts endast 

då antingen kvinnans liv är i fara, fostret antas ha allvarliga skador eller sjukdomar, 

eller då graviditeten är ett resultat av illegal handling. Det är alltså endast i extrema fall 

att avsluta ett människoliv anses försvarbart enligt polsk lagstiftning. Tolkningen av 

människovärdet är en tydlig skillnad mellan länderna vilket således syns i respektive 

lagstiftning. För den svenska lagstiftningen innebär tolkningen att kvinnans roll är 

central och ges stor respekt medan det i polsk innebär att fostrets värde inte går att 

kränkas vilket innebär att abort inte är moraliskt eller etiskt försvarbart. Det är i denna 

aspekt som respektive lagstiftnings grund finns och det som skiljer dem åt. Något som 

samtidigt förenar lagstiftningarna är gränsen för abort som i i båda går då fostret antas 

vara livsdugligt utanför livmodern. I svensk lagstiftning finns denna gräns då aborten 

efterfrågas efter den artonde veckan, då endast med tillstånd från socialstyrelsen. Detta 

får alltså endast ske fram tills fostrets anses vara livsdugligt. Denna gräns finns i den 

polska lagstiftningen då abort tillåts när fostrets misstänks löpa stor risk för allvarliga 

fosterskador eller allvarlig sjukdom som riskerar dess liv. Ur ett människovärdes-

! (1) 30



perspektiv visar de båda lagstiftningarna att fostret onekligen har ett fullt 

människovärde då det är livsdugligt utanför livmodern.  

Utefter både EU:s stadga om mänskliga rättigheter och Europeiska rådets konvention 

om mänskliga rättigheter och biomedicin går sett med enkelhet att se att de båda 

länderna tolkat innehållet olika. Den svenska lagstiftningen har stort fokus på kvinnans 

integritet, värdighet, rättigheter och friheter är centralt samt att rätten till liv tolkats 

som kvinnans rätt till självbestämmande över sitt egna liv; fysiskt, mentalt och socialt. 

Samtidigt syns det i den polska lagstiftningen att rätten till liv tolkats som fostrets rätt 

till liv vilket genomsyrar polsk tolkning av de båda konventionerna. En artikel där 

ländernas olika tolkningar av dess innebörd blir extra tydlig är i artikel fem och sex i 

Europeiska rådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin där samtycke 

inför medicinsk behandling hanteras. I den svenska lagstiftningen är denna tolkad som 

att kvinnan som kommer genomgå behandlingen skall uttrycka sitt samtycke vilket 

sker då detta sker på egen begäran. Däremot har det i polsk lagstiftning tolkat som att 

fostret ej har möjlighet att samtycka och skyddas därmed från ingreppet som innebär 

att dess liv avslutas eftersom fostret, som ges fullt människovärde från befruktning, ej 

har möjlighet att samtycka.  
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6. Slutdiskussion  

6.1. Slutdiskussion  

Det är mer som skiljer än förenar de båda ländernas abortlagstiftning, både rent 

praktiskt och i dess centrala värdegrund. I denna studie har frågan om hur 

lagstiftningen ser ut undersökt, vilket visat att länderna och dess lagstiftning skiljer sig 

i många aspekter. 

Ur ett feministiskt perspektiv blir det i denna studie tydligt att den svenska 

lagstiftningen utformats med kvinnans rättigheter i centrum där stor vikt lagts vid 

kvinnans rätt till självbestämmande över sin kropp och sitt liv. Sverige anses i många 

internationella sammanhang vara i framkant för jämställdhet mellan könen, något som 

även speglas i landets abortlagstiftning. Trots att abort som medicinskt ingrepp är 

något som endast är ett val kvinnor möter har svensk lagstiftning gett kvinnan 

utrymme i form av att tillåta ett fritt val som sedan speglas i samhället i stort. I denna 

aspekt kan den polska lagstiftningen ses som en motsats. Lagstiftningen ger inte 

kvinnan möjligheten att själv bestämma över sin framtid utan endast då extrema 

omständigheter gäller. Abortlagstiftningens utformning speglar ett samhälle där 

kvinnan inte givits möjlighet att utforma de lagar som ytterst påverkar henne själv. Det 

speglar ett samhälle där kvinnors rättighet att bestämma sin egen agenda ej tas i 

beaktning då ett begynnande människoliv ges mer värde än en vuxen kvinna. Det går i 

denna undersökning att utläsa att polsk lagstiftning utformats så att kvinnans fri- och 

rättigheter anses vara sekundära.  

De båda länderna är länder inom den Europeiska Unionen och därmed likvärdiga 

medlemsstater och är därför bundna till samma stadga och konventioner. Det har i 

denna studie visat att länderna trots likvärdigt medlemskap utformat lagstiftning olika. 

Europeiska Unionen är unikt i sitt slag där viss överstatlighet råder och tal och en 

europeisk gemenskap. Med detta i åtanke är det intressant hur det i en så polariserad 
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fråga, som påverkar starkt på individ nivå, varierar till en sån utsträckning två 

medlemsländer emellan. Medlemsländer till trots varierar givetvis länderna i många 

aspekter, allt från statsskick till kultur. Det har i denna studien visat att länderna största 

skillnad ligger i frågan om människovärde och när detta inträffar i fostrets utveckling. 

Eftersom det utifrån i den polska lagstiftningen går att utläsa att fostrets ges fullvärdigt 

människovärde redan vid befruktning färgas deras lagstiftning därefter. Detta leder till 

att fostrets rätt till liv går över resterande rättigheter, främst kvinnans rättighet till 

självbestämmande. Detta leder till att flera artiklar från både stadgan och konventionen 

åsidosätts. Bland annat bryter polsk abortlagstiftning mot Europeiska Unionens 

grundläggande rättigheter främst i artikel två som tolkats till fostrets rätt till liv nyttjas 

för att motivera till exempel att kvinnans värdighet, rätt till integritet, privat- och 

familjeliv kränks (se EUGR art. 1, 3 och 7). Detta gör således även att artikel 54 i 

EUGR bryts då den befäster att en artikel i stadgan ej medför rätt att sätta en annat 

rättighet som erkänns i stadgan ur spel. Det har alltså i denna studie visat att dessa 

rättigheter ej efterlevs genom polsk lagstiftning. Det går även att diskutera huruvida 

artikel två i Europeiska rådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin 

efterlevs då denna befäster att människans intressen och välstånd skall gå före 

samhället och vetenskapens intressen. Beroende på tolkning går det att hävda att båda 

ländernas lagstiftning går emot denna artikel eftersom att det i fråga om abort å ena 

sidan går att hävda att fostrets intressen och möjlighet till liv åsidosätts, och å andra 

sidan att kvinnans rätt att avsluta en graviditet och därmed hennes rättigheter 

åsidosätts. I båda fallen går samhället och dess lagstiftning in och befäster var 

värderingen ska läggas, vid kvinnans eller fostrets rättigheter.  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6.2. Förslag till fortsatt forskning  

Frågan om abort inom EU öppnar upp till fortsatta studier inom flera ämnen. Givet 

skillnaden mellan länderna gentemot respektive stadga och konvention öppnas frågan 

upp om implementeringen av dessa och hur detta bör hanteras. Inom EU förekommer 

överstatlighet i en del gränsöverskridande frågor och samtidigt politiska områden där 

nationell lagstiftning är fritt från inblandning från organisationen. I Europeiska 

Unionen råder stadga, fördrag och konventioner som högst styrande medel som 

medlemsländerna är bundna efterleva men det har i denna studie visat att dessa går att 

tolka på ett vis som leder till vitt skild lagstiftning. Detta ämne är av största aktualitet 

vilket har forskats och debatterats kring men något som tydliggörs i denna studie är hur 

texterna kan tolkas olika beroende på värdegrund. Det som kan komma att bli 

forskningsbart är varför dessa skillnader finns och om dessa är något som behöver 

överkomma eller om detta är av värde för Europeiska Unionens spridda kultur. 

Skillnader mellan medlemsländer i EU är en självklarhet och är inte nödvändigtvis 

något som behöver arbetas bort. Dock blir det problematiskt när det handlar om 

tillgång till vård för dess medlemmar och att det kan komma att tvinga människor att 

vända sig till andra länder för att få den vård som efterfrågas. Det blir problematiskt 

rent praktiskt och en ekonomisk fråga för det land där behandlingen slutligen erbjuds.  

Ytterligare en fråga som väcks i denna studie är de bakomliggande faktorerna till den 

skilda lagstiftningen, alltså istället för att ställa frågan hur, ställa frågan varför. En 

undersökning av det slaget hade kommit att studera exempelvis statsskick, inflytande 

från religiösa samfund och ur ett historiskt perspektiv för att besvara frågan. Detta är 

av intresse speciellt i fallet Polen som genomgått stora förändringar sedan 

kommunismens fall vilket även speglas i abortlagstiftningen. Just skiftet mellan 

Sverige och Polen i aspekt om fri tillgång till abort är av stort historiskt och politiskt 

intresse.  
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