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Förord

A

vhandlingsarbetet är ett ensamt arbete. Det är svårt att vinna
förståelse för de problem man brottas med. En bra relation
med handledaren är oerhört viktigt, och det har jag haft turen
att ha under hela tiden mitt arbete fortskridit. Utan professor Lennart
Nordenfelts vänliga, tålmodiga och skarpsynta ledning hade denna
avhandling aldrig sett dagens ljus. Lennart har inte bara varit en god
handledare, han är också ett ideal för mig som forskare. Kunnig på alla
områden, öppen för nya influenser, lyssnande, inkännande och
välformulerad, kritisk mot allt som saknar kvalitet. Tack Lennart!
Under utbildningen har en rad lärare varit inblandade. Här vill jag
särskilt nämna docent Ingemar Nordin som under slutskedet fungerat
som bihandledare. Utan dig Ingemar hade mina dagar varit betydligt
mörkare och avhandlingen väldigt mycket uslare! Under början av
avhandlingsarbetet hade jag stor hjälp av docent Lars Lindahl i Lund.
Lars fick upp mig på rätt spår och gav mig god fart framåt. Tack Lars
för din generositet! Universitetslektor Per-Erik Liss var min dyklärare i
en svunnen och numera preskriberad forntid. Fortfarande har Per-Erik
hjälpt mig, men nu ner till de intellektuella och filosofiska djupen. En
stimulerande forskningsmiljö är en annan sak som inte kan överskattas.
Det har Temainstitutionen erbjudit. Tack alla forskarkollegor som
orkat lyssna på mitt ältande om innehållet i offentliga utredningar!
Bland doktorandkollegorna vill jag särskilt nämna fil. dr. Nina Nikku,
fil. dr. Ragnar Furenhed och doktoranderna Per-Anders Tengland,
Anders Nordlund, Fredrik Svenaeus, Jennifer Bullington och Sofia
Torstensson för att ni orkat läsa sidor jag skrivit, för att ni konstruktivt
kritiserat mig på seminarier och för att ni alltid och i alla väder varit de

godaste bland vänner. Helst skulle jag vilja räkna upp alla andra som
utgjort min tillvaro under snart 6 år, men det ryms inte här. Tack, Åsa,
Pelle, Ingrid, Anna, John, Bengt-Erik, Jan, Hans, Magda, Lars-Åke,
Anna-Liisa, Bengt, Gunilla, Tommy, Anita, Ulrika, Rickard, Kristina,
Annika, Sam, Roger och alla andra! En god forskarmiljö inbegriper
många människor. Här vill jag särskilt nämna redaktör Monika
Thörnell som gjort boken så fin som den är, Lena Hector som bland
tusen saker sett till att jag kunnat betala mina räkningar i tid, Yvonne
Blixt som bland annat hjälpt mig komma iväg på mina resor, och hem
igen, Kerstin Sonesson som med LKP 41% och andra finurligheter
hjälpt mig att göra slut på mina stipendier och min semester, och Åke
Sundqvist som ordnat med datorerna, Internet och mejlen. Utan er
hade det inte fungerat! Docent Marie Nelson har översatt summary på
allra bästa sätt. Tack Marie!
Flera jurister har läst och kommenterat mina texter. Utan
universitetslektor Per Westmans hjälp hade jag aldrig kunnat
genomföra mitt avhandlingsprojekt. Per verkade som opponent vid
slutseminariet, vilket var en mycket stimulerande upplevelse. Med jur.
kand. Anna Singer har jag under att antal arbetsluncher grälat mig
fram till mina positioner. Anna har aldrig tyckt som jag om någonting
på ett mycket kreativt sätt. Per och Anna har dessutom i svåra stunder
skänkt mig tilltron åter, och inviterat mig till Juridiska institutionen i
Uppsala. Tack för det! Här vill jag också nämna jur. kand. Johan
Wessén och jur. dr. Lars-Göran Sund som på flera seminarier på ett
konstruktivt sätt kritiserat mina texter. Organkoordinator, anestesiolog
Kristina Söderlind har deltagit på ett antal seminarier där mina texter
varit upp till behandling, och Kristina har därtill vid ett flertal tillfällen
hjälpt mig till rätta med de medicinska frågorna, inte minst vad avser
transplantationslagen. Tack Kristina! Sjukhuspräst och teol. dr. Kjell
Kallenberg lät mig gå igenom hans arkiv rörande frågor angående
begravning av dödfödda. Tack Kjell för din generositet!
Eftersom jag är utbildad bibliotekarie, och i själ och hjärta alltid
kommer att vara bibliotekarie så är det med ett särskilt kompetent
omdöme jag faller in i den hyllningskör som ständigt lovsjunger våra
Tema-bibliotekarier Christina Brage, Rosmari Malmgård och Inger
Agendal. På ett mycket påtagligt sätt tillhör de kunniga
bibliotekarierna forskningens innersta rum! Våra Tema-bibliotekarier
ger oss inte bara utmärkt service, bevakar våra intressen, följer upp våra
tankar, de finner också det vi inte ens har börjat söka! Det är obegripligt
att bibliotekariernas betydelse i forskningsprocessen har så små
återverkningar i lönekuvert och status! Jag vill också tacka alla andra

kunniga bibliotekarier här vid Linköpings universitet. Bibliotekarie
Birgitta Elgemyr vid Riksdagsbiblioteket har också vid otaliga tillfällen
hjälpt mig tillrätta i riksdagstryckets labyrinter.
I wish to thank all the staff at The Hastings Center who helped me to
understand the subtleties of the abortion debate! I wish especially to
thank Drs. Daniel C. Callahan, Sidney Callahan, Mark Hansen, Willard
Gaylin, Strachan Donnelly and James Lindeman Nelson for their
assistance in making my academic problems clear and distinct for me,
and they all encouraged me and gave me lots of inspiration. I also wish
to thank Bruce Jennings, Hilde Lindeman Nelson, Maragareth De Luca
(say hello to Al from me!), Ph.D. Lone Scocozza and Tony McGleenan,
LLB Barrister-at-Law, for making my stay worthwhile! Tony, from the
Queens University of Belfast, later came to visit Tema H and gave a
most exciting lecture about the juridical problems of dwarf casting,
sado-masochism and the politics of Margreth Thatcher. The most
important person at The Hastings Center was, of course, the most
fantastic librarian I have ever met, Marna Howarth! My six weeks at
The Hastings Center would never have been such an success for me
without the help from secretaries Mary Ann Hasbrouck and Kathy
Woodley. I was invited by M.D. Mark Siegler to visit The Center for
Clinical Medical Ethics in Chicago. So I did, and Mark proved to be the
most generous host. He also gave me the opportunity to meet and talk
with Ph.D. Mary B. Mahowald and many other exciting ethicists. A
thousand thanks Mark! I also would like to thank secretary Karen
Krainey who helped me in the most gentle way with all practicalities
throughout my time in Chicago.
Svenska Institutet gjorde det möjligt för mig att besöka Prag under
två veckor hösten 1994. Där träffade jag många intressanta personer,
vilka många av dem liksom jag har varit »visiting scholars» vid The
Hastings Center. Här vill jag nämna Drs. Jan Payne, Jan Simek och
Dagmar Pohunkova. Tack! Det har blivit ytterligare tre resor till Prag
sedan dess, och varje gång har sekreterare Helena Makovkova hjälpt
mig till rätta i den tjeckiska huvudstaden.
Viktigast i världen under den här tiden har varit min familj. Min kära
hustru Ann-Katrin och våra två söner Viktor och Valter har varit en
ständig källa till livslust och glädje. Min kära mor har hjälpt mig med
korrekturet. Tack för att ni stött mig under hela denna besvärliga tid!
Kyrkoherde pater Marcel Taverne ofm vars största värdsliga intresse är
medicinsk etik har också gett mig ovärderligt stöd såväl intellektuellt
som andligt. Tack! Jag vill också tacka min faster Birgitta och hennes
man Lars Svärd dels för att jag fått bo i deras »drängkammare» en

period innan min familj kunde flytta till Linköping, men också för allt
moraliskt och intellektuellt stöd och alla goda middagar. Tack Lasse &
Birgitta! Slutligen vill jag tacka riksdagsledamot Ulla Tillander för stöd
och hjälp. Ulla vandrar inte längre bland oss levande, men jag bevarar
det ljusa minnet av henne i mitt hjärta. Ulla Tillanders hjälpsamma
insats fulländade min ansökan till Axel och Margret Ax:on Johnsons
stiftelse för allmännyttiga ändamål, vars bidrag till denna
forskningsinsats har varit av största betydelse.

Jan Perselli
Linköping 13 januari 1998

Inledning

F

ostret har olika status i olika lagar. I denna avhandling analyseras sju lagområden, (i) abortlagen, (ii) transplantationslagen, (iii) lagen om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa (LBÄ), (iv) lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM), (v) ärvdabalken, (vi) folkbokföringsförfattningarna, och (vii) begravningsförfattningarna. I synnerhet undersöks vilka skillnader som råder mellan dessa olika områden i fråga om
bakomliggande värderingar.
Sju områden där fostrets status har relevans
De flesta som reflekterat över frågan är överens om att från födelsen till
döden är den mänskliga varelsen en person som bär legala rättigheter
och skyldigheter. Den vuxna, fullt kompetenta mänskliga varelsen är
paradigmfallet av personskap.1 När det gäller det mänskliga fostret så
finns det dock ingen konsensus om dess status, vare sig filosofiskt, etiskt
eller juridiskt. Frågan om fostrets status har dock mer än ett
akademiskt intresse. Den har påtaglig inverkan på lagstiftningsfrågor
och medicinsk praxis. Inom medicinen är frågorna om fostrets status
relevanta inom så olika områden som genetisk och prenatal rådgivning,
vård av gravida kvinnor, behandlingen av fostret i livmodern, obstetrik,
aborter, transplantationer och in vitro fertilisering och därmed associerad
forskning. Eftersom graviditet och barnafödande är speciella processer
med både biologiska och sociala dimensioner, har medicinska åtgärder
på dessa områden unika implikationer för samhället i stort. Det
1Detta

ord, och andra betydelsefulla men svårtolkade ord i texten, behandlas i ett särskilt begreppskapitel.
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medicinska handlandet är naturligtvis beroende av fostrets status.
Tillgången till avancerad medicinsk konceptionsrelaterad teknologi,
fosterutveckling, perinatal vård och abort har feedback-effekt på såväl
de moraliska som de legala synpunkterna när det gäller fostrets status.
Nya medicinska tekniker ställer lagstiftaren inför fullbordat faktum,
och lagstiftaren måste anpassa sig efter en ny slags verksamhet, kanske
en verksamhet som tidigare var principiellt otänkbar. Det finns således
ett samband mellan vad som är legalt tillåtet och vad som är medicinskt
möjligt. Nutida lagsystem verkar helt enkelt inte kunna ge oss en
enhetlig syn på fostrets status, och det råder inte konsensus om någon
etisk doktrin. Låt mig exemplifiera!
Abortlagarna är i de flesta västerländska samhällen på ett mer eller mindre sätt
tillåtande till abort. I vissa länder är abort nästan helt och hållet förbjuden, som på
Irland tills helt nyligen, eller så tillåts abort om vissa premisser är uppfyllda, som i
Sverige. Jämförelsevis är dessa förutsättningar i Sverige så generösa att man talar om
»fri abort».
Om den gravida kvinnan är drogmissbrukare så kan det hända att myndigheterna vidtar
åtgärder för att skydda fostret, enligt LVM, lagen om vård av missbrukare i vissa fall.
Transplantationsverksamheten har utvecklats mycket kraftigt från 1950-talet då de
första lyckade njurtransplantationerna utfördes. Det finns många sorters
transplantationer, men det är de bestämmelser som reglerar tillvaratagande av
vävnader och organ från döda foster som fokuseras i denna avhandling. Oftast handlar
det om transplantationer av biologiskt material från foster till levande personer, t.ex.
hjärnvävnad från foster till patienter med Parkinsons sjukdom. Den medicinska
verksamheten att transplantera biologiskt material från foster till foster väcker förstås
den intressanta frågeställningen om vem som kan vara en patient.2
Forskning med in vitro fertiliserade ägg (LBÄ) är också en verksamhet som befinner
sig i ett kraftigt utvecklingsskede. I många länder finns ingen lagstiftning alls på
området, men i t.ex. England och Sverige förbjuds forskning på in vitro fertiliserade ägg
från människa från den 14:e dagen.
Givet vissa omständigheter ska fostret registreras i folkbokföringen, även om det är
dödfött, enligt folkbokföringsförordningen. Har det visat livstecken efter förlossningen
skall det också registreras i folkbokföringen.
Om fostrets fader dör kan det få rätt att ärva fadern, enligt ärvdabalken.
Om fostret dör efter en viss tidpunkt så får det ett »värdigt omhändertagande», en
slags begravning, enligt begravningslagen och -förordningen, och det ska också, i
allmänhet, få med sig de flesta av sina organ i graven, enligt transplantationslagen.
Alla dessa ting regleras i lagar och förordningar, och i några fall av Socialstyrelsens
allmänna råd. Som man lätt kan föreställa sig så kan dessa förordningar emellanåt gripa
in i varandra.

2Det

finns en tämligen ny svensk avhandling på området: Ek, Sverker, Fetal hematopoietic cells in
early gestation: aspects in view of fetal transplantation, Stockholm, 1995. T.ex. erhöll ett foster in utero,
som led av sickle-cell anemi, i 11 graviditetsveckan biologiskt material från från fem olika foster
som aborterats i 6-10 graviditetsveckan. Se s 21-26. Dessutom innehåller denna avhandling exempel på forskning på levande foster in utero. Allt detta har väckt viss uppmärksamhet vid vad
som kan vara etiskt försvarbar forskning, och vilken de etiska kommittéernas roll är. Se t.ex. Olle
Ringdéns och Magnus Westergrens artikel: »Låt oss forska på levande foster!» i DN 971221.
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Problemställning och syfte
Problemställningen i denna avhandling sönderfaller i fyra delar, en
huvudfrågeställning och tre andra frågeställningar som naturligt följer
ur huvudfrågan. De grundläggande frågeställningarna i avhandlingen
kommer alltså att se ut som följer:
(i) Hur uppfattas fostret rent allmänt? (fostersyn)
(ii) Vilken status har fostret (rättsligt och moraliskt) enligt en given
skala? Finns det interna skillnader?
(iii) Finns det skillnader mellan lagarna och förordningarna i
uppfattningen om fostrets status? Är lagarna och förordningarna i
dessa stycken oförenliga?
(iv) Om det finns skillnad mellan lagarna och förordningarna vad
gäller uppfattningen av fostret och vad gäller synen på fostrets
status, hur kan man förklara dessa skillnader?
Hur fostret uppfattas i vår lagstiftning utgör huvudfrågan; vilken
rättslig och moralisk status fostret har, om fostret rentav har olika
status i lagarna, och i så fall varför, är de andra tre frågeställningarna.3
Avsikten är i första hand att med hjälp av filosofisk analys bidra till
förståelsen av fostrets status i svensk rätt. Jag hyser förhoppningen att
denna förståelse kan bidra till att större enhetlighet uppnås i framtida
fosterrelaterad lagstiftning. Låt mig diskutera detta mer utförligt.
Frågan »vad är en människa?» är utgångspunkt för
huvudfrågeställningen. Våra myndigheter tar ställning till denna fråga
bl.a. genom lagar och förordningar, och detta påverkar våra liv i allra
högsta grad. Från det att våra föräldrar träffas tills vi själva sedan länge
är döda så påverkas vi (i den mån man kan påverkas som död) av, och
verkar i, ett normativt juridiskt system. Snart sagt livets alla skeden är
reglerade på ett eller annat sätt. Vi föds av, och till, föräldrar som
befinner sig i ett visst civilstånd, vi har rättigheter och skyldigheter
under vår levnad, våra barn ärver oss när vi dör, ja även ofödda barn har
vissa arvsrättigheter, t.o.m. ännu icke avlade avkommor omfattas av
lagar genom s.k. fideikommiss.
Denna myndigheternas uppfattning om människan och hennes
tillblivelse är dock inte särskilt sofistikerad. De ställningstaganden som
görs är handfasta och tar sikte på att lösa aktuella problem, som ofta är
av helt annan karaktär än att ta ställning till frågan om vad en människa
3Just dessa fyra frågor är, enligt min mening, bästa sättet att diskutera alla lagar och förordningar
någorlunda enhetligt.
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är eller när hon börjar sin mänskliga tillvaro. Fostrets status, när denna
kan utläsas, kan ibland tyckas vara resultatet av tillfälligheter, en slags
»biprodukt» av en lag. Värderingarna som uttrycker lagens syn på
fostret (embryot, blastemet, det befruktade ägget) som vi finner dem i
lagens förarbeten är relaterade till det problem den aktuella lagen ska
lösa, och det kan vara drogmissbruk eller sjukvårdspersonalens ångest
inför besvärliga situationer, med följd att de olika lagarnas värderingar
inte är koherenta vad gäller synen på fostret. Oavsett orsakerna till
detta uppstår därmed skillnader i fostersyn och människosyn i lagarna.
På sikt bäddar detta för en osäkerhet vad gäller rättens syn på fostret,
och kanske också på människan som levande och myndig
samhällsvarelse, i synnerhet som förälder.4
På grund av skillnaderna i fostersyn i lagarnas värderingar kan man
finna motstridiga strävanden. Ett exempel:
En gravid missbrukande kvinna hindras först från sitt missbruk men tillåts senare abort
vid en så pass sen tidpunkt att fostret därmed registreras i folkbokföringen, det blir
fråntaget sina hornhinnor, en del hud och blod, men får behålla resten av organen.
Fostret används i undervisningssyfte innan det slutligen blir »värdigt omhändertaget»
och kremeras.

Här vidtas först åtgärder för att hindra den gravida missbrukaren att
skada fostret, sedan beviljas hennes önskan att abortera det, och om
aborten är akut kan det innebära att fostret företer livstecken efteråt
vilket innebär att det eventuellt folkbokföres, därefter kanske fostret
används i forskningssyfte, och slutligen kremeras fostret och askan
sprids för vinden i en minneslund.
Utifrån ett lekmannaperspektiv5 ter sig detta konstigt, och man frågar
sig om här föreligger juridiska motsättningar. Man kan anta att detta
inte är fallet, men de skillnader i värderingar som kommer till uttryck i
de olika lagstiftningsområdenas förarbeten är väl värda att undersöka.
Avhandlingens första syfte är att utreda fostrets status i svensk rätt. De
akademiska arbeten som berör fostrets status i svensk rätt är relativt få
och de behandlar bara delar av problemområdet.
Avhandlingens andra syfte är att bidraga till den allmänna diskussionen om människosyn, fostersyn och människovärde såsom dessa kom4Detta har, som vi kommer att se längre fram, återverkningar på folkbokföringens definition av
foster/barn och på uppfattningen om fostrets människovärde i LBÄ-lagen, och man kan i framtiden tänka sig andra lagområden där en osäkerhet kan visa sig besvärande.
5Ursprungligen betecknar termen ’lekman’ icke-präster, men här betecknas den som är ickefackman. Filosofen har ett lekmannaperspektiv på juristens professionella verksamhetsområde, och
vice versa.
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mer till uttryck i vår juridiska vardag. Såvitt känt har ingen tidigare
tagit ett samlat grepp på lagstiftningen vad gäller fostrets status, i det
avseendet är perspektivet nytt, och det är tvärvetenskapligt snarare än
monodisciplinärt.6
Avhandlingens tredje syfte är att bidra till framtida större enhetlighet
vad gäller lagstiftning som berör den tidiga människan (det befruktade
ägget, blastemet och fostret). Låt mig förtydliga varför detta är
väsentligt. Det finns många skäl till denna strävan efter enhetlighet:
Lagarna har en normerande verkan på medborgarna, och ett
normsystem som är fullt av motsägelser kan inte ha en normativ verkan
på medborgarna i någon positiv mening. Som exempel kan nämnas att
ett lagsystem som reglerar vuxnas arbetstider till 40 timmar per vecka
och samtidigt tillåter barn att arbeta 60 timmar per vecka skulle vi
uppfatta som motsägelsefullt, vilket direkt skulle undergräva vår tilltro
till detta lagsystem och därmed göra det mindre effektivt i normativ
mening. Vidare, medborgaren ska känna igen sig i de olika lagarna,
vilket kräver ett någorlunda motsägelsefritt lagsystem, och till slut
betonar lagstiftaren ofta själv behovet av enhetlighet.
De olikheter som råder i syn på fostrets status mellan olika lagar och
som eventuellt kan tänkas ge upphov till det slags skillnader som jag
fokuserar här rör de värderingar som lagarna ger uttryck för, dvs. lagarnas värdeimplementation. Det måste betonas att de skillnader och de
eventuella motsättningar jag koncentrerar mig på rör värderingar. Ordinära civilrättsliga, straffrättsliga, m.fl. konflikter och inkonsekvenser
mellan rättskällor handlar det alltså inte om.
Min egen ståndpunkt är att en strävan efter enhetlighet vad avser
värderingar är en nödvändig men knappast tillräcklig egenskap hos ett
lagsystem. Ett lagsystem som på ett enhetligt sätt betraktar judar som
icke-människor anses numera som ett dåligt lagsystem trots att det är
enhetligt. Men enhetlighet är ändå både önskvärd och viktig. Om man
struntar i enhetlighet vad gäller värderingar implicerar detta att man
tar lätt på faktiska förhållanden. För just mig som filosof finns det en
stark strävan att söka efter en sanning vad gäller fostrets status.7 Fostret
har både en ontologisk och en moralisk status, och trots att vi inte är
överens om denna sanning så finns den, och att söka den är nödvändigt.
Fostrets ontologiska och moraliska status är alltså inte bara en fråga om
6Med ’tvärvetenskap’ avses här att begrepp, teorier och metoder från flera vetenskapliga discipliner
kommer till användning i ett vetenskapligt arbete.
7Att en sådan sanning är möjlig att söka är förstås inte alla filosofer överens om. Men det är ändå
en filosofisk dygd att vara tydlig vad gäller grundläggande utgångspunkter.
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överenskommelser. En logisk motsättning vad gäller fostrets ontologiska
status råder om den ena lagen menar att fostret är en kroppsdel och den
andra lagen menar att fostret är en egen individ. En besvärande skillnad
gällande fostrets moraliska status råder om den ena lagen menar att det
inte kan vara tillåtet att forska på foster och den andra lagen tillåter
det. En besvärande skillnad råder om en kvinna anses kapabel att låta
utföra en abort men inte kapabel att besluta om hur mycket alkohol
hon ska få dricka. Här gäller det inte direkt fostrets status, men fostret
påverkas ändå av denna skillnad. Även om jag inte menar att fostrets
moraliska status direkt följer ur dess ontologiska status så finns det en
korrelation mellan dessa.
Tänkt målgrupp för denna undersökning är i första hand filosofer,
jurister, samhällsvetare och politiskt aktiva personer, men jag riktar mig
också till människor som arbetar inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten.
En av undersökningens ambitioner är att problematik och
sammanhang ska vara synliggjord även om man som läsare endast
väljer att koncentrera sig på endast några få aspekter av problemfältet.
Det innebär dock att en del upprepningar förekommer.

Undersökningsfält
Undersökningen bygger huvudsakligen på analys av riksdagstryck, dvs.
direktiv, betänkanden, motioner, propositioner, riksdagsprotokoll,
remisser och naturligtvis lagar. Här används också utredningsmaterial
som Statens Offentliga Utredningar (SOU) och Departementsserien
(Ds). Detta material har olika dignitet.
Rättskällor
När det gäller lagarna och tolkningen av dessa hur de skall tillämpas
vänder man sig till rättskällorna. De består av lagen, förarbetena till
lagen, dvs. propositionen/lagrådsremissen, SOU:n/Ds:en, utskottsbetänkandet, och rättspraxis som man i allmänhet hittar i NJA (Nytt
Juridiskt Arkiv), avd. 1.
Annat material
Direktiven räknas inte som rättskälla, men längre fram i avhandlingen
hävdas att ett direktiv i ett fall haft inflytande på praxis och återverkan
på en redan befintlig lag, inte endast den vidare lagstiftningsverksamheten. Motioner och remisser räknas inte heller som rättskälla, men
dessa kommer ändå att användas för att belysa problemställningar som
»gällande rätt» tar ställning till, ibland inte omedelbart synliga för
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lekmannen. Vad gäller förarbeten till förordningar har det varit svårare
att hitta material. Det är, om man kan finna något textmaterial, inte
heller att betrakta som »rättskälla». I några fall har jag talat med dem
som varit inblandade i processen att få till stånd en förordning. För
mina diskussioner om fostrets status rent allmänt används givetvis helt
annat material än rättskällor och riksdagstryck.

Metod
Uppgiften är tvärvetenskaplig. Själva undersökningen måste
kategoriseras huvudsakligen som filosofisk8 och etisk,9 men också som
disciplinöverskridande i en övergripande juridisk, humanistisk och samhällsvetenskaplig mening.
Här granskas alla de sju lagområdena avseende grundläggande
värderingar relaterade till fostrets status. En mer allmän förklaring av
dessa sju lagområden kommer också att presenteras. Förutom själva
lagarna och med dem förknippade myndighetstexter uppmärksammas
tidigare svensk forskning på området, och i vissa fall tas viss hänsyn till
allmän debatt, speciellt i facktidskrifter, men också i dagspress.
Anna Christensen, professor i civilrätt vid Lunds universitet beskriver,
i ett annat sammanhang, vad som i viktiga avseenden gäller som ledstjärna även här:
Detta arbete är ett juridiskt arbete såtillvida att undersökningen bygger på
traditionellt juridiskt material – och i huvudsak också på traditionell juridisk
metod. Syftet går emellertid längre än att bara beskriva »gällande rätt». Genom
den juridiska undersökningen vill jag komma åt de underliggande normer som
utgör själva samhället. Innehållet i det juridiska regelsystemet har inte uppfunnits
av »lagstiftaren». De centrala delarna av det juridiska regelsystemet skall snarare
ses som en kodifiering eller en spegling av de underliggande normer, som har vuxit
fram i olika sociala relationer. /.../ Följaktligen bör det vara möjligt att gå den
omvända vägen och med utgångspunkt i regelsystemet hitta tillbaka till de
underliggande normerna och föra en ordnad diskussion om deras innehåll och
struktur.10

8Med att bedriva ’filosofi’ förstås här förutom verksamheten inom de praktiskt filosofiska deldisciplinerna ’etik’, ’värdeteori’ och ’rättsfilosofi’ även en rad filosofiska metoder som t.ex. argumentationsanalys och begreppsanalys som skär igenom många olika filosofiska deldiscipliner. Med ’filosof’ avses den som är fackutbildad och ägnar sig åt att intellektuellt studera olika företeelser professionellt, t.ex. vid ett universitet, och filosofens uppgift förstås här som att rationellt förstå och
förklara någonting, att klargöra och göra begripligt.
9Vad gäller den filosofiska deldisciplinen ’etik’, även kallad ’moralfilosofi’, så behandlas inom den
frågor angående moraliska fenomen, t.ex. undersöker den olika moraliska värderingar, exempelvis:
vilka är våra plikter?, vad är det goda?, etc. ’Värdeteori’ undersöker grundvalen för olika värderingar, t.ex. juridiska. Att skilja mellan etik och värdeteori innebär samtidigt ett filosofiskt ställningstagande, t.ex. hävdar utilitarister att värdeteori är en del av etiken.
10Christensen, Anna,
Hemrätt i hyreshuset, Juristförlaget, Stockholm, 1994, s 3.
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Lagtolkningsmetod – en avgränsning mellan juristen och filosofen
Den metod att analysera lagarna som används här – det måste påpekas
– är filosofens eller samhällsvetarens sätt att analysera lagen utifrån ett
lekmannaperspektiv, inte den skolade juristens, och framförallt inte
domarens tolkningar inför ett rättsfall.11 Nu måste inte detta uppfattas
som ovederhäftigt eftersom lagen skall vara begriplig även för andra än
juristerna själva, och mitt syfte är också ett helt annat än juristens. Det
som utförs är alltså en filosofisk, etisk och i vissa avseenden
samhällsvetenskaplig analys av några lagars bakgrund och innebörd,
inte en juridisk tolkning. Det finns flera viktiga likheter mellan det som
utförs här och det juristen eller domaren gör, och det finns viktiga
skillnader, och dessa likheter och skillnader ska redas ut. Domarens
uppgift är inte att ifrågasätta en lag, utan att handla enligt den på ett
lämpligt sätt. Domaren har mycket god kännedom om lagarna och det
system de fungerar i, och det har inte lekmannen. För en lekman som
ser lagen utifrån kan det t.ex. vara svårt att inse varför en diplomat från
ett främmande land inte döms för rattfylleri när han kör berusad, men
för juristen som ser lagen inifrån det juridiska systemet är det inget
problem att förstå hur det kan vara så här. Lagen granskas i det följande
såväl utifrån filosofens/lekmannens perspektiv som från juristens
perspektiv. Avsikterna är förstås helt andra än juristens i allmänhet och
domarens i synnerhet.
Juristens sätt att tolka lagen (objektivt, subjektivt och teleologiskt)
Inledningsvis ska här, mycket kort, nämnas några olika lagtolkningsmetoder som domaren använder sig av.12 En objektiv lagtolkningsmetod
innebär att man fäster den största vikten vid lagens språkliga lydelse,
»svart på vitt», som man också säger. En subjektiv lagtolkningsmetod
innebär att man lägger stor vikt vid lagens tillkomsthistoria, t.ex. vad
som sägs i lagens förarbeten,13 eller att man kan visa att influenserna
från t.ex. Tyskland är starka. Med en teleologisk lagtolkningsmetod får
lagens ändamål och dess funktion i tillämpningen större betydelse.
Ibland måste man gå till lagens förarbeten för att finna lagens ändamål.

11Med ’jurist’ avses den som avlagt juristexamen eller juris kandidatexamen och som arbetar i ett
juristyrke, t.ex. som domare, advokat eller åklagare vilka arbetar i en domstol. Jurist är också den
som forskar och undervisar i juridik, eller arbetar med utredningar inför ny lagstiftning. Med ’domare’ avses här specifikt någon som arbetar i domstol.
12Se Bert Lehrberg,
Praktisk juridisk metod, Iustus, Uppsala, 1993, s 85 f. Dessa tre metoder diskuteras bland jurister, och man är inte överens om vilken eller vilka man bör betona, eller om kombinationer är lämpliga, sk. ’eklektisk’ tolkning.
13Vilka kanske författats av unga lovande jurister som senare i egenskap av domare dyker upp som
dess uttolkare.
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Man kan illustrera några av dessa metoder med ett exempel
ursprungligen taget från Lon Fuller14 och beskrivet av Nigel Simmonds.
En regel förbjuder fordon i den kommunala parken. Det aktuella fallet gäller en
lastbil i den kommunala parken. En lastbil är förvisso ett fordon och kan anses klart
infångad av regeln. Men, påpekar Fuller, om fordonet sattes upp av krigsveteraner
som ett minnesmärke, skulle en domstol mycket väl kunna anse att det inte
påverkades av regeln, eftersom det föll utanför dess avsedda räckvidd.15

Att tolka regeln enbart objektivt och se till att lastbilen avlägsnas verkar
i detta fall vara en missbedömning av regelns teleologi: att hålla parken
fri från trafik och buller. Genom att läsa regelns förarbeten (dvs. genom
att göra en subjektiv tolkning) kan man finna regelns teleologi, men
emellanåt, som i detta fall, så kan man förstå regelns teleologi utan att
gå till förarbetena. Vi lekmän tycker att domstolen fattar ett klokt
beslut. De här tolkningsmetoderna, som kan användas var för sig eller
tillsammans, handlar primärt om hur domaren ska tolka en lag i ett givet
rättsfall, och exemplet visar att om domaren endast använder sig av en
objektiv tolkningsmetod så blir utfallet sämre. Men här är det som sagt
domaren som tolkar lagen i ett enskilt rättsfall. I denna avhandling, det
bör åter poängteras, behandlas lagar som oftast är klara, tydliga och
enkla att tolka ’objektivt’ för varje domare, om ett ärende händelsevis
skulle hamna på hans bord. Ärenden som direkt faller under
sjukvårdens
verksamhet,
i
det
här
fallet
abortlagen,
transplantationslagen och lagen om åtgärder i forsknings- eller
behandlingssyfte med befruktade ägg från människa, blir sällan eller
aldrig rättssak, bl.a. därför att sjukvården är en myndighet och inte
finns det ofta anledning för myndigheter att tvista med varandra. Om
t.ex. en kvinna i graviditetsvecka 16 vägras abort ska detta omedelbart
anmälas till socialstyrelsen, som i sin tur vidtar åtgärder utan dröjsmål.
Föreligger inga medicinska kontraindikationer, och finns resurser till
det så skall hon få abort. Lagen verkar knappast svår att förstå ens för
lekmannen; kvinnan skall få abort, det står där svart på vitt.
En filosofisk analys av lagen16
De juridiska distinktionerna som presenterades ovan utövar ett
avgörande inflytande på analysverksamheten här, men jag ställer mig
betydligt friare än en jurist till materialet.

14Se Nigel E Simmonds bok
Juridiska principfrågor, s 18 f. Tyvärr utan att ange exakt källa.
15Simmonds, Nigel E,
Juridiska principfrågor, Norstedts, Stockholm, 1988, s 18.
16Detta innebär inte att alla filosofer skulle analysera texten på samma sätt, men att detta

analysera texten är mer eller mindre karakteristiskt för en filosof.

sätt att
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Min uppgift är att analysera och förstå de bakomliggande
värderingarna och att förstå vilka syften lagarna har i ett filosofiskt,
etiskt och samhälleligt perspektiv.
Fyra uppgifter föreligger vad gäller analysen av lagar och förordningar.17
1. Lagarna introduceras, de olika abortlagarna och
tranplantationslagarna i kronologisk ordning.
2. Äldre bestämmelser redovisas.
3. Lagarna presenteras »svart på vitt».
4. Lagarna tolkas utifrån förarbeten, rättskällor, och annat
relevant material.
Dessa uppgifter, i synnerhet den 4 punkten, utförs givet ett filosofiskt
och ett etiskt perspektiv. Avsikten är att analysera och förstå, förutom
domarens tolkning av gällande rätt, även lekmannens/filosofens
uppfattning av vad som är rätt. »Vanligt folks» uppfattning av vad som
är rätt är av naturliga skäl grumligare än juristens uppfattning på så vis
att »vanligt folk» lätt blandar ihop positiv rätt med moraliska
uppfattningar. Min mellanposition som tvärvetenskaplig och filosofisk
granskare ger mig en speciell möjlighet att se sådant som skyms givet
andra mer etablerade positioner, som den läkaren eller juristen har. Jag
kommer t.ex. senare att hävda att det råder en interaktion mellan
positiv rätt och moraliska uppfattningar, i och för sig ingenting nytt,
men min uppfattning är att denna interaktion är starkare än man
allmänt tänker sig, och i synnerhet är detta synligt i sådana
medicinetiska sammanhang där den medicinskt-tekniska utvecklingen
är på frammarsch.
Låt oss som exempel på mina fyra frågeställningar (i) till (iv) i avsnittet
Problemställning och syfte ovan, om fostret helt kort tänka på abortlagen.18
När man läser abortlagen »svart på vitt» ser man inte omedelbart vilket
samhälleligt problem den är avsedd att lösa. Vi får veta att abort får
utföras av läkare om kvinnan begär det. Det framkommer först i
förarbetena vilken uppgift abortlagen har, och då tolkar vi lagen. En
rimlig tolkning säger oss att eftersom abortlagen ursprungligen
motiverades med könsrelaterade jämställdhetsargument, så har den
med kvinnans situation och valfrihet att göra. Vill vi ha svar på fråga
17 När jag talar om »lagen» i generell mening avses även
18Den finns som bilaga i slutet om man vill läsa den.

förordningar.
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(i): »hur uppfattas fostret rent allmänt», får vi läsa i lagens förarbeten,
och reflektera över lagens ’ändamål’. Lagen ska ge kvinnan rätt att själv
bestämma över sin kropp. Om en läkare motsätter sig abort före graviditetsvecka 18 är det typiskt av medicinska skäl, och det är läkarens
oro för kvinnan som är skälet. Fostret19 som sådant, före graviditetsvecka 18, är enligt lagens syn ingenting annat än anledning till kvinnans vilja till abort. Det framgår av abortlagen att abort inte medges
utan »synnerliga skäl» efter graviditetsvecka 18, och inte alls efter den
22:a graviditetsveckan, och argumenten för detta anges vara att då har
gränsen för fostrets livsduglighet kommit allt närmare, och därför kan
man säga att abortlagen tillmäter fostret något värde efter graviditetsvecka 18, och ett större värde efter graviditetsvecka 22. Abortlagen ger
alltså uttryck för uppfattningen att fostret har ett ökande värde i takt
med att graviditeten framskrider. Man kan säga att abortlagen har en
uppfattning om fostret som en »dynamisk» och rättsligt föränderlig
enhet. Vill man ha svar på fråga (ii), »vilken status har fostret (rättslig
och moraliskt) enligt en given skala?», så verkar det för det första klart
att den gravida kvinnans status, åtminstone vad gäller liv och hälsa,
hela tiden är högre än fostrets genom hela graviditeten – eftersom abort hela tiden är tillåten om det föreligger fara för kvinnans liv eller
hälsa – men att fostret i andra fall är skyddat efter vecka 18, och ännu
mera efter vecka 22, och att hänsynen till fostret då är större än hänsynen till kvinnans vilja att själv få besluta om sin fortplantning. Fostrets
status är alltså ökande, men aldrig lika med den gravida kvinnans. Inför
fråga (iii), »finns det skillnader/motsättningar mellan lagarna och
förordningarna i uppfattningen om fostrets status?», kan man fråga sig
om andra fosterrelaterade lagar, t.ex. LVM, ser på fostret på samma sätt
som abortlagen. Här blir det krångligare att redogöra för fostrets status
eftersom fostret enligt LVM anses skyddsvärt redan från tidig
graviditet, men det gäller skydd mot t.ex. alkoholskador, inte mot abort. Här kan man också relativt enkelt visa att lagstiftaren haft problem
med att formulera vad det är man skyddar, och vad som anses vara
skyddsvärt. Som svar på fråga (iv), »hur kan man förklara dessa
skillnader?», när det gäller olikheter mellan abortlagen och LVM, kan
man t.ex. hänvisa till att abortlagen är en lag med rättighetskaraktär,
där man respekterar kvinnans vilja att bestämma över sin kropp, medan
LVM är en paternalistisk lag där man anser att sociala myndigheter vet
bättre vad som är bra för kvinnan än hon gör själv. Och detta är just
vad som skall utredas: hur fostret värderas och vilken status det har
19’Livmoderinnehållet’, som 1965 års abortkommitté uttrycker sig, se t.ex. SOU 1971:58 s 40,
eller ’konceptionsprodukten’ som det uttrycks i debatten.
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enligt de olika lagarna. Om de ser på fostret på olika sätt, varför gör de
i så fall det? Allt detta återkommer jag till längre fram i texten.

Forskningsläget i Sverige vad avser
fostersyn och ett svenskt urval
Här kommer jag indela den svenska för mig forskningsrelevanta
litteraturen som berör fostret och fostrets status i några olika områden.
Först (a) nämns några av de jämförelsevis få arbeten som behandlar
fostret utifrån en i huvudsak filosofisk, juridisk och etisk kontext. Dessa
arbeten är också de som haft störst inflytande på denna avhandlings
utformning. Därefter nämns några av de arbeten som mer specifikt
behandlat abortfrågan. Dessa delas upp i två grupper: dels (b) en grupp
som diskuterat abortrelaterade problem utifrån medicinska,
psykologiska och sociala aspekter utan att ifrågasätta själva abortverksamheten som sådan, dels (c) en grupp som diskuterat abort som
fenomen, oftast utifrån en mer eller mindre renodlad polemisk
synvinkel. Inte något av de fosterrelaterade arbeten som jag läst har
undvikit att mer eller mindre explicit ta ställning i frågan om huruvida
kvinnans rätt att bestämma över sin fortplantning eller fostrets rätt till
liv skall väga tyngst.20
(a) De filosofiska, juridiska och etiska frågeställningar angående synen
på fostret som aktualiseras här i denna avhandling, t.ex. fostersynen i
LVM, LBÄ-lagen, begravningsbestämmelserna, folkbokföringen och
ärvdabalken har inte uppmärksammats mycket i Sverige när de inte
specifikt haft med abortproblematik att göra. Några författare har dock
skrivit om frågor som rör fostrets status, och det på ett sätt som i olika
avseenden ligger ganska nära denna avhandlings fokusering vid fostrets
status och relationen mellan rätt i lagens mening och rätt i moralisk
mening. Det handlar då om texter främst av filosofer, teologer och
jurister. Här vill jag först och främst nämna Göran Bexells Svensk moralpolitik,21 där flera centrala problem tas upp, problem som även är av stor
vikt i min avhandling. Delvis har jag inspirerats av Bexell. Han
diskuterar hur några moralfrågor behandlats i svensk politik från 1950talet fram till 1990-talets början. Bland annat frågor som abort, artificiell insemination, befruktning utanför kroppen, dödsbegreppet och de
värderingsförändringar, den »avmoralisering» och den »remoralisering»
som dessa frågor genomgått. En av poängerna är att vissa lagområden
med moraliska förtecken, t.ex. abort, avmoraliseras i den politiska pro20Med undantag
21Bexell, Göran,

av Åke Saldéens bok! Se nedan.
Svensk moralpolitik: Några moraliska frågors behandling i riksdags- och regeringsarbetet
sedan 1950-talet, Lund, Lund Univ. Press, 1995.
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cessen för att sedan återfå en moralisk klang. Bexells bok behandlar
dock främst moraliska förändringar per se och inte fostrets status. Per
Sundström berör på ett påtagligt sätt mitt problemområde i Abortetik i
ny dager, där han bl.a. pekar på en »Olycklig ’överspridning’ av lagens
’fri abort’ till den allmänna abortmoralen».22 Iakttagelsen av denna
’överspridning’ hör till de frågor som är av central betydelse i denna
avhandling. Sundström diskuterar förutom abortlagen även transplantationslagen och begravningsbestämmelserna samt fosterdiagnostik, och
ger här kritiska kommentarer till dessa lagars bristande överensstämmelse. De legala aspekterna vad gäller fostersyn, och några redogörelser för fostrets status i olika lagar framställer Åke Saldéen i Familjerätt.23 Titeln på det sista kapitlet är »Ofödda barns rätt», och där diskuteras ärvdabalken, LVM, lagen om arbetsmiljö, fosterdiagnostik,
LBÄ-lagen och transplantationslagen. Saldéens kapitel utgör i princip
en kort presentation av rättsläget vad gäller det ofödda barnet, men han
tar t.ex. inte explicit upp eventuella skillnader vad avser fostersyn. Per
Westman berör fostrets status i en artikel, »Protection of the Unborn
Child and the Rights of Parents».24 där han tar upp ett antal lagar till
behandling, bl.a. abortlagen, LBÄ-lagen, lagen om insemination, lagen
om befruktning utanför kroppen och LVM. Det är framför allt de
förändringar avseende fostrets status i svensk rätt som Westman beskriver. I en juridikuppsats från 1982, Abort: En studie kring svensk abortlagstiftning, berör Arne Woxlin många av de problem som jag kommer
att koncentrera mig på, även om hans uppgift primärt var att studera
abortlagen och hur den passade in i det svenska rättssystemet.25 Främst
diskuterar han abortlagens tillkomst och dess relation till bl.a. fosterdiagnostik, ärvdabalken, konventionerna om de mänskliga rättigheterna och åtminstone implicit till transplantationslagen (angående experiment på levande aborterade foster). I Lund 1990 publicerade ett antal
kvinnor ett arbete i teologi om flera av de problem som jag kommer att
ägna mig åt: Fri abort och fosterkremering – en etisk kullerbytta. I detta
arbete påpekar författarna »samhällets motsägelsefulla hantering» av
foster.26 Christian Munthe, som f.ö. skrev sin avhandling om abortfrågan27, har också skrivit The moral roots of prenatal diagnosis, där han be22Sundström, Per,
Abortetik i ny dager, 1994, s 30.
23Saldéen, Åke,
Familjerätt II: Barn och föräldrar, [2 uppl.]
24Westman, Per, »Protection of the Unborn Child and

Iustus, Uppsala, 1995.
the Rights of Parents: Recent developments in Swedish and English Law», Svensk Juridisk Tidskrift, 1993, pp. 479-498.
25Woxlin, Arne,
Abort: En studie kring svensk abortlagstiftning, 20 poängsuppsats i juridik, Juridiska
institutionen, Uppsala, 1982.
26
Fri abort och fosterkremering – en etisk kullerbytta: En reaktion på en utebliven debatt, Anna-Ulla Andersson m.fl., Lund, Teologiska institutionen, 1990, s 41.
27Den nämner jag längre fram i texten.
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handlar frågan om fosterdiagnostik.28 Detta är visserligen en mycket
abortrelaterad rapport, men den berör ändå flera av de viktiga frågeställningar som är aktuella i mitt arbete. Bertil Wennergren, aktuell i
några av de utredningar som kommer upp till behandling senare i texten har också år 1991 skrivit en för denna avhandling relevant artikel:
»Human Rights of an Embryo» där han diskuterar den fosteryn som
bl.a. WHO ger uttryck för, och han diskuterar också Warnockkommitténs slutsatser, som i viktiga avseenden påminner om dem som genetikkommittén här i Sverige kom fram till.29 Slutligen har Kungliga
vetenskapsakademien utgivit en serie skrifter om »Människan och den
nya biologin», som har mer eller mindre direkt anknytning till
avhandlingens problemområde.30 Ovanstående forskare och författare
har på olika sätt bidragit till förståelsen av detta komplexa och juridiskt/etiskt så problematiska område.
De diskussioner som specifikt rör abortproblematiken kan man sortera i
två grupper.
(b) Till en grupp kan man hänföra medicinskt, psykologiskt och sociologiskt relaterade texter. Alltså avhandlingar och artiklar vilka behandlar
olika aspekter av abortverksamheten och som ger, åtminstone implicit,
en bild av hur fostret uppfattas. Dessa texter handlar typiskt om de
abortsökande kvinnorna och deras upplevelser, eller om abortverksamheten som sådan och politiken bakom den, men de söker primärt inte
att diskutera verksamheten som sådan. De är skrivna främst av
gynekologer, psykologer och sociologer. Några exempel på dessa texter
är Rita Liljeströms studie från 1974: A Study of Abortion in Sweden,31
Anne-Christine Trosts avhandling från 1982, Abort och psykiska besvär32
och Berit Sjögrens avhandling från 1989 Upplevelser av fosterdiagnostik.33
Vidare, under redaktion av Berndt Kjessler diskuterades de medicinskt
relaterade etiska frågeställningarna 1994 i skriften Abort i Sverige.34 En
rad olika medicinska abortrelaterade områden berörs, t.ex. vad viabilitet
28Munthe, Christian,
The moral roots of prenatal diagnosis: Ethical aspects of the early introduction and
presentation of prenatal diagnosis in Sweden, Göteborg, Centrum för forskningsetik, Vetenskaps- och
vitterhets-samhället, 1996.
29Wennergren, Bertil, »Human Rights of an Embryo»,
Journal International de Bioethicque. 2, 1991,
pp. 46-49.
30I serien ingår:
Vem i hela världen är Hugo?, Atlantis, Lund, 1992, Nytt liv i vår herres hage, Atlantis, Lund, 1993, Gener för bot och bättring, Atlantis, Lund, 1994, Nilsson, Annika, Barn till varje pris,
Atlantis, Lund, 1996.
31Liljeström, Rita,
A Study of Abortion in Sweden, Allmänna förlaget, Stockholm, 1974.
32Trost, Anne-Christine,
Abort och psykiska besvär, diss, Uppsala, 1982.
33Sjögren, Berit,
Upplevelser av fosterdiagnostik, diss, Karoliska Institutet, Stockholm, 1989.
34
Abort i Sverige, red. Kjessler, Berndt, SFOG Rapport 27, Universitetssjukhuset i Linköping,
1994.
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innebär,35 men även abortproblematikens etik behandlas i en artikel av
Kjessler som huvudförfattare. Kristina Holmgrens avhandling Legal
abortion during very early pregnancy som också kom 1994 är ett bra
exempel på en abortcentrerad avhandling som utifrån medicinska
aspekter diskuterar de etiska konflikter abortsökande kvinnor kan
erfara.36 Sammanfattningsvis kan man säga att alla dessa skrifter
uppvisar en klar acceptans för den abortlagstiftning vi har sedan 1975.
Författarna utgår från och accepterar den lagstiftning vi har och
diskuterar sedan enskildheter och problemområden i den.
(c) Till en annan grupp kan man hänföra skrifter som är mer eller
mindre polemiska för eller emot abort. Dessa är ofta skrivna av statsvetare, jurister, filosofer, historiker, teologer och etiker. Stefan Swärds avhandling Varför Sverige fick fri abort kan man se som en kritisk granskning av den policyprocess som föregrep den abortlagstiftning som vi
fortfarande har.37 Under redaktion av Thomas Anderberg och Ingemar
Persson finns en bok från 1987 som sammanfattar den abortetiska
diskussionen: Abortetik: En antologi filosofiska texter.38 Här kommer en rad
olika internationellt kända författare till tals. Alla är för fri abort i en
eller annan mening. Torbjörn Tännsjö har skrivit många artiklar och tre
böcker i vilka han bl.a. diskuterar etiska problem relaterade till fostret.39
Munthes avhandling från 1992 Livets slut i livets början är en omfattande
och utilitaristisk redogörelse för olika möjliga abortetiska utgångspunkter. Avhandlingen utgör ett försvar för den »fria aborten».40 I
Elisabeth Elgáns avhandling som kom 1994, Genus och politik, jämförs
svensk och fransk abort- och preventivmedelspolitik under den första
delen av 1900-talet, och den är ett exempel på en vetenskaplig
(historisk) text som inte alls är medicinskt relaterad, men som ändå be35 Se t.ex. Fohlin, Lars, »Var går gränsen för viabilitet?»,
Abort i Sverige, red. Kjessler, Berndt,
SFOG Rapport 27, Universitetssjukhuset i Linköping, 1994, s 35-37. Fohlins artikel bygger på
undersökningar gjorda under 1980-talet och i flera avseenden är slutsatserna i Fohlins artikel
omoderna. Se t.ex. »The Stockholm Neonatal Project», Lagercrantz, H., et. al., Acta Pœdiatrica,
Suppl. 419: 11-5, 1997, och »Neonatal care of very-low-birthweight infants in special care units
and neonatal intensive care units in Stockholm. Early nasal continous positive airway pressure versus mechanical ventilation: gains and losses», Jónsson, B., et. al. Acta Pœdiatrica, Suppl. 419: 4-10,
1997,
36Holmgren, Kristina,
Legal abortion durig very early pregnancy: Women’s experiences and ethical conflicts,
diss, Stockholm, 1994.
37Swärd, Stefan,
Varför Sverige fick fri abort: Ett studium av en policyprocess, diss, Statsvetenskapliga
institutionen, Stockholms universitet 1984.
38
Abortetik: En antologi filosofiska texter, red. Anderberg, Thomas och Persson, Ingmar, 1987.
39Tännsjö, Torbjörn,
Göra barn: En studie i reproduktionsetik, Sesam, Stockholm, 1991. Tännsjö,
Torbjörn, Manipulerat liv: Från konception till obduktion, 1993 Tännsjö, Torbjörn, Välja barn: Om fosterdiagnostik och selektiv abort, Sesam, Stockholm, 1991.
40Munthe, Christian,
Livets slut i livets början: En studie i abortetik, diss, Thales, 1992.
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handlar abortfrågan.41 Tomas Sejdal är redaktör för debattboken Alla är
vi barn från början som också kom 1994. I den framträder en stark
polemik mot abortlagen sådan som vi har den nu.42
Förutom denna verkförteckning, alls inte fullständig, finns en mängd
tidskriftsartiklar som av utrymmesskäl inte kan nämnas här, men som
fortfarande är av stort intresse. De har publicerats i organ som Vår lösen,
Signum, Tro & Tanke och Läkartidningen för att nämna några tidsskrifter
som ägnar frågor om fostret stor uppmärksamhet. Låt mig bara nämna
några flitiga debattörer med stor akademisk kompetens, varav några
redan är nämnda. En aktiv linköpingsläkare som ofta skrivit i denna
fråga i Läkartidningen är gynekologen, professor Berndt Kjessler, och en
som kanske varit ännu flitigare är den katolske prästen och jesuitpatern
Erwin Bishofberger S.J., vars artiklar i Signum om fostrets status och
relaterade frågor är många. Journalisten Nina Lekander43 har också ofta
och engagerat deltagit i den offentliga fosterrelaterade debatten, liksom
läkaren Tomas Sejdal.44 Trots att en mer fullständig katalog över böcker
och artiklar som handlar om fosterrelaterade spörsmål inte ryms här
måste man tillstå att aktiviteten i Sverige på detta område är
väsentligen mindre än i många andra länder.
Detta rör alltså i Sverige utgivet material. Givetvis har jag tagit intryck av utländska tankegångar. I själva verket är utländska tankegångar i flera avseenden viktigare för denna avhandling än de svenska.
Att redovisa forskningsläget i utlandet medför två oöverstigliga svårigheter. Den första och viktigaste är att det utländska intresset för skillnader
i svenska lagars fostersyn än så länge är lägre än det inhemska intresset.45
Forskningsobjektet är ju fostersyn i svensk rätt. Den andra, och då
menar jag diskussion om fostersyn överhuvudtaget, är att uppgiften
helt enkelt är omöjlig på grund av att ingen ensam människa kan
tillgodogöra sig forskningsläget för denna diskussion i utlandet. Ingen
ensam forskare kan ens redogöra för forskningsläget i USA. Det är
alldeles för mycket. Det inflytande utländskt material har på denna
avhandling redovisas för i början av kapitlet om moderna teorier om
41Elgán, Elisabeth,
Genus och politik: En jämförelse mellan svensk och fransk abort- och preventivmedelspolitik från sekelskiftet till andra världskriget, diss, Uppsala universitet, 1994.
42
Alla är vi barn från början: En bok om abort och den allra minsta männsikan, red. Sejdal, Tomas, Pro
Vita, Uppsala, 1994.
43Typisk representant för »pro-choice» i den svenska debatten. Ssaklig, ett omdöme som inte gäller alla journalister som skriver i denna fråga.
44Typisk representant för »pro-life» i den svenska debatten. Också saklig, vilket inte alltid gäller
»ja-till-livet-debattörer».
45Jag raljerar inte. Det var utländskt intresse för svenska tvångssteriliseringar som skapade den
inhemska debatten.
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fostrets moraliska status. Där redovisar jag mitt urval och mina skäl för
det.

Avhandlingens disposition
Avhandlingen består av 13 kapitel som naturligt sönderfaller i fyra
avdelningar.
I den första avdelningen, kapitel 1 och 2, Inledning och Begrepp och
utgångspunkter, behandlas problemställning, syfte, metod och
undersökningsfält, samt gives en kort presentation av gällande rätt
idag, 1997. Här används följande presentationsordning, där viktigast,
enligt min uppfattning, kommer först: Abortlagen, LVM,
Transplantationslagen, LBÄ, Folkbokföringsförfattningarna, Ärvdabalken, och
Begravningsförfattningarna. Man kan tänka sig flera andra ordningar,
t.ex. att man försöker ordna lagarna kronologiskt, eller att man ordnar
dem efter fostrets utveckling, men det är omöjligt att genomföra sådana
ordningar eftersom lagarna ändras hela tiden och bara vissa av lagarna
tar hänsyn till fostrets utveckling. Hur begrepp från de sinsemellan
mycket olika disciplinerna (den politiskt-administrativa, den juridiska,
den medicinska och den filosofiska) ska förstås är föremålet för
uppmärksamheten i det andra kapitlet.
I den andra avdelningen, kapitel 3 och 4, Idéhistorisk bakgrundsteckning
och Moderna teorier om fostrets moraliska status, görs först ett antal nedslag
i historien med syftet att göra läsaren förtrogen med de mycket olika
företeelser som avhandlingen handlar om. Här tas t.ex. begravningsväsendet och ärvdabalken upp till presentation, och fostersynen bland
några antika filosofer och i bibeln diskuteras. Även den rättsliga
utvecklingen från antiken och framåt berörs. Detta följs av en
diskussion om hur fostrets status förstås idag. Samtidigt presenteras det
analysinstrument som används genom resten av avhandlingen.
I den tredje avdelningen behandlas de sju lagområdena i var sitt
kapitel, 5-11.
Avslutningsvis i den fjärde avdelningen, kapitel 12 och 13 genomförs
först en analys av de skillnader och motsättningar som förekommer vad
gäller förståelsen av fostrets status i svensk rätt och avhandlingen avslutas med en sammanfattande och kommenterande konklusion.

Gällande rätt
Här ges korta beskrivningar av de författningar som granskas i undersökningen, och som gäller nu, 1997. De viktigaste bestämmelserna där
fostrets status berörs, uttryckligt eller indirekt, tas upp. Vilket är lagens
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tillämpningsområde? Vilket är det officiella syftet med lagen? Vad har
detta för relevans för fostret? Dessa tre frågor besvaras.
1974 års abortlag (1974:595)
Den nuvarande abortlagen ändrades senast den 1 januari 1996, då
lagen kan sägas ha fått nya rättskällor, och förändringarna är genomgripande vad gäller de bakomliggande värderingarna och därmed synen
på fostrets status. Emellertid är skillnaderna »svart på vitt» inte särskilt
stora jämfört med tidigare skrivningar. En jämförelse mellan de olika
skrivningarna (båda finns i sin helhet i bilagan) ger vid handen att
skillnaderna i många avseenden är just redaktionella, som det sägs i
propositionen som föregick den senaste ändringen. De tydligaste större
förändringarna är att den tidigare tolvveckorsgränsen har tagits bort
och obligatoriskt erbjudande om kuratorssamtal har tillkommit.
Fostret i abortlagen
Frågan om abort före den 18:e graviditetsveckan avgörs av kvinnan
själv. Hon får vägras abort endast om åtgärden skulle medföra allvarlig
fara för hennes liv eller hälsa, och denna förutsättning prövas av en
läkare. Om en kvinna inte medges abort, är läkaren skyldig att omedelbart hänskjuta frågan till Socialstyrelsen. Efter 18:e graviditetsveckan
får abort företas bara i undantagsfall. Då krävs Socialstyrelsens tillstånd
som lämnas endast om det föreligger synnerliga skäl och det kan antas
att fostret inte är livsdugligt. Avbrytande av havandeskap får utföras av
läkare under hela graviditeten om sjukdom eller kroppsfel föreligger hos
kvinnan och om en graviditet innebär allvarlig fara för hennes liv eller
hälsa.
Lagen är klar och enkel att förstå, och det torde vara svårt att finna
situationer som inte omedelbart kan hanteras. I de extrema situationer
som kan tänkas uppstå, allvarliga kristillstånd till följd av
naturkatastrofer, krig, epidemier, m.m. drabbas inte abortlagen hårdare
än andra lagar. Räcker inte resurserna så hamnar abortärendena under
Socialstyrelsens försorg, och avgörs där.
Fostret skyddas från 18:e graviditetsveckan, från vilken abort endast
medges om »synnerliga skäl» föreligger. Tillstånd får inte lämnas om
det finns anledning att anta att fostret är livsdugligt. (Enligt praxis aborteras inte foster efter den 22:a graviditetsveckan.46) Om det på grund
av sjukdom eller kroppsfel hos kvinnan medför allvarlig fara för hennes
liv eller hälsa får Socialstyrelsen lämna tillstånd till abort, eller avbry46 Se t.ex. prop. 1994/95:142, s 35, avsnittet »Tidsgränser för sen abort» där Socialstyrelsens rekommendationer diskuteras.
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tande av havandeskapet, hela graviditeten ut. Av samma skäl, och om
det är bråttom, får läkare utföra abort, eller avbryta havandeskapet,
utan att anhålla om tillstånd hos Socialstyrelsen hela graviditetslängden
ut. Abortlagens utgångspunkt är kvinnans rätt att själv bestämma i
fråga om abort.
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
LVM är en lag om tvångsvård av vuxna missbrukare. Den omfattar
missbrukare av alkohol, narkotika och flyktiga lösningsmedel. Tvångsvård skall beslutas om någon till följd av ett fortgående missbruk av
alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att
komma ifrån sitt missbruk och vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt
socialtjänstlagen. I praktiken innebär detta att om missbrukaren på
grund av sitt missbruk (i) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för
allvarlig fara, (ii) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller (iii)
kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående,
så kan tvångsvård beslutas. Det officiella syftet med denna lag är framför allt att få kontroll över missbrukarnas fortsatta missbruk i ett så
tidigt skede i missbrukarkarriären som möjligt.
Fostret i LVM
Inställningen till fostret är kluven i LVM. I flera av lagens förarbeten
uppmärksammas den missbrukande gravida kvinnan och de faror för
fostret som är förknippade med hennes missbruk. I själva lagtexten
nämns inte fostret, men redan i den tidigare lagens förarbeten, t.ex. i
socialberedningens delbetänkande Åtgärder mot missbruk under graviditet,47 uppmärksammades den fara för fostret som kan ligga i att en
kvinna vägrar att dra ned en omfattande alkoholkonsumtion eller
upphöra med narkotikamissbruk, och borde enligt beredningen kunna
betraktas som att kvinnan är i trängande behov av vård. Man konstaterade att havandeskapet är en gynnsam period när det gäller att få
kvinnan att sluta sitt missbruk. Stort intresse ägnas därefter i flera utredningar48 åt de skador som fostret åsamkas när den gravida kvinnan
missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel. LVM har en
annan praxis vad gäller gravida missbrukare än andra missbrukare.
47
48

Ds S 1981:6.
T.ex. Missbrukarna, Socialtjänsten, Tvånget (SOU 1987:22), i vilken en diskussion om fostret förs,
och där Socialberedningen vill understryka att vård är redan är möjliggjord »enligt LVM i tidigare
och mindre akuta skeden av missbruket». Vidare så lämnade Utredningen om det ofödda barnet
två betänkanden. Först kom Skydd för det väntade barnet. 1. Åtgärder vid missbruk m.m. under graviditet , (SOU 1987:11), sedan kom slutbetänkandet. Den gravida kvinnan och fostret — två individer.
Om fosterdiagnostik. Om sena aborter, (SOU 1989:51).
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Lagen om transplantation (1995:831)
Lagen om transplantation ersatte från den 1 juli 1996 transplantationslagen. Transplantationslagen omfattade i egentlig mening inte foster,
utan hanteringen med dessa skedde utifrån de riktlinjer som Statens
Medicinsk-Etiska Råd (SMER) hade kommit fram till 1988. Enligt
dessa riktlinjer skulle verksamheten ske enligt transplantationslagen.
Fostret i lagen om transplantation
Organ eller annat biologiskt material får tas från en avliden människa
för transplantation eller annat medicinskt ändamål om denna har
medgivit det eller om det på annat sätt kan utredas att åtgärden skulle
stå i överensstämmelse med den avlidnes vilja. Organ får också tas om
det inte finns ett uttryckligt avståndstagande, eller om det på annat sätt
står klart att den avlidne motsätter sig att donera organ eller annat
biologiskt material. Personer som stått den avlidne nära skall tillfrågas
om den avlidnes inställning om denna är oklar. Om någon som stått
den avlidne nära motsätter sig det får organ eller biologiskt material
inte tas. Lagens bestämmelser gäller oavsett ingreppets art. Samtycke
krävs i fortsättningen för alla former av ingrepp, även s.k. mindre
ingrepp, som blod, hornhinna och hud. Vävnad från aborterade foster
får användas endast för synnerliga skäl. För att vävnad skall få tas till
vara krävs att den kvinna som burit fostret samtycker till detta, och
innan hennes samtycke lämnas skall kvinnan informerats om åtgärden
och användningssättet. Dessutom krävs Socialstyrelsens tillstånd. Beslut
om användning av fostervävnad från aborterat foster för transplantation
eller annat medicinskt ändamål får inte fattas av en läkare som utför
aborten eller bestämmer tid och metod för detta.
Lagen om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte
med befruktade ägg från människa (1991:115)49
Forskning på befruktade ägg anses vara av betydelse av flera skäl. Ett är
att utveckla säkrare och mer framgångsrika behandlingsmetoder för
ofrivilligt barnlösa, ett annat syfte är att få kunskap om vilka faktorer
som är av speciell betydelse för embryots utveckling. Angelägen kunskap kan erhållas om bl.a. orsakerna till missbildningar, och detta kan
ligga till grund för utvecklande av nya ofarligare läkemedel, men också
bidra till insikterna i olika miljöfaktorers påverkan på fostret.
Utvecklingen av bättre preventivmedel anses också vara av stor vikt.
Lagen om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade
49

Började gälla 1 oktober 1991.
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ägg från människa (LBÄ-lagen) finns i sin helhet bland bilagorna i
slutet.
Fostret i LBÄ-lagen
Enligt lagen om åtgärder i forsknings eller behandlingssyfte med
befruktade ägg från människa förbjuds sådana försök som sker senare
än 14 dagar efter befruktningen. Försök får inte syfta till att utveckla
metoder för att åstadkomma genetiska effekter som kan gå i arv. Ett
ägg som varit föremål för försök skall efter den nämnda tidpunkten
förstöras. Ett befruktat ägg får inte förvaras i fryst tillstånd längre än
ett år. Om ett befruktat ägg varit föremål för försök får det inte föras in
i en kvinnas kropp. Ägg får bara användas för forskningsändamål om
kvinnan, och där samtycke kunnat inhämtas, även mannen lämnat sitt
samtycke. Ett av huvudsyftena med denna lag är att förbjuda genterapi
med effekter som går i arv. I lagens förarbeten konstateras att det
levande fostret har människovärde även om det underordnas kvinnans
rätt till självbestämmande.
Folkbokföringslagen50
I folkbokföringslagen finner vi en definition av när människan, juridiskt
sett, här i Sverige, slutar sitt liv som foster och börjar sitt liv som barn
och därmed (i vissa avseenden) som rättssubjekt (de ska begravas, få
personnummer, och om föräldrarna så önskar kan de få namn
registrerade på barnet, men vad gäller arv gäller detta endast levande
födda). Ett barn har, med vissa undantag, samma rättigheter som en
vuxen person. De rättigheter som är relevanta i sammanhanget är
rätten att leva, rätten till hälso- och sjukvård, rätten till omsorg, rätten
till begravning och andra grundläggande medborgerliga rättigheter.
Där skiljer sig inte ett barns rättigheter från vuxna människors.
Definitionen
har
internationell
förankring
i
WHO:s
rekommendationer.51 Denna definition i folkbokföringen har överförts i
stort sett i oförändrat skick först från den tidigare gällande
folkbokföringsförordningen,52 och dit hade den oförändrad hämtats från
den ännu tidigare gällande folkbokföringsförordningen53 där den fick
sin nuvarande innebörd den 1 januari 1960.
I folkbokföringslagen stadgas alltså att anmälan skall göras för en
nyfödd, som efter födelsen andats eller visat något annat livstecken,
50Lag 1991:481.
51WHO:s erkommendationer

har dock ändrats utan att motsvarande ändring har införts i svensk
rätt. Se vidare diskussion i kapitlet om folkbokföringen.
52Förordning 1967:198, 30 §, fjärde stycket
53Förordning 1946:469
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samt dödfödd som avlidit efter utgången av tjugoåttonde havandeskapsveckan.54 Lagen ser bara födda som barn. Levande och döda foster
äldre än 28 havandeskapsveckor och som befinner sig i livmodern
betraktas inte som ’barn’ enligt denna definition, och är inte föremål för
folkbokföringens uppmärksamhet.
Ett grundläggande skäl för att definitionen foster/barn lades vid den
28 graviditetsveckan var att fostret betraktades som viabelt först från
den 28 graviditetsveckan.
Ärvdabalken
Arv innebär i modern juridisk mening succession eller övergång av en
avliden persons egendom till vissa i ärvdabalken nämnda personer. Den
avlidne kallas här för ’arvlåtare’, och de som ärver kallas för ’arvingar’
eller ’arvtagare’. Arvet övergår enligt en i lagen angiven arvsordning.
Den ordning, i Sverige, i vilken arvlåtarens släktingar ärver bygger på
parentelprincipen. Denna innebär att släkten indelas i tre grupper,
arvsklasser. I rakt nedstigande led: descendenter, i rakt uppstigande led:
ascendenter, syskon och syskons barn: kollateraler.
Första arvsklassen omfattar arvlåtarens bröstarvingar. Barnen har rätt
till lika arvslott. Om ett barn är dött, träder dess avkomlingar i dess
ställe, istadarätt, varvid varje gren har lika rätt till lott. Bröstarvinges
arvsrätt är skyddad genom bestämmelser om laglott. Arvlåtaren kan
inte testamentera bort hela sin egendom, eftersom bröstarvinge alltid
har rätt till hälften av den arvslott som skulle ha tillfallit honom om
testamente saknas. (Efterlevande make ärver före gemensamma bröstarvingar.)
Andra arvsklassen utgörs av föräldrar, syskon och syskons
avkomlingar. Om båda föräldrarna lever delar de på arvet. Är en av
föräldrarna död går dennes andel till dennes barn. (Dvs hel- eller
halvsyskon.) Resten här är aritmetik.
Tredje arvsklassen omfattar i första hand arvlåtarens far- och
morföräldrar, som ärver lika stora arvslotter. Kusiner ärver inte.
Fostret i ärvdabalken
Vad som är av speciellt intresse här är att ärvdabalken identifierar
fostret som en möjlig arvtagare, om det sedan föds till liv. Den rättsliga
synen på fostret/barnet har avgörande betydelse. Som arvtagare i rakt
nedstigande led räknas ofödd som är avlad av arvlåtaren före arvlåtarens
död (dvs. faderns död) men ännu icke är född, om den ofödde senare
framfödes med liv. Om barnet dör strax efter att det fötts så ärver mo54Folkbokföringslagen

(1991:481), § 24.
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dern55 barnet och de äldre syskonen får mindre.56 Om fäderna till barnet
och dess syskon är olika så ärver halvsyskonen på moderns sida det nya
barnets fader om barnet dör före modern via modern, och halvsyskonen
på faderns sida ärver det nya barnets moder via det nya barnet om
modern dör före det nya barnet. Alltså, om det finns halvsyskon så
påverkas deras arvslotters storlek av den ordning barnet och modern
dör. För äkta makar gäller giftorätten som innebär att normalt hälften
av makarnas gemensamma behållna egendom inte räknas som arv.
Ärvdabalkens bestämmelser vad avser de ofödda har numera i praktiken
störst betydelse när barnet är avlat i ett samboförhållande. Under
graviditeten kan god man tillsättas för att bevaka fostrets intressen.
A RV SO RD N IN G EN
....
far-och m orföräldrar
3:e parentelen

farbror/
faster

.

.

..
föräldrar

m orbror/
m oster
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.

/†
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.
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..
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Illustrationen efter Inger, Göran, Svensk rättshistoria, Liber, 1983, s 280.

55Fadern är alltså död, det är en förutsättning för diskussionen om fostret som arvtagare innan det
är fött. (Modern kan också vara död, se transplantationsbestämmelsern.)
56 Man kan naturligtvis komplicera bilden genom att också tänka sig yngre syskon, dvs yngre
tvillingar, trillingar, etc.
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Begravningslagen (1990:1144) och
begravningsförordningen (1990:1147)
Begravningslagen57 (BL) och begravningsförordningen58 (BF) berör
fostrets status i och med att man enligt dem förfar med det aborterade
fostret på ett i lagen reglerat sätt. 1982 infördes en ändring i begravningskungörelsen59 som innebär att gravsättning eller eldbegängelse av
dödfödd som avlidit före 28 havandeskapsveckan skall få ske.
Fostret i begravningsförfattningarna
Ett rättsområde som alla, alltså även foster som är äldre än 12 veckor,
kommer i kontakt med är begravningsrätten. Den 1 april 1991 trädde
en ny begravningslagstiftning i kraft, och lagen innehåller en rad olika
bestämmelser, bl.a. om begravningsplatser, krematorier, gravsättning,
gravrätt, gravbok, gravregister, m.m. Huvudmannaskapet för de allmänna begravningsplatserna ligger numera på pastoraten. De som är
folkbokförda inom en ort har rätt till gravplats på en allmän begravningsplats inom orten. Även andra, i mån av tillgång, kan beredas gravplats. De föreskrifter som reglerar bl.a. gravkarta, gravregister och
gravbok meddelas av regeringen i BF.
När det gäller gravsättning av dödfödda som har avlidit före utgången av
tjugoåttonde havandeskapsveckan finns inte alltid de uppgifter som skall antecknas
i gravboken eller gravregistret. Det ligger i sakens natur att avsteg då måste få
göras från bestämmelserna i BF om vad gravboken eller gravregistret skall
innehålla.60

För dödfödda foster finns rutiner som regleras dels av bestämmelser i
Socialstyrelsens författningssamling Socialstyrelsens allmänna råd rörande
omhändertagande av foster i samband med abort,61 dels i Svenska kyrkans
förvaltningsnämnds Om handhavandet av dödfödda foster.62 Socialstyrelsens
allmänna råd anger detaljerat hur omhändertagandet av dödfödda
foster skall gå till. Kvinnan (paret) har i normalfallet möjlighet att
framföra särskilda önskemål beträffande omhändertagandet av fostret.
Fostret transporteras till krematorium tillsammans med ett läkarintyg
för anonymt omhändertagande av foster enligt begravningslagstiftningen,63 där kyrkogårdsförvaltningen tillser att fostret kre57 Begravningslagen (1990:1144) Ändrad 1991:873.
58 Begravningsförordningen (1990:1147) Ändrad 1991:802.
59 Förordning om ändring i begravningskungörelsen (1963:540), SFS 1982:519, § 23a.
60Carlson, Kenny, Schött, Robert,
Allmänna förlaget, Stockholm,

79.
61SOSFS 1990:8.
62Rapport 1990:2.
63Och SOSFS 1990:8.

Handbok i begravning,

1991, s
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meras. Kyrkogårdsförvaltningen registrerar åtgärderna i gravboken och
arkiverar intyget, dock,64 utan Skattemyndighetens intyg om gravsättning eller kremering.65
Andra författningar som berör fostret
Urvalet lagar och bestämmelser som nämns här anser jag vara de
väsentligaste författningarna som berör frågan om fostret och som berör
dess status, direkt eller indirekt. Det finns dock ytterligare områden
som berör fostret. Att ta upp alla förordningar som handlar om fostret
på ett eller annat sätt skulle dock föra för långt och skulle göra
avhandlingstexten ohanterligt stor. Här vill jag ändå nämna några
lagstiftningsområden, t.ex. finns i arbetsskydds- och miljölagstiftning bestämmelser som är relaterade till fostret. Fostrets och kvinnans intressen
vad gäller dessa lagar verkar dock alltid sammanfalla och uppvisar inte
direkt några värderingsmässigt bristande överensstämmelser med andra
lagar, och även om frågor relaterade till arbetsskydds- och
miljölagstiftningen då och då berörs i olika utredningar så faller dessa
författningar utanför denna avhandlings kärnområde. Vad gäller
inseminationslagen (1984:1140) och lagen om befruktning utanför kroppen
(1988:71) är det svårt att motivera en diskussion om fostersynen i dessa
lagar som inte redan berörs av diskussionen om LBÄ-lagen.
Adoptionsbestämmelserna anknyter också i viss mån till det
problemområde som behandlas i denna avhandling, men även de måste
betraktas som av mindre betydelse för den frågeställning som denna
avhandling behandlar.

64Enligt 23§
65I samband

i BF.
med överläggningarna om det framtida förhållandet mellan staten och Svenska kyrkan har begravningsverksamheten utretts. Enligt de författningsförslag som utredningen presenterat i SOU 1997:42, Staten och trossamfunden. Begravningsverksamheten så ändras inte synen på fostret.
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Begrepp och
utgångspunkter

D

etta kapitel är uppdelat på fyra avdelningar. Först diskuteras
administrativa, sociala och politiska begrepp och förutsättningar.
Därefter presenteras ett antal medicinska begrepp. Huvudsakligen är det då fråga om medicinskt tekniska termer som behöver
förklaras och klargöras. Därefter går jag igenom viktiga rättsteoretiska
begrepp. En rättshistorisk exposé följer som utgångspunkt för vidare
förståelse. Slutligen behandlas de filosofiska begreppen. Då diskuteras
framförallt personbegreppet och vad som avses med ’människosyn’.
Syftet med ett begreppskapitel är för det första att göra det möjligt
för den tvärvetenskapligt intresserade läsaren, som knappast kan räknas
ha ingående begreppsliga kunskaper om alla de områden som här
berörs, att enkelt kunna följa de diskussioner som förs i medicin, juridik
och filosofi. För det andra är syftet att uttolka användningen av begreppen i de granskade myndighetstexterna. Problemen med ett begreppskapitel som detta är flera. När det gäller de medicinska termerna
är det mestadels fråga om enkla stipulationer. »Med abort avses a, b,
och c.», »Viabilitet innebär att...», osv. Att beskriva beslutsordningen i
regering och riksdag är inte heller särskilt problematiskt. De juridiska
begreppen däremot är ofta omdiskuterade. De politiska och filosofiska
likaså. Här är det dels så att olika jurister har olika syn på vad t.ex. en
rättighet är för något, dels så att en statsvetare, en filosof och en jurist
inte ens kan komma överens om vad som är rättighetsbegreppets problematik. Jag ser min uppgift här primärt att försöka förklara de olika
begreppens användning i myndighetstexterna. Begrepp som ’rättighet’,
’människovärde’, ’skyddsvärde’ och ’naturlagstradition’ är i varierande
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grad oklara, inte bara i myndighetstexterna. Det jag försöker göra är att
förklara hur de tolkas och används i myndighetstexterna mycket mer än
att analysera vad de »egentligen borde stå för». Alltså gör jag en
begreppsutredning av hur begreppen enligt mig kan tolkas som de står
i utredningar och betänkanden. Detta innebär dock en hel del förförståelse. När man i en utredning säger en sak som »detta ställningstagande bygger på en personalistisk och humanistisk människosyn»
utan att redovisa varken det ena eller det andra, så gör jag en tolkning
av dessa begrepp utifrån vad som verkar rimligt att anta att man kan
lägga i dem. Här blandas naturligtvis min egen förståelse av begreppen
med myndighetstextförfattarens på ett ogenomskinligt sätt. Detta är
oundvikligt, men genom att redovisa min egen utgångspunkt hoppas
jag göra det möjligt för envar att komma fram till sina egna slutsatser. I
görligaste mån använder jag mig av välkända ordböcker och
uppslagsverk. Min målsättning i detta begreppskapitel är alltså (i) att
förklara hur begreppen ska förstås som de står i myndighetstexterna,
och (ii) att kortfattat redogöra för de sammanhang som begreppen
kommer ur. Jag har ytterligare en kommentar.
Det finns ett självklart behov hos läkare och annan sjukvårdspersonal
att kunna tala och skriva om sin verksamhet på ett tekniskt och avdramatiserat sätt. Detta innebär att användandet av medicinska termer
för kroppsdelar och livssituationer för oss lekmän på medicinens område
kan te sig burdusa. Vi andra laddar ofta uttryck som är förknippade
med födelse och död med existentiell mening och djupaste allvar, och
har svårt att förstå hur dessa kan utgöra en del av ett vardagsspråk.
Men – och det måste man respektera, de som har medicinen som vardag måste också få behandla den som vardag, annars skulle deras arbete
bli outhärdligt. På ett annat, men i det här fallet liknande, sätt framställs rättssituationer medvetet tillspetsat, och filosofiska problemställningar handlar ofta om mycket extrema belägenheter. »Talar ni filosofer
aldrig om verkligheten?» är en fråga man ofta får höra. Om det
burdusa, det tillspetsade och det extrema skrämmer, kan vi trösta oss
med att alla är vi lekmän någonstans. Detta kapitel har också som syfte
att reda ut några olika områdens jargong. Vidare måste åter nämnas att
de motsättningar som uppstått mellan de olika lagarnas (bakomliggande) syn på fostret huvudsakligen måste antas bero på de politiska
besluten och inte i de rent juridiska skrivningarna. Det hindrar inte att
de juridiska skrivningarna kan ha förstärkt de motsättningar som
funnits i eller uppstått genom de politiska besluten, och det hindrar inte
att man kan ha åsikten att juristerna i gemen borde ha
uppmärksammat motsättningarna bättre.
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Administrativa, sociala och politiska begrepp
Här kommer först en beskrivning av ett riksdagsärendes gång, därefter
följer andra begrepp av administrativ, politisk och social natur.
Ett riksdagsärendes gång66
En lag föregås av behandling i riksdagen. Besluten bygger på förslag
från regeringen, i form av propositioner, eller från riksdagsledamöterna,
i form av motioner. Vissa organ inom riksdagen har dessutom rätt att
lämna förslag.
Kommittédirektiv, SOU, Ds och promemorior
Sker på regeringsnivå. Statsrådet kan ge direktiv till en kommitté som
utreder en fråga. Kommittén lämnar delbetänkande och slutbetänkande
som SOU, (Statens offentliga utredningar), eller om de är mindre Ds
(Departementsserien), ibland kallad »promemoria».
Propositioner
Propositionerna ska ge en bakgrund till regeringens förslag. Under
rubriken »Hemställan» eller »Ärende till riksdagen» skriver regeringen
vad den vill att regeringen skall besluta. När en proposition lämnats till
riksdagen anmäler talmannen det vid sammanträdet i kammaren (bordläggning). Vid nästa kammarsammanträde remitteras propositionen till
något av riksdagens utskott för beredning.
Motioner
Ledamöterna får lägga fram motioner med motförslag till propositionen
från den dag då propositionen anmäldes i kammaren och 15 dagar
framåt. Ledamöterna kan yrka avslag på hela eller delar av
propositionen och de kan begära ytterligare utredning. I riksdagen finns
också en s.k. allmän motionstid då ledamöterna kan motionera i
praktiskt taget vilket ämne som helst. Det sker i anslutning till att
budgetpropositionen lämnas, fr.o.m. 1996 sker detta i september.
Behandling i utskott (Utskottsbetänkande avges)
Utskottet behandlar propositionen när motionstiden har gått ut och
man vet vilka motioner som har lämnats. När beredningsarbetet i
utskotten är färdigt konstaterar ordföranden vilka uppfattningar som
finns och hur många som står bakom dessa. De som inte tillhör
66Det

mesta i avsnittet är hämtat från riksdagens faktablad nummer 4, april 1995. Se även Gustafsson, Agne, Swahn, Urban Hitta rätt i offentligt material, Dialog, 1979, Ritzén, Erik, Vägvisare till
offentliga publikation, Studentlitteratur, Lund, 1980. Se även Riksdagens hemsida:
http://www.riksdagen.se/arbetar/frbeslut/index.htm.
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majoriteten kan anmäla reservationer. De som är överens med
utskottsmajoriteten men vill markera en viss synpunkt kan göra ett
särskilt yttrande. Utskottets ställningstagande redovisas i ett tryckt
utskottsbetänkande. Utskottsmajoriteten bestämmer innehållet i
betänkandet. De som har anmält reservationer får dem redovisade i
slutet av utskottsbetänkandet.
Behandling i kammaren
När ett utskottsbetänkande lämnats till kammaren kan ärendet avgöras
vid ett s.k. arbetsplenum. Betänkandet bordläggs två gånger innan det
tas upp till sakbehandling i kammaren.
Ärendet åter till regeringen
När ärendet är avgjort underrättas regeringen om resultatet genom att
talmannen undertecknar en riksdagsskrivelse. Sedan är det regeringens
sak att se till att riksdagens beslut verkställs. För en ny lag innebär det
bl. a. att den publiceras i Svensk författningssamling (SFS).
Ett ärendes gång från förslag till beslut
PROPOSITION

MOTION

RIKSDAGS-

KAMMAREN

UTSKOTT

KAMMAREN

Bordläggning

Betänkande

Debatt

SKRIVELSE

Remiss

bordläggs

Beslut

till regeringen

till utskott

i kammaren

Ytterligare begrepp och förutsättningar av administrativ, social
och politisk natur
Lagar och förordningar
Med ’lag’ avses här en författning som beslutats av riksdagen. Regeringen har också vidsträckt befogenhet att utfärda föreskrifter, antingen
med riksdagens medgivande, eller på egen hand. Sådana föreskrifter
kallas ’förordningar’. Gränsen mellan lag och förordning är komplicerad
att redogöra för, men en grundtanke är att rättsregler som gäller
enskilda medborgare skall ges i lag medan offentligrättsliga föreskrifter
ges som förordningar. Ett exempel här är begravningslagen som reglerar den dödes och hans efterlevandes rättigheter och skyldigheter, och
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begravningsförordningen som föreskriver olika myndigheters göranden
och låtanden.
Folkbokföring
Genom bestämmelserna i folkbokföringen anges medborgarnas och de
fast bosatta utlänningarnas lokala hemvist. Den som avlider, dödförklaras, flyttar utomlands eller oavbrutet under två år varit folkbokförd under rubriken »utan känt hemvist» avregistreras från folkbokföringen. Folkbokföring är alltså den sammanfattande benämningen
på den registrering som sker av befolkningens bosättningsförhållanden,
civilståndsförhållanden och andra rättsligen gällande personuppgifter
samt av inträffade civilståndshändelser. Det finns ingen internationell
doktrin på området, och folkbokföring i den svenska meningen
förekommer i allmänhet inte annorstädes. Folkbokföring sådan den
fungerar i Sverige har sitt ursprung i 1500-talets kyrkobokföring, och i
mantalsskrivningen. I folkbokföringen definieras när och under vilka
omständigheter nyfödda ska registreras, vilket innebär en slags svensk
legal definition av nyfödd. Det finns internationell statistik på detta
område, och periodvis ansluter sig den svenska definitionen till den av
WHO rekommenderade.
Begravning
’Begravning’ innefattar i vidaste bemärkelse sättet att omhänderta en
avliden och de riter som kan förknippas med detta. Det råder stor
kulturell variation mellan olika former för begravning. I Sverige har
begravning utförts enligt bestämda mönster, bakom vilka man finner
en rad olika motiv. Det är främst religiösa, rättsliga och hygieniska skäl
till hur begravningsrutiner kommer till uttryck i lagar, ritualer och
traditioner. Sedan 1991 ges aborterade foster »ett värdigt omhändertagande», dvs. det finns en begravningsritual för dessa foster.

Medicinska begrepp
Abort
Man skiljer mellan spontan abort och framkallad eller provocerad abort.
Framkallad abort kan vara legal eller illegal. Legalt framkallad abort
ska utföras av läkare på sjukhus. Med ’abort’ avses alltså normalt i
Sverige att en graviditet avbryts före den 28:e graviditetsveckans slut
och att fostret är dött. Avbryts havandeskapet efter den 28:e graviditetsveckan talar man numera om »avbrytande av havandeskap». Enligt
folkbokföringen definieras alla foster som fötts levande som ’barn’, och
som ’barn’ anses också foster som dött i livmodern efter 28:e graviditetsveckan. När det talas om aborter så begränsas i det följande, när
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inte annat anges, aborter efter nidationen, d.v.s. efter att det befruktade
ägget fäst vid livmoderslemhinnan. Det vill säga att de etiska och
begreppsliga problem som är förknippade med s.k. dagen-efter-piller
och IVF-forskning och som inte direkt hamnar under en normal
förståelse av abort- och transplantationslagens respektive jurisdiktioner
kräver särskild uppmärksamhet eftersom det komplicerar beskrivningen
betydligt, i synnerhet vad gäller förståelsen av individ- och
personbegreppen. De befruktade ägg från människa som används i
forsknings- eller behandlingssyfte hamnar tidsmässigt just där, ca 0-14
dagar efter konceptionen då nidationen normalt inträffar, och att tala
om abort i samband med dem är inte träffande.
Viabilitet
Enligt abortlagen skall inte foster som kan anses vara viabla, dvs.
livsdugliga eller livskraftiga, aborteras om inte kvinnans liv eller hälsa
är i fara. När man talar om fostrets viabilitet så avser man vanligen dess
möjligheter att överleva som en oberoende individ. Och med »oberoende»
avses oberoende från livmodern. Begreppet ’viabilitet’ används på ett
enhetligt sätt i svenska myndighetstexter, och det är en återspegling av
begreppets användning inom västerländsk medicin fram till nutid.
Begreppet ’viabilitet’ är dock i en mening allt mer problematiskt
eftersom fostrets livsduglighet är helt och hållet relaterad till
omgivningens vilja att hjälpa det, och omgivningens möjligheter att
hjälpa fostret har dramatiskt förändrats i takt med medicinska framsteg
på området. Detta gäller såväl neonatalvård som vård in utero. Längre
fram i texten i samband med genomgång av folkbokföringsförfattningarna kommer detta att diskuteras mer utförligt, särskilt när frågan
om fostret bör tilldelas rättslig status antingen vid livsduglighet eller
när det är levande fött, behandlas.
Transplantation
Med ’transplantation’ avses överföring av organ eller annat biologiskt
material från en individ av en art till en annan av samma art, s.k. allolog
eller homolog transplantation. Är det fråga om olika arter kallas detta för
xenolog eller heterolog transplantation. Transplantationer från ett ställe på
en individ till ett annat ställe på samma individ, s.k. autolog
transplantation,67 faller utanför denna undersöknings område.
67Om

fostret anses som en del av kvinnan och man transplanterar material från fostret till kvinnan
skulle det kanske kunna räknas som ett specialfall av autolog transplantation. Nu, när det är möjligt att göra även äldre (55-65 år) kvinnor gravida, skulle man kunna tänka sig att man befruktar
äldre kvinnor för att på så sätt kunna få material till att genomföra autologa transplantationer av
hjärnvävnad vid t.ex. Parkinsons sjukdom (debuterar i allmänhet efter menopausen). En graviditet
skulle i ett sådant sammanhang kunna betraktas som hjärnvävnadsproduktion.

BEGREPP OCH UTGÅNGSPUNKTER 45

Ägg, spermie, blastem, embryo och foster
Utvecklingen från konceptionen då ägget och spermien möts och förenas och framåt indelas medicinskt sett i tre perioder: grodd- eller blastemperioden (2 veckor), embryoperioden (följande 6 veckor) och fetalperioden (resten). I strikt mening talar man alltså om ’embryo’ från ca
två veckor efter konceptionen och till ca nionde graviditetsveckan,
därefter benämns »konceptionsprodukten» för ’foster’ .68 Ofta används
benämningen ’foster’ under hela graviditeten från det att det befruktade
ägget nått livmodern, och när inte annat anges kommer termen ’foster’
att användas på detta mer vardagliga sätt. »Foster i lagens mening
torde även innefatta zygoter, blastem och embryon».69 Under den
senare delen av graviditeten är begreppet ’foster’ också komplicerat,
t.ex. beroende av om man lägger tonvikten vid viabilitet mer än vid
’levande född’, vilket vi får anledning att återkomma till längre fram.
Med ’nidationen’ eller ’implantationen’ avses den tidpunkt då det
befruktade ägget fäster vid livmoderslemhinnan, normalt vid slutet av
groddperioden. Med ’kvickningen’ avses när de första fosterrörelserna
blir kännbara, ungefär vid den 18-20 graviditetsveckan.
In vitro fertilisering, IVF
Med IVF, in vitro fertilisering, avses ett slags assisterad befruktning;
lyckade försök kallas ofta för »provrörsbarn». Detta innebär att
befruktningen sker utanför kroppen. IVF används framförallt när
kvinnans äggledare är skadade och befruktning på normalt sätt inte kan
ske. Äggceller sugs ut från äggstockarna med en tunn kanyl och med
hjälp av ultraljud som vägledning. Äggen placeras i en glasskål (in
vitro) med näringslösning och spermier tillsätts. Något dygn senare kan
man med hjälp av mikroskop konstatera om befruktning har ägt rum.
Det befruktade ägget plockas upp och förs genom livmoderhalsen till
livmodern. Förhoppningsvis fastnar ägget och utvecklas till ett
fullgånget barn. Vid verksamheten med konstgjord befruktning blir i
allmänhet ett antal befruktade ägg »över», och dessa är föremål för
intensiv forskning, forskning som är reglerad i en speciell lag.
Missbruk
Med ’missbruk’ avses här okontrollerad eller överdriven användning av
alkohol, narkotika eller läkemedel, och att missbruket fortsätter trots
att det uppenbarligen orsakar problem. Ett långtgående missbruk hos
gravida kvinnor orsakar fosterskador, och här kommer en rad olika
intressen i konflikt. Det är kvinnans rätt till sin egen kropp, fostrets
68Se s 237 i SOU 1984:88
69SOU 1984:88, s 134.

för en diskussion om detta ords behaviouristiska ursprung.
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(kommande) intresse att vara född skadefri, och samhällets intresse av
friska människor, för att nämna de mest uppenbara.

Rättsteoretiska förutsättningar och begrepp
Liksom inom många andra discipliner har det utvecklats ett flertal
»skolor» inom juridiken för hur saker och ting ska förstås. Eftersom en
av poängerna i analysen är att dessa skolors inflytande har bidragit till
att de värderingsmotsättningar som studeras har uppkommit, så inleds
presentationen med en mycket kortfattad introduktion av några moment av rättens utveckling. Jag koncentrerar mig här på en beskrivning
av spänningsförhållandet mellan naturrättsliga och rättspositivistiska
åskådningar, ett spänningsförhållande som ofta diskuteras i den
allmänna debatten, men som också har aktualiserats med Sveriges
inträde i EU. I nästa avsnitt förklaras olika juridiska begrepp och förutsättningar. Därefter redogörs för vilka texter som normalt utgör en
lags tolkningsbakgrund, och vilka som inte gör det. Med utgångspunkt
i några artiklar av bl.a. juristen professor Anna Christensen diskuteras
olika uppfattningar om vad rättighetsbegreppet kan innebära.
Några sätt att betrakta det juridiska begreppet ’rättigheter’ 70
Det finns grundläggande olikheter vad gäller synen på rätten, såväl ontologiskt som epistemologiskt. Ontologiskt ser vi avgörande skillnader i
synen på rättigheter. Rättigheterna kan (i) anses vara givna av naturen
eller av Gud, eller naturligt uppfattbara, rättigheter kan (ii) anses
grundade i traditioner och sedvänja, eller de (iii) kan vara resultatet av
en suveräns befallning eller vara skrivna gällande lagar. Det första (i)
sättet att betrakta rättigheter kallas ofta ’naturrättsligt’ eller ’liberalt’,
men det kan också sägas tillhöra en ’naturlagstradition’ eller kallas
’konservativt’. Uppfattningen (ii) utgör också en konservativ position
och det tredje sättet benäms ’positivrättsligt’. Den positivrättsliga
positionen, här i Skandinavien den ’rättsrealistiska’, har ingen direkt
politisk färg. För (i) och (ii) gäller att lagar kan anses vara »giltiga» och
»ogiltiga». Beroende av utgångspunkt diskuterar man rättigheter på
olika sätt. Alldeles tydligt blir detta när man talar om ’mänskliga
rättigheter’. Ganska snart blir ens eget ställningstagande synbart.
’Mänskliga rättigheter’ anses gälla för alla människor i hela världen
medan ’medborgliga rättigheter’ gäller för medborgarna i en viss stat.
Här följer ett resonemang i nära anslutning till Maurice Cranston, Jack
70Se även Anna Hollanders diskussion i
Rättighetslag i teori och praxis, Iustus, Uppsala, 1995, s 27
ff. för en översikt och diskussion av rättighetsbegreppet i svensk lagstiftning.
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Donnelly och Joakim Nergelius. När det gäller ’de mänskliga
rättigheterna’ frågar man sig (i Sverige) om de (a) kan anses härröra från
någon lagtext eller internationell konvention, med positivrättsligt stöd,
eller om det (b) är rättigheter som kan härledas från den mänskliga
naturen, Gud eller universums uppbyggnad, eller om det (c) är
rättigheter med moraliskt ursprung. Denna sista möjlighet (c) stannar
Maurice Cranston71 för och hävdar att ’mänskliga rättigheter’ är något
som gäller för alla människor vid alla tidpunkter och är möjliga att
förverkliga för alla människor. Dessa rättigheter kan samtidigt vara
reglerade i lagar, men måste inte vara det. Här kan man tänka sig att
’mänskliga rättigheter’ visserligen gäller för alla, att alla innehar dem
men att inte alla åtnjuter dem.72 Denna syn på rättigheter utgör
fortsättningsvis min utgångspunkt. Exempel på detta resonemang
hämtar jag från Jack Donnelly.73
Dissidenterna i det forna Sovjetunionen åtnjöt ingen yttrandefrihet. De kunde förvisso
åberopa sina medborgerliga rättigheter enligt den sovjetiska konstitutionen. Den som i
enlighet med exempel (i) ovan i ett sådant fall åberopar att någon lagtext eller
internationell konvention är det som krävs för att en mänsklig rättighet skall anses
föreligga skulle finna att – eftersom Sovjet inte respekterade internationella
konventioner, och alldeles uppenbarligen inte heller den egna konstitutionen på denna
punkt – yttrandefriheten inte gällde för dissidenterna, och att denna mänskliga
rättighet helt enkelt inte gällde för dem. De som menar att yttrandefrihet är av naturen
given enligt (ii) skulle hävda att dissidenterna verkligen hade yttrandefrihet, men att
den sovjetiska staten förhindrade dem att utöva denna rättighet. Anhängarna av (iii)
skulle hävda att de sovjetiska dissidenterna visserligen innehade rättigheten
yttrandefrihet enligt konstitutionen och moralen, men inte kunde åtnjuta den. Man
kan resonera på ett liknande sätt vad gäller de svartas åtnjutande av olika mänskliga
(och medborgerliga) rättigheter i USA under förra halvan av detta sekel. Rättigheterna
var begränsade för de svarta i praktiken, men konstitutionellt (och positivt) fanns de
där. När de svarta under 1950- och 60-talen verkligen kom i åtnjutande av de
konstitutionella rättigheterna innebar det inte att konstitutionen skrevs om. De
sovjetiska dissidenterna åberopade de internationella konventionerna för att komma i
åtnjutande av sina rättigheter, det var så de hade störst möjlighet att vinna respons,
delvis eftersom den sovjetiska marxistiska konstitutionen rent principiellt inte godkände
enskildas (liberala) rättigheter, medan de svarta i USA koncentrerade sin kamp på att
den amerikanska konstitutionen verkligen skulle gälla.

Donnelys resonemang visar på intressanta problem med förståelsen av
det positivrättsliga sättet att förklara rättigheter. En hel nations lagsystems förvaltare kan de facto strunta i sina egna bestämmelser och tilllämpa helt andra regler än de som existerar »svart på vitt». Vissa läkare
71Cranston,

Maurice, What are Human Rights?, London, 1973, s 5 ff. Han utvecklar sin tankar ytterligare i kap 2.
72Cranston, Maurice,
What are Human Rights?, London, 1973, s 21.
73Donnelly, Jack,
The Conception of Human Rights, Croom Helm, London, 1985, p. 15ff, där han
utvecklar detta resonemang.
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i Sverige struntar emellanåt i hur lagen är skriven »svart på vitt» när
den enligt dessa läkare inte stämmer med den medicinetiska (och
moraliska) verkligheten.74
Rätten till liv är inskriven i Regeringsformen (RF) och har därmed
konstitutionell status. Rätten till liv finns också med i FN:s deklaration
om de mänskliga rättigheterna och har därmed även en övernationell
och folkrättslig status.75 Till sin karaktär är rätten till liv av naturrättsligt ursprung. Att fostret skulle ha samma rätt till liv som redan
födda argumenteras för i kristna sammanhang i allmänhet, och i
katolska sammanhang i synnerhet, ofta just med naturrättsliga eller
naturlagstraditionella utgångspunkter.
För patienter i Sverige, t.ex. en abortsökande kvinna, gäller att patienträttighetsbegreppet, enligt Elisabeth Rynning, kan indelas i fem olika
bemärkelser:
1. Konventionsskyddade rättigheter. Dessa rättigheter åtnjuter visst skydd av den
nationella rättsordningen, så till vida att svenska domstolar i vart fall i viss
utsträckning anses skyldiga att om möjligt tolka svensk lag så att den inte strider
mot våra åtaganden enligt olika konventioner. Dessa rättigheter är dock inte
alltid uttryckligen erkända i nationell lag och är inte med säkerhet utkrävbara, i
vilket fall de inte uppfyller våra krav på en rättighet i juridisk bemärkelse. Här
kan t.ex. nämnas bestämmelserna i FN:s konvention om barnets rättigheter.
2. Grundlagsskyddade rättigheter. Samtidigt som grundlagsskyddet av en rättighet
kan sägas utgöra en rättsordningens mest auktoritativa erkännande av
densamma, utgör grundlagsskyddet i sig paradoxalt nog inte alltid någon garanti
för att den enskilde verkligen tillförsäkras den aktuella rättigheten. Så får det
anses förhålla sig i svensk rätt. Visserligen granskar i vårt land lagrådet nya
lagförslag för att förhindra tillkomsten av författningar som strider mot
grundlagen och visserligen får domstolarna underlåta att tillämpa lagstiftning
som uppenbart strider mot grundlag, men detta är inte alltid tillräckligt. Om en
grundlagsskyddad rättighet inte manifesteras, preciseras och sanktioneras också i
vanlig lag föreligger enligt min uppfattning en risk för att den inte kommer att
åtnjuta något fullgott skydd av rättsordningen. Den uppfyller därmed inte
fordringarna för en rättighet i juridisk bemärkelse.
3. Lagstadgade rättigheter. Dessa rättigheter finns definierade i lag och är utkrävbara
respektive klart sanktionerade. De erkänns och skyddas således av rätts74Detta

gäller s.a.s. åt båda håll. Dels har medicinska experiment med foster, mot såväl moraliska
som juridiska restriktioner, genomförts i Sverige, dels vidtas (dyrbara) åtgärder i neonatalvårdssammanhang där »patienten» är att betrakta som ett foster i juridisk mening. Obstetriker talar
om, och insisterar att tala om »barn» när det i juridisk mening är fråga om foster. »Detta är medicinsk verklighet» sa pediatriker Per-Olov Gäddlin under en diskussionsdag i etik i Jönköping
970416, när jag påpekade detta. Han hänvisade bl.a. till ännu opublicerade resultat av Fredrik
Serenius och Stellan Håkansson vid universitetssjukhusen Umeå och Uppsala som visar att det går
att rädda för tidigt födda vid lägre ålder än man räknat med vara möjligt, och med resultat som är
uppseendeväckande goda.
75Se t.ex.
International Human Rights Instruments of The United Nations, 5-7. Se också Petersson, Bo,
Forskning och etiska koder, Nya Doxa, Nora, 1994, s 35, och Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter,
Norstedts, Stockholm, 1993.
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ordningen. Från socialrättens område kan som exempel nämnas rätten till
bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen.
4. Juridiska kvasi-rättigheter. Denna typ av rättigheter återfinns i såväl olika typer av
nationella författningar som internationella deklarationer, bl.a. i form av
allmänna målsättningsstadganden av icke rättsligt bindande karaktär. Dessa
rättigheter uppfyller alltså inte fordringarna på en juridisk rättighet, samtidigt
som de likväl kan sägas ha förankring i rättsordningen respektive folkrätten. Som
exempel kan nämnas målsättningsstadgandet i RF 1:2, 1 § socialtjänstlagen samt
FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Även om denna typ
av stadganden inte anses rättsligt bindande kan de i vissa fall tillmätas betydelse
vid tolkningen av andra bestämmelser.
5. Rent moraliska rättigheter. I denna grupp återfinns rättigheter som inte åtnjuter
något stöd i rättsordningen men som likväl av många uppfattas som berättigade
krav, t.ex. en åldrig förälders rätt till omtanke och omsorg från sina vuxna
barn.76

Kvinnans rätt till abort är sålunda en annan slags rättighet än rätten till
liv. Anna Christensen utgår i »Konflikt eller harmoni. Två normativa
strukturer.»77 från två olika normativa strukturer av rättighetsbegreppet. Det ena exemplet är avtalet med sina rättigheter och plikter.
Hon beskriver det som en relation mellan två parter som är självständiga och som har erkända, legitima särintressen. Christensen kallar detta för en konfliktrelation. Avtalssituationen har uppstått som en relation
mellan olika individer eller grupper. Inom en sammanhållen grupp har
de normativa relationerna en annan karaktär, de bestäms av den gemensamma helheten. I den relationen finns inga legitima särintressen,
det finns plikter men inga rättigheter. Detta kallar Christensen för en
harmonisk relation. Den svenska välfärdsstaten beskrivs bäst som att den
utgör en normativ helhetsstruktur utan några legitima särintressen,
enligt Christensen. Rättighetslagstiftning för enskilda grupper av medborgare uppfattas då som ett avsteg från den harmoniska relationen.
Christensen menar också att rättsreglerna på socialrättens område inte
är avsedda att lösa enstaka individkonflikter på ett ur normativ synpunkt riktigt sätt, utan snarare fungerar som ett verktyg för att omfördela makt och resurser mellan olika medborgargrupper och för att »förändra samhället».78 Enligt detta sätt att se det kan man säga att kvinnans rätt till abort enligt 1974 års abortlag är uttryck för en harmonisk
relation. Avsikten är att öka kvinnans jämställdhet med mannen, att
76Rynning, Elisabeth,
Samtycke till medicinsk vård och behandling: en rättsvetenskaplig studie, Iustus,
Uppsala, 1994, s 71 f. Det som Rynning kallar Konventionsskyddade rättigheter har alltså sedan 1 januari 1995 erhållit en ny och annorlunda status än den Rynning menar här. Vilket genomslag det
har på svensk lagstiftning är ännu oklart.
77Christensen, Anna, »Konflikt eller harmoni. Två normativa strukturer»,
Politisk filosofi. Rättigheter. Symposion, Stockholm, 1988.
78Se Christensen, »Rättsdogmatik, rättssociologi och moralfilosofi»,
Retfœrd, 1980:14, s 20-23.
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befria henne från icke önskvärda och betungande havandeskap och
mödraskap.
Rätten till trygghet och respekten för pietet rör i första hand medborgarnas känsla för vad som anses som passande eller inte. Därför kan
man t.ex. besluta om slakt av hela besättningar av boskap om endast
ett eller få djur uppvisat symptom på någon farlig sjukdom, och även
om det av medicinska skäl inte är motiverat. Handlandet vad gäller får
med scrapie och kor med galna ko-sjukan79 är exempel på det. Andra
exempel är de låga strålningshalter enligt måttenheten becquerel som
vilt högst får hålla för att anses tjänligt som människoföda. För äldre
personer torde exponeringen för jämförelsevis höga doser vara av underordnad betydelse, men gränsdragningen görs generellt. Vad gäller
pietet så är det förbjudet för privatpersoner, alltså även arkeologer, att
inneha kranier eller andra likdelar. Endast muséer och medicinska
institutioner anses kunna äga sådan ting. Handhavandet av döda
kroppar anses skydda de ännu levande snarare än de döda.
Dessa och ytterligare några andra begrepp och utgångspunkter som
kommer att tas upp bidrar till förståelsen av fostrets olika status i våra
lagar.
Rättssubjekt och rättsobjekt
Ett ’rättssubjekt’ är varje fysisk och juridisk person, den som har ’rättskapacitet’, dvs. förmågan att ha rättigheter och skyldigheter. ’Fysiska
personer’ är människor, ’juridiska personer’ kan vara företag, stiftelser,
etc. Huruvida fostret kan vara ett rättssubjekt kommer att diskuteras
nedan. Begreppet ’rättssubjekt’ är fortsättningsvis av central betydelse.
Ett ’rättsobjekt’ är en ägodel. Döda kroppar, eller delar av döda
kroppar anses inte vara möjliga rättsobjekt eftersom de inte kan vara
föremål för äganderätt. Undantaget är museer och medicinska institutioner som anses kunna äga hela lik. Den döda kroppen är emellertid
inte berövad rättskydd. Enligt 16 kap. 10 § brottsbalken skall den som
»obehörigen flyttar, skadar eller skymfligen behandlar lik eller avlidens
aska, öppnar grav eller eljest gör skada eller ofog på kista, urna, grav
eller annat de dödas vilorum eller på gravvård dömas för brott mot
griftefrid».80 Man avser inte att värna den avlidne i första hand, utan att
skydda människor i allmänhet mot sådant som kan innebära en

79(BSE) Bovine Encefalic Disease. Se Rasmuson, Marianne, »Prioner – ett tidigare okänt smittämne», Svenska Dagbladet, 1996-04-02.
80Se även SOU 1989:98 s 70.
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kränkning av deras känsla för sedlig ordning.81 Det här synsättet
kommer att diskuteras i samband med begravning av foster.
Skyddsobjekt och skyddsvärde
Skyddsobjekt har skyddsvärde. En uppräkning av ’skyddsobjekt’ får vi i
Regeringsformen (RF) 2 kap.82 om grundläggande fri- och rättigheter.
Dessa rör ofta abstrakta enheter med konstitutionell status som yttrandefrihet, mötesfrihet, religionsfrihet, förbud mot dödstraff, kroppsstraff
och tortyr. Man kan uppfatta RF 2 kap. som en katalog över centrala
värden som det finns anledning att skydda. Vill man rangordna
skyddsobjekten hamnar mänskligt liv och statens fortbestånd främst.
Ytterligare uppenbara exempel på värden som det finns anledning att
skydda är sådana som ära, hälsa, egendom, handlingsfrihet, rörelsefrihet
och ekonomisk trygghet.83 Fostret som sådant diskuteras ofta i lagarnas
förarbeten som ’skyddsvärt’. Kriminalisering, en form av social kontroll
genom straffhot används för att skydda ovan nämnda värden.
Avsikterna är att påverka medborgarnas beteende, är en typisk rättsrealistisk skolbokskommentar.
I rättsfilosofiska och allmänrättsliga sammanhang diskuterar man ofta
dessa saker. Rudolf von Iehring, som är representant för både den s.k.
tyska historiska skolan och senare för en teleologisk rättspositivistisk
riktning, menade att rättsordningens innehåll borde påverkas av
människornas individuella och gemensamma intressen. Till de saker
som kan räknas som rättsligt skyddsvärda, menade Iehring, hör allt
som ger livet dess värde. Han räknade bl.a. upp egendom, kärlek,
frihet, utbildning, religion, konst och vetenskap. Några av dessa värden
skulle Ronald Dworkin räkna till intrinsikala värden. (Se nedan.)

Filosofiska och etiska begrepp
I detta fackfilosofiska avsnitt diskuteras olika filosofiska begrepp och
utgångspunkter. Dels behandlas här de begrepp som ofta förekommer i
81En fråga som inställer sig här är hur delar av den levande kroppen värderas? Det går ju utmärkt
att sälja/donera hår, blod och njurar. Äger man sin hand? Äger kvinnan i något skede fostret? Kan
man i enlighet med ett avtal sälja sin hand till medicinsk forskning, eller till en skräckfilmare om
man sågar av den själv? Till sin enäggsstvilling som förlorat båda? Om det finns bra svar på dessa
frågor, skulle samma svar gälla fostret? En filosof skulle på frågan om man äger sin hand typiskt
kunna svara att man är sin hand. Kan man i analogi med detta vara sitt foster? Civilrättsliga regler
om levandes kroppar diskuteras t.ex. i SOU 1992:16 avsnitt 3.2.2, s 57ff.
82Regeringsformen 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter. Lag 1976:871, vissa §§ senare ändrade. För en grundläggande utredning om RF:s 2 kap. se Joakim Nergelius, Konstitutionellt rättsskydd, Norstedts, Stockholm, 1996. Jag har haft stor hjälp av Nergelius när det gäller min diskussion om rättigheter överhuvudtaget.
83Se Jareborg, Nils,
Brotten, Första häftet, Norstedts, Stockholm, 1984, s 34.
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de olika myndighetstexterna, dels andra begrepp som är nödvändiga för
att identifiera den bakgrund mot vilken myndighetstexterna ska förstås.
De begrepp som återfinns i myndighetstexterna är sådana som
’mänsklig varelse’, ’person’, människosyn’, ’människovärde’ och ’värde’.
Det är tydligt att användningen av dem oftast saknar precision, och
sällan eller aldrig är djup. Därför problematiseras de, och jag försöker
återknyta dem till såväl de ursprungliga som de aktuella diskussioner ur
vilka de en gång kommit. Begrepp som ’person’, ’människovärde’ och
’människosyn’ diskuteras mer utförligt i en egen avdelning, och jag
relaterar också schematiskt dessa begrepp till den politiska kartan där
jag skisserar hur en politisk syn på den gravida kvinnan och fostret kan
uppfattas givet tre olika politiska synvinklar: utifrån en konservativ, en
socialistisk och en liberal grundsyn.
Ontologi-epistemologi
Skillnaderna mellan det ontologiska och det epistemiska utgör
grundläggande distinktioner inom filosofin. Att kortfattat beskriva
dessa termer innebär visserligen grova förenklingar, men är ändå på sin
plats här. ’Ontologin’ är läran om det varande. Detta kan exemplifieras
med atomteorin. Att tillvarons minsta beståndsdelar består av s.k.
kvarkar är ett ontologiskt antagande. Huruvida universum är ändligt
eller oändligt är en ontologisk fråga. ’Epistemiologin’, eller kunskapsteorin, behandlar frågorna om kunskapens natur. Vad kan vi ha kunskap om? Om en yttervärld som är objektivt given, eller bara om våra
egna upplevelser? Grundar sig vår kunskap på våra sinnesförnimmelser
eller på vårt förnuft? Sammanfattningsvis: att personers rättigheter är
givna i och med vår konstitution är ett ontologiskt påstående, och att vi
kan uppfatta dem med vårt förstånd om vi fått rätt utbildning är ett
epistemologiskt påstående.
Pliktetik och konsekvensetik
Dessa begrepp används ofta i myndighetstexterna. Begreppet ’pliktetik’
får sin moderna betydelse hos Kant. Enligt Kant är ’plikt’ de handlingsföreskrifter, imperativ, som den moraliska reflektionen påbjuder.
’Plikten’ står i motsats till begären eller böjelserna. Enligt Kant är den
moraliskt riktiga handlingen den som både är i överensstämmelse med
plikten och som är motiverad av en pliktkänsla. Man kan alltså, enligt
Kant, handla i enlighet med plikten utan att för den skull handla
moraliskt. Kants exempel är modern som tar hand om sitt barn. Det
gör hon av böjelse, och därför är hennes omsorg om barnet ett
handlande i enlighet med moralen, men moderns omsorgshandling är
egentligen inte en moralisk handling. Om hon hatar sitt barn men ändå
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ger det all omsorg det behöver, då skulle hon, enligt Kant, handla
moraliskt riktigt. Älskar hon barnet är hennes omsorg uttryck för en
böjelse, visserligen god i sig, men inte nödvändigtvis god i moraliskt
hänseende. ’Pliktetiker’ tillhör en kategori etiker som kallas ’deontologer’. Enligt deontologerna ska handlingar inte värderas uteslutande
utifrån deras konsekvenser. Särskilt kristna etiker hävdar att det avgörande är om sinnelaget varit det rätta. Begreppet ’konsekvensetik’
används ofta synonymt med ’utilitarism’ eller ’nyttomoral’, men snarare
är utilitarismen den mest uppmärksammade formen av konsekvensetik.
I sin klassiska formulering hos Bentham är det en form av positivt
värde, upplevelsen av lust (pleasure), som utgör grunden. För Bentham
är lusten lika med lycka som är lika med nytta. »Största möjliga nytta
för det största möjliga antalet människor» utgör således nyttoprincipen.
Den etiskt riktiga handlingen är den som jämfört med andra handlingar
leder till den största mängden icke-etiska värden. De icke-etiska värden
som avses är saker som lycka, njutning, skönhet, insikt, god hälsa, etc.
Många utilitarister betonar dock behovet av regler, s.k.
regelutilitarister. Enligt nyare varianter av utilitarismen försöker man
komplettera nyttoprincipen med rättviseprinciper.
Absolut och dimensionell
Vissa begrepp är absoluta till sin karaktär. Antingen eller. Antingen
lever man eller så är man död. Man är gift eller så är man inte gift. Man
är jämlik eller så är man inte det. »Ökad jämlikhet» som ofta används
som en politisk paroll innebär alltså (oavsiktligen) någonting mycket
svårbegripligt. Andra saker är dimensionella, som t.ex. ens
kroppstemperatur, eller ens ålder, eller ens relativa hastighet. Återigen
andra saker tvistar man om de är dimensionella eller inte, som t.ex.
begreppet hälsa. De som menar att hälsa ska ses som ett absolut
begrepp menar att hälsa helt enkelt ska uppfattas som frånvaron av
sjukdomar, medan de som menar att hälsa är ett dimensionellt begrepp
säger att de ökar sin hälsa genom att exempelvis motionera och minska
intaget av fett. Nedan beaktas frågan huruvida ’människovärde’ är ett
absolut eller ett dimensionellt begrepp.
Intrinsikalt och instrumentellt värde
Distinktionen mellan mål, värden i sig, och medel, värden för att uppnå
något annat, är grundläggande för Ronald Dworkins diskussioner om
fostrets värde, och är en viktig distinktion här. Att det finns intrinsikala
värden som liv, lycka, hälsa, skönhet, vänskap, sanning, kunskap, etc,
är en utgångspunkt. Instrumentella värden är de värden något har som
medel för att uppnå intrinsikala värden. Bra instrumentella värden är
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sådana som är effektiva och sådana som saknar dåliga bieffekter, eller
som har positiva bieffekter.
Begrepp knutna till förståelsen av människan
Människosyn
Detta är ett centralt begrepp i de behandlade texterna. Filosofiskt råder
det en mängd uppfattningar om människans grundläggande egenskaper, möjligheter och begränsningar. Här försöker jag nalkas hur
begreppet ’människosyn’ ska förstås i myndighetstexterna. Människosynen sägs ofta ha ett samband med livsåskådningar eller ideologier,
och naturligtvis med den människokunskap som genererats under
historien. Etiska grundvärderingar, religiösa traditioner, vetenskapliga
perspektiv och politiska ideologier utgör bakgrunden till de olika
människosyner som förekommer. Göran Hermerén skriver om vikten
av en genomtänkt människosyn: »Ofta har människosynerna i det
praktiska vårdarbetet en ställning som påminner om axiomens i
matematiken eller geometrin.»84 Leslie Stevenson ger i skolverket Sju
teorier om människans natur85 prov på olika sätt att nalkas vår förståelse av
människan, och han tar som exempel på läror om människans natur
upp ideologier och teorier från Platon, kristendomen, Marx, Freud,
Sartre, Skinner och Lorenz. Stevensons sätt att diskutera olika människosyner stämmer bra med de diskussioner som förekommer i
myndighetstexterna, och Hermerén är en ofta anlitad filosof i medicinetiska frågor i statliga utredningar. Här kommer en diskussion om
människosyn, där först en avgränsning mot människokunskap görs:
Människolära och -kunskap
Begreppen ’människolära’ och ’människokunskap’ hör snarast till den
bakgrundskunskap jag vill framhålla, och någon motsvarande diskussion kan inte utläsas i de här aktuella myndighetstexterna.86 Vad gäller
termen ’människolära’, antropologi, sysslar universitetsdisciplinen antropologi främst med människosläktets utveckling och fysiska karaktäristika, och inom kultur- och socialantropologin med studiet av världens
olika kultur- och samhällstyper. Inom teologi och filosofi används också
termen ’antropologi’ i en speciell teologisk eller filosofisk mening, liksom inom medicin och pedagogik, där dock det antropologiska elementet mer är att betrakta som en integration av antropologins och andra
84Hermerén, Göran, »På spaning efter en människosyn»,
Etiska vägmärken 6: Människosyner, Statens Medicinsk-etiska råd, Stockholm, 1994, s 26.
85 Stevenson, Leslie,
Sju teorier om människans natur, Forum, Stockholm, 197986Se t.ex. Jeffner, Anders,
Att studera människosyn, Tema T Rapport 21, Linköpings univ. Linköping
1989.
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discipliners kunskapsområden med avseende på medicinska och
pedagogiska frågeställningar. Detsamma kan sägas om ytterligare ett
antal discipliner. Teologisk antropologi är inriktad på studiet av
religiösa trosföreställningar och religionernas sociala roll, men studerar
också religiösa fenomen inom ramen för olika kulturers symbolsystem
och världsuppfattningar. I filosofisk antropologi har den dominerande
bilden varit att människan är tudelad i en kroppslig och en själslig del.
Ett återkommande problem har varit om den traditionella bilden av
människan som »en fri och ansvarig, skapande och social varelse»87 kan
förenas med vetenskapens bild av henne som ett kausalt determinerat
biologiskt system.
Människosynen i myndighetstexterna
Som jag finner det i utredningar och betänkanden så används termen
’människosyn’ synonymt med »människouppfattning», »människobild»
och »teori om människans natur». Här ska jag redogöra för tre typiska
riktningar som jag finner dem i myndighetstexterna. De är mycket
grovt uppdelade i vetenskapliga, humanistiska och religiösa
människosyner.88 De är dock delvis integrerade med varandra. T.ex.
förutsätts såväl vetenskapliga, humanistiska och metafysiska antaganden av något slag i en människosyn.
Givet en »fysikalistisk» syn på människan är det en gradskillnad men
inte en artskillnad mellan en människa och en klocka. Går en del sönder
byter man ut eller lagar den. En »medicinskt-biologisk» människosyn
ser människan snarare som en termostat, ett självreglerande system som
måste befinna sig i balans för att fungera optimalt. Ibland måste
någonting smörjas för att funktionaliteten ska kunna bevaras. Med en
»psykologistisk» människosyn förklaras människan utifrån sina drifter
och dessas tillfredsställelse. Dessa förenklingar kan sammanföras till en
kategori »reduktionistiska» och/eller vetenskapliga människosyner. I
verkligheten, erkänner man, är de vetenskapliga människosynerna långt
mer sofistikerade, och ingen vetenskapsman antas ha en endast
reduktionistisk människosyn av den typ som t.ex. de nazistiska läkarna
hade. Fostret är, givet enbart denna reduktionistiska människosyn, ett
mycket intressant undersökningsobjekt, men har inte något annat värde. Av gen-etikkommittén diskuteras den »behavioristiska» människosynen som typexemplet på en reduktionistisk människosyn.
87SOU 1989:51, s 75.
88Här redogörs för den

beskrivning av människosyner som förekommer i Etiska vägmärken 6. Människosyner, utgiven av Statens Medicinsk-etiska Råd, Fritzes, Stockholm, 1994, och Vetenskapernas
människobild, red, Bengt Hansson och Sven Sandström, Kollegiet Människa och Miljö, Lund, 1983.
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Människan som aktör, som person, som ett subjekt ur vilket
handlingar emanerar är ett typisk humanistiskt sätt att betrakta
människan. Hon beskrivs som alltings mått, hon tillmäts och fråntas
moraliska egenskaper och hon skapar eller är fången i en värld som
består av det sanna, det goda och det sköna, och dessas motsatser. Hon
anses samtidigt som skapare och upptäckare, destruktiv och vilsen, hon
skördar frukten av sina handlingar på gott och ont, och/eller hon njuter
och lider under tillfälligheterna. Givet ett humanistiskt och
samhällsvetenskapligt perspektiv är människan och hennes verksamhet
själva objektet för studierna. En typisk humanistisk synpunkt på
människan är att hon skall ses som ett mål och inte uteslutande som ett
medel. Fostersynen är givet ett humanistiskt perspektiv mycket öppen.
Det finns helt enkelt ingen sammanfattning. I flera av
myndighetstexterna anger man explicit att »en humanistisk
människosyn» utgör en grundståndpunkt,89 men det är en humanistisk
människosyn, inte den humanistiska människosynen, för en sådan
existerar knappast. Gen-etikkommittén utgår från en humanistisk och
även en personalistisk90 människosyn. Detta kommer att behandlas
senare.
Central i judendomen, kristendomen och islam är föreställningen att
människan är skapad till Guds avbild och att hon har en särställning i
skapelsen. Andra religioner, i synnerhet de österländska religionerna
jainism, hinduism och buddhism, har en annan syn på människans
särställning. Några saker av det som är gemensamt för de flesta stora
religioner är att synen på människan regleras av och står i samband med
hennes frälsning. Hon är satt i ett metafysiskt samband, hennes tid på
jorden är blott en del av hela hennes existens. För alla religioner (med få
undantag) gäller dels att livet som sådant vördas, och dels att
människan har en uppgift under sin tid på jorden. Visserligen anses
livet som ett tomt och meningslöst lidande enligt flera av de
österländska religionerna, men inte desto mindre förkunnas ahimsa
(’icke-våld’) i de flesta av dem. Synen på fostret varierar, men att det är
någonting mycket värdefullt, om inte bland det allra värdefullaste, är
ändå en uppfattning som förenar de flesta religioner.
Detta är en bild av hur människosyn presenteras i utredningar och
betänkanden, ofta med referenser till olika fackpublikationer utgivna av
t.ex. Statens Medicinsk-etiska råd eller Socialstyrelsens allmänna råd.

89Se t.ex. SOU 1989:51, s 75.
90Ds S 1983:12, s 53 och SOU

1984:88, s 115.
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Människovärde
I utredningen av detta begrepp utgår jag från såväl myndighetstexterna
som andra källor. När trafiksäkerhetsverket skall satsa sina begränsade
resurser på att göra vägkorsningar säkrare grundas byggbesluten på en
kalkyl som innefattar kostnaden för t.ex. en tvåplanskorsning och
antalet förväntade dödsolyckor på platsen. Genom att dividera
kostnaderna med antalet döda får man förutom ett beslutsunderlag
också ett mått på människans värde i kronor. Å ena sidan är detta mått
en otäck påminnelse om vad vi är villiga att investera i undvikande av
dödsfall, å andra sidan förväntar vi oss att trafiksäkerhetsverket gör just
sådana kalkyler.
I svenska myndighetstexter, när begreppet ’människovärde’ förs på
tal hänvisas ofta till den svenske filosofen Ingemar Hedeinus som i flera
sammanhang diskuterade detta begrepp, och även gav det en ofta
använd definition:
Att alla människor har samma värde är detsamma som att alla människor har
samma mänskliga rättigheter och samma rätt att få dem respekterade och att ingen
människa i detta avseende är förmer än någon annan. Denna princip kan också
uttryckas med orden att människors lika värde ingenting annat är än att alla har
precis samma rätt till en människovärdig tillvaro.91

Begreppet ’människovärde’ ingår ofta som en komponent i en persons
’människosyn’. Människovärde förutsätts vara ett egenvärde som alla
människor har, men det går inte empiriskt att bevisa att ett sådant
existerar, utan det är snarast föremål för åsikter. »De mänskliga rättigheterna» är ofta förknippade med människovärdesbegreppet, och de
mänskliga rättigheterna förstås här som den miniminivå som samhället
bör garantera för att människovärdet ska kunna realiseras. Det brukar
betonas att människovärdet är knutet till existensen, inte till funktioner
eller egenskaper, man får t.ex. inte prioritera en manlig kommunalpolitiker före en kvinnlig kommunaltjänsteman i vårdkön; människovärdet innebär att alla människor har vissa fundamentala rättigheter
som skall respekteras; slutligen, människovärdet anses inte utesluta att
man kan rangordna människor efter lämplighet, kvalifikationer eller
andra egenskaper. Att anställa utbildade personer före outbildade
kränker inte de outbildades människovärde, att vårda sina egna barn
kränker inte andras barns människovärde (även om de får sämre
omvårdnad av sina föräldrar, etc.). Frågar man sig i vad människovärdet
är grundat brukar man finna hänvisningar till FN:s deklarationer om
mänskliga rättigheter, Genevékonventionen, Helsingforsdeklarationen,
91Hedenius,

Ingemar, »Om människovärde» i Om människovärde, Bonniers, Stockholm, 1982, s 19.
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etc. Man kan vidare fråga sig om människovärdet, förutom i existensen,
är grundat i medvetandet eller i individualiteten, och om det ses som ett
absolut eller ett graderbart, dimensionellt, värde. Någon entydig
position i dessa frågor kan man dock inte finna.
I många sammanhag förknippas diskussionerna om människovärde
med synen på människan som en handlande varelse, en aktör, en person.
Det är framförallt i handlandet som hon skiljer sig från andra varelser,
det är i handlandet, som fri och skapande, hon placerar sig i en etisk
diskurs.
Krav på människosyn och kopplingen till människovärde
Människosynen som den framstår i svensk lagstiftning ger upphov till
frågeställningar. Villkoren för begreppsbildning är olika i vetenskapliga
och vardagliga, praktiska sammanhang. Men ändå verkar det rimligt
att ställa vissa krav för att det ur etisk synpunkt ska vara förenligt med
de etiska principer och värderingar som är allmänt accepterade i vår
kultur. Dessa grundläggande krav bör vara:92
•
•
•
•
•

etiskt konsistena
psykologiskt relevanta
praktiskt användbara
vetenskapligt fruktbara
semantiskt enkla

Människovärde och personer
Ytterligare en fråga, när dessa krav uppfyllts, är om människovärdet är
ett dimensionellt begrepp, eller om det är ett absolut begrepp. Mycket
talar för att människovärdesbegreppet måste förstås som absolut i och
med att det ofta knyts till existensen, men om människovärdet knyts
till begreppet ’person’, kan tolkningen bli annorlunda. Om fostret, som
befinner sig i en dynamisk utvecklingsprocess, är en ’person’ eller inte
diskuteras egentligen aldrig, men tänker man sig att personskapet är
något som gradvis tillkommer fostret och människovärdet knyts till
personskapet så skulle man kanske kunna hävda att trots att
människovärdesbegreppet är absolut så ökar fostrets människovärde
under graviditeten. Kanske är f.ö. döendet också en dynamisk
utvecklingsprocess som motiverar en speciell förståelse av människovärdesbegreppet. Den svenske filosofen Ingmar Persson, t.ex., menar
att fostrets människovärde ökar under graviditeten.93 Rimligen borde då
92Hermerén,

Göran, »Det svårfångade människovärdet», Etiska vägmärken 4: Det svårfångade människovärdet, Statens Medicinsk-etiska råd, Stockholm, 1991, s 66ff.
Ingmar, »Människovärde», Filosofisk tidskrift, 1, 1986, s 39.

93Persson,
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människovärdet kunna minska mot slutet av livet, i takt med att
Alzheimers sjukdom och senilitet sätter in.
Personbegreppet
Debatter inom medicinsk etik handlar då och då om huruvida
mänskliga individer är personer eller inte. Särskilt är detta påtagligt i
abortdiskussioner, där man argumenterar emot abort utifrån föreställningen att fostret är en person och att personer är bärare av rättigheter. Begreppen ’person’, ’mänsklig varelse’, ’människa’, etc, används
ofta synonymt. Med ’person’ avses vanligen ett väsen som är
självmedvetet och har förmåga att handla avsiktligt. Begreppet ’person’
kan förstås såväl i en mera vid som en snävare mening. Om man räknar
Gud, änglar och marsianer som personer har man ett vidare
personbegrepp. Om man med begreppet ’person’ endast inbegriper
mänskliga varelser, och menar att inte alla mänsklig varelser, t.ex. gravt
förståndshandikappade och hjärndöda, är personer, så har man ett
snävare personbegrepp. Här framgent används personbegreppet i den
snäva meningen, och vi sätter parentes kring personerna Guds,
änglarnas och marsianernas existens. Jag anser visserligen att andra än
mänskliga varelser kan vara personer, men kommer inte utgå från en
reell existens av dem i min beskrivning av begreppet ’person’. Wieslaw
Lang, som här ofta refereras till, använder sig konsekvent av uttrycket
’mänsklig person’.94
Personalism
Som tidigare nämnts bekänner sig Gen-etikkommittén till en
’personalistisk’ åskådning.95 Begreppet ’personalism’ förknippas såväl
med en amerikansk som en fransk filosofisk tradition. Gemensamt för
de flesta personalisterna är att de är troende (dvs. kristna, i Frankrike
och Tyskland katoliker), och att man hävdar personens verklighet och
moraliska värde. Personalismen, som den representeras av Emanuelle
Mounier (1905-1950), som startade den s.k. personalistiska rörelsen i
Frankrike under 1930-talet, står i motsättning till den starka
indvidualism såsom personalismen presenterades av de amerikanska
personalisterna. Mounier menar att människan är infogad i ett
kollektiv, i ett samhälleligt sammanhang, och att hon kan bli och vara
en person först i gemenskap med andra personer. Denna betoning på
gemenskap betonas särskilt av teologer som ofta förknippar persona94Överhuvudtaget är begreppet ’person’, även i en snävare mening, svårbestämbart och problematiskt. Är det ett tillräckligt krav att ’självmedvetande’ är potentiellt? Om inte hur betraktas då
medvetslösa? Är de inte personer under medvetslösheten? Se vidare Haglund, Björn, Personer, intentioner och qualia, Filosofiska institutionen, Göteborg, 1984.
95Ds S 1983:12, s 53 och SOU 1984:88, s 115.
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lismen med dialogfilosofin, vars kanske mest framträdande nu levande
företrädare är den tyske filosofen Michael Theunissen.
Fullt människovärde
I matrisen som senare kommer att presenteras använder jag mig av
begreppet ’fullt människovärde’ vilket tarvar en förklaring. Även om
begreppet ’människovärde’ anses vara ett absolut begrepp så används
begreppet ’fullt människovärde’ för att markera att det är ett
människovärde som också har juridisk betydelse. Det här kommer att
bli synligt i diskussionen om lagen om åtgärder i forsknings- eller
behandlingssyfte med befruktade ägg från människa där det sägs att
sådan forskning inte är tillåten 14 dagar efter befruktningen med
hänvisning till människovärdet. Man kan undra vad som avses med
detta. Enligt en vanlig tolkning av människovärdesbegreppet så har
bara födda människovärde, dvs. normala juridiska rättigheter, rätt till
liv, t.ex.
Ideologi och människosyn – den gravida kvinnan och fostret
Ingen politisk ideologi hyllar en enda människosyn, men det finns
släktskap mellan ideologier och människosyner. Följande har jag härlett
ur de här berörda utredningarna, men jag har också inspirerats av
Stefan Swärds avhandling Varför Sverige fick fri abort och Anna-Maria
Blomgrens avhandling Nyliberal politisk filosofi,96 Jag tror dock inte att
man kan finna en ansats likande denna, den är helt och hållet min egen
och den är en renodling av ideologierna som knappast har motsvarighet
i den partipolitiska verkligheten.97 Det är dock viktigt med en
redogörelse för hur motiveringar för ett förslag kan se ut givet den
politiska, ideologiska bakrunden, och detta kommer att visa sig ha
betydelse för diskussionen längre fram i texten.
En rad västländer fick en mer tillåtande abortlagstiftning ungefär
samtidigt, och de ideologiska skäl som angavs till detta var i högsta
96Två
statsvetenskapliga avhandlingar. Swärd, Stefan, Varför Sverige fick fri abort: Ett studium av en policyprocess, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 1984, Blomgren, Anna-Maria,
Nyliberal politisk filosofi, Nya Doxa, Nora, 1997.
97Termerna ’liberal’, ’konservativ’ och ’socialistisk’ används i många sammanhang på ett annat sätt
än när man som här diskuterar de ideologiska grundförutsättningarna. Termen ’liberal’ betecknar
ofta en tillåtande hållning och ’konservativ’ en ståndpunkt där rättigheter betonas. Detta är naturligtvis förvirrande eftersom liberaler ideologiskt typiskt betonar just rättigheter, och konservativa
ideologiskt kan tänka sig att åsidosätta individuella rättigheter till förmån för kollektiva nyttor, i
likhet med socialisterna. T.ex. menar Ronald Dworkin med motsatsparet ’liberal-konservativ’ någonting annorlunda än vad som beskrivs här. I USA anses demokraterna vara liberala och republikanerna konservativa, men det återspeglar knappast de ideologiska kännetecknen som jag återger
dem här, eftersom demokraterna (de liberala) förknippas med kollektiva åtgärder och republikanerna (de konservativa) betonar individens frihet.
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grad olika. I USA, där rättsfallet Roe v. Wade98 gav de amerikanska
kvinnorna rätt till abort under den första trimestern,99 åberopades
typiskt liberala rättighetsargument för den friare abortsynen. Staten ansågs inte ha med den gravida kvinnans privatliv att göra. I det socialdemokratiska Sverige uttryckte man sig annorlunda för att åstadkomma samma sak. Trots att abortutredningen hade titeln Rätten till abort100
så är det ändå inte fråga om rättigheter i strikt mening. »Begär en
kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort utföras om åtgärden vidtas före utgången av artonde havandeskapsveckan» säger abortlagen. Man uttrycker det alltså: »får abort utföras», och det innebär
att kvinnan inte har samma skyldighet som tidigare att underordna sig
graviditeten, men inte att hon har absolut rätt till abort. I praktiken får
alla kvinnor i Sverige abort före den 18 veckan, men det anges alltså
inte i abortlagen att någon har skyldighet att utföra aborten om kvinnan begär den.101 Företrädare för olika politiska ideologier uttrycker sig
alltså olika när de vill uppnå samma (i strikt mening liknande) mål.
Enligt både de konservativa och socialisterna är människan given i sitt
sociala sammanhang som kollektiv varelse och hon kan enligt de
konservativa ändra det endast med mycket stora ansträngningar. De
liberala betonar människans individualitet, och tillsammans med socialisterna menar de att hon både kan och bör ändra sin situation till det
bättre. Socialisterna betonar här samhällsnyttan. Vad gäller synen på
fostret så kan man förenklat säga att när det gäller att försvara »fria
aborter» så anför de konservativa ’autonomi’, ’privatlivets helgd’ och
’integritet’ som typiska skäl. De liberala anför också ’autonomi’ och
’integritet’, men vill gärna tillföra ’kvinnans rätt till sin egen kropp’
som argument. Socialisterna betonar ’kvinnans jämställdhet’ och
’rättvisa’ som argument för ’kvinnans rätt till sin egen kropp’. Såväl de
konservativa som socialisterna kan av paternalistiska och demografiska
(samhällsnyttiga102) skäl motsätta sig en liberal (i meningen tillåtande)
abortlagstiftning. När det gäller att försvara »rätten till liv» så lutar de
konservativa sig mot en abortrestriktiv tradition. De menar att en liberal abortlagstiftning undergräver moralen och uppmanar till ett syndigt
och ansvarslöst leverne, respekten för samhället, ordningen och livet
98 410 U.S. 113 (1973)
99 Ungefär fram till den 13 graviditetsveckan.
100
Rätten till abort, SOU 1971:58
101 I praktiken men inte principiellt har Socialstyrelsen

en sådan skyldighet. Endast läkare får utföra abort i Sverige. Såvitt jag förstår kan en kvinna som vägras abort i Sverige inte hindras från
att låta utföra den i t.ex. Danmark.
102 I vissa socialistiska länder, t.ex. i Rumänien, ändrades en liberal abortpolitik till en mycket abortrestriktiv abortpolitik av demografiska skäl.
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hotas. Kristna konservativa menar att Guds plan med människorna
kränks. Liberala abortmotståndare menar att våra rättigheter är oss
givna från konceptionsögonblicket, och att dessa rättigheter, framför
allt rätten till liv, är okränkbara och större än ’kvinnans rätt till sin egen
kropp’. Socialistiska abortmotståndare förenar sig med de konservativa i
misstänksamhet mot kommersiella krafters lust att exploatera svaga och
utsatta mödrar. Abortskeptiska socialister ondgör sig över en ytlig och
fördummande sexualmoral där abort betraktas som preventivmedel och
där människorna förleds att strunta i sitt samhällsansvar.103

Motsättningar
Det råder skillnader vad gäller fostersyn mellan de olika lagarna. Vad är
detta för skillnader? Lars Lindahl diskuterar i sin artikel »Conflicts in
systems of legal norms» två teman.104 Dels diskuteras (a) normsystem
som är omöjliga att samtidigt realisera, och Lindahl gör här en
distinktion mellan »disaffirmation» och »compliance conflict», som
strax ska förklaras, och dels (b) som huvudtema diskuterar han värdeimplementering. I sin artikel uppmärksammar Lindahl särskilt problemen runt värdeimplementation, och där kommer också tyngdpunkten
i denna avhandling att ligga.
En norm fungerar som en praktisk vägledning för handlingar, och
denna vägledning får sin giltighet mot en bakgrund bestående av mål
och värden. Därför kan man säga att normer kan förstås i relation till en
uppsättning bakgrundsvärderingar som implementeras av normerna. Det
kan givetvis råda ett slags konflikt eller inkoherens mellan dessa av
normerna implementerade värden. Temat »dissaffirmation» och »compliance conflict» rör huvudsakligen den deontiska logiken, medan temat
om värdeimplementering huvudsakligen berör frågor i beslutsteori.105
Lindahl vill undvika de välkända termerna »inkonsistens» och »konflikt» eftersom de leder vilse. Termerna »inkonsistens» och »konflikt»
bör inte användas eftersom de har en teknisk funktion i logiken som
103 Jag tror att man för det första koherent kan visa att en argumentationskedja kan härledas ur
ett rättighetsperspektiv, ett samhällsnyttoperspektiv eller ett individualistiskt utilitaristisk perspektiv för att ta några exempel. Jag tror också att det för det andra går att visa att dessa argumentationskedjor faktiskt har spelat en roll, explicit eller implicit även om det, i synnerhet det sista, kräver en del detektivarbete. För det tredje tror jag att det är betydligt svårare, om än inte
omöjligt för t.ex. en statsvetare, att de facto visa och hävda att dessa argumentationskedjor är
sprungna ur ett specifikt partis ideologi. Detta visas med all önskvärd tydlighet i Stefans Swärds
avhandling Varför Sverige fick fri abort: Ett studium av en policyprocess.
104 Lindahl, Lars, »Conflicts in Systems of Legal Norms», in
Coherence and Conflict in Law, red.
P.W. Brouwer et al., Kluwer, Zwolle, 1992, p 39-64.
105 Teorier för hur man fattar rationella beslut i situationer där man har ofullständig information
om konsekevenserna av besluten.
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inte liknar den i juridiken. Om man använder termerna »inkonsistens»
eller »konflikt» och avser ett logiskt motstridigt förhållande mellan
juridiska texter, så riskerar man att bli missförstådd. Som jag redan
nämnt är det så att de skillnader och de eventuella motsättningar jag
koncentrerar mig på rör värderingar. Motsättningar mellan lagar eller
rättskällor förutsätter jag alltså inte. Låt mig dock säga något helt kort
om den typ av motsättningar som Lindahl främst uppmärksammar,
dvs. »disaffirmation» och »compliance conflict».
Låt A vara ett norminnehåll vilket som helst. En norm av typen »A är
obligatoriskt» är complied with, eller en norm av typen »A är tillåtet» är
realiserad om och endast om A är fallet. En uppsättning normer är
realiserade om och endast om alla medlemmarna i uppsättningen är
realiserade.
Två normer dissaffirmerar varandra om den ena normen föreskriver
något obligatoriskt som den andra normen tillåter. Ett exempel skulle
vara om den amerikanska kongressen tillåter Smith att köra ångbåt i
New Yorks vatten, och New Yorks stat förbjuder Smith att köra
ångbåt i New Yorks vatten.
Compliance conflict106 uppstår endast i samband med föreskrivna obligatoriska påbud. Bussföraren skall hålla tidtabellen och han skall köra
försiktigt och båda är inte möjliga samtidigt. I detta fall är det ett dilemma för bussföraren eftersom det är önskvärt att han uppfyller båda
dessa saker att hålla tidtabellen och köra försiktigt samtidigt. Men det
finns fall där compliance conflict råder utan att det är ett dilemma. Antag
att direktör White beordrar assistenten Mary att visa bokslutet för herr
Brown, och att direktör Black beordrar assistenten Peter att förhindra
att herr Brown får se bokslutet. Här befinner sig varken Mary eller
Peter i något dilemma, men det är ändå omöjligt att båda comply.
Jurister talar om compliance conflicts som om det alltid var mellan två
enstaka normer. Men man bör enligt Lindahl mer tänka på relationer
mellan uppsättningar av normer, och då kan det vara så att det finns
motstridigheter mellan uppsättningarna även om det inte råder någon
motstridighet mellan några enstaka normer. I den svenska författningen
stadgas att domstol eller myndighet inte skall anamma en norm som
står i strid med en överordnad norm.107 Som sagt råder det skillnader
vad gäller fostersyn mellan de olika lagarna. Jag har funnit att detta
106Fullgörelsekonflikt, uppfyllelsekonflikt
107»Finner domstol eller annat offentligt

organ att en föreskrift står i strid med bestämmelse i
grundlag eller annan överordnad författning eller att stadgad ordning i något väsentligt hänseende
har åsidosatts vid dess tillkomst, får föreskriften icke tillämpas. Har riksdagen eller regeringen beslutat föreskriften, skall tillämpning dock underlåtas endast om felet är uppenbart.» RF, 11 kapitlet, 14§.
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inte behöver leda till motsättningar i strikt juridisk mening.
Skillnaderna i fostersyn är ibland dock så stora att uppfattningarna är
oförenliga med varandra.
Värdeimplementation
Värdeimplementationen rör hur medlemmar av ett normsystem relateras till de värden eller mål som konstituerar den axiologiska108 eller teleologiska109 bakgrunden till systemet. Bakgrundsvärdena till de västerländska systemen exemplifieras av frihetsvärdena, yttrandefrihet, opinionsfrihet, religionsfrihet etc, alltså värden relaterade till mänsklig värdighet och integritet. Också värden relaterade till legala rättigheter som
rätten till liv, till egendom, värden relaterade till hälsa, välfärd och
välmående och värden relaterade till trovärdighet av juridiska och administrativa procedurer är andra tydliga exempel på bakgrundsvärden.
Lindahl diskuterar också om huruvida axiologiska frågor ligger
innanför eller utanför legalteoriernas fält. Intresset för de axiologiska
frågorna är dock enligt Lindahl i tilltagande beroende på att frågorna
om koherens eller inkoherens i legala system knappast kan värderas
utan att hänsyn tages till systemens bakgrundsvärden. Betrakta t.ex. ett
system som förbjuder vuxna att arbeta mer än 8 timmar per dag, men
tillåter barn att göra det. Kanske är ett system som vidtar åtgärder för
att förhindra den gravida kvinnan att inta substanser som kan skada
fostret, men på olika sätt, ekonomiskt och socialt, hjälper samma
kvinna att inta substanser som dödar fostret, ett annat exempel på
inkoherens i värdeimplementationen.
Motsättningar i värdeimplementation vad avser
synen på fostret och synen på fostrets status
När det gäller lagarna så finner jag alltså inga juridiska motsättningar
dem emellan. Däremot finner jag vid några tillfällen vad som måste
betecknas som logiska motsättningar. Det är fallet när fostret tilldelas
olika ontologisk status, t.ex. där man i förarbetena till en lag kan utläsa
att fostret är en del av kvinnan, ungefär som en bit vävnad, och i en
annan lags förarbeten kan finna uppfattningen att fostret är en egen
skyddsvärd individ. I de allra flesta fall där jag ser skillnader mellan
olika uppfattningar vad avser synen på fostret gäller detta den explicita
eller implicita moraliska värderingen av fostret. Denna värdering försöker
jag åskådliggöra enligt en skala. Det är naturligtvis så att ontologisk
och moralisk värdering oftast följs åt.

108Värdeteoretiska, enligt
109Här ungefär förklaring

Filosofisk uppslagsbok av Konrad Marc-Wogau.
av skeendena ur deras ändamålsenlighet.
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Här ska jag försöka illustrera dessa skillnader med hjälp av två av de
fyra kategorier som senare kommer att presenteras i kapitlet om
moderna teorier om fostrets status och två av de lagar som tas upp till
behandling, abortlagen från 1974 i dess tidiga version och begravningsbestämmelserna:
Låt följande gälla :
A=en bit vävnad och B=fullvärdig människa
I fostersynen A ingår saker som: A1,
behandlas
som
avfall
efter
amputation,
A2,
kan
utföras
experiment på, A3 kan aborteras, etc.

A1
A2

I fostersynen B ingår saker som: B1, har
rätt till liv, B2, har rätt till skydd mot
tortyr, B3, har rätt att få begravning, etc.

B1
A3

Abortlagen är ett exempel på den
fostersyn som här uttrycks som A3.

B2

B3

Begravningsbestämmelserna ger här uttryck för synen B3.

I begravningsbestämmelserna behandlas foster som B, med avseende på
egenskapen B3, men det säger ingenting om fostret i övrigt. Alltså
ingen direkt motsägelse med abortlagen. Men ändå, utifrån
begravningsbestämmelsernas förarbeten och kommentarer ges en
fostersyn B, som är logiskt oförenlig med A. T.ex. B1: har rätt till liv
strider mot A3. Och omvänt: B3 strider mot A1: behandlas som avfall.
De olika kategorierna, A-B, bygger på antaganden som baseras på en,
enligt min mening, rimlig rekonstruktion av sådana åsikter, eller
grupper av åsikter som hör samman och som kommer till uttryck i t.ex.
rättskällorna. Detta är huvudsaken, men observera att även
inkonsekvenser (värdeobalanser) rörande kvinnan berörs.
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Synen på fostret
genom historien:
en idéhistorisk bakgrundsteckning, samt en kort rättsteoretisk historik

A

vsikten med detta kapitel är att orientera läsaren om
bakgrunden till de sinsemellan mycket olika områden som
denna text avhandlar. Det är nödvändigt med en bredare
bakgrundskunskap om det ska vara möjligt att uppfatta hur djupt
frågan om fostrets status griper in i vårt samhälle. Här kommer jag för
det första på ett mer allmänt plan att diskutera abortmetoder under
historien, vilket följs av en presentation av vad några viktiga filosofer
har sagt om fostret och om abort, därefter tar jag upp den syn på fostret
och relaterade frågeställningar som man kan finna i bibeln. Efter denna
allmänna bakgrundsteckning följer några mer specifikt hållna
avdelningar. Först diskuteras abort- och fostersyn i den svenska
rättshistorien. Därefter redogörs för fostersynen i folkbokföringen,
ärvdabalken och begravningsbestämmelserna. Avslutningsvis ger jag en
rättsteoretisk historik.
’Fostret’ som ämne har väckt jämförelsevis liten uppmärksamhet
genom tiderna. Aborter har under hela historien varit ett tabubelagt
ämne. Därför har det varit svårt att hitta material som rör fostrets
status i allmänhet och aborter i synnerhet. Men man har också uppvisat
en begränsad uppmärksamhet för barn, och foster har man som sagt
visat en minimal nyfikenhet. Kanske har dessa ting ansetts höra till den
»kvinnliga sfären», och den har ju inte tillhört vetenskapens domäner.
Den klara distinktionen mellan född och ofödd som vi tycker är så
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självklar har inte alltid varit det, vilket kommer att framgå av
presentationen.

Abortmetoder
Framkallade aborter har förekommit under hela den kända historien
och har utförts såväl av de havande kvinnorna själva som av »kloka
kvinnor», och andra abortörer. Metoderna och medlen har skiftat men
användning av olika droger har nog varit det vanligaste sättet att
avsluta oönskade graviditeter. På olika sätt har man försökt förgifta
fostret, men också medel som påverkat livmodern på sådant sätt att
fostret aborterats har förekommit, och man har sökt påverka både foster
och livmoder mekaniskt med såväl instrument som vätskor.
Växter som påverkar de kvinnliga könsorganen, Gynekologika, verkar
på olika sätt. En del mildrar muskelsammandragningarna i underlivet
under menstruation, andra verkar på livmodern och används för att
kontrollera blödningar. Somliga framkallar menstruation (emmenagoga).
Många av dessa växters verkan var känd redan under antiken, det kan
vi finna belägg för, och troligt är att dessa växters verkan varit känd
mycket längre än så, även i mycket folkliga sammanhang. Här vill jag
bara nämna några få växter med verkan på de kvinnliga könsorganen:
Citronmeliss (Melissa officinális), en växt med medicinska egenskaper,
vilket namnet (officinalis) innebär. Avger en behaglig citrondoft vid
beröring. Har lugnande verkan vid »hysteriska» lidanden. Kallas också
för Hjärtansfröjd.110 Mjöldryga (Claviceps purpurea) är en svamp som växer
framför allt på råg. Ergometrin (jfr. mjöldrygans engelska namn Ergot)
är fortfarande ett viktigt ämne (en alkaloid) som används vid
förlossningar, migrän, m.m., och som utvinns ur mjöldrygan.111 Persilja
(Petroselinum crispum) en växt vars verkan var vida känd under antiken,
men också en växt ur vilken man i modern tid extraherat substanser
som kommit till stor användning i abortiva sammanhang, som Apiol,
och som nu används som abortmedel i tredje världen. Apiol behandlas
något utförligare längre fram. Sävenbom (Juniperus sabina) är en
ständigt grön, ca 1 meter hög buske. Kallas Stinkholz i Tyskland, vilket
är betecknande eftersom den luktar förfärligt. En mycket giftig växt.
110Se Höjeberg, Pia,
Jordemor,
111»Men om det går illa och

Carlssons, Stockholm, 1991, s 47.
flickan blir med barn är det ganska lätt att bli av med fostret och
återställa regleringen under de två första månaderna, särskilt lätt är det vid slutet av den första
månaden – en dos mjöldryga räcker vanligen.» Harris, Frank, Mitt äventyrliga liv, Bonniers, Stockholm, 1967, s 151. Frank Harris (1855-1931) var en brittisk författare, och hans memoarer, My
Life and Loves, som jag citerar här, utkom under 1920-talet. I NE betecknas han som »lögnaktig
och skrytsam». Harris lösaktiga leverne medförde vissa insikter i barnbegränsningens tekniker och
risker, och dem beskriver han ofta och utförligt.
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»Sävenbom, Sävenbom, gjorde mången jungfru from», säger
ordspråket.
Det finns i och för sig många fler växter med abortfrämjande verkan,
men det skulle föra för långt att ge dem alla utrymme här. Jag vill ändå
nämna folkvisan Uti vår hage (Gotländsk folkvisa) som innehåller en
uppräkning, vilken med litet god vilja kan sägas vara en lista på
gynekologiska växter:
Uti vår hage där växa blå bär.
Kom hjärtans fröjd!
Vill du mig något så träffas vi där.
Kom liljor och akvileja, kom rosor och salivia!
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!
Åtminstone ett par av dessa växter som räknas upp i folkvisan har
använts i abortsyfte. För flera av dessa växters verkan, och då menar jag
inte endast de som nämns i visan, gäller att en överdosering leder till att
kvinnan dör eller att hon blir allvarligt sjuk, och det utan att fostret
aborteras. Detsamma kan sägas om somliga av de oorganiska gifter som
under historisk tid använts i abortsyfte. Doseringen har alltid varit
besvärlig och detta beroende på flera faktorer. Dels är den nödvändiga
dosen för att uppnå abort beroende av vid vilken graviditetsvecka den
gravida kvinnan befinner sig, dels är den avhängig den koncentration
det abortverkande medlet har när det intas. Denna koncentration är
därtill olika vad gäller växterna relaterat till vid vilken årstid de är
skördade och i vilken jordmån de har växt. För vissa växter gäller att de
måste vara färska, för andra gäller att de kan lagras, men under en
begränsad tid som varierar med klimat och årstid. För oorganiska
substanser gäller att deras renhet vid intagandet påverkar resultatet.
Sävenbom är omtalad i örtböcker i Sverige sedan medeltiden.112 Ludvig
XI (1423-1483) av Frankrike – på det stora hela ändå en relativt fredlig
furste – lät först röja greven av Armagnac ur vägen och lät därefter sin
apotekare framställa ett medel av Sävenbom, som tvingades i den
höggravida grevinnan Armagnac i akt och mening även
tronpretendenten skulle dö. Syftet uppnåddes som bekant, och, oturligt
nog, ljöt även grevinnan döden under stora kval. Bröderna Didot
skriver så här i sin Nouvelle biographie universelle angående detta:

112Se

Nielsen, Harald och Sivertsen Bente, Giftiga växter, W & W, Stockholm, 1980, s 24.
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Les troupes royales profitèrent du peu de dèfiance des assiégés pour pénétrer dans la
ville, et la livrèrent à toutes les horreurs du pillage. Quant au comte, il fut égorgé
dans son palais entre les bras de Jeanne de Foix, qu’il avait épousée en 1468. Ainsi
finit cette vie si pleine de vicissitudes, et avec elle la gloire de la puissante maison
des Armagnacs. La comtesse d’Armagnac expira peu de temps après en prison, d’un
breuvage destiné à la faire avorter de l’enfant qu’elle portait dans son sein.113

Filosofer om foster från antiken och framåt
Här berörs olika abortrelaterade diskussioner, i stort sett utanför den
judiskt-kristna sfären, vilken delvis är parallell såväl geografiskt som
tidsmässigt, men som behandlas för sig senare. Särskilt Aristoteles syn
på fostret har haft genomslag både vad gäller översättningar av Bibeln,
och vad gäller svensk rättshistoria i detta avseende. En genomgång av
de filosofer som behandlar fostersyn och aborter visar att åsikterna om
dessa saker skiftar över tiden. I flera fall refereras just till rådande
åsikter i samhället.
Solon (638-558 f.Kr.) som emellanåt anses som grundaren av Athens
demokrati stiftade en rad lagar, av vilka en handlade om
familjeöverhuvudets (klanöverhuvudets) rätt att råda över de övriga
familjemedlemmarnas liv. Det ligger nära till hands att utifrån detta
anta att även abort var tillåtet, men detta är inte alldeles säkert,
åtminstone inte under alla omständigheter. H. Willer Laale refererar till
Diodoros Siculus som beskriver hur en dödsdömd kvinna får sitt straff
uppskjutet p.g.a. att hon är gravid. Dispensregler som denna var enligt
Diodoros inte bara lag i Athen, utan även
»enacted by many Greek states, since they held it entirely unjust that the innocent
should suffer the same punishment as the guilty, that a penality should be exacted
of two for only one transgression, and, further, that, since the crime had been
actuated by an evil intention, a being as yet without intelligence should receive the
same correction, and, what is the most important consideration, that in view of the
fact that the guilt had been laid at the door of the pregnant mother it was by no
means proper that the child, who belongs to the father as well as to the mother,
should be despatched; for a man may properly consider judges who spare the life of
a murderer to be no worse than other judges who destroy that which is guilty of no
crime whatsoever.»114
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Nouvelle biographie universelle, publiée par MM. Firmin Didot frères, tome troisième, ImprimeursLibraires de l’Institute de France, MDCCCLII, p 259.
har hämtat detta citat från Laale, H. Willer, »Abortion i Greek Antiquity», Classical and
modern literature, 13 (1993) s 157-166, 192-202, p. 159. Det finns en nutida version av detta drama. Tre personer dömdes till avrättning i Groznyj i Tjetjenien. Två av dem arkebuserades på ett
torg i Groznyjs centrum, men för en av dem uppsköts avrättningen. Hon är gravid och ska få föda
barnet innan domen verkställs. SvD 97-09-04 och 97-09-10.
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Även John Connery, S.J.,115 i sin Abortion: The Development of the Roman
Catholic Perspective redogör för att detta synsätt inte var ovanligt senare
under antiken. Vad gäller Romersk rätt så har begreppet pater familias –
där familjefadern har, i likhet med den grekiska lagen, rätt att besluta
om familjemedlemmarnas liv – en grundläggande betydelse, vilket jag
får anledning att återkomma till i samband med behandlingen av
ärvdabalken. Enligt Connery så förbjöd kejsar Hadrianus verkställande
av dödsstraff tills kvinnan hade fött om hon var gravid. Connery stöder
sig här på en del av Codex justinianus, nämligen samlingen Digesta.
Denna codex omfattade kejsarens Justinianus (482-565) samlade
förordningar och »frejdade rättslärdes» lagtolkningar och utlåtanden,
allt samlat under det gemensamma namnet Corpus juris.116
I stort sett under denna mycket långa tid det här är frågan om, i
grova drag från ca 500-talet f.Kr. till ca 500 e.Kr., så accepterades
spädbarnsmord av löst preciserade skäl, och acceptansen för abort måste
ha varit utbredd bland befolkningen i Grekland och Rom.117 Även om
det under stora delar av den här tiden allmänt både förekom och
accepterades såväl spädbarnsmord som abort så kunde dessa ting
periodvis förbjudas av t.ex. demografiska skäl. Filip V av Makedonien
oroade sig t.ex. för det krympande antalet medborgare och förbjöd med
en lag både preventivmedel, aborter och spädbarnsmord. Det
rapporteras att inom 30 år hade Filips lag lett till att höja antalet
krigsdugliga män med nästan 50 %, vilket naturligtvis var
betydelsefullt i en hotfull värld.118 Att spädbarnsmord eller abort skulle
förbjudas av moraliska skäl ser man inte mycket av.
Hippokrates (ca. 460–370 f.Kr.) nämner t.ex. de av grisblåsor
tillverkade sprutor som användes för att spruta in varmt vatten i
livmodern för att sätta igång en avstötning. I detta sammanhang är
annars Hippokrates mest känd för den läkarnas ed som han anses vara
ursprung till. Enligt denna ed så ska ingen läkare medverka till en
kvinnas abort.
The regimen I adopt shall be for the benefit of my patients according to my ability
and judgment, and not for their hurt or for any wrong. I will give no deadly drug
to any, though it be asked of me, nor will I counsel such, and especially I will not
aid a woman to procure abortion.119

115S.J. = Jesu Sällskap, dvs. Jesuit i dagligt tal.
116Se t.ex. Söllner, Alfred,
Romersk rättshistoria, Juristförlaget, Stockholm, 1990.
117Carrick, Paul,
Medical Ethics in Antiquity, Reidel, Dordrecht, 1985, s 101 ff.
118Ibid. s 106.
119Har tagit detta från
14 ed., 1929, s 198. Eden återfinns

Encyklopœdia Britannica,
t.ex. Eriksen och Tranøy, Filosofi och vetenskap, del 1, s 52.
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Huruvida Hippokrates ed verkligen kan tillskrivas just Hippokates är
kanske inte alldeles självklart, men eden har överlevt och har använts
intill modern tid. Numera har man uteslutit förbuden mot abort, och,
som jag antar i Holland, även mot eutanasi, om man alls använder
eden.
I detta sammanhang har Aristoteles (384-322 f.Kr.) gjort sig mest
känd för sina tankar om när foster besjälas. Aristoteles hävdar att gossefoster besjälas ungefärligen vid graviditetsdag 40 och flickfoster vid dag
90. Aristoteles klandras ofta i olika sammanhang för detta sexistiska
påstående, men det finns en förklaring till Aristoteles tankar. Aristoteles var ju mest av allt en förnuftig man, om än inte i besittning av all
den kunskap om prokreationens detaljer som vi besitter i dag. Vad
gäller skillnaden mellan gossar och flickor har Norman M. Ford,
S.D.B.120 en teori som eventuellt förklarar varför Aristoteles gjorde
skillnad mellan gossar och flickor när det gällde besjälning.121 Enligt
denna teori misstog sig Aristoteles vad gäller utvecklingen av gossar och
flickor. Vid dag 53 är genitalia fortfarande osynliga för blotta ögat, och
det har föreslagits att Aristoteles bedömde resterna av den svans som
fortfarande är synlig vid den 40 dagen som en penis. Alla normala
embryon skulle således av denna anledning ha tett sig som manliga för
Aristoteles, medan de missbildade foster som vanligen spontanaborteras
ofta verkar helt odifferentierade vad gäller genitalia och svansrester. Vid
90 dagen är genitalia fullt synliga, och flickfoster lätta att urskilja.
Detta skulle enligt Ford vara en förklaring till varför Aristoteles antog
att gossefoster formades efter 40 dagar och flickfoster efter 90 dagar.
Aristoteles har skrivit om abortmoral på flera ställen, och här vill jag
nämna ett stycke ur Politiken:
I frågan om att sätta ut nyfödda barn eller låta dem leva bör det vara lag på att
man inte ska föda upp något vanskapt spädbarn, men sedvana bjuder att inga barn
skall sättas ut på grund av för många födslar. Man bör dock begränsa antalet
födslar, och om några avlar barn mot dessa regler bör man ta till abort innan
barnet får förnimmelse och liv, ty ’rätt’ eller ’fel’ avgörs av förnimmelse och liv.122

Den syn på fostret som här kommer till uttryck har återklang i diskussionerna om fostrets status under mer än två tusen år efter Aristoteles
död. Det hävdas att denna syn påverkat översättningen av Bibeln, där
den kanske mest artikulerade texten vad gäller synen på fostrets status,
120Norman

M. Ford tillhör alltså Salesianernas kongregation, förknippade med pojkhem världen
över.
121Ford, Norman M.,
When did I begin?, Camebridge UP, Cambridge, 1988, s 28.
122Aristoteles,
Politiken, Bok VII, 1335b. Svensk översättning av Karin Blomqvist, Paul Åströms
förlag, Jonsered, 1993, s 495.
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Andra Moseboken 21:22-25, kan tolkas på minst två sätt. Jag får strax
tillfälle att återkomma till dessa tolkningar.

Bibeln
Klara uttalanden om när det mänskliga livet kan anses börja finner man
sällan i bibeln. Emellertid finns det några ställen om dessa ting. Här
kommer jag att citera fyra olika platser i bibeln, tre från Gamla
Testamentet (GT) och ett från Nya Testamentet (NT), och jag kommer
att kommentera dem helt kort. Vad gäller de tre citaten från GT så är
det första, från Andra Moseboken, av intresse av flera skäl eftersom det
handlar om när fostret kan anses ha fått sin själ, och här har olika
översättningar kommit att spela roll för vår uppfattning om fostret, och
jag kommer att peka på möjligheten att den översättning som haft
tidigt inflytande på den svenska rättsuppfattningen inte är den
översättning som varit aktuell i Sverige. Detta föranleder mig att visa
två olika översättningar av samma ställe i GT. Det andra citatet
kommer från Första Kungaboken och handlar mer om spädbarnssyn än
fostersyn, men kan ändå anses vara vägledande för hur fostret
värderades. Därtill är detta ett i amerikansk abortdebatt ofta citerat
ställe. Det tredje citatet, som handlar om Simsons tillkomst, är från
Domarboken och här kan man göra en modern anknytning till LVM.
Det fjärde citatet, det enda från NT och som kommer från
Lukasevangeliet, knyter delvis an till Andra Mosebok, och utgör på ett
sätt en vägledning för en tolkning av Andra Moseboken, och här kan
man för övrigt också göra en koppling till LVM.
I Andra Moseboken 21:22-25, enligt 1917 års översättning, kan vi
läsa ett omtvistat stycke enligt den »varsamt reviderade» tolkningen
från 1981 av 1917 års översättning.123
Om män träta med varandra, och någon av dem stöter till en havande kvinna, så
att hon föder fram sitt foster, men eljest ingen olycka sker, så böte han vad
kvinnans man ålägger honom och betale efter skiljedomares prövning. Men om
olycka sker, skall liv ges för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för
fot, brännskada för brännskada, sår för sår, blånad för blånad 124
123Hieronymus

översatte runt år 400 e.Kr. Bibeln från de hebreiska originaltexterna till latin, och
denna översättning, Vulgata, har sedan 1592 räknats som den katolska kyrkans normativa bibeltext. Luthers översättning från 1534 utgick också från originaltexterna, men anknyter i väsentliga
avseenden till Vulgata. Luthers översättning ligger till grund för Gustav Vasas Bibel, som enligt
traditionen översattes av bröderna Olaus och Laurentius Petri år 1541. Karl XII:s översättning
från 1703 är mycket lik Gustav Vasas översättning. 1917 års översättning utfördes av Gustav III:s
Bibelkommission, som tog 144 år på sig innan man kunde stadfästa den.
124GT, Andra Moseboken 21:22-25, 1917 års översättning. Svenska Bibelsällskapets varsamma
revision från från 1981 av 1917 års översättning medför inga stora förändringar.
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Denna text i Andra Moseboken handlar främst om oavsiktlig skada mot
den gravida kvinnan. Om hon dör så skall liv ges för liv, om bara fostret
dör så skall som sagt enbart böter utgå. I den tidigare grekiska
Septuagintaversionen, från ungefär 250 f.Kr.,125 kan vi läsa Andra
Moseboken 21:22-25 något annorlunda; här i en engelsk version:
And if two men strive and smite a woman with child, and her child be born
imperfectly formed, he shall be forced to pay a penality: as the woman’s husband
may lay upon him, he shall pay with valuation. But if it be perfectly formed, he
shall give life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot,
burning for burning, wound for wound, stripe for stripe.126

Observera här att enligt denna äldre tolkning så utgår böter om fostret
inte är format, men liv för liv om det är format! Som vi senare ska se
överensstämmer Septuagintas syn med den vi återfinner i den yngre
västmannalagen, och om så är fallet kan man tänka sig att den tidens
rättslärde kan ha påverkats av en annan översättning än den de hade
tillgång till i vardagslag.
När kung Salomo dömer sitt första fall, återgivet i Första
Kungaboken, så handlar det inte om en regelrätt abort, utan om (ett
hot om) spädbarnsmord, men det ger också ett hum om hur fostret
värderades. Just detta ställe i bibeln har gett upphov till en del
kontrovers i amerikansk feministiskt inspirerad abortdebatt.
Vid den tiden kom två skökor till kungen och trädde fram inför honom. Och den
ena kvinnan sade: »Hör mig, Herre. Jag och denna kvinna bor i samma hus. Och
jag födde barn där i huset hos henne. Sedan, på tredje dagen efter det att jag fött
mitt barn, födde också denna kvinna ett barn. Och vi var tillsammans, utan att
någon främmande var hos oss i huset. Bara vi båda var i huset. Men en natt dog
denna kvinnas son, ty hon hade legat ihjäl honom. Då steg hon upp under natten
och tog min son från min sida, medan din tjänarinna sov, och lade honom i sin
famn, men sin döde son lade hon i min famn. När jag då på morgonen reste mig
upp för att ge min son di, fick jag se att han var död. Men när jag såg närmare på
honom på morgonen, fick jag se att det inte var min son, den som jag hade fött.»
Då sade den andra kvinnan: »Det är inte så. Min son är den som lever, och din son
är den som är död.» Men den första svarade: »Det är inte så. Din son är den som är
död, och min son är den som lever.» Så tvistade de inför kungen. Då sade kungen:
»Den ena säger: ’Denne, den som lever, är min son, och din son är den som är död.’
Och den andre säger: ’Det är inte så. Din son är den som är död, och min son är
den som lever’» Därefter sade kungen: »Ta hit ett svärd.» Och när man hade burit
fram svärdet till kungen, sade kungen: »Hugg det levande barnet i två delar, och
ge den ena hälften åt den ena och den andra hälften åt den andra.» Men då sade
den kvinna vars son det levande barnet var till kungen – ty hennes hjärta upprördes
av kärlek till sonen – hon sade: »Hör mig, herre. Ge henne det levande barnet.
125Enligt

traditionen är denna översatt av 72 judiska lärde, på 72 dagar, från hebreiska till grekiska, därav (det avrundade) namnet Septuaginta
126
The Septuagint with Apocryphia: Greek and English, tr. Sir Lancelot C.L. Brenton, Grand Rapids,
Michigan, Zondervan, 1851, p 98. Min understrykning.
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Döda det inte.» Men den andra sade: »Må det vara varken mitt eller ditt. Hugg det
itu.» Då tog kungen till orda och sade: »Ge henne det levande barnet. Döda det
inte. Hon är dess moder.» När nu hela Israel fick höra talas om den dom som
kungen hade fällt, häpnade de över kungen, ty de såg att Guds vishet fanns i
honom att skipa rätt.127

Det första kungen säger när han konstaterat konflikten är: »Ta hit ett
svärd», och när han förkunnar sin första dom tar han till orda: »Hon är
dess moder». Svärdet är förstås makten och tillsammans med – och i
samspel med – ordet har vi det juridiska performativet i en talakt. Feministen, juridikprofessor Marie Ashe menar att Salomos »vishet» är
uttryck för kvinnohat. Ordet och svärdet riktar sig aggressivt direkt
mot den kvinnliga kroppen, i synnerhet moderns kropp. I Roland
Barthes efterföljd säger sig Ashe göra en kritisk läsning av GT, hon
»läser» därefter in bibeltexten i sitt eget livs kontext, utifrån vilken
hennes tolkning sedan ska förstås. Ashe menar att Salomo förenklar
problemet genom att anta att den kvinna – efter att han skrämt de båda namnlösa kvinnorna med sitt falliska svärd – vars »hjärta upprördes
av kärlek till sonen» skulle vara barnets sanna moder. Salomo bortser
från andra tolkningar, de vanliga läsningarna av Bibeln bortser från
andra tolkningar än att Salomos dom skulle vara den objektivt sanna
och riktiga domen. Verkligheten är mer komplicerad, menar Ashe.
That phrase, the »yearning of her bowels» [hennes hjärta upprördes av kärlek till
sonen], signals its own significance. The assertion that the woman yearned, and
how she yearned, might seem, necessarily, interpretations, extrapolations from the
woman’s words, readings of the woman in which the reader/writer of the Biblical
text was himself active. But the text itself, by its inscription of causality, defines the
textwriter’s act not as »interpretation», not as »construction»—but as statement of
Truth. Indeed, it is written that it was because of her bodily yearning that the one
woman was willing to sacrifice her own self-definition as mother. That »yearning»—a yearning tied to self-subjugation; a yearning expressing a limited and
utterly non-transgressive eroticism detached from tendencies toward possession and
power; a yearning profoundly self-abrogating in its willingness to surrender selfdefinition; a highly circumscribed and specified yearning—is honoured and
valorized by the Solomonic judgement.128

Här finns det en mängd förgivettaganden som inte alls är givna, menar
Ashe. Salomo grundar sitt domslut på felaktiga bevekelsegrunder. En
bättre undersökning borde ha företagits. Hur reagerar barnet på kvinnornas ansikte, vilkens av kvinnornas bröst vill det helst suga på, etc, är
saker som borde ha undersökts. Låt oss därför tänka det otänkbara, säger
127GT,

Första Kungaboken 3:16-28, 1917 översättning, Bibelkommissionens varsamma revision,
1981.
128Ashe, Marie, »Abortion of narrative: A Reading of the Judgement of Solomon»,
Yale Journal of
Law and Feminism, volume 4, number 1, 1991, p 86-92.
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Ashe; det var kvinnan som var villig att offra barnet som var dess sanna
moder. Det finns ett förgivettagande att varje moder älskar sitt barn,
något som helt enkelt inte är sant, menar Ashe. Det verkar dock
rimligt, anser jag, att betvivla Ashes tes om hur vi ska tolka texten om
kung Salomo. Om det vore som hon säger försvinner ju en av
anledningarna, för att inte säga den allra viktigaste anledningen, till
själva grälet om vem som var den rätta modern. Å andra sidan ligger
det ändå något tänkvärt och oroande i hennes analys.
Ett tredje ställe där foster nämns i GT, i Domarboken, är när Simsons
mamma blivit gravid med Simson.
Men Herrens ängel uppenbarade sig för hustrun och sade till henne: » Se, du är
ofruktsam och har inte fött några barn, men du skall bli havande och föda en son.
Ta dig nu till vara, så att du inte dricker vin eller starka drycker, inte heller äter
något orent.129

Simsons namnlösa mamma, Manoas hustru, fick veta av Herrens
ängel130 att hon, trots att hon var ofruktsam, skulle föda. Detta problem
med ofruktsamma kvinnor,131 som får oss att tänka på LBÄ-lagen i
modern tid, är ett återkommande tema i den heliga skrift.
Enligt Lukasevangeliet i NT säger ängeln Gabriel, på ett sätt som
närmast för tankarna till Socialstyrelsen, till den åldrige prästen Sakarias att hans son Johannes, som Sakarias hustru Elisabet sent omsider
skall föda åt honom, skall bli stor inför Herren: »vin och starka drycker
skall han aldrig dricka, han skall uppfyllas av helig ande redan i moderlivet»132 Detta låter visserligen som ett stöd för Septuagintaversionen
av Andra Moseboken 21:22-25, men syftet är snarast att Gabriels ord
förebådar en annan händelse. Gabriel hade flera ärenden bland
människorna vid denna tid, och 6 månader senare anländer han till
staden Nasaret i Galileen för att där tala med en betydligt yngre kvinna
än Elisabet, en flicka som heter Maria. För övrigt är kvinnorna släkt
med varandra. Ärkeängeln Gabriel, och det är ju knappast vem som
helst, hälsar henne – just p.g.a. fostret i hennes livmoder – mycket
vördnadsfullt: »Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.»133
Gabriel berättar att Marias moster Elisabet på sin ålderdom blivit havande och nu är i sjätte månaden, och implicit uppmanar han henne att
bege sig till Elisabet. Vi får veta att Maria vistades tre månader hos Elisabet, och katolsk tradition berättar att det var för att tjäna den gamla
129Domarboken 13:3-4.
130Som inte, trots anmodan, ville säga sitt namn!
131Det är aldrig männen som anses vara ofruktsamma!
132Lukasevangeliet 1:15.
133Ibid. 1:28.
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kvinnan under en besvärlig graviditet. Tjänandet vilar under alla
omständigheter som en självklarhet över Marias åtaganden, men låt oss
stanna vid deras möte ett ögonblick: »När Elisabet hörde Marias
hälsning, sparkade barnet till i henne».134 Det är den blivande Johannes
döparen i Elisabets moderliv som sparkas. Barnet i Marias mage är bara
några dagar gammalt, knappt upptäckbart, synligt endast med
mikroskop, och här i Lukasevangeliet uppmärksammas dessa två, det
foster som skall bli Johannes döparen och det embryo135 som skall bli
Jesus, som betydelsefulla, högt värderade och existerande entiteter.
Normalt sker den s.k. kvickningen vid den 18-20:e graviditetsveckan,
så Elisabet borde ha känt av Johannes döparen långt innan, men här är
det förmodligen bara fråga om ett särskilt celebert sparkande.
Elisabet utbrister i lovord:
Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignad det barn du bär inom dig.
Hur kan det hända mig, att min herres mor kommer till mig? När mina öron
hörde din hälsning, sparkade barnet till i mig av fröjd.136

På den tiden var det i allmänhet Gud som ordnade det så att äldre
kvinnor kunde bli gravida, och, ja, vi får anta att deras åldriga män
medverkade till det hela, men numera lyckas man med detta
konststycke även på mindre nogaräknande fertilitetskliniker i t.ex.
Italien där 60-åriga kvinnor blir gravida efter hormonbehandlingar och
föder barn. Abrahams hustru Sara var mer än 90 när hon födde, och det
är förstås oslagbart ännu ett tag.

Abort- och fostersyn i den svenska rättshistorien
Mot slutet av 1910-talet gjordes en utredning av Johan C.W. Thyrén
m.fl.137 som används flitigt här, men en del annat material används
också.
Det framgår av äldre västgötalagen att fosterfördrivning betraktades
som en otillåten gärning under den senare hälften av 1200-talet i
Sverige. Thyrén m.fl. refererar till att påven under 1100-talet tillskrivit
ärkebiskopen i Sverige, och påven uttrycker sin oro över att höra att det
i vårt land verkar vanligt att kvinnorna bringade sina foster om livet.
Thyrén m.fl. anger inte någon källa, och inte heller vilken påve det var
fråga om. Straffen verkar jämförelsevis inte vara så hårda.
134Ibid. 1:41.
135Eller om det bara var ett blastem.
136Lukasevangeliet 1:42-44.
137Johan C.W. Thyrén, William Linder,

Alvar Montelius, Jakob Pettersson.
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I den mån straff för fosterfördrivning (»bälgmord») omnämnes (i
västmannalagarna), är detsamma väsentligen mildare än straffet för vanligt
dödande. »Beskylles kvinna för bälgmord», säger sålunda den yngre
västmannalagen (Kr. B. 25), »och äro vittnen till och fulla skäl: antingen det synes
å hennes spenar eller ock en kvinna är vittne därtill, att hon var hafvande, skall hon
böta sex marker» etc. (vanlig mansbot var fyrtio marker.)138

Thyrén m.fl. går igenom rättspraxis vid början av 1700-talet. P.
Abrahamson som refereras av Thyrén m.fl. ger i
sin kommentar av landslagen (s.725) följande riktlinier: »Fördriver någon sitt
foster, vilket kallas bälgmord; uppå det sätt det sker, där fostret prövas hava haft
det liv, att det sig i moderlivet rört, och det hon ettdera intagit, eller det hon på sig
själv förövat, varit av den verkan, att fostret därav döden tagit; så belägges den
sådant gör med livsstraff. Men har fostret ej haft det liv, att det förmått sig i
moderlivet röra, eller där det de krafter haft, men ovisst är, om det modern intagit
varit så starkt, eller den åtgärd, modern på sig förövat, varit av den verkan, att det
kunnat fördriva fostret, och således osäkert, om fostret därav, eller av annan
naturlig orsak omkommit, så belägges modern i avseende på dess elaka uppsåt med
extra ordinarie straff, det hovrätten underställes. Har det som intages, ingen verkan
haft, utan fostret födes levandes, så belägges den brottslige med 40 marks
böter».139

Här framkommer i detta citat flera intressanta saker. Att fostret
passerat det stadium som kallas »kvickningen» är avgörande. Tre olika
situationer är för handen. (i) Fosterrörelser har kunnat iakttagas, (ii)
fosterrörelser har inte kunnat iakttagas, inte heller andra tecken på att
fostret varit tillräckligt utvecklat, eller att missfall kunnat konstateras
som inte säkert kunnat relateras till ett abortförsök, (iii) Abortförsök
har förekommit, men utan verkan, och ett levande barn har fötts. En
mer differentierad syn än tidigare framträder. Det verkar också tydligt
att den syn på fostret som företräds i Septuaginta140 är den som ligger
närmast till hands, inte Vulgatatolkningen,141 eller den tolkning som
finns i Gustav Vasas bibel vilken måste ha varit den man hade tillgång
till. Senare under 1700-talet skärptes rättspraxis, liksom den gjorde vad
gäller barnamord. Inte förrän mot mitten av 1800-talet mildras rättspraxis vad gäller fosterfördrivning. Straffskalan sänktes och bedömningsgrunderna mildrades. Efter 1890 var det så att om »modern, utan
att försöka döda barnet skilde detsamma från sig och försatte det i
hjälplöst tillstånd» så gällde samma regler som för bestraffning av bar138Betänkande

och förslag rörande ändring i 14 kap. 22,23, 24, 25, 26 och 27 §§ Strafflagen. 21
augusti 1919., s 17.
139Betänkande och förslag rörande ändring i 14 kap. 22,23, 24, 25, 26 och 27 §§ Strafflagen. 21
augusti 1919., s 18.
140Att döda ett oformat foster straffas med böter, att döda ett format foster straffas med döden.
141Att döda ett foster, format eller ej, straffas med böter.
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namordsförsök. Om barnet dog i ett sådant fall, men där eventuellt
uppsåt inte ansågs föreligga ansågs detta falla under bestämmelse
rörande svår kroppsskada.

Folkbokföring i äldre tider
Folkräkning, mantalsskrivning, skattskrivning, kyrkobokföring och
motsvarande har förts i alla samhällen sedan urminnes tider. Jesu
föräldrar Josef och Maria begav sig som bekant från Nazaret till
Betlehem för att skattskrivas.142 Gösta Lext skriver i Mantalsskrivningen i
Sverige före 1860143 att »så snart statsorganisationen kommit över ett
mera primitivt stadium blir det nödvändigt att föra längder över de
skattskyldiga». Det var inte bara för att driva in skatt som detta behov
var påkallat, även för militära ändamål ansågs det nödvändigt, liksom
ur en kyrkodisciplinär synvinkel. Under 1600-talet började ansatser till
samordning mellan de olika militära, skattemässiga och kyrkliga
folklängderna förekomma runtom i Europa. Seden att registrera
kyrkomedlemmarna upptog den gamla kyrkan från det romerska
borgerliga civilregistraturet. Efter reformationen blev kyrkobokföringen
mera allmän inom den evangeliska kyrkan än i den katolska.
År 1608 uppmanade den svenske ärkebiskopen Olaus Martini
prästerna att föra böcker över alla dop, vigslar och trolovningar.144
Sverige erhöll en allt mer enhetlig personregistrering i och med att
»kvarntullsmantalslängderna» infördes i mitten av 1630-talet, och när
Tabellverket inrättades 1749 hade vi redan en mycket sofistikerad och i
stort sett tillförlitlig kontroll på befolkningens göranden och låtanden.
Idag är folkbokföringsstatistiken källa till den kanske mest fruktbara
informationen om ett land man kan erhålla. Inte bara får man veta
grundläggande demografiska trender som befolkningstillväxt, interna
omfördelningar, graden av urbanisation och köns- och åldersfördelning,
man får också kännedom om yrkesgruppsfördelningen i ett land, den
industriella sammansättningen, levnadsstandard, utbildning och
sammansättning vad gäller olika grupptillhörigheter. Utifrån detta
material gör man uppskattningar om framtida trender och därför är
folkbokföringen helt avgörande för all slags planering – nationell och
lokal, allmän och privat. Begreppet »levande född» har alltid varit
142Luk

2:1-5. Quirinius folkräkning, som nämns av Lukas, sammanfaller dock troligen inte med
tiden för Jesu födelse.
Gösta, Mantalsskrivningen i Sverige före 1860, Landsarkivet, (Meddelanden från Ekonomiskt-Historiska Institutionen vid Göteborgs universitet, omtryckt 1987), Göteborg, 1979, s 18
ff.
144Nilsdotter Jeub, Ulla,
Parish Records: 19:th Century Ecclesiastical Registers, Demografiska databasen, Umeå universitet, Umeå, 1993, s 4f.
143Lext,
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viktigt i folkbokföringssammanhang, liksom vad gäller dop, begravning
och arv.

Ärvdabalkens syn på fostret
I den svenska historien finns ett dramatiskt fall som på sätt och vis i
detta avseende anknyter till Ludvigs XI av Frankrike ansträngningar att
nå kronan. Den svenska något smakligare motsvarigheten som
tidsmässigt föregår Ludvigs förehavanden med ca hundra år är hur Bo
Jonsson Grip efter ett kort och förmodligen olyckligt äktenskap med
Margareta Porse år 1360 skar upp sin i barnsäng döda hustru för att
komma åt arvet. Holger Rosman skriver: »Då hustrun vid vistelse i
Kalmar afled i barnsäng, lät Bo Jonsson öppna hennes döda kropp för
att, om barnet ännu lefde, komma i besittning af arfvet efter henne.»145
Barnet, en gosse, framtogs fullgånget och levande och blev döpt till Jon
efter farfadern innan det dog. Det hela bevittnades av flera personer,
bl.a. priorn Jöns, fru Botilda, änka efter herr Jon Kettilsson (Puke), en
rådman och dennes hustru. Som sin sons arvinge var Bo Jonsson
berättigad att få arvet efter Margareta. Bo Jonssons samtid, i synnerhet
Margaretas släktingar, tyckte inte att det här var ett berömvärt sätt att
komma i åtnjutande av arvet efter Margareta, och Bo Jonsson själv
oroade sig för omgivningens utlåtande. Emellertid försvarar Sten Engström Bo Jonssons handlande:
Kejsarsnittet på en avliden havande kvinna hörde till den katolska kristenhetens
rättssedvänjor; föreskriften därom hade sin förebild i urgammal romersk rätt – den
berömda »lex regia» – men hade inom kyrkan utformats som en speciell
konsekvens av läran om dopets nödvändighet för frälsningen: då ingen kan få dop,
som icke skådat dagens ljus (»qui natus non fuerit, renasci non potest»), måste det
foster, som icke kan komma till världen på naturligt sätt, förlossas med konst för
att icke gå miste om den eviga saligheten.146

Begreppen ’arv’ och ’testamente’ som vi förstår dem idag måste förstås
mot bakgrund av den sammansmältning av regler och sedvänjor som
uppstått i mötet mellan den romerska och den germanska traditionen.
Rättsutvecklingen har varit likartad i många europeiska länder. Med
tiden smälte alltså dessa olika sätt att se på vikten av arv och testamente samman, men olika snabbt för stad och landsbygd. För det
145Rosman,

Holger, Bjärka-Säby och dess ägare, Svenska Kyrkans Diakonistyrelses förlag, 1923, s
147.
146Engström, Sten,
Bo Jonsson 1 till 1375, A.-B. Lundequistiska bokhandeln, Uppsala, 1935, s 35.
På ett obehagligt sätt anknyter detta till den amerikanska diskussionen om »Partial-birth abortion
ban» som jag berör i samband med viabilitetsbegreppet i kapitlet om folkbokföringsbestämmelserna.
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nordliga Sveriges del dröjde det längre än på många andra håll innan
den romerska rättens synsätt vann insteg i vårt rättsväsende, och det
gällde både i staden och på landsbygden. Man kan, kortfattat, säga att
testamentsordning bättre passade stadsbons behov att kontrollera sin
kvarlåtenskap.
Medan de germanska samhällena bibehöllo en mera ålderdomlig prägel med
jordbruket såsom förhärskande näringsgren, blev för romarna köpenskapen en
mäktig hävstång för den ekonomiska utvecklingen, tyngdpunkten flyttades från
den fasta förmögenheten till den lösa, äganderätten utvecklade sig i individualistisk
riktning, rörlighet och smidighet i den ekonomiska samfärdseln blevo livsvillkor. I
samma mån som Rom växte ut till ett världsvälde, skärptes den romerska
köpmannaandan och påskyndades övergången till penninghushållning. För ett
samhälle med denna struktur passade det icke väl att låta successionen för dödsfalls
skull mer eller mindre slaviskt följa en på förhand utstakad arvsordning. Det
anförtroddes i stället åt arvlåtaren att efter omständigheterna i varje särskilt fall
genom testamente träffa de bestämmelser, som bäst säkerställde hans eget livsverk
och de närståendes intressen.147

Testamentsordningen passade också kyrkan bäst, vilket är en annan
stark faktor till att den romerska traditionen vann inträde i norra
Europa i och med kristendomens införande. Testamentsfriheten gjorde
det möjligt för kyrkan att ta emot den döendes egendom. Men, i
Sverige, har den normala successionsordningen i alla tider varit det
vanliga arvet. Låt oss dock återvända till den romerska tiden för att se
hur man såg på foster som möjliga arvtagare.
Att det var möjligt men omständligt att testamentera till en ännu
ofödd visar Ditlev Tamm när han refererar till den bland rättshistoriker
kända causa Curiana:
Det var här frågan om giltigheten av en pupillarsubstitution företagen av testator,
som vid en viss tidpunkt räknade med att hans hustru var gravid. Då ingen arvinge
föddes passade den valda formen inte på den subsidiärt insatte och testamentet
klandrades av en legal arvinge148

Ofödda personer kunde inte insättas som arvinge vid den här tiden,
men på olika sätt kunde man kringgå detta. Senare var det dock
möjligt att testamentera till avlade men ofödda personer,149 såväl som
till ännu icke avlade personer.
147SOU

1929:22, Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken III. Förslag till lag om testamente
m.m., s 31.
148Tamm, Ditlev,
Romersk rätt och europeisk rättsutveckling, Nerenius & Santérus, Stockholm, 1993, s
228.
149SOU 1929:22,
Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken III. Förslag till lag om testamente
m.m., s 88.
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I de medeltida svenska landskapslagarna finner man två typer av
arvsordningar. Den äldre byggde på gradualprincipen och den yngre på
parentelprincipen. Gradualprincipens idé, som tillämpades i götalagarna,
var att inte splittra boet på för många händer. Enligt denna arvsordning
fanns det en inre, trängre krets som i första hand skulle ärva den
avlidnes kvarlåtenskap. Denna krets utgjordes av son, dotter, far, mor,
bror, syster och sonson i nämnd ordning.150 Parentelprincipen började
gälla i svealagarna under landskapslagarnas tid. Enligt denna princip,
som också ligger till grund för den nutida arvsordningen, tänktes
släkten bestå av särskilda avdelningar, parenteler. Med en parentel
avsågs man, hustru och deras avkomlingar. Nedan kommer en
utförligare förklaring om detta.
Arvsreglerna i Magnus Erikssons landslag och stadslag liksom
motsvarande regler i 1734 års lag byggde på en kombination av
parentel- och gradualprinciperna, med den förra som huvudprincip.
Gradualprincipen blev allteftersom reducerad. Från landskapslagarnas
tid fram till 1845 ärvde på landsbygden söner dubbelt så mycket som
döttrar, s.k. brorslott. Utomäktenskapliga barn tilläts först 1866 ärva
sina mödrar, och 1905 vidgades deras arvsrätt till att omfatta även
mödernefränder, 1917 stadgades att trolovades barn skulle ärva sina
fäder, från 1928 kunde oäkta barn ärva sina fäder om de så hade
bestämt, och från 1969 bestämdes att alla utomäktenskapliga barn
skulle ha full arvsrätt efter både far och mor. Denna lag trädde i kraft
1970. Det genetiska ursprunget ökade i betydelse.
Av detta kan vi se att arv och testamente handlar om att behålla produktionsmedlen i ätten, i familjen, en familj som måste förstås som en
produktionsenhet för många personer, en produktionsenhet som
utgjorde den organisatoriska basen och kärnan i samhället.
Så här har fostrets rätt att ärva under de senaste snart två hundra åren
uttryckts:
I 1809 års lag hittar vi i Ärfda Balk, 5 kapitlet:
Om barn födes dödt; och om hustru säger sig hafvande vara, då mannen dör.

150Enligt

t.ex. Östgötalagen var det i första hand barnen som skulle dela arvet. Därefter ärvde fadern, sedan modern och slutligen arvlåtarens broder, syster och sonson. Närmast i ordningen därefter var sondotter och dotterson och sedan farfar, farmor och morfar. Sedan följde brorson, brorsdotter och systerson, och efter dem ägde föräldrarnas syskon rätt till arv. Efter dessa arvingar
trädde närmaste släktingar in som arvtagare. Kvinna som var släkt med den döde genom kvinna
verkade sakna arvsrätt.
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1 §. Det barn, som dödt födes, må ej ärfva. Nu säga barnets fädernes fränder, att
det var dödt födt, och moder, eller hennes arfvingar, att det var qvickt födt; är
dertill ej mer än ett vittne, qvinna eller man, som när var, och modren eller hennes
fränder, som vid födseln varit, kunna det vittnes ed med ed sin fylla, att barnet var
qvickt födt; ärfve då barn fader sin, modern barn sitt och hennes arfvingar henne.
Faller annat arf medan barnet ännu i moderlifvet är, och födes det med lif fram;
vare lag samma. Hafver ingen, utan modrens fränder, när varit; då eger hvarken
hon, eller de vitsord. Dör modren i födseln, och barnet lefver efter henne; ärfve då
det sin moder, och barnets arfvingar barnet.
2 §. Nu dör mannen, och finnes hustrun efter honom hafvande vara; njute hon då
underhåll av bo oskifto, medan hon hafvande är, ehvad barnet sedan födes qvickt
eller dödt. Säger hon sig hafvande vara, och synes det ej å henne; ställe då borgen,
om hon uppehälle af boet njuta vill. Kan sedan pröfvas, att hon det svikligen
föregifvit, eller föder hon barnet sednare, än det för mannens arfvinge hållas må;
gälde då åter, hvad hon af mannens lott i boet till föda fått, eller försatt hafver.151

År 1928 fick vi den Nya ärvdabalken, och här hade formuleringarna om
fostret flyttat till 10 kapitlet:
1 §. Arv kan tagas endast av den, som lever vid tiden för arvlåtarens död; dock må
barn, som dessförinnan är avlat, taga arv, om det sedermera födes med liv. Är fråga
om rätt till del i efterlevande makes bo efter vad i 2 kap. sägs, skall hänsyn tagas
till tiden för dennes död.

Ärvdabalken ändrades på ett genomgripande sätt igen år 1958, och då
fick vi i detta avseende den nuvarande skrivningen (se kapitlet Ärvdabalken).
Vad gäller rätten att testamentera nämns den ofödde explicit först i
och med 1930 års lag om testamente i 1 kap. 2 §, som senare flyttas
över till 1958 års ärvdabalks 9 kapitel, 2 §. Tidigare omfattades de
avlade men ofödda av de allmänna arvsbestämmelserna, t.ex. enligt
förordningen från den 27 april 1810, 16 kap. 1 § ÄB, där det stadgades
att den som gav bort fast egendom inte kunde sträcka villkoren för
förvaltningen längre än till förste mottagarens och dess makas livstid
eller om äganderätten vidare än till utnämnande av testaments- eller
gåvotagarens nästa efterträdare, i vilken sistnämndes hand fastigheten
ikläder sig egenskapen av arvejord, varmed i allt efter allmän lag
förhålles. Dessa stadganden tillkom förstås för att förhindra evigt
fortgående fideikommiss. I utredningen uttryckes det som självklart och
sunt att den äldre generationen visar omsorg i arvshänseende med
barnbarnen. De egna (oansvariga) barnen ska inte kunna förslösa hela
arvet.

151Sveriges

Rikes Lag, 1903.
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Bakgrundsteckning till begravningsbestämmelserna
Kristna begravningsplatser uppkom och fick ökande betydelse från
200-talets mitt. Innan dess begrovs vanligen den troende tillsammans
med sina släktingar. Vid kristnandet av Norden var bruket med särskilda begravningsplatser för kristna sedan länge etablerat. Varje döpt
kristen hade rätt till kyrklig begravning, med tiden t.o.m. skyldighet
att undergå en sådan. Enligt kanonisk rätt var det endast den som var
döpt som hade rätt till begravning.152 Dopet har f.ö. långt fram i tiden
ansetts som det avgörande kriteriet för kyrklig begravning. De som inte
mottagit dopet ansågs inte kunna begravas bland de kristna. Gravrättens fundamentala föreskrifter inom kristenheten har tillkommit i ett
spänningsfält mellan två poler.153 Å ena sidan betonades att det var endast förböner, mässoffer, allmosor och fastor som kunde vara den döde
till någon nytta; var någonstans den dödes kropp var begravd spelade
ingen avgörande roll. Närheten till de anhöriga, särskilt till helgonen
och martyrerna, kunde dock bidraga till att förbönerna ökade och fick
större intensitet, och det motiverade att begravningsplatsen ändå hade
betydelse. T.ex. uttryckte Augustinus en sådan uppfattning. Å andra
sidan betonades gravplatsens läge som viktig per se. Närheten till de
döda, särskilt helgon och martyrer, hade en mer gripbar relevans. Martyrerna hade en högst påtaglig och konkret roll för de döda, i synnerhet
i samband med uppståndelsen. Helgonen och martyrerna fungerade då
som vägledare och förbedjare. I en situation där man ville »rensa» en
begravningsplats från icke-kristna och exkommunicerade ansågs det
vara värre om man av misstag avlägsnade en troendes kvarlevor än att
en icke-troendes kvarlevor fick vara kvar. Dessa två föreställningar har
verkat parallellt under historien. Gravsättningsförbudet gällde utan
undantag »så länge det var fråga om personer som betecknades som
antingen infideles eller pagani och som kyrkan alltså inte etablerat någon
närmare kontakt med. De hade inte den sakramentala gemenskapen
och därmed inte heller rätt till gravplats bland de kristna.»154 Föreskrifterna för nöddop är förstås av största intresse här. Sådana föreskrifter förekommer i nästan alla lagar efter 200-talet, enligt Bertil Nilsson,155 och de är i princip klara och entydiga. Om barnet blivit riktigt
nöddöpt och detta kunnat styrkas av vittnen, eller om den som förrättat
dopet sedan förhörts av en präst som funnit att de rätta orden uttalats,
152 Nilsson, Bertil,
De sepulturis: Gravrätten i Corpus Iuris Canonici och i medeltida nordisk lagstiftning,
Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1989, s 228.
153Ibid. s 37 ff.
154 Ibid. s 243.
155 Ibid. s 235 f.
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dvs: »jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn»,
så skulle det barn som avled därefter gravsättas på kyrkogården. Detta
hade särskild betydelse i sådana fall där en kvinna sade sig fött barn och
därefter ville få ut arv. Kyrkans ståndpunkt var således att endast
levande människor kunde döpas, och kring denna ståndpunkt rådde i
stort sett enighet genom historien. Problemet var de döpta kvinnor som
avled under graviditeten. Den döda gravida kvinnan bar ju på ett odöpt
barn. Här fanns två uppfattningar. Enligt den ena skulle kvinnan
tillsammans med barnet begravas på kyrkogården, eftersom barnet var
att betrakta som en del av hennes kropp. Detta gällde i vissa fall även
om barnet varit levande.156 Det vanliga förfarandet verkade dock ha
varit att fostret nekades en sådan begravning och i stället togs ur
moderlivet och gravsattes utanför kyrkogården. I de norska och
isländska lagarna under tiden 1140 till 1350, den tid som behandlas av
Nilsson, behandlades också fosterrelaterade problem. Utgångspunkten
var att den människas själ som dog som hedning var förlorad. En
naturlig följd var sålunda att den som dödade ett odöpt barn begick ett
värre brott än den som dödade ett döpt i och med att mördaren
förutom att han dödade barnet dessutom förhindrade att det fick
komma till himlen. Av detta kan man förstå hur pass viktigt det ansågs
vara att barnet verkligen blev döpt. Blev det inte korrekt döpt kunde
det inte gravsättas på en kyrkogård. Men det behövde därför inte vara
helt och hållet övergivet. Nilsson skriver om dessa barn som hamnade
»utanför»:
I Eidisivatingslagen utvecklas dessutom problemet på ett inte betydelselöst sätt,
när anvisningarna ges för hur det skulle förfaras med ett sådant barn. Det skulle,
heter det, täckas över och begravas i ovigd jord på sådant sätt att hundar eller
andra djur inte skulle kunna förtära det. Om sådana likväl kom invid barnet, blev
den för begravningen ansvarige skydig till sex öres böter till biskopen. Lagrummet,
som visserligen saknar motsvarighet både i kanonisk rätt och andra nordiska lagar,
visar ändå att den kyrkliga lagstiftningen inte var fullständigt utan intresse för det
barn till kristna föräldrar som avlidit, innan det hunnit mottaga dopet och därför
betraktades som hedning. Det ansågs alltså vara ett brott mot kristenrätten, om
det förfors med barnet så, att det kom att bli djurs föda. Varur denna lagstiftning
framsprungit synes inte möjligt att avgöra, men det var uppenbart så, att barn till
kristna föräldrar som avled odöpta förde med sig en rad, av teologiska själ orsakade
praktiska problem. Det stora antalet mycket noggranna anvisningar i lagarna om
hur nöddop skulle förrättas har givetvis tillkommit för att det skulle förhindras att
spädbarn dog odöpta.157

Det finns emellertid undantag. Kvinnan skulle alltid läggas i grav på
kyrkogården. »I Frostingalagen och i likalydande bestämmelser i Sver156
157

Ibid. s 244.
Ibid. s 248-49.
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res, Jóns och Arnis kristenrätter heter det att om en kvinna dog med
barn, så skulle man gravsätta henne som andra människor och inte
skära upp henne och ta ut barnet. Till skillnad från kanonisk rätt tog
alltså lagarna här samstämmigt ståndpunkt för ett av handlingsalternativen. De företräder sålunda en uppfattning som skiljer sig från
den som enligt glossa ordinaria till Decretum var det vanligaste förekommande förfaringssättet».158 Avslutningsvis kan man alltså säga att
bruket att ge även odöpta barn, dvs. foster, ett slags begravning om än
inte kyrklig sådan, inte var okänt i Norden under medeltiden, och detta
anknyter naturligtvis till de bestämmelser vi fått angående
handhavandet av döda foster sedan 1991.

En rättsteoretisk historik
Naturlagstradition, naturrätt, den historiska skolan, rättspositivismen och den
skandinaviska rättsrealismen.
Ett av skälen till ett rättshistoriskt avsnitt är att det senare i texten ter
sig enklare att peka på rättsliga influenser som kan antas ligga bakom
ett visst resonerande i en lags förarbeten. T.ex. när man i förarbetena till
1974 års abortlag avfärdar viss argumentation med att den ger uttryck
för värderingar, t.ex.: »Det torde dock bero på subjektiva värderingar,
om man därmed avser endast en benämning av olika stadier i det
biologiska förloppet eller en begränsning av begreppet foster till att
avse uteslutande de senare stadierna av detta»,159 så kan man anta att
ett yttrande av den karaktären har sitt ursprung i den skandinaviska
rättsrealismen i Lundstedts anda. En diskussion om detta återkommer
senare i analysen.
I svensk rättshistorisk litteratur som är några decennier gammal diskuteras ’naturrätt’ som en tradition som har sin begynnelse hos Hammurabi och babylonierna, alltså från 1700-talet f.Kr, och som löper
fram till modern tid, visserligen med variationer men ändå tillräckligt
enhetlig för att kunna samlas under en och samma rubrik. Särskilt
statsvetenskapliga beskrivningar gör dock en åtskillnad mellan å ena
sidan en naturlagstradition och å andra sidan naturrätt.160 Syftet är att
158 Ibid. s 249-50.
159SOU 1971:58, s 94. Se vidare kapitel 6 som
160Att det finns en slags skiljelinje ungefär vid

behandlar abortlagarna.
Hobbes betonas dock av de flesta. Se t.ex. Strauss,
Leo, Natural Right and History, The University of Chicago Press, Chicago, 1953, där Strauss gör
skillnad mellan »Classic Natural Right» och »Modern Natural Right». Stig Strömholm, som ju är
jurist, diskuterar t.ex. »the rise of secularized natural law» i samband med behandlingen av Grotius och Hobbes i Strömholm, Stig, A Short History of Legal Thinking in the West, Norstedts, Lund,
1985, s 153 ff.
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skilja samhälleliga »naturligt givna» plikter från individuellt »naturligt
givna» rättigheter. Naturlagstraditionen sönderfaller i en klassisk och
en modern naturlagsteori, men båda utgår från samhället snarare än
individen, och naturrättstraditionen förknippas med en politiskt liberal,
och individuellt relaterad, rättsuppfattning som delvis har sina rötter i
naturlagstraditionen, men naturrätten qua naturrätt spåras vanligen
tillbaka till Thomas Hobbes (1588-1679), framför allt hans bok
Leviathan.161
Vi har – grovt taget – en situation som kan beskrivas så att å ena
sidan samlas några olika riktningar inom vilka man menar att
människorna har naturligt givna eller naturligt rationellt uppfattbara
rättigheter och/eller plikter, och det är på dem vi måste bygga vårt
rättssystem. Dessa riktningar är alltså naturlagstraditionella eller
naturrättsliga och i ontologisk mening förenas de i åsikten att rätten på
något sätt är given, och epistemologiskt i åsikten att vi kan på något
sätt bli varse rätten. Det finns alltså en given rätt och rättssystemet
deduceras, åtminstone delvis,162 ur denna rätt. Enligt denna syn kan det
finnas ’giltiga lagar’ och ’ogiltiga lagar’, där de senare bryter mot den
naturligt givna rätten. Hur vi uppfattar denna rätt råder det däremot
delade uppfattningar om, och det finns inte heller enighet om vari den
består eller hur den fördelas. Å andra sidan har vi några tidsmässigt
nyare uppfattningar, den historiska skolan och rättspositvismen i en
mycket vid mening, enligt vilka, om än på olika sätt, rätten uppfattas
som det som på något sätt finns uttryckt: av folktraditionen, av
kungen, av domaren, eller av lagboken. Denna grova indelning är dels
ämnad att ge en allmän bakgrundsteckning, dels fungera som
förklaring till de olika ståndpunkter som intas vad gäller uppfattningen
om fostrets status.
Enligt Aristoteles är rätten ett uttryck för samhällets telos, dess
ändamål, dess teleologi, som (dygdigt) samhälle. Statens auktoritet ses
som naturlig eftersom den anses vara grundad direkt på objektiva fakta
om människans sociala natur. Människan är ett zoon politikon,163 en
samhällsvarelse som endast med hjälp av lagar och regleringar kan leva
ett gott liv. Naturen har fastställt moraliska principer för människans

161

Hobbes, Thomas, Leviathan, or The Matter, Form, and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and
Civil, (1651), Oxford UP, Oxford, 1996.
lagar uppfattas som positivrättsliga även av naturlags- och naturrättsteoretiker, och de
motiveras med typiskt utilitaristiska argument. Om vi har höger- eller vänstertrafik är godtyckligt
postivrättsligt givet på det ena eller andra sättet, och vi måste av utilitaristiska skäl ha trafikregler
annars kommer alldeles för många att skadas och förolyckas, etc.
163Aristoteles,
Politiken, Åströms, Jonsered, 1993, 1253a, s 7.
162Många
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leverne, och det gemensamma målet för alla människor är henne givet
av naturen.
Romarna skapade ett högt utvecklat rättssystem, ett system som
utvecklades under mycket lång tid. Om man räknar från de tolv tavlornas lag från 451 f.Kr. och fram till Justinianus (527-565 e.Kr.) kodifikation så har man redan en rättsutveckling som sträcker sig över tusen
år. Efter Justinianus upplevde den romerska rätten ytterligare en blomstringstid i Italien på 1100-talet och de därpå följande århundradena,
och den romerska rätten satte sin prägel på rättssystemet i Tyskland
ända fram till 1900-talet. Få ting har haft ett sådant inflytande över vår
värld, som vi känner den, som den romerska rätten!
Thomas av Aquino (1225-1274), den främste representanten för det
medeltida kristna naturlagstänkandet, kopplade ihop Aristoteles
naturlagsteleologi med tanken på ett gudomligt förnuft som i varje
detalj reglerade skapelsen. Enligt Thomas var Guds förnuft identisk
med lagen, det gällde bara att försöka förstå detta förnuft. Den del av
den eviga rätten som är begriplig för människan kallas av Thomas för
den naturliga rätten.164 Men Gud har också uppenbarat en del av den
eviga rätten genom de föreskrifter han givit genom Bibeln. Detta är
den uppenbarade gudomliga rätten. Därtill finns den positiva rätten,
den av staten givna och tillämpade rätten.
En rad filosofer kan placeras in i antingen naturlagstraditionen eller
naturrättsttraditionen. Dit hör Hugo Grotius (1583-1645), John Locke
(1632-1704) och David Hume (1711-1776). Naturrättstraditionen anses ha sitt ursprung i Thomas Hobbes filosofi. Titeln på hans mest
kända verk, Leviathan, anspelar på havsodjuret i Gamla Testamentet
där Leviathan i Jobs bok165 representerar Guds oemotståndliga makt.
Med namnet ’Leviathan’ syftar Hobbes på den allsmäktiga statsmakten.
Två saker som kännetecknar naturrättstraditionen per se tänker jag ta
upp här. Det är ’frihet’ och ’äganderätt’. ’Frihet’ ska uppfattas som ett
negativt begrepp, nämligen som frihet från tvång. Frihet innebär alltså
frihet från förtryck, censur, tortyr, vilket medför rörelsefrihet och
(därmed) rätt till politisk frihet. Denna frihet är amoralisk, rentav omoralisk. Även om alla exempelvis skulle vara överens om att det moraliskt riktiga vore att kasta ut frälsarkransen till den drunknande så menar man från naturrättsligt håll att något sådant tvång att kasta ut frälsarkransen inte rättsligt får förekomma. Vad gäller ’äganderätten’ menar
man dels att varje människas liv är hennes eget, hennes lemmar och
164Se t.ex. Blomgren, Anna-Maria,
Nyliberal politisk
165 Leviathan, ormen, draken, odjuret, Job 40-41,

Jesaja 27:1.

filosofi, Nya Doxa, Nora, 1997, kap. 2.
nämns även i Psaltaren 74:14, 104:26 och av
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hennes frihet tillhör henne, dels att det naturliga tillståndet för en
människa är en fullkomlig frihet i handling och ägande, dels att allting
som fanns i begynnelsen låg öppet för alla och en var att bruka och
använda. I och med att man blandar sitt arbete med materian blir
resultatet ens egendom om man gör anspråk på det. Krukmakaren som
formar en vas av en klump lera äger därefter vasen och kan slå sönder
den om han vill, eller ge den till sin hustru med blommor i, eller sälja
den. Naturrätten utgick från att alla människor, oavsett ras och klass,
var jämlika.
Som en reaktion mot naturrätten utvecklades under 1800-talet den
tyska historiska skolan och ur den historiska skolan kom den s.k.
begreppsjurisprudensen. Ett sätt att förklara detta är att beskriva den
historiska skolan som en politiskt konservativ reaktion mot den franska
revolutionens excesser som delvis skedde under ackompanjemang av
naturrättsliga argument om frihet och jämlikhet. För en jurist av den
historiska skolan är både staten och lagen två sociala produkter,
utvecklade sida vid sida under ständig interaktion. Man kritiserade
naturrättsläran och betonade känslans värde, traditionen och det
bestående. För den historiske juristen är lagen den formulerade
visdomen. Den historiska skolans främste förespråkare var Friedrich
Karl von Savigny (1779-1861). Savigny menade att rätten skapades
genom seder och bruk, inte genom lagstiftarens godtycke. Han trodde
inte på någon evig oföränderlig rätt som är uppenbar för det mänskliga
förnuftet, utan rätten är underkastad en ständig utveckling i det
samhälle där den finns, vanligen inom en nation. Rätten ses alltså som
en funktion av folkets karaktär ungefär som språket och sederna är det.
»Det allmänna rättsmedvetandet», seder och bruk är sådana saker som
måste stämma med en lag om den är en riktig lag. De som bäst
uttolkar detta är juristerna. »Rätten finner man alltså enligt Savigny i
folkets rättsmedvetande, som framträder i folkets sedvänjor, i
lagstiftningen och i juristernas åsikter.»166 Rudof von Ihering (18181892) var under den tidigare delen av sitt liv en varm anhängare av
begreppsjurisprudensen, men kritiserade senare starkt denna skola.
Ihering företrädde senare en utilitaristisk teleologisk syn på rätten.
Den historiska skolan övergick så småningom i en s.k. rättspositivistisk
åskådning. Här måste betonas att ’rättspositivism’ måste förstås i en
snävare mening. Denna sönderfaller i två skolor, en ideologisk rättspositivism med rötterna i Tyskland hos tänkare som Ihering och en sociologisk rättspositivism med rötterna hos de brittiska empiristerna David
Hume (1711-1776) och Jeremy Bentham (1748-1832). Dessa skolor
166Strömberg,

Tore, Rättsfilosofins historia i huvuddrag, Studentlitteratur, Lund, 1985, s 40.
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skiljer sig visserligen åt på viktiga punkter, men de skillnaderna ska jag
inte fästa någon större uppmärksamhet vid här. Med ’positivism’ menas
f.ö. här inte samma sak som i filosofin utan helt enkelt föreställningen
att den av samhället satta rätten (ius positum) är den verkliga rätten, den
’giltiga’ rätten. Dessa åskådningar erkände alltså endast sådan rätt som
kommit till uttryck på ett påtagligt sätt, t.ex. genom en lag eller
genom rättsvetenskap. »Enligt den ideologiska rättspositivismen är
rätten alltså innehållet i statens vilja»,167 någonting som senare kritiseras
av de skandinaviska rättsrealisterna, vilket jag strax ska återkomma till.
Rättspositivismen skiljer således inte mellan positiv rätt och verklig rätt,
som man gör i naturlagstraditionen, naturrättstraditionen och den
historiska skolan. Den sociologiska rättspositivismen förknippas starkt
med socialliberalism, utilitarismen och socialism.
Den svenska rättsuppfattningen har naturligtvis tagit intryck från
den ovan beskrivna historiska processen, men ändå genomgått en
alldeles egen utveckling. Jag kommer här att fokusera vid några drag av
rättsutvecklingen fram till andra världskriget.
Axel Hägerströms (1868-1939) nihilistiska åskådning har starkt
påverkat svensk syn på rätten. Hägerström menade att många av de
tidigare juridiska begreppen var metafysiska konstruktioner som
saknade verklighetsbakgrund. Hägerström tillsammans med sina
efterföljare Vilhelm Lundstedt (1882-1955), professor i civilrätt och
romersk rätt i Uppsala (1914-1947), Karl Olivecrona (1897-1980)
professor i processrätt i Lund (1934-1964) och Alf Ross (1899-1979),
professor vid Köpenhamns universitet (1938-1969) utformade det som
ofta kallas den skandinaviska rättsrealismen, och som här uppfattas som en
slags rättspositivism. Vad som bl.a. förenar dessa tre är kritiken mot
rättspositivismen (dvs. den ideologiska och den sociala
rättspositivismen), analysen av rättsmedvetandet och undersökningarna
om vad en rättsordning faktiskt är.168 En viktig del av kritiken mot
rättspositivismen går i korthet ut på att staten eller samhället inte kan
ha någon vilja. Mycket kort kan man säga att rättspositivismen är ett
system som inte söker stöd utanför sig självt, medan rättsrealismen
finner stöd utanför systemet, i t.ex. samhällsnyttan, som Lundstedt
betonade. Här bör också tilläggas att rättspositivister av alla
schatteringar naturligtvis kan ha, och har, moraliska åsikter om olika
lagar. Hitlers raslagar, t.ex., uppfattas normalt av alla rättspositivister
som moraliskt vidriga.
167Ibid. s 49.
168Nordin, Svante,

Från Hägerström till Hedenius, Doxa, Lund, 1984, s 118.
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Lundstedt, Hägerströms kanske främste elev i rättsfilosofiskt
avseende, var förutom jurist också socialdemokratisk politiker. Den
centrala teorin för Lundstedt var idéerna om »samhällsnyttan». Lagarna
finns till för samhällets skull, ett samhället där »individen med avseende
på sina livsmöjligheter småningom skulle återgå till grottmänniskans
stadium»169 om inte lagarna funnes. Det är förstås lätt att tolka dessa
idéer om samhällsnytta som normativa och därmed möjliga att kritisera
givet Hägerströms värdenihilistiska uppfattning. Lundstedt menade
dock att det enda skälet att utgå från samhällsnyttan är att »den
motsvarar vad människor faktiskt strävar efter».170 Det inflytande som
Uppsalaskolan hade på den svenska rättsteorin var stort och
omfattande, men också utsatt för kraftig kritik, som det dock skulle
föra för långt att gå in på i detta sammanhang. Det är en överblick som
är avsikten med detta avsnitt, inte en fullständig beskrivning.
Det torde t.ex. inte vara omöjligt att peka på naturlagstraditionella
drag hos arvsreglerna som går tillbaka till de tolv tavlornas lag. Det är
naturligtvis enkelt att motivera arvslagar givet alla de rättsliga
positioner som jag har nämnt här, men arvsreglerna som sådana har en
lång tradition givet en naturlagstraditionell kontext. På ett liknande
sätt torde det som sagt vara enkelt att peka på arvet från den
skandinaviska rättsrealismen i abortlagen från 1974 och
transplantationslagen från 1975. Den sociallagsstiftning, en ramlag, där
LVM ingår torde också ha ett ursprung i ett typiskt skandinaviskt
rättstänkande. Kanske kan man också hävda att svenskt rättsväsendes
utveckling i samband med de borgerliga regeringarna 1976-1982 och
1991-1993 har inneburit ett ökat liberalt (naturrättsligt) och
konservativt (naturlagstraditionellt) inflytande på doktrinen.
Fortfarande betraktas dock rättighetsbegreppet av ledande svenska
jurister främst som ett »framställningstekniskt hjälpmedel för analys av
lagstiftningen».171 I och med Sveriges EU-anslutning har den europeiska
konventionen om mänskliga rättigheter172 införlivats i svensk lag sedan
1 januari 1995. Denna konvention har naturrättsliga drag, och ter sig
delvis främmande i modern svensk rättstradition. Vi går en intressant
och spännande framtid till mötes vad gäller rättighetsfrågor i svensk
juridisk doktrin.
169Lundstedt,

Vilhelm, »Rätten väsentligen resultatet av en kamp mellan två intressen: ett irrealt,
framgående ur rättfärdighetsidéen, och ett realt, bestämt av hänsyn till de i samhället levande
människornas faktiska strävanden», Föreläsningar över valda delar av obligationsrätten I-IV, del III 2,
Uppsala 1920-1953 s 192.
170Se vidare Källström, Staffan,
Den gode nihilisten, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1986, s 44 ff.
171 Se t.ex. Hollander, Anna,
Rättighetslag i teori och praxis, Iustus, Uppsala, 1995, s 34 f.
172Danelius, Hans,
Mänskliga rättigheter, Norstedts juridik, 1993, kap. 2.
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Som helhet vill jag med denna exposé fästa uppmärksamheten vid
vad som ofta beskrivs som en spänning mellan naturrätt och positiv
rätt. Här gör jag en uppdelning i ’naturlagstradition’ och ’naturrätt’,
vilket klarare beskriver de skillnader som råder mellan dessa två sätt att
se på rätten. Att jag nämner den historiska skolan beror på två saker.
Dels markerar den historiska skolan en politisk hållning mot
naturrätten i Rousseaus tappning, dels tycker jag att det verkar vara en
position som i vissa principiella avseenden numera verkar ha dammats
av och gjorts aktuell igen. Vad gäller den positivrättsliga positionen har
jag dels pekat på dess utveckling och radikalisering, dels redogjort
något för den skandinaviska rättsrealismen som måste betraktas som en
gren av det i vid mening positivrättsliga trädet.

Moderna teorier om
fostrets moraliska status

D

et mesta som skrivits om fostret från 1970-talet och framåt,
och som inte behandlat rent medicinska förhållanden, är
relaterat till avbrytande av havandeskap och därmed etiskt,
politiskt och socialt förknippade problem. Åtminstone gäller detta för
de rika länderna, vad vi kallar för »västvärlden». Och det har
producerats överväldigande mängder text. Sammantaget skapar detta
två förutsättningar.
För det första är det svårt att finna texter som behandlar fostrets
status som inte handlar om abort. Texter som behandlar
abortproblematiken är nästan alltid antingen »pro-life» eller »prochoice», och de är ofta polemiska. På senare tid har dock arbeten som
behandlar problem och föreställningar kring fostret som patient börjat
dyka upp. Det beror inte på att frågeställningen är ny – det är den inte
– utan på att fostret som patient alltmer har blivit en realitet i
medicinsk vardag. Som exempel kan nämnas att hjärtsjuka foster inte
bara kan medicineras, det har också blivit praktiskt möjligt med
kirurgiska ingrepp på sådana tidiga foster som enligt lagen kan
aborteras på begäran.
För det andra kommer ett urval på grund av den stora mängden att
präglas av ett visst mått av tillfälligheter. Det är svårt, om inte
omöjligt, för en ensam forskare att hålla sig orienterad om vad som
diskuteras i det ständiga flödet av vetenskaplig text om abortrelaterad
problematik.
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Diskussion om urvalet av moderna teorier
Det finns i Sverige idag inte mer än 5 - 10 större vetenskapliga arbeten
som behandlar problematik som direkt kan relateras till frågan om
fostrets status. De statliga utredningar som gjorts tillkommer förstås.
Det svenska materialet har jag redovisat på annan plats, och här ska jag
inte orda mer om det. I detta kapitel kommer uppmärksamheten att
riktas mot i utlandet förekommande teorier. I de katolska medelhavsländerna och i den anglosaxiska världen i synnerhet är utgivningen
av vetenskapliga böcker och artiklar om abortfrågor mycket omfattande. Jag har av olika skäl fokuserat på den engelskspråkliga litteraturen. En av de författare som i västvärlden hör till de flitigast citerade i
abortetiska sammanhang, och som också betytt mycket för mig är
Daniel Callahan. Callahans första större arbete i denna fråga Abortion:
Law, Choice and Morality,173 utkom 1970 och den refereras det
fortfarande ofta till. Denna omfattande bok är en genomgång av
abortfrågans juridiska och moraliska aspekter. Samtidigt innehåller den
en bred empirisk studie där abortsituationen för många länder runtom i
hela världen kartläggs. Sidney Callahan har tillsammans med Daniel
Callahan gett ut en abortetisk antologi som rönt stor uppmärksamhet,174 och som också har betytt en del för urvalet på olika sätt.
Paret Callahan representerar nämligen både en »pro-life» position
(Sidney) och en »pro-choice» position (Daniel), och har offentligt i olika
sammanhang diskuterat dessa saker under drygt 20 år. Daniel Callahan
är också en av grundarna av det internationellt sett mycket inflytelserika medicinetiska utbildnings- och forskningscentret The Hastings
Center strax norr om staden New York. Via The Hastings Center har jag
kommit i direkt eller indirekt kontakt med flera ledande abortetiker i
USA och Europa. Några av dem som jag kommer att föra på tal har
anknytning till The Hastings Center på ett eller annat sätt.
Här vill jag nämna några författare, förutom Daniel Callahan, som
haft ett generellt men ändå stort inflytande på diskussionen som den
förs i avhandlingen. Först vill jag omnämna Mary Briody Mahowald175
173Callahan,
174

Daniel C.., Abortion: Law, Choice and Morality, Collier-Macmillan, London, 1970.
Abortion: understanding differences, ed. by Sidney Callahan and Daniel Callahan, Plenum, New
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175 Professor vid University of Chicaco och assistant director vid the Center for Clinical Medical
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Dec.): 729-37. Mahowald, Mary Briody, »Is There Life After Roe v. Wade?», Hastings Center Re-
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som har skrivit om och undervisat i abortrelaterade ämnen under 20 år,
John Connery, S.J.176 och Norman M. Ford, S.D.B., 177 som två
framträdande företrädare för en konservativ katolsk position.
Ytterligare några abortetiker förtjänar att omnämnas här och det är
Mary Warnock178 som ledde den kända utredningen »The Committee
of Inquiry into Human Fertilisation and Embryology» mer känd som
The Warnock Committee, och Patricia Baird som är ordförande i The Royal
Commission on New Reproductive Technologies i Ottawa, Kanada, samt John
Kleinig179 John Keown180 och Bonnie Steinbock,181 som alla publicerat
sig mer eller mindre flitigt i dessa frågor, många i The Hastings Center
Report.
När det gäller förståelsen och diskussionen av fostrets moraliska status
har jag använt mig av följande fyra filosofer: Ronald Dworkin, Patrick
Lee, Richard Wasserstrom och Wieslaw Lang. De förtjänar alla varsin
kort introduktion.
Ronald Dworkins arbete Life’s Dominion182 är ett självklart val, liksom
den kritik av Dworkin som Patrick Lee framför i Abortion and Unborn
Human Life.183 Ronald Dworkin, professor i Oxford sedan 1969 och
numera också vid New York University, är rättsfilosof och mest känd
för sin bok Taking Rights Seriously, och har bidragit till den
rättsfilosofiska debatten med klarläggandet av olika typer av normer
och om politiska och juridiska rättigheters natur. Patrick Lee är
biträdande professor i filosofi vid University of Steubenville i USA och
har skrivit en rad artiklar i olika tidskrifter och är mest känd för sin bok
Abortion and Unborn Human Life. Genom att redovisa Dworkins
synpunkter vad avser fostrets moraliska status och kontrastera dem med
de invändningar som Lee har får läsaren insikt i några av den moderna
debattens mest aktuella frågeställningar. Förutom som bakgrund till
fosterrelaterade frågeställningar använder jag mig dock i min egen
analys inte specifikt av Dworkin eller Lee. Där använder jag mig desto
port, 19: 22-29, 1989, p.p. 22-29. Mahowald, Mary Briody, »Abortion and Equality» in Abortion.
Understanding Differences, ed. Sidney Callahan and Daniel Callahan, Plenum Press, New York,1984.
176 Connery, John, S.J.,
Abortion: The Development of the Roman Catholic Perspective, Loyola Univ.
Press, 1977.
177 Ford, Norman M, S.D.B.,
When did I begin?, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1988.
178 Warnock, Mary, »Do Human Cells Have Rights?»,
Bioethics, vol 1, 1, 1987, pp. 1-14.
179 Kleinig, John,
Valuing Life, Princeton Univ. Press, 1991.
180 Keown, John,
Abortion, doctors and the law, Cambridge Univ. Press, 1988.
181Steinbeck, Bonnie,
Life before birth: The Moral an Legal Status of Embryos and Fetuses, Oxford Univ.
Press, Oxford, 1992.
182Dworkin, Ronald,
Life’s dominion, HarperCollinsPublishers, London, 1993.
183Lee, Patrick,
Abortion and Unborn Humna Life, The Catholic University of America Press, Washington, D.C., 1996.
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mer av Richard Wasserstrom och Wieslaw Lang. Richard
Wasserstrom,184 professor i rättsfilosofi i Los Angeles, skrev en
uppmärksammad artikel om fostrets status 1975. Wieslaw Lang,
professor i juridik och rättsfilosof från Krakow argumenterar för att
Wasserstroms position är värd att utveckla. Vid min vistelse vid The
Hastings Center uppmärksammade jag en av Langs artiklar som han
skrivit med anledning av Wasserstroms teorier.185 I dessa artiklar, av
Wasserstrom och Lang, utvecklas ett instrument för förståelsen av
fostrets moraliska status.186 Detta instrument har jag modifierat och
anpassat efter svenska förhållanden. Med hjälp av rättsfilosoferna
Ronald Dworkin, Patrick Lee, Richard Wasserstrom och Wieslaw Lang
presenteras alltså några sätt att nalkas förståelsen av fostrets status.
Slutligen genomförs en diskussion om några av de svårigheter som finns
när det gäller att förena fostersynen mellan lagarna. Först en allmän
presentation av problemområdet utifrån en läsning av Lang.
Diskussion om fostrets status som problemområde
De moraliska och legala positionerna i olika legala system världen över
vad gäller abort, fosterdiagnostik, in vitro-fertilisering, forskning på
foster och transplantationer är alla kontroversiella och möjliga att
kritisera från flera håll. Wieslaw Lang menar att frågan om fostrets
status har ökat enormt i betydelse eftersom den medicinska
utvecklingen har gett oss helt nya områden som återverkar såväl på
medicinsk praxis som på rena lagstiftningsfrågor. Lang diskuterar flera
områden som genetisk rådgivning, forskning och behandling av foster i
livmodern,187 aborter och in vitro-fertilisering. Naturligtvis gäller det
även fosterrelaterad transplantationsverksamhet, även om inte Lang
explicit tar upp just den. Men vad är det som diskuteras? Lang ger sig
på ett definitionsförsök av fostret:
Det mänskliga fostret är en levande entitet som blir levande som ett resultat av
befruktning (in vivo eller in vitro) av ett mänskligt ägg av en mänsklig sperm och

184Richard

Wasserstrom, »Ethical Issues Involved in Experimentation on the Nonviable Human
Fetus», Research on the Fetus:Appendix, 1975, reprinted in Biomedical Ethics and the Law, 1979 p.
285-87.
185 Lang har också vistats en period vid
The Hastings Center.
186 Det är fråga om flera artiklar av både Wasserstrom och Lang.
187Man har t.ex. med växlande framgång opererat harmynthet på foster
in utero. Se även Sverker
Eks försök i Fetal hematopoietic cells in early gestation: aspects in view of fetal transplantation, Stockholm,
1995.
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som utvecklas i en kvinnas livmoder eller som är separerad från kvinnans kropp
men är oförmögen att överleva och utvecklas utanför livmodern.188

Vid en första blick verkar denna definition som en rent deskriptiv
definition eftersom den inte innehåller värderande termer i den tekniska
beskrivningen av fostret. Emellertid måste vi när vi drar gränsen mellan
ett foster och en person, vilket, enligt Lang, oftast verkar bero på när
fostret kan räknas som viabelt, inse att detta i hög grad är beroende av
den medicinska och ekonomiska utvecklingen och hur mycket vi är
beredda att satsa i termer av medicinska och ekonomiska resurser. När
vi vill bestämma om det är en födelse av ett barn som sker, eller om det
är en abort av ett foster, måste vi ta med i beräkningen den moraliska
och legala statusen hos fostret som är beroende av om vi anser det
viabelt eller inte. Detta innebär t.ex. att vi måste besluta oss för vilka
resurser vi kan tänka oss att satsa på det. Det som till en början ser ut
som en faktisk, värderingsfri, beskrivning visar sig vara något mer
komplicerat än så. Definitionen är inte värdeneutral.
Det är därför, enligt Lang, helt enkelt nödvändigt med en koncis syn
på fostrets status både för att rättfärdiga och utvärdera handhavandet
av det mänskliga fostret.
Av praktiska skäl behövs ett sådant koncist fosterbegrepp för att
klara ut de oundvikliga konflikterna mellan (i) intressen och rättigheter
som fostret kan anses ha, och (ii) intressen, rättigheter och skyldigheter
hos levande personer. Detta senaste inkluderar i normalfallet de
biologiska föräldrarna som kan ha konflikterande intressen i fostret, och
detta blir betydligt mer komplicerat när det gäller spermadonationer,189
surrogatmödrar, adoption och andra specialfall. Här ett exempel från
USA som visar betydelsen av ett precist fosterbegrepp.
Det finns ett fall i USA, Davis v. Davis,190 där fadern till några in vitro befruktade
embryon ville hindra sin före detta fru att använda dem, eller att donera dem. Trial
court menade att embryona hade oberoende intressen, och därför förtjänade skydd.
Tennessee Court of Appeals menade att de frusna embryona var gemensam egendom,
och därför skulle behandlas i enlighet med detta. Supreme Court ansåg emellertid att
de fyra- till åttacellsorganismerna som dispyten handlade om varken var personer med
intressen, eller egendom att fördela inom äktenskapet, men att de hörde till egen
kategori ting som förtjänade speciell respekt beroende på deras potential för mänskligt
liv, de var »preembryon», en term jag får anledning att återkomma till.191

188Lang,

Wieslaw, »The Status of the Human Fetus», Criminal Law Forum, 3, 3, 1992, p 420. Min
översättning.
189T.ex. mellan länder med olika lagar kring detta, som mellan Sverige, Finland och Danmark.
190 Davis v Davis [1992] 842 SW 2d 588 (Tenn Sup Ct). Lang nämner också detta fall.
191Se McGleenan, Tony, »Back to basics on fetal ovarian tissue»,
Bulletin of Medical Ethics, JuneJuly, 1994, p. 16.
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Dessa konflikter har viktiga praktiska, moraliska och sociala
implikationer. Det legala systemet är den lämpliga mekanismen för att
utveckla ordnade, institutionaliserade procedurer med hjälp av vilka vi
kan lösa olika sorters konflikter, menar Lang. Men, för att kunna skapa
tillfredsställande lagliga lösningar som handhar frågor som aborter och
in vitro-fertiliseringar, måste vi examinera ett flertal grundläggande
filosofiska, moraliska och legala ämnen som är avgörande för hur vi ska
kunna bestämma fostrets status. För det första, menar Lang, måste vi
avgöra när människan som moraliskt subjekt börjar att existera. En
följdfråga är om samma kriterier gäller för personskap i början som i
slutet av livet? För det andra måste vi fråga oss om det mänskliga
fostret är ett moraliskt subjekt med moraliska och legala rättigheter?
För det tredje, om svaret på den föregående frågan är jakande, har
fostret samma imponerande samling rättigheter som den levande
personen, eller endast ett urval rättigheter? Hur sker detta urval? Har
fostret rätt att bli fött? För det fjärde, om fostrets rättigheter är begränsade och inte inkluderar rätten att bli fött, vilka rättigheter kan fostret i
så fall anses ha, och hur ska de kunna skyddas av lagen? Slutligen måste
frågorna om dessa eventuella rättigheter ska tillskrivas fostret vid konceptionsögonblicket eller vid något annat tillfälle under graviditeten
besvaras.192
Genom att söka svaret på dessa frågor får vi samtidigt hjälp att
diskutera de moraliska och legala synpunkterna på fostrets status. Med
moralisk status avser Lang fostrets normativa ställning definierad i
moraliska termer. Med legal status menar han fostrets normativa
ställning definierad i legala termer. Först ska vi emellertid undersöka
närmare vad Ronald Dworkin har att säga om fostrets status, och några
av de invändningar som Patrick Lee har.

Fostrets moraliska status enligt Dworkin
Ronald Dworkin har i ett flertal artiklar och böcker bidragit till den
abortetiska diskussionen. Det är framförallt Dworkins diskussioner om
rättighetssyn, intrinsikala värden och skyddsvärde som uppmärksammas här.193 Enligt Dworkin så måste alla allvarligt menade
moraliska och rättsliga invändningar mot aborter som inte grundas på
att fostret har samma rättigheter som vuxna människor grundas på skäl
192Lang, Wieslaw, »The Status of the Human Fetus»,
Criminal Law Forum,
193Diskussionen här hämtar jag huvudsakligen från Ronald Dworkins

3, 3, 1992, p. 422.
Life’s dominion, HarperCollinsPublishers, London, 1993, och hans artikel »The Great Abortion Case» i The New York Review of
Books, June 29, 1989.
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som är av religiös natur eller som anses »heliga»194 på ett eller annat
sätt, t.ex. har intrinsikalt »kosmiskt värde».
Fostret, rättigheter och intrinsikalt värde
Är foster hjälplösa ofödda barn med rättigheter och egna intressen? Då
är alla former av abort mord. Eller är fostren cellklumpar med genetisk
potentialitet, visserligen människor i vardande men ännu ej medvetna,
kännade personer? Då är abort inte bara möjligt utan även ibland
lämpligt. Är motsättningarna verkligen så här starka?, frågar sig
Dworkin i sin bok Life’s dominion.195 Att tro så är enligt honom uttryck
för intellektuell förvirring. Han menar också att det går bättre att förstå
dessa meningsmotsättningar om man utgår från föreställningen att det
finns en rättighetssyn (Dworkin använder ordet ’härledd’) och en
intrinksikal syn (Dworkin använder ordet ’fristående’) på aborter.
Dworkin identifierar rättighetssynen med en konservativ politisk
uppfattning och den intrinsikala synen på det tidiga livets värde som en
liberal politisk uppfattning. Dworkin utgår hela tiden från ett
konservativt–liberalt politiskt spektrum, och Dworkin menar här med
’liberal’ ungefär tillåtande, och med ’konservativ’ restriktiv (till abort),
därmed återspeglande den amerikanska politiska situationen med
demokraterna som liberala och republikanerna som konservativa.196
Visserligen kan man tänka sig andra uppfattningar, men enligt
Dworkin så speglar det konservativt–liberala spektret bäst den västerländska synen på abortproblematikens etiska natur.197 Överhuvudtaget
måste man inse att Dworkin resonerar i en typisk amerikansk mycket
abortsensitiv kontext, och det syns bl.a. på hans subtila sätt att hantera
negationer, på så sätt att han formulerar sig med största möjliga hänsyn
tagen till ett generellt starkt abortmotstånd. Han diskuterar alltså
hellre olika möjliga invändningar mot invändningar mot abort, eller
invändningars mot abort olika styrka, och inte så gärna raka skäl för
abort även om det egentligen är skäl för abort han vill diskutera. Så
argumenterar man knappast i Sverige. Ska man förstå Dworkin i denna
fråga måste man alltså ta hänsyn till skillnaderna mellan amerikanskt
och svenskt sätt att förhålla sig till abortproblematiken. I amerikansk
debatt söker man alltså försiktigtvis rättfärdiga abort i vissa fall och
194Dworkin, Ronald,
Life’s dominion, HarperCollinsPublishers, London, 1993, s 15. »Sacred», är det
engelska uttrycket.
195Dworkin, Ronald,
Life’s dominion, HarperCollinsPublishers, London, 1993.
196Här måste man vara medveten om att termerna ’liberal’ och ’konservativ’ används på olika sätt
i olika sammanhang.
197Kanske räknas inte den skandinaviska rättsrealistiska, svenska socialistiska och utilitaristiska
synen på abortfrågor in i den västerländska synen på abortproblematikens natur.
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under vissa omständigheter. Utifrån vad som, åtminstone av den
akademiske »pro-choice» debattören, kan betraktas som fall där abort
är i det närmaste självklar går man vidare och stärker den positionen
genom att ge exempel på liknande fall och genom olika analogislut.
Den akademiske »pro-life» debattören uppträder gärna med grövre
ammunition. I svensk debatt utgår man från andra grundförutsättningar. Att kvinnan har rätt till abort på begäran anses vara
närmast en självklarhet, men man söker ändå efter fall där det kan
tänkas vara åtminstone omoraliskt med en abort, t.ex. könsselektiv
abort, men kommer för det mesta ändå fram till att alla alternativ till
att låta kvinnan själv bestämma över sin kropp är sämre.198 Uppdelningen »för-livet» – »för-självbestämmande» förekommer egentligen
inte i akademiska sammanhang här i Sverige. Det finns helt enkelt inga
sådana positioner. Man kan säga att abortmotståndet i Sverige i mångt
och mycket saknar artikulerad akademisk förankring och skärpa. Låt
oss nu återvända till Dworkin!
När någon finns kan man säga att det ligger i dennes intresse att det
hände som ledde till att denne fick existens och att sådant som hade
hotat dennes existens också hotade dennes intressen, men därav följer
inte att sådant som skulle ha hotat dennes intressen skulle ha hotat
någons intressen vid denna tidpunkt. Det ligger sålunda i mitt intresse
att min far inte åkte på en lång affärsresa dagen innan min konception,
men om han hade gjort det hade jag inte funnits och då hade det inte
kunnat skada mitt intresse eller någons intresse.
Två avgörande frågor måste vi ställa oss här, menar Dworkin. 1)
Följer det av den biologiska beskrivningen av ett foster att fostret har
rättigheter (och intressen) enligt rättighetssynen? Det är enligt
Dworkin mycket mer en moralisk fråga än en biologisk. 2) Innehåller ett
foster ett intrinsikalt värde som myndigheter kan anse vara ett
fristående värde värt att skydda? Även detta är snarare ett moraliskt än
ett biologiskt avvägande, enligt Dworkin.
Den moraliska frågan är alltså, 1) har foster någon eller båda av dessa
två relevanta egenskaperna: egna intressen, inkluderande intresset att
existera, och rättigheter som skyddar dessa intressen? Om svaret på
198Paradoxalt

nog så är den amerikanska abortdebatten, trots de drastiska exemplen och det höga
tonläget, både mer informerad och betydligt mer sofistikerad än den svenska abortdebatten. Dels
beror detta på att abortfrågor i USA har debatterats betydligt längre och av fler välartikulerade
debattörer, dels på att den typen av motsättningar som ligger implicit i abortfrågan väcker större
uppmärksamhet i USA än här. Detta gäller inte bara aborter. Frågor som rör religion, estetik, rättigheter, bildning, livsåskådning intresserar inte lika mycket i Sverige, inte i jämförelse med den
uppmärksamhet dessa frågor får i andra länder som USA, England, Frankrike, Italien, Spanien,
osv. Svensken diskuterar social rättvisa eller ägnar sig åt naturupplevelser när han vill artikulera
eller tillfredsställa sina metafysiska behov.
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denna första fråga är ja, så föreligger en på en rättighetssyn grundad
invändning mot aborter, och lagar som förbjuder aborter är rättfärdiga.
Om svaret är nej så finns ingen invändning grundad på en rättighetssyn
mot aborter och inga lagar mot aborter kan rättfärdigas med detta som
argument. Den andra frågan, 2), är annorlunda: är abort eller kan abort
vara felaktig, inte för att den kränker någons intressen eller rättigheter,
utan för att den förnekar eller kränker det mänskliga livets värde? Om
svaret på denna andra fråga är ja så föreligger en fristående invändning
mot aborter, och det kan i sin tur rättfärdiga såväl ett förbud mot abort
som en reglering av aborter.
Enligt Dworkin är de flestas argument av det senare slaget, oavsett
om de är konservativa, katoliker eller feminister. Det de flesta egentligen
pratar om är huruvida och varför mänskligt liv har intrinsikalt värde,
och vilka politiska beslut detta kan motivera angående abort. Vi måste
därför snart fördjupa oss i Dworkins syn på det intrinsikala värdet, men
först granska hur Dworkin ser på den konservativa rättighetssynen.
Den konservativa rättighetssynen enligt Dworkin
En inte ovanlig åsikt är att ett foster är en person redan från början med
rättigheter och intressen (att leva, t.ex.). Denna åsikt förutsätter, och är
härledd från, tanken att foster har rättigheter och intressen liksom
vuxna, fullt utvecklade människor har. De som hävdar detta anser att
myndigheterna har en härledd syn på ansvaret att skydda fostret, att
fostret är ett rättssubjekt snarare än ett rättsobjekt.199 Ingen kan, enligt
Dworkin, tycka att fostret har rätt till liv, och samtidigt hävda att det
är fel av myndigheterna att skydda detta liv, t.ex. genom att förhindra
kvinnor göra abort. Utifrån denna åsikt är det mycket svårt att godta
några som helst skäl för abort. Det finns några situationer där även de
mest negativa till abort anser att abort kanske ändå är motiverat. Det
är när kvinnans liv och hälsa är i fara, och vid våldtäkt och incest. Man
kan i dessa fall se argument framföras enligt vilka man menar att den
gravida kvinnan i dessa fall försvarar sig mot någonting som invaderar200 eller hotar henne, och i våldtäkts- och incestfallen innebär
graviditeten dessutom att någonting uppenbarligen sker mot hennes
vilja. Man kan i dessa fall anse det berättigat att kvinnan försvarar sig
mot detta någonting som sker mot hennes vilja, även om det råkar vara
199Se t.ex. SOU 1989:98 Transplantation s 69-70 om denna distinktion.
200Uppenbarligen har Dworkin här inspirerats av Judith Jarvis Thomson

som i en mycket känd
artikel: »A Defence of Abortion», Philosophy and Public Affairs 1, 1971, liknar den oönskat gravida
kvinnan med en person som lägger in sig på ett sjukhus för en mindre operation och när hon vaknar upp befinner hon sig sammankopplad med en berömd violinist som behöver hennes kropp en
tid för att kunna överleva.
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ett oskyldigt liv som i så fall drabbas. Men, hävdar den konsekvente
konservative abortmotståndaren, en abort innebär vanligen att en tredje
part, nämligen abortläkaren, ingriper, och han kan knappast anses ha
rätt att döda ett oskyldigt foster. Just att fostret är oskyldigt framhävs
och betonas ständigt av den konservativa positionens försvarare. Den
konservativa positionen är relativt enkel och klar, när den är konsekvent
genomförd. Enligt Dworkin saknar dock de flesta konservativa
debattörer just en konsekvent genomförd konservativ position. De
undantag den konservative abortmotståndaren vill göra, att kvinnans
liv och hälsa är i fara, att abortsituationen beror på våldtäkt och/eller
incest, att fostret är allvarligt skadat, indikerar att den konservative
egentligen har en visserligen abortrestriktiv, men ändå liberal fristående
intrinsikal syn på dessa frågor. Att hävda att man som konservativ i
dessa fall har en rättighetssyn vad gäller fostrets status innebär att man
inte har en konsistent syn på fostrets status, menar Dworkin. Därför har
de flesta som anger skäl som liknar sådana skäl som en rättighetssyn
implicerar, egentligen en intrinsikal syn på fostrets status. Dworkin
kräver alltså av en rättighetssyn att den är logiskt konsistent.201
Mot detta invänder Patrick Lee, och riktar bl.a. in sig dels mot
föreställningen att konsistenta åsikter är nödvändiga för att man ska
kunna ha en rättighetssyn, dels mot föreställningen om huruvuda foster
kan vara personer (dvs bärare av rättigheter). Lee menar att Dworkin,
som stöder sig på opinionsundersökningar om när abort kan tolereras,
inte har förstått utfallet av dessa rätt. Dworkin ignorerar möjligheten
att folk kan ha förutfattade meningar om personer som
rättighetsbärarare och vad detta kan innebära. År 1850 var det många
som tyckte att man inte hade rätt att döda eller misshandla slavar, men
såg inget fel med att äga dem. Under 1950-talet var det många vita
amerikaner som ansåg att amerikaner med afrikanskt ursprung var
personer med rättigheter, men de drog knappast alla relevanta
konklusioner av denna åsikt, och det ansågs passande att exkludera dem
från god utbildning, rätt till kvalificerade arbeten och så vidare.202 Om
Dworkins argumentation vore riktig skulle han tvingas gå med på att
vita 1850- och 1950-talsamerikaner hade en intrinsikal syn på
amerikaners med afrikanskt ursprung värde. Detta, menar Lee, är
knappast en korrekt beskrivning av hur folk (i USA) betraktar
rättigheter. På samma sätt som de betraktade människor med afrikansk
ursprung som personer utan att tilldela dem en persons alla rättigheter,
201 Dworkin anser att rättigheter är absoluta och okränkbara. Intrinsikala värden är annorlunda.
202Detsamma skulle kunna gälla kvinnor. Det är svårt att hävda att kvinnor inte ansetts eller an-

ses som bärare av rättigheter och såsom personer även av mycket kvalificerade manschauvinister.
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kan man säga att människor i dag betraktar foster som personer utan
att de därför inser alla de konsekvener detta borde innebära. Att synen
på foster är både inkonsistent och inkonsekvent leder inte till att vanligt
folks syn på fosters moraliska status egentligen är intrinsikal som
Dworkin menar.
Vidare, hävdar Lee, är Dworkins utgångspunkt den att föremålet för
en rättighet innebär tillfredställandet av någons medvetna preferenser.
Dworkin identifierar det goda med tillfredsställandet av medvetna
önskemål. Därför är de som inte kan ha önskemål utan rättigheter. Man
kan jämföra fostret med Frankensteins monster, menar Dworkin, innan
dr. Frankenstein sätter på strömmen som ger monstret liv: en klump
kroppsdelar som inte kan ha egna intressen och därmed inga
rättigheter. Med detta sätt att se på saken kan man förklara att man
kan abortera foster (som enligt denna syn inte har några aktuella
intressen, bara potentiella) och samtidigt plädera för att gravida mödrar
inte bör röka, dricka, droga sig, etc. Därav borde följa, enligt Dworkin,
att det vore orätt av en moder att röka och dricka om hon planerar att
föda barnet, men inte om hon planerar att abortera det. Lee menar att
detta är ett ohållbart argument. Liknelsen, som grundar sig på en
föreställning om potentialitet, är dålig. Naturligtvis finns det en
avgörande skillnad mellan Frankensteins monster och fostret i den
meningen att monstret är sammansatt av döda delar utan liv som får liv
när strömmen slås på, medan fostret i alla avseenden är levande hela
tiden. Dworkins jämförelse saknar alltså filosofisk relevans, men har
förstås retoriska, pedagogiska och politiska poänger. Lee menar att
Frankensteins monster i detta sammanhang snarast är att likna vid
spermien och ägget innan de förenas.203 Foster, däremot, är enligt Lee
subjekt med rättigheter redan från konceptionen, men det är en annan
diskussion.
Den liberala åsiktens fyra delar
Det finns de, enligt Dworkin, som argumenterar för åsikten att fostrets
värde måste förstås som fristående från en persons rättigheter, och som
menar att abort inte ska vara tillåtet. De anser att myndigheterna har
ett särskilt ansvar att skydda livets intrinsikala och heliga värde.
Dworkin talar här om en ’detached objection to abortion’, eftersom
denna invändning inte är beroende av eller förutsätter några speciella
rättigheter eller intressen. Den är särskild och fristående, skulle Dworkin

203 Lee, Patrick,
Abortion and Unborn Human Life, The Catholic University of America Press, Washington, D.C., 1996, s 66-67.
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säga. Detta kallas här för en intrinsikal syn vad gäller fostrets moraliska
status.
Alltså, enligt Dworkin, är synen att abort är något syndigt eller
avskyvärt eftersom mänskligt liv är heligt något helt annat än synen att
abort är syndigt eller avskyvärt eftersom fostret har rätt att leva. Denna
fristående, intrinsikala, syn erbjuder argument mot aborter som inte
förutsätter att fostret är en person eller har egna intressen. Man kan
enligt denna syn konsistent hävda att det alltid är intrinsikalt fel att
döda ett foster och samtidigt hävda att kvinnan själv ska få bestämma
över sin kropp. Rättigheterna att själv få bestämma anses alltså vara
starkare än de intrinsikala värden som ett foster representerar. Enligt
Dworkin består den paradigmatiska liberala positionen av fyra delar.
(i) För det första accepterar man att abort alltid innebär ett moraliskt
problem, åtminstone efter att fostret har fäst vid livmoderväggen, när
abort åtminstone i någon mening innebär ett utsläckande av mänskligt
liv. Aborter kan aldrig anses moraliskt acceptabla av triviala eller frivola
skäl, som att en graviditet försvårar en semesterresa eller att det är fel
kön på barnet.
(ii) För det andra innebär den paradigmatiska liberala positionen att
abort är moraliskt rättfärdigad i en rad olika fall.204 Inte bara när den
gravida kvinnans205 liv eller hälsa är hotade. Det finns en rad olika
indikationer enligt vilka abort är försvarbart, och det finns dessutom
flera möjliga situationer när en abort inte bara är moraliskt försvarbar
utan dessutom moraliskt önskvärd. I fall av extrem abnormalitet hos
fostret, t.ex. om det föds utan storhjärna, men även givet andra
tillstånd, kan det enligt den paradigmatiska liberala positionen vara
moraliskt klandervärt att inte utföra en abort.
(iii) För det tredje är det den gravida kvinnan som själv bäst avgör
vilka konsekvenser av en graviditet som är outhärdliga för henne och
hennes familj. Att behöva avsluta en påbörjad utbildning, eller att ge
upp en lovande karriär för att föda ett barn kan i många fall vara ett
mycket besvärligt val. Till exempel någon som för egen del skulle anse
dessa skäl som otillräckliga skulle ändå inte, enligt den liberala
positionen, vilja fördöma någon annan som åberopade dem.
204Enligt

1938 års abortlag här i Sverige tillerkändes fostret ett rättsskydd som huvudprincip, men
undantag kunde göras från denna huvudprincip. För att dessa undantag skulle anses tillämpliga
krävdes att någon av tre indikationer var uppfyllda. Den medicinska indikationen tog hänsyn till
kvinnans hälsa, den humanitära indikationen beaktade om kvinnan var kränkt genom våldtäkt, eller
om graviditeten var resultat av t.ex. incest, och eugenisk indikation förelåg när man kunde anta att
fostret var behäftat med något allvarligt mentalt handikapp. Senare tillfördes 1946 den social-medicinska indikationen som tog hänsyn till kvinnans levnadsförhållanden, och 1963 den s.k. fosterskadeindikationen där abort fick utföras om det kunde antas att fostret skadats under graviditeten.
205Dworkin använder uttrycket t.ex. »expectant mother», vilket är mer »tabu» i Sverige.
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(iv) Den fjärde komponenten i den liberala positionen går i korthet ut
på att myndigheterna inte har med den gravida kvinnans göranden och
låtanden att göra. Detta är förstås både en mycket amerikansk åsikt,
och en mycket osvensk åsikt.
En förenklad sammanställning skulle kunna se ut så här:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Fostret har (någon) moralisk status
Abort är möjligt att moraliskt rättfärdiga
Kvinnan avgör bäst själv
Myndigheterna har inte ens med moraliskt tveksamma
abortsituationer att göra

Att översätta dessa fyra liberala ståndpunkter till svenska förhållanden
innebär en del problem, även om de inte är olösliga.
Livets intrinsikala värde, enligt Dworkin
Enligt Dworkin verkar de flesta människor tycka att livet har ett
intrinsikalt värde. Det yttrar sig t.ex. som att man tycker att det är
sorgligt att någon dör, även om det är fråga om ett välmotiverat
självmord. Även om man inte tillmäter fostret någon legal status så kan
man tycka att det är beklagligt att ett liv släcks alldeles i begynnelsen.206 Hur ska vi nu förstå detta intrinsikala värde? Dworkin
menar för det första att det verkligen finns sådana saker som intrinsikala värden, och att mänskligt liv hör dit. Skulle det då inte följa att
ju mer mänskligt liv det finns, desto bättre är det? Nej, Dworkin menar
att det inte kan vara fallet. Mänskligt liv har inte ett sådant ökande
värde, utan det har ett heligt värde.207 Vad är då ett heligt värde?
Dworkin säger att instrumentella värden är sådana saker man använder
sig av för att få något annat, och han nämner medicin och pengar som
exempel på instrumentella värden. Vidare nämner han subjektiva värden
som saker som bara är värdefulla för vissa människor, som Scotch
whiskey, fotboll och solande. Intrinsikala värden är värden oavsett om
folk behöver dem, vill ha dem eller ens tycker om dem. Exempel på
detta menar Dworkin är tavlor av stora konstnärer; vi blir exempelvis
206Dworkin säger dock att historien visar oss att även de mest restriktiva abortlagar verkar skydda
modern i första hand, och att straffet för olaglig abort aldrig jämställts med mord på i världen befintliga personer. Detta implicerar t.ex. att fostret inte tillmäts rättigheter på samma sätt som i
världen befintliga personer. Se »The Great Abortion Case», The New York Review of Books, June 29,
1989.
207Dworkin gör distinktionen mellan
incrementally valuable och sacred eller inviolable values, vilka
båda är intrinsikala värden. Problemet här är att skilja mellan sacred och invioable values.
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förfärade om en brand skulle förstöra ett av Rembrants självporträtt
även om vi aldrig ens räknat med att få se det. Mänskligt liv har såväl
instrumentellt, subjektivt som intrinsikalt värde. För många har den
amerikanska flaggan ett intrinsikalt värde, men det betyder inte att de
därmed önskar att det ska finnas så många amerikanska flaggor som
möjligt, bara att flaggans värde är heligt.208 Vi förhåller oss på ett
liknande sätt till djurarter. Vi tenderar att vilja skydda noshörningar,
hornugglor och gorillor. Det är inte det enskilda djuret vi värnar om i
dessa fall, utan det är själva arten som vi anser vara värdefull.209 Vi
anser på ett liknande sätt att framtida generationer är värdefulla, och vi
vidtar en mängd åtgärder för att säkra deras ekonomi och möjligheter i
många avseenden, och vi blir upprörda över kortsiktigt tänkande i
många sammanhang. Dworkin menar att vi resonerar på ett liknande
sätt när det gäller individuellt mänskligt liv. Men det finns viktiga
skillnader. Vi beklagar mer döden av en ung trebarnspappa än en
gammal ungkarls död, men vi tycker i allmänhet – och lagen insisterar
på – att det är ett lika stort brott att döda den ene som den andre.
Dworkin menar också att vi beklagar den vuxnes död mer än det lilla
barnets. I analogi med det så beklagar vi den tidiga aborten mindre än
den sena.

Fostrets moraliska status: Wasserstrom och Lang
När Lang diskuterar fostrets moraliska status utgår han från en känd
artikel av Richard Wasserstrom: »Ethical Issues Involved in
Experimentation on the Nonviable Human Fetus» i Biomedical Ethics
and the Law, där Wasserstrom diskuterar, med anledning av medicinska
experiment på foster, vad han anser vara ickeviabla fosters moraliska
status. Wasserstrom menar att fostrets moraliska status kan uppfattas
på 4 olika sätt:
1. Fostret är i de flesta, om inte i alla, moraliskt relevanta avseenden likt en fullt
utvecklad, vuxen mänsklig varelse.210
2. Fostret är i de flesta, om inte i alla, moraliskt relevanta avseenden likt en bit
vävnad eller enskilt mänskligt organ, t.ex. ett knippe hårstrån eller en njure.
3. Fostret är i de flesta, om inte i alla, moraliskt relevanta avseenden likt ett djur,
såsom en hund eller en apa. Fostret är, enligt detta synsätt, helt klart inte en
person, men inte heller en vävnadsamling eller ett organ. Fostret är en enhet
208Vilket

måste vara själva poängen med den flaggbränning som förekommer i olika sammanhang.
209Inte allt liv, inte alla arter dock. AIDS-virusets utrotande kommer vi att lovsjunga, säger
Dworkin. Life’s dominion, p. 80.
210Denna position kan vi tolka som att fostret är i moraliska avseenden, etc, likt ett
spädbarn i västerländsk kultur och lagstiftning.
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vilken som mest berättigas samma respekt som många (men inte nödvändigtvis
alla) personer tycker tillkommer »högre» djur.
4. Fostret tillhör en distinkt, relativt unik moralisk kategori, enligt vilken dess
status är nära, men inte jämlik, en typisk vuxen persons. Enligt detta synsätt är
fostrets status skild från och överlägsen den som »högre» djur har. Det är,
möjligen, närmast den status som nyfödda har i sådana kulturer där
spädbarnsmord anses vara en mycket annorlunda handling än mord, eller den
status som de vansinniga, de mentalt efterblivna eller slavarna har. Alltså i
kulturer som anser dessa som mindre värda än personer, men klart överlägsna
djuren.211

Lang diskuterar dessa fyra positioner och anser dem som viktiga och
träffande, men samtidigt är Lang en aning missnöjd med Wasserstroms
positioner. Enligt Lang så missar Wasserstrom distinktionerna mellan
de olika fosterstadierna under fostrets liv från konceptionen till födelsen.
Lang lägger därför till en femte position till denna lista:
5

Fostret har status som en potentiell mänsklig varelse. Fostrets genetiska anlag
bestämmer dess mänskliga potentialitet. Fyra distinkta fostertillstånd kan
särskiljas vid vilka fostrets status kan tänkas vara olika: (i) från konception till
implantation, (ii) från implantation till begynnande hjärnaktivitet, (iii) från
begynnande hjärnaktivitet till viabilitet och slutligen (iv) från viabilitet till
födelse.212

Det verkliga problemet är inte att bli överens om dessa fakta, utan att
bli överens om när dessa fakta börjar ha moralisk eller etisk betydelse.
För att lyckas med detta måste man formulera ett människobegrepp,
eftersom de båda tankekonstruktionerna ’foster’ och ’mänsklig person’
har oklara gränser. Från en metaetisk ståndpunkt kan man förstås fråga
sig om termen ’mänsklig person’ överhuvudtaget är tillämplig på
fostret.
Längre fram kommer jag att modifiera ovanstående indelning så att
den bättre passar uppgiften att tolka fostersynen i svensk rätt. Med den
modifierade ordningen skapar jag därefter en matris som åskådliggör
fostrets ökande status från konception till det är fullgånget.

211Richard

Wasserstrom, »Ethical Issues Involved in Experimentation on the Nonviable Human
Fetus», in National Commission for the Protection on Human Subjects of Biomedical and Behavioural Research, Research on the Fetus:Appendix, 1975, reprinted in Biomedical Ethics and the Law,
1979 p. 285-87. Min översättning och sammanställning.
212Lang, Wieslaw, »The Status of the Human Fetus»,
Criminal Law Forum, 3, 3, 1992, pp 423-24.
Min översättning.
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Kärnmening och semantiskt skuggområde213
Lang säger sig här låna distinktionen mellan »core meaning» och
»semantic penumbra» från H.L.A. Hart. Enligt Lang refererar termen
’mänsklig person’ till levande personer i världen, dvs. till »the core
meaning» av detta begrepp, men med »the core meaning» av detta
begrepp refereras inte till ’foster’. Inte desto mindre kan vi säga att
’foster’ hamnar under termen den ’mänskliga personens’ »semantiska
penumbra». Analysen försvåras dessutom av att termen den ’mänskliga
personen’ är värdeladdad. Den klassificerar inte bara sina referenser –
som termen ’däggdjur’ gör – den implicerar också en positiv
värdering.214 Motsatserna, omänsklig, eller icke-mänsklig gör detta
tydligt. Lang föreslår tre olika angreppssätt:
1

2
3

Rejecting the obsolete view that empirical theories and concepts are simply
derivations from empirical data. Such theories and concepts are, rather, tools
for understanding empirical findings. To this extent, they permit us rationally
to order empirical data and to describe and explain relationships between
observable facts. While they have explanatory power, such theories and
concepts cannot be tested as true or false. The more coherent and
comprehensive an empirical theory, the greater its explanatory power; that is,
it can order more data rationally and explain more relationships among the
data.
Accepting John Rawls’s theory of considered moral judgements. On the basis
of this theory, we can formulate the moral status of the fetus as considered
moral judgment.
Adopting the resoning of consequentialist ethical theories. Under this
approach, if two concepts of the status of the human fetus have equal
explanatory power, preference should be given to the concept that in practice
will realize more good, or fewer bad, consequences.215

Utifrån dessa tre angreppssätt, först genom att förstå emipiriska teoriers
och begrepps förklaringsvärde, sedan genom att acceptera Rawls teori om
övervägda moraliska omdömen, därefter genom att acceptera en
konsekventialistiskt etisk teori i den meningen att om två begrepp om
fostrets status har lika stort förklaringsvärde så väljs det som har flest
goda och minst dåliga konsekvenser. Lang menar att vi lätt kan se att
ett dynamiskt betraktelsesätt på fostret, baserat på fostrets
utvecklingfaser, har större förklaringsvärde än något statiskt
betraktelsesätt. Såväl idén att fostret från början är en del av modern
och kan förstås som analog med vilken annan kroppsdel som helst, som
idén att fostret från konceptionsögonblicket har fullt mänskligt värde,
213Jareborg använder distinktionen
betydelsekärna och betydelseperiferi i Brotten, 1. s 91 f. Lehrberg i
Praktisk juridisk metod talar om språkliga kärnområden och ytterområden, s 82 f.
214»Entails», skulle Professor R. M. Hare säga.
215Lang, Wieslaw, »The Status of the Human Fetus»,
Criminal Law Forum, 3, 3, 1992, pp 425-26.
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har båda mycket svagt förklaringsvärde. Inte heller, menar Lang, kan
diskussionen om fostrets status någonsin lösas enbart med hjälp av
empiriska fakta. Här finns också en relation mellan fostrets status i
juridisk och moralisk mening.

Relationen mellan fostrets moraliska och legala status
Den första frågan som måste besvaras vid bestämningen av fostrets
legala status är den om skillnaderna mellan moralisk och legal status.
Tre positioner kan man argumentera för, säger Lang:
1
2
3

Fostrets legala status bestäms helt och hållet av, och kan härledas ur, dess
moraliska status.
Fostrets moraliska status bestäms helt och hållet av dess legala status, och kan
härledas ur lagen.
Fostrets moraliska och legala status är normativa begrepp oberoende av
varandra.216

Den tredje positionen, som Lang föredrar,217 fördelar sig på två
möjligheter:
a) Den legala statusen är en värdefri, godtyckligt vald, teknisk konstruktion baserad
på lagstiftande och rättsligt beslutsfattande. Det finns ingen koppling mellan
moralisk och legal status, och den moraliska statusen inspirerar inte den legala
statusen på något sätt.
b) Det finns distinkta förbindelser mellan moralisk och legal status; fostrets
moraliska status är relevant för dess legala status; alltså, fostrets moraliska status
är relevant för dess legala status och, i enlighet med en konsekvensetik, så kan
den legala statusen vara relevant för dess moraliska status under förutsättning att
fostrets moraliska position har inflytande på dess legala status och att dess legala
status ger upphov till vissa konsekvenser som har moralisk signifikans.218

Lang argumenterar för att positionen 3 b är den rätta. Alla diskussioner
om legal eller moralisk status hos fostret måste ha sin utgångspunkt i
levande ’mänskliga personers’ status. I de nuvarande legala systemen,
oavsett om abort är kriminaliserat eller inte, skiljer sig fostrets status
från det nyfödda barnet, även om de biologiska skillnaderna är oklara.
216Ibid., s 427. Min översättning.
217Lang särskiljer tre modeller för

relationen mellan rätt och moral. (i) Moralen är överlägsen rätten, dvs. rätten kan härledas ur moralen, (ii) rätten är överlägsen moralen, dvs. rätten avgör vad
som ska betraktas som moraliskt, (iii) rätt och moral är oberoende normativa system, men inte helt
och hållet separerade; många länkar och interaktioner existerar mellan olika rättsliga och moraliska system. Lang intar alltså en position, åtminstone i detta avseende, som varken är renodlat rättspositivistisk eller renodlat naturrättslig. Att hänföra honom till en modern variant av naturlagstradition verkar möjligt vad gäller hans syn på fostrets status.
218Lang, Wieslaw, »The Status of the Human Fetus»,
Criminal Law Forum, 3, 3, 1992, p 427. Min
översättning.
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Levande ’mänskliga personers’ status är logiskt sammanhängande i
såväl nationell som internationell rätt, enligt Lang, men detta gäller inte
fostrets status.
För att någonting ska kunna räknas som ett fullt rättsubjekt, måste
detta något enligt Lang uppfylla följande tekniska krav:
1
2
3

Entiteten, eller väsendet, måste av praktiska skäl vara identifierbar och
etiketteras eller namnges som ett enskilt individuellt objekt, distinkt från sin
omgivning.
Entiteten, eller väsendet, måste vara tillgängligt för legala procedurer, särskilt
måste normala bevisregler vara tillämpliga. (»the rules of evidence»)
Legala handlingar eller beslut måste vara möjliga att ta med hänsyn till
entiteten, åtminstone genom dess legala representanter.219

När kan ett foster möta dessa krav för att kunna räknas som ett
rättssubjekt? Med ett blodprov kan en graviditet konstateras några
dagar efter konceptionen, men eftersom man knappast kan tvinga
kvinnor att berätta att de är gravida så är det därmed också omöjligt att
officiellt registrera och namnge foster. Föreställningen att foster har
fullständiga rättigheter redan från konceptionen är enligt Lang omöjlig
att konsekvent upprätthålla i ett juridiskt system givet de tekniska
fordringarna.220 Enligt Lang är det inte heller meningen att lagen ska
definiera människan. När varken medicinare, filosofer eller teologer kan
komma fram till någon konsensus i frågan om när det mänskliga livet
börjar, då kan det inte heller anses vara juristens uppgift att spekulera
om det.221

Reflektioner angående matrisen
Syftet med nedanstående matris är att åskådliggöra de olika värderingar
av fostrets status som görs i de olika lagarna och förordningarna. Det är
sammanlagt sju lagområden som ska behandlas, och Wasserstroms och
Langs kategorier utgör tillsammans fem positioner som jag i det

219Ibid., s 436-37.
220Vad gäller dessa

krav så kan man för 1) säga att åtminstone det in vitro-befruktade ägget är
såväl identifierbart, etiketterat och distinkt från sin omgivning (även om man för några år sedan
blandade ihop befruktade ägg i England och äggen planterades in i fel kvinnor, och för 2) så gäller
legala procedurer för det svenska fostret från konceptionen om den sammanboende fadern dör och
en god man tillsätts, vad gäller LVM och kvinnan är en känd missbrukare så gäller den legala proceduren från det ögonblick fostrets existens blir känd (även om det hävdas att det endast gäller
kvinnan), enligt lagen om forskning eller försök med befruktade ägg från människa gäller legala
procedurer från 14 dagen, och i och med begravningsförordningen gäller en legal procedur från
vecka 12.
221 Lang, Wieslaw, »The Status of the Human Fetus»,
Criminal Law Forum, 3, 3, 1992, p 438.
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följande kommer att modifiera efter svenska förhållanden. Wasserstrom
ordnar (jag förkortar) positionerna, enligt följande:
1.
2.
3.
4.

Fostret betraktas som fullvärdig människa (dvs. som spädbarn)
Fostret betraktas som en bit vävnad
Fostret betraktas som ett djur
Fostret betraktas som en egen kategori

Skälen för Wasserstrom att presentera positionerna i denna ordning är
uppenbarligen relaterade till att den stora skillnaden för honom ligger i
bedömningen att å ena sidan betrakta fostret som en fullvärdig
människa och å andra sidan de andra tre sätten som i varierande grad
betraktar fostret som någonting annat än en fullvärdig människa. Hade
Wasserstrom eftersträvat en skala hade han placerat position 1 sist, som
nummer 4. Lang lägger till ytterligare en position:
5. Fostret betraktas som någonting med ökande värde
Det finns minst två problem här. Ett är att Langs position 5 i sig
antingen (i) inbegriper positionerna 2-4, eller (ii) inbegriper positionerna
1-4, vilket gör att Langs position 5 hamnar utanför värdeskalan, och
det hela blir svårt att förstå. Men, eftersom Lang vill göra position 5, att
fostret är något med ökande värde, som ett tillägg till Wasserstroms
ordning, så måste man anta att Langs tillägg inte inbegriper
Wasserstroms position 1, att fostret är en fullvärdig människa. I så fall
skulle Lang helt enkelt ha ersatt Wasserstroms ursprungliga 4
positioner med sin egen. Enligt min tolkning av Lang innebär sålunda
position 5, att fostret visserligen tillmäts ett ökande värde, men aldrig
som en fullvärdig människa, och att det är den dynamiska aspekten
som Lang på det här sättet vill betona.
Ett annat problem är att Wasserstroms och Langs ordning 1-5 är
mindre lyckad. Bättre är det enligt min mening att ordna positionerna
så att ordningsföljden utgör en skala med stigande värdering av fostrets
status enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.

Fostret betraktas som en bit vävnad
Fostret betraktas som ett djur
Fostret betraktas som en egen kategori
Fostret betraktas som fullvärdig människa (dvs. som spädbarn)
Fostret betraktas som någonting med ökande värde
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Fördelen med denna ordning är alltså att man får en stigande värdeskala. Några problem kvarstår dock. Ett är position 2, att fostret betraktas
som ett djur. Den positionen kan jag inte finna någonstans i de svenska
myndighetstexterna, och därför vill jag stryka den. Då får vi:
1.
2.
3.
4.

Fostret betraktas som en bit vävnad
Fostret betraktas som en egen kategori
Fostret betraktas som fullvärdig människa
Fostret betraktas som någonting med ökande värde

Ett problem som kvarstår är Langs position, nu nr 4, som implicit
inbegriper de föreliggande positionerna 1-3. Är det naturligt att placera
Langs position där jag gör? Man kan ju tänka sig att klämma in den
mellan position 2 och 3 och finna skäl för det. Det starkaste skälet för
mig att placera Langs position som nummer 4 är just att den är
dynamisk, fostrets värde övergår ju till fullt mänskligt värde till sist,
och ett dynamiskt betraktelsesätt är mer »öppet» i den riktningen än
det stelare kategoriserande som Wasserstroms positioner ger uttryck
för. Alltså, trots dessa svårigheter, anser jag att man med hjälp av dessa
positioner på ett klargörande sätt kan diskutera och särskilja olika
uppfattningar om fostrets status. Någon väldigt stor precision eller
subtil nyansering är förstås inte möjlig att uppnå, och jag kommer bara
att kunna peka ut »värderingsriktningar». Och det är tillräckligt. En
mer förfinad och enhetlig klassificering är knappast möjlig att pressa ur
de mycket olika rättskällorna om man vill ha en sammanhållen
presentation. Det kommer t.ex. visa sig att position 2, att fostret
betraktas som en egen kategori, blir en mycket vid klass. Därför måste
jag i det följande tillåta mig att diskussionen emellanåt går något
utanför klassificeringarna.
I skapandet av en matris måste flera hänsyn tagas. På den ena axeln
befinner sig de 4 positionerna enligt den ordning som jag argumenterat
för ovan. På den andra axeln ska ett svårsystemiserbart antal lagar och
förordningar in. Det är som sagt såväl 7 lagområden som ska analyseras, som vissa förändringar över tiden. Antalet lagar och förordningar
som här tas upp till behandling är förstås betydligt fler än 7, och det är
en intrikat uppgift att kortfattat redogöra för hur dessa förhåller sig till
varandra. Både transplantationsbestämmelserna och abortbestämmelserna har förändrats på olika men mycket påtagliga sätt under den aktuella tidsperioden vilket föranleder mig att särskilja dem, medan t.ex.
begravningsbestämmelserna – bestående av både en lag, en förordning,
samt bestämmelser i Socialstyrelsens författningssamling Socialstyrelsens
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allmänna råd rörande omhändertagande av foster i samband med abort,222 och i
Svenska kyrkans förvaltningsnämnds Om handhavandet av dödfödda
foster223 – bättre betraktas som en enhet. Jag diskuterar 1974 års
abortlag224 som om den vore två skilda lagar. Detta beror på att lagen
tolkas utifrån sina rättskällor, och abortlagen har andra rättskällor idag
än den hade 1975, då den började tillämpas. Jag drar skiljelinjen vid
1995 då lagen genomgick den hittills största förändringen.225 Eftersom
transplantationslagen226 också genomgick en betydande förändring i
och med det nya dödsbegreppets införande 1987227 skiljer jag på den
lagen före och efter det nya dödsbegreppet. Vissa lagars namn är så
långa att de svårligen ryms i matrisrutorna och samtidigt svåra att
enkelt förkorta, och därför förkortar jag dem enligt följande:
• Lagen om vård av missbrukare i vissa fall = LVM
• Lagen om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med
befruktade ägg från människa = LBÄ-lagen
Sammantaget gör detta att matrisen kommer att se ut så här:
Bit av vävnad
Abortlag 75-95
Abortlag 95LVM
Transplantationslag 75-87
Transplantationslag
87-96
Lag om
transplantation 96LBÄ-lagen
Ärvdabalken
Begravningsförfattningarna

222SOSFS 1990:8.
223Rapport 1990:2.
224 Lag 1974:595.
225 Lag 1995:660.
226 Lag 1975:190.
227 Lag 1987:269.

Egen kategori

Fullv. människa

Ökande värde
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Ytterligare några saker måste sägas om denna matris. Det finns tyvärr
bara en dimension i den. I x-axeln kan man se fostrets värde, ökande ju
längre åt höger man kommer. Y-axeln innebär i realiteten ingenting.
Man skulle önska att man kunde ordna lagarna tidsmässigt, men det ter
sig nästan omöjligt eftersom de förändras hela tiden, och jag har bara
kunnat ta hänsyn till de förändringar som tydligt ändrat synen på
fostrets status. T.ex. synen att fostret till en början var att betrakta som
en del av kvinnan återfinns i 1974 års abortlag, men i praktiken
övergavs den föreställningen allt mer redan från mitten av 1980-talet,
trots att lagen egentligen inte genomgick några dramatiska
förändringar förrän 1995. Jag har som exempel satt två kryss för 1974
års abortlag. Det förekommer i förarbetena till den lagen uttryck för att
fostret ska ses som en del av kvinnans kropp såväl som att fostret har
ett ökande värde. För flera av lagarna gäller att rättskällorna ger
uttryck för nyanser och subtiliteter åt olika håll som inte kan infångas i
matrisens ramar. Såvitt jag kan bedöma är min matris försiktigare, mer
vidsynt och rymligare än den kunde vara. Avsikten är att när alla lagområden är genomgångna ska denna matris ha minst ett argumenterat
kryss för varje lagområde.

Sammanfattning
Wasserstrom avser med sin artikel diskutera fyra, som han ser det,
positioner som man intar, avsiktligt eller oavsiktligt, när man ska
bedöma huruvida man kan försvara forskning på levande foster ex utero.
Wasserstrom betonar att det hela tiden rör sig om foster som inte kan
anses vara viabla, men här används Wasserstroms och Langs kategorier
även för viabla foster. Det moraliska läget för viabla foster är enligt
Wasserstrom helt annorlunda. Avsikten med Langs artiklar, som tar sin
utgångspunkt i Wasserstroms artikel, är att utarbeta ett teoretiskt
ramverk för fruktbara diskussioner om abortrelaterade lagtexter. Lang
sammanfattar sina insikter ungefär så här:228
Även om fostret moraliskt sett skulle tillmätas samma status som en
’mänsklig person’, så skulle det inte vara praktiskt genomförbart att
upprätthålla en sådan status juridiskt. Vår hänsyn till den gravida
kvinnans liv och hälsa t.ex. gör detta omöjligt.
Det finns enligt Lang också goda skäl som talar för att aborter kan
rättfärdigas även om fostret tillmäts full rättslig status, och det finns
samtidigt goda skäl att förbjuda aborter även om fostren inte tillmäts
någon som helst status.
228Lang,

Wieslaw, »The Status of the Human Fetus», Criminal Law Forum, 3, 3, 1992, p. 439-40.
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Lang menar att ett rättsligt skydd för fostret är fullt möjligt såväl
legalt som moraliskt. Det behöver inte komma i konflikt med moderns
rätt till liv och hälsa, men att det i så fall kommer att inkräkta både på
hennes autonomi och hennes rätt till privatliv. Lang antyder här, tycker
jag, att det är fråga om en avvägning mellan fostrets rätt till liv och
kvinnans rättigheter.
Det viktiga verkar vara att identifiera fostrets status lägre än för
levande människor, men högre än för djur och kroppsdelar. Fostrets
status kan utan motsättningar vara skiftande av flera olika orsaker,
beroende av utvecklingsskede eller beroende på lagstiftningsområde.
Dworkin talar om fostrets moraliska värde, och menar
sammanfattningsvis att det kan vara av två slag. Det finns en åsikt
grundad på en rättighetssyn och en åsikt grundad på en intrinsikal syn.
Enligt rättighetssynen är foster personer redan från början med
rättigheter och intressen (att leva). Denna åsikt förutsätter, och är
deriverad från tanken att foster har rättigheter och intressen liksom alla
människor har. De som hävdar detta anser att myndigheterna har en
härledd syn, vad jag kallar en rättighetssyn, på ansvaret att skydda fostret.
Man kan ändå konsistent hävda att det alltid är intrinsikalt fel att döda
en människa, inklusive ett foster, och samtidigt hävda att kvinnan ska
bestämma själv, och då utgår man enligt Dworkin från en liberal och
fristående syn på fostrets status.
Lang menar att fostrets moraliska och legala status beror på när vi
kan anse fostret vara ett moraliskt subjekt, om vi måste tilldela det fulla
eller begränsade rättigheter, om vi kan tilldela det rättigheter alls om vi
inte anser att det har rätt till liv. Fostrets moraliska status menar Lang
tillsammans med Wasserstrom är åtkomligt om vi frågar oss om det i
moraliska avseenden är att likna vid en fullt utvecklad människa, om
det i moraliska avseenden är att likna vid en kroppsdel eller en bit
vävnad, om det i moraliskt avseende är att likna vid ett djur, om det
utgör en egen kategori, högre än djur men lägre än fullt utvecklade
människor, och om vi kan tänka oss en dynamisk utveckling av de
moraliska rättigheterna.
Lang själv menar att fostret har högre moralisk status än djur men
lägre än fullt utvecklade människor, och att det sker en process där
fostrets moraliska status ökar ju längre graviditeten fortskrider. För att
komma från en föreställning om fostrets moraliska status till fostrets
legala status menar Lang att man måste acceptera att moraliska och
legala normer kan påverka varandra men ändå är av varandra
oberoende normativa system.
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Dworkin menar att oberoende av om man har en rättighetssyn eller
en intrinsikal, fristående syn på fostrets värde, kan man anse fostret som
skyddsvärt. Skyddsvärda kan både individer och arter vara. Rättigheter
tilldelas fostret först med en härledd (rättighetssyn) på dess värde.
Frågan här är förstås hur fostrets moraliska och legala status ska förstås
i svensk rätt. Med utgångspunkt i de resonemang som Wasserstrom
och Lang, som jag redovisat här, är det nu dags att ta itu med den
frågan.

Abort

Bakgrund till 1974 års abortlag (1974:595)229
År 1974 fick Sverige vad man vilseledande kallar »fri abort». Abort är
naturligtvis inte »fri» enligt 1974 års abortlag. En rad olika villkor
måste vara uppfyllda för att en abort skall kunna utföras, och dessa
villkor regleras i lagen. Ändå är denna abortlag mycket liberal eftersom
den i hög utsträckning lämnar avgörandet om abort till den gravida
kvinnan. Flera västländer fick en liberalare abortlagstiftning ungefär
samtidigt. Våra nordiska grannländer, England, Frankrike, Västtyskland och USA är exempel på det.230 I Sverige var antalet legala
aborter i stort sett sjunkande, från 6328 legala aborter år 1951 till 2792
legala aborter år 1960.231 Detta berodde bl.a. på en allt restriktivare
hållning med tillståndsgivningen.232 Det motionerades även under
denna tid om abortlagstiftningen.233 1955 var det omröstning i
riksdagens andra kammare,234 1957 kom frågan upp igen,235 men
229Se prop. 1974:70; SoU
230Danmark och Finland

1974:21; rskr. 1974:268; MF 1974:100, SOSFS 1989:6.
fick liberalare abortlagar 1970, Norges abortlagstiftning liberaliserades
1976 när en social indikation infördes, och 1978 antog Stortinget en lag som gav kvinnan rätt att
själv besluta om abort, Storbritanien liberaliserade sin abortlagstiftning 1967, Västtyskland 1976.
Genom ett utslag i US Supreme Court, Roe vs. Wade i januari 1973, fick man i USA principiellt
fri abort till och med 12:e graviditetsveckan. Källa: SOU 1983:31, kapitlet Internationell översikt.
231SOU 1953:29 s 40 och Statistisk årsbok 1961 och 1970.
232Tillstånd gavs av medicinalstyrelsens social-psykiatriska nämnd eller genom ett s.k. tvåläkarutlåtande.
233Det mesta av den följande beskrivningen har jag hämtat från Swärd, Stefan,
Varför Sverige fick
fri abort: Ett studium av en policyprocess, diss, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
1984.
234Andra kammarens protokoll 1955, nr 12, s 62.
235Motion 1957:5 i första kammaren, motion 1957:8 i andra kammaren.
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majoriteten: socialdemokrater och kommunister tillsammans med
många folkpartister och de flesta bondeförbundare röstade mot
förslagen om en restriktivare abortlag. Folkpartiet var splittrat,
bondeförbundet röstade i stort sett som socialdemokraterna. Det var
högern och stora delar av folkpartiet som var för en mer restriktiv
abortlag. Denna fördelning påminner f.ö. starkt om röstfördelningen
vid 1974 års abortlags tillkomst. »Neurosedynkatastrofen»236 1962
satte ytterligare fart på abortdebatten, och en amerikansk kvinna237 som
använt preparatet fick abort här i Sverige under den tiden, vilket
uppmärksammades mycket. 1938 års abortlag tillät abort om fostret
hade arvsmässiga skador, men tillät inte abort för skador som uppkom
under graviditeten, som var fallet med neurosedynet. 1938 års abortlag
fick med anledning av detta ytterligare ett tillägg 1963, den s.k.
fosterskadeindikationen, och samtidigt väcktes ett förslag om en
förutsättningslös översyn av abortlagen, som dock avslogs.238 Debatten
om aborter har aldrig senare varit så intensiv som den blev år 1965.
Både det Socialdemokratiska ungdomsförbundet och Folkpartiets
ungdomsförbund hade uttalat sig för fri abort redan några år tidigare,
Socialdemokratiska kvinnoförbundet, och partikongressen 1964 krävde
en förutsättningslös utredning av abortfrågan.239 Detta ledde till att
man inom justitiedepartementet började förbereda en sådan
utredning.240 Men så i februari 1965 väckte riksåklagaren åtal mot ett
antal kvinnor som hade gjort abort i Polen, och Hans Nestius som hade
arrangerat resorna blev utsatt för husrannsakan. Abortfrågan blev
förstasidesstoff under flera veckor, kvinnorna fick abolition, och den 5
mars 1965 tillkännagavs direktiven till utredningen.241 I synnerhet de
som ivrat för en tillåtande abortlagstiftning hade önskat och krävt en
förutsättningslös utredning av abortfrågan242. Nu kunde justitieminister
Herman Kling i direktiven säga att
De utvidgningar av möjligheten till abort som har gjorts under lagens giltighetstid
torde emellertid vara att se som uttryck för förskjutningar i det allmänna
betraktelsesättet i riktning mot en friare abortlagstiftning. Enligt min mening är
tiden nu inne att överväga om en ytterligare liberalisering bör ske. Jag syftar då på
236Neurosedyn, Thalidomid, ett lugnande medel som ej längre är godkänt p.g.a. fosterskadande
effekter.
237Sherri Finkbine.
238Antingen i första kammarens protokoll 1963, nr 24, s 149 ff nr 25 s 10 ff, eller (och) i andra
kammarens protokoll 1963, nr 24, s 91 ff. (Kolla igen!)
239Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbunds kongress 1964, protokoll, s 139. Socialdemokraternas 22:a kongress 1964, protokoll, s 613-15.
240SvD 27/11 1964.
241Bihang till riksdagens protokoll, 1966:62 Ju, första samlingen, trettonde bandet.
242De Socialdemokratiska kvinnoförbundet. Se Swärd.
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en reform i den riktningen att kvinnans egen inställning i abortsituationen skall
tillmätas ökad betydelse./.../ Många skäl talar för att kvinnan under ett mycket
tidigt graviditetsstadium i princip får rätt att själv bestämma, om hon vill föda det
väntade barnet.243

Klart är att opinionen hade vänt, och Klings direktiv kan knappast
kallas förutsättningslösa. Tvärtom innebar de en tydlig signal att en
liberalare i meningen tillåtande abortlagstiftning var att vänta, och trots
att Sverige inte fick en liberalare abortlag förrän tio år senare steg
antalet legala aborter under denna period från 6208 år 1965 till 30636
år 1974, alltså en ökning med 24428 aborter, eller med 393%.244 Den
av Kling tillsatta utredningen tog god tid på sig. Inte förrän 1971
presenterades betänkandet Rätten till abort.245 Däri sägs bl.a. att
För den kvinna, som är gravid men inte vill ta ansvaret att föda, innebär hennes
graviditet sådana påfrestningar, att hon lämpligen bör vara tillförsäkrad en i lag
inskriven rätt att bli opererad. /.../ Kommittén föreslår, att i lag tas upp
bestämmelser angående omständigheter som grundar rätt för kvinnan att bli
opererad och att hon och läkaren även ges rättssäkerhetsgarantier för att denna
hennes rätt blir allsidigt bedömd.246

Detta sammanfattar kommitténs syn på abortfrågan. Den tidigare
lagstiftningen beskrivs i kritiska ordalag.
Skyldigheten för kvinnan att underordna sig fortplantningen sedan mannen har
befruktat henne, har f.ö. sedan länge upprätthållits med strafflagstiftningens
hjälp.247

Enligt lagförslaget i utredningen skulle kvinnan ha rätt att få abort
utförd enligt 2 §:
Kvinna som är berättigad till vård enligt sjukvårdslagen (1962:242) har rätt till
abortoperation
1. när det kan antas att hennes hälsa skulle råka i fara eller hennes krafter allvarligt
nedsättas om havandeskap fortsätter;
2. när det kan antas att det barn, som hon sannolikt skulle föda om hennes
havandeskap fortsätter, kommer att lida av svårartad sjukdom eller svårt lyte;
3. när det av annan anledning är oskäligt betungande för henne att hennes
havandeskap fortsätter.248
243Dir 1966:62
24424428/6208

Ju, s 72-73.
= 3,934922680412*100=393%. Ökningen är förstås också ett resultat av att
illegala aborter s.a.s. »flyttade in i» den officiella statistiken. Det är förvisso läkare som tolkat lagen. Möjligen kan detta ses som ett mått på hur ett direktiv påverkat tolkningen av en lag, vilket
nämndes i inledningskapitlet.
245SOU 1971:58
246SOU 1971:58 s 20.
247SOU 1971:58 s 95.
248SOU 1971:58 s 11.
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En abortansökan skulle alltså, enligt utredningens förslag, fortfarande
prövas och fastställas av en lokal nämnd.249 Inte heller fanns i förslaget
någon övre gräns för abort. Det blev många remissvar på
abortutredningens betänkande, och i allmänhet var remissinstanserna
kritiska till betänkandet. Abortmotståndarna, framför allt högern och
de kristna samfunden, kunde inte acceptera förslaget eftersom det inte
tog hänsyn till fostrets rätt till liv. De flesta kristna samfunden ställde
sig bakom Ärkebiskopens remissvar. Läkarnas och sjuksköterskornas
remissvar var annorlunda. Man ställde sig i stort sett positiv till idén om
fri abort. Remissvaren samlades och utgavs i en särskild SOU
(1972:39). Propositionen dröjde ända till 1974. Förslaget om de lokala
prövningsnämnderna i SOU 1971:58 hade försvunnit, kvinnan skulle
själv fatta beslutet om abort. Tidsgränser hade återinförts. Man kan
också lägga märke till att argumentationen gick ut på att man ville
anpassa abortlagen efter rådande praxis.
De nu antydda förhållandena gör att den nuvarande abortlagstiftningen i flera
avseenden framstår som föråldrad. Den bör därför redan av dessa skäl bli föremål
för en genomgripande omarbetning i syfte att få bestämmelserna bättre anpassade
till de förhållanden och värderingar som råder i samhället i dag250

Samtidigt föreslås i propositionen kraftigt ökade insatser i fråga om
preventivmedelsrådgivning och andra förebyggande åtgärder. Enligt
den föreslagna abortlagen avgörs frågan om abort före utgången av
12:e havandeskapsveckan av kvinnan själv. Hon får vägras abort endast
om åtgärden skulle medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa.
Denna förutsättning prövas av en läkare. För abort efter 12:e men före
utgången av 18:e veckan fordras utöver vad som gäller vid tidigare
abort att det företas en särskild kuratorsutredning. Om kvinnan inte
medges abort, är läkaren skyldig att omedelbart hänskjuta frågan till
socialstyrelsen för förnyad prövning. Efter 18:e havandeskapsveckan får
abort företas bara i undantagsfall. För abort krävs då socialstyrelsens
tillstånd, som får lämnas endast om det föreligger synnerliga skäl för
åtgärden och det inte kan antas att fostret är livsdugligt. Även i
socialutskottets betänkande noterar man, med en viss förvåning, att
abortpraxis förändrats under de senaste tio åren.
Även om abortlagstiftningen i huvudsak lämnats oförändrad har en
vidareutveckling skett genom att tillämpningen efter hand undergått betydande
249Återfinns i 5,6 och 7 §§.
250Prop. 1974:70, s 56.
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förändringar. Dessa har, som framgår av den översiktliga redovisningen i
propositionen (s. 21-25), varit särskilt stora under den senaste tioårsperioden.251

Abortstatistik redovisas i betänkandet. I korthet redogörs för att antalet
legala aborter hade stigit från ca 3000 till drygt 25000, att aborter med
tvåläkarintyg utgjorde 85% av de beviljade aborterna, och att
ansökningarna till socialstyrelsen bifölls till 98-99%, att för mer än
75% av aborterna åberopades den socialmedicinska indikationen.

Abortlagen (1974:595)
Den nuvarande abortlagen ändrades senast den 1 januari 1996, och
förändringarna är genomgripande vad gäller de bakomliggande värderingarna och därmed synen på fostrets status. Emellertid är skillnaderna
inte särskilt stora i praktiken jämfört med tidigare skrivningar. Den
tidigare 12-veckorsgränsen har t.ex. tagits bort. Den hade dock endast
ett slags symbolvärde och innebar ingenting för kvinnans rätt att söka
och få abort. Här följer de för avhandlingen viktigaste av de aktuella
paragraferna. Endast 3 § är kvar från 1974, och det märks på
språkbruket, t.ex. stavas »socialstyrelsen» med gemen första bokstav.
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.
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.
4 § Vägras abort i fall som avses i 1 §, skall frågan omedelbart underställas
Socialstyrelsens prövning.
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.
Utan Socialstyrelsens tillstånd och utan hinder av bestämmelserna i 5 § får
avbrytande av havandeskap på grund av sjukdom eller kroppsfel som avses i första
stycket utföras av den som är behörig att utöva läkaryrket, om inte åtgärden kan
anstå utan fara för kvinnan.

En jämförelse mellan de olika skrivningarna (båda finns i sin helhet i
bilagan) ger vid handen att skillnaderna i många avseenden är just re251SoU

1974:21, s 19.
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daktionella, som det sägs i propositionen som föregick den senaste
ändringen. De tydligaste större förändringarna är att tolvveckorsgränsen har tagits bort och obligatoriskt erbjudande om kuratorssamtal
har tillkommit.

Fostersyn
Frågan om abort före den 18:e graviditetsveckan avgörs av kvinnan
själv. Hon får vägras abort endast om åtgärden skulle medföra allvarlig
fara för hennes liv och hälsa, och denna förutsättning prövas av en läkare. Om en kvinna inte medges abort, är läkaren skyldig att omedelbart
hänskjuta frågan till Socialstyrelsen. Efter 18:e graviditetsveckan får
abort företas bara i undantagsfall. Då krävs Socialstyrelsens tillstånd
som lämnas endast om det föreligger synnerliga skäl och det kan antas
att fostret inte är livsdugligt. Avbrytande av havandeskap får utföras av
läkare under hela graviditeten om sjukdom eller kroppsfel föreligger hos
kvinnan som medför allvarlig fara för hennes liv eller hälsa.
Lagen är klar på alla punkter, och det torde vara svårt att finna situationer som inte omedelbart kan hanteras. I de extrema situationer som
kan tänkas uppstå, allvarliga kristillstånd till följd av naturkatastrofer,
krig, epidemier, m.m. drabbas inte abortlagen hårdare än andra lagar.
Räcker inte resurserna så hamnar abortärendena under Socialstyrelsens
försorg, och avgörs där.
Fostret skyddas från 18:e graviditetsveckan, från vilken abort endast
medges om »synnerliga skäl» föreligger. Tillstånd får inte lämnas om
det finns anledning att anta att fostret är livsdugligt. (Enligt praxis aborteras inte foster efter den 22:a graviditetsveckan.252) Om det på grund
av sjukdom eller kroppsfel hos kvinnan medför allvarlig fara för hennes
liv eller hälsa får Socialstyrelsen lämna tillstånd till abort, eller
avbrytande av havandeskapet, hela graviditeten ut, och av samma skäl,
och om det är bråttom så får läkare utföra abort, eller avbryta
havandeskapet, utan att anhålla om tillstånd hos Socialstyrelsen hela
graviditetslängden ut.
Ett av de mest kända domstolsfallen alla kategorier i USA är Roe v. Wade.253 Detta fall
innebär att kvinnor i USA på begäran kan få abort utförd under den första trimestern
(dvs. till 13 graviditetsveckan), Domare Blackmun som skrev vad majoriteten (i rätten)
senare valde menade att den stadga som gällde i Texas och som förbjöd abort under
hela graviditeten utom när kvinnans liv var i fara stred mot det 14 tillägget till konstitutionen. Majoriteten i rätten menade att under den första trimestern måste abortbeslutet lämnas till den gravida kvinnan och det medicinska utlåtandet från hennes läka252SMER, Angående ändring
253410 U.S. 113 (1973)

av folkbokföringslagen Dnr S94/5633/S, Dnr 15/96
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re. Vidare att under den andra trimestern kan staten reglera abortverksamheten med
hänsyn till den gravida kvinnans hälsa och att under den tredje trimestern har staten
tillräckliga intressen i det potentiella liv som fostret representerar för att kunna
förbjuda abort utom när moderns liv är i fara. Flera andra närvarande domare
reserverade sig mot detta beslut, t.ex. domare Rehnquist.

Detta amerikanska rättsfall är exempel på en i västerlandet utbredd
uppfattning om behovet av en liberalare abortlagstiftning vid den här
tiden. Som skäl för denna liberalare inställning angavs emellertid olika
argument. I USA kom åsikten att staten inte har med privatlivet att
göra att utgöra det starkaste argumentet till abortförespråkarnas fördel,
och det var i en domstol frågan avgjordes. Kvinnans rätt till privatliv
bedömdes som starkare än fostrets rätt till liv. I Sverige drev regeringen
av politiska skäl igenom en friare abortlagstiftning. Kvinnan har i
praktiken rätt att få abort utförd, men det innebär i strikt mening inte
att hon har rätt till abort, och fostrets rättigheter nämns inte alls.

Diskussion om fostersynen i abortlagen
Eftersom abortlagen tillkom för mer än 20 år sedan – och då var
resultatet av ett nästan tio år långt utredande – och eftersom abortlagen
genomgått ett flertal utredningar och förändringar sedan dess, den
senaste trädde i kraft 1996, så är det knappast förvånande att de
bakomliggande värderingarna har förändrats med tiden. 1965 ville man
förändra en som man ansåg föråldrad kvinnosyn, kvinnan skulle inte
behöva underordna sig fortplantningen sedan mannen befruktat henne.
Preventivmedel hade gjorts mer tillgängliga, p-piller hade legaliserats,
och samlaget betraktades allmänt mer som ett nöje än som en
fortplantningsakt.
Trettio år senare, 1995, har samhället och de allmänna värderingarna
förändrats ytterligare, och det i två betydelsefulla riktningar, både åt ett
mer cyniskt och okänsligt (fosterselektion har blivit accepterad) håll och
ett mer sensitivt och omsorgsmässigt (fostret som patient, rentav klient,
i en rad olika sammanhang) håll. Ett nytt dödsbegrepp har etablerats,
organtransplantationer (både från foster som givare och till foster som
mottagare) har blivit vardag, gentekniken gör allt större framsteg,
fosterdiagnostik har blivit rutin, drogmissbruk har växt till ett allvarligt
samhällsproblem och homosexuella kan »gifta» sig med varandra
genom att ingå s.k. registrerat partnerskap. Kopplingen mellan
äktenskapet och fortplantningen har väsentligen tunnats ut, och
familjebildningen uppvisar ett annat mönster. Antalet aborter har legat
stadigt runt ca 35000 aborter per år under hela perioden. Synen på
fostret har under åren kommit att nyanseras alltmer, delvis på grund av
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den ökade allmänna kännedom om fostret som uppkommit p.g.a.
»ultraljud», den numera nästan obligatoriska fosterdiagnostiska verksamheten. Sambandet mellan drogmissbruk och fosterskador har blivit
uppmärksammade, och i många länder har denna fråga debatterats
intensivt, och behovet av lagstiftning på området har blivit alltmer
tydlig. Användningen av aborterade foster i medicinsk forskning,
framför allt med patienter som lider av Parkinsons sjukdom, har blivit
allmän, och tillsammans med annan medicinsk forsknings- och
behandlingsverksamhet har de rent vetenskapliga kunskaperna om
fostret ökat avsevärt.
Fostret som en del av kvinnan – abortlagens syn till 1995
Abortlagen har ursprungligen sin utgångspunkt i tanken att fostret till
en början är en del av kvinnan, och gradvis utvecklas till en livsduglig
varelse med tilltagande rättigheter. Dessa tankegångar utvecklas i
kapitel 6 och 7 i utredningen SOU 1971:58 Rätten till abort. Tanken att
fostret till en början är en del av kvinnan nämns, och avvisas, redan i
den första abortutredningen254 och nämns sedan ofta i myndighetstexterna. 1965 års utredning uttrycker en klar omsorg om och respekt
för kvinnan, och den part, fostret, som tidigare utgjorde grundmotiveringen för abortförbudet definieras av kommittén rent terminologiskt
bort ur utredningen. Där sägs att
Någon allmänt vedertagen enhetlig innebörd av begreppet foster torde knappast
finnas. Enligt medicinsk terminologi talar man om en befruktad äggcell, om
embryo och om foster. Det torde dock bero på subjektiva värderingar, om man
därmed avser endast en benämning av olika stadier i det biologiska förloppet eller
en begränsning av begreppet foster till att avse uteslutande de senare stadierna av
detta.255

och några sidor längre fram presenteras tanken att den tidigare
abortlagens grundmotivering, nämligen att det föreligger en intressekonflikt mellan den gravida kvinnan och fostret redan från början av
graviditeten, som en förlegad syn.
En ny celldelning börjar hos ett ägg när befruktningsprocessen är avslutad, och
redan då föreligger de anlag som skulle prägla den nya individ som kvinnan föder,
om celldelningen och en vidare utveckling fortsätter. Sedan gammalt har också –
under påverkan av kristet tänkande – celldelningen och den vidare utvecklingen
betecknats som »mänskligt» liv eller en »form» av mänskligt liv och därmed har

254SOU
255SOU

1935:15, se t.ex. s 22 f och 88.
1971:58, s 94.
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redan den delade cellen tillagts samma – eller nästan samma – etiska värde som
kvinnans eget liv.256

och ytterligare några rader längre ner på samma sida
Det har åtminstone tidigare varit en utbredd – om än omtvistad – uppfattning, att
en människas liv uppkommer vid befruktning, och att kvinnor därför av hänsyn till
livets helgd är skyldiga att underordna sig fortplantningen sedan de har blivit
befruktade.257

Med hjälp av formuleringar som dessa görs frågan om när människans
liv uppkommer snarast till en värderingsfråga, och enligt kommittén
har »mot den traditionella uppfattningen om skyldigheten att framföda
ställts kravet att bestämma över fortplantningen».258 Detta sistnämnda,
»att bestämma över fortplantningen», är därefter utgångspunkten för
de hänsyn som måste tagas. Fostret upphör att existera annat än som en
del av fortplantningsprocessen. Fostret benämns t.ex. på flera ställen i
utredningen som »livmoderinnehåll».259 I avsnittet som behandlar skäl
mot abort så nämns fostrets intressen överhuvud taget inte,260 och
intressekonflikten mellan modern och fostret som gällde i 1938 års lag
har helt enkelt försvunnit.
I propositionen261 tar departementschef Lennart Geijer upp de många
remissvar i vilka man ställt sig kritisk till kommitténs betänkande,
särskilt vad avser fostrets rättsskydd.
I förarbetena till 1938 års lag angavs att lagstiftningen hade sin grund i synsättet
att fostret av hänsyn till livets helgd skall skyddas under alla stadier av
graviditeten. Detta har ofta uttryckts så att fostret har tillerkänts rättsskydd./.../
Särskilt under de senaste decennierna har det vidare från allt flera håll med ständigt
stigande eftertryck hävdats att kvinnan själv bör få bestämma om hon vill föda eller
avbryta havandeskapet. Det görs därvid gällande att fostret främst bör betraktas
som en del av moderns kropp, över vilken hon själv skall få råda.262

Geijer redogör för utvecklingen vad gäller abortstatistik, och menar att
den utveckling som skett i praxis sammanhänger med den förändrade
synen på kvinnan och hennes roll i samhället och på rätten till planerat
föräldraskap som »numera allmänt omfattas av människorna i vårt
land»,263 och utvecklingen i praxis är enligt Geijers mening riktig,264 och
256SOU 1971:58, s 100.
257SOU 1971:58, s 100.
258SOU 1971:58, s 100.
259SOU 1971:58, s 40.
260SOU 1971:58, s 140 ff.
261Prop. 1974:70.
262Prop. 1974:70, s 60.
263Prop. 1974:70, s 61.
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detta är propositionens huvudmotivering. Därmed ger han stöd för
tolkningen att fostret är en del av kvinnan. Departementschefen anser
emellertid också att
Tillbörlig hänsyn måste således i detta sammanhang tas både till det förhållandet
att varje abortingrepp är förenat med vissa mer eller mindre allvarliga risker för
kvinnan och till att fostret under graviditeten successivt utvecklas till en livsduglig
varelse vars rätt till liv måste respekteras.265

Att fostrets rättskydd skall tillförsäkras i samband med dess
livsduglighet understryks ett flertal gånger i propositionen, och det
anses som angeläget att skapa alldeles särskilda garantier för att abort
inte företas så sent att det finns risk för att fostret är livsdugligt. Vad
gäller kommentarerna i propositionen till de enskilda paragraferna i
lagförslaget hänvisas vad gäller fostersynen till den allmänna
motiveringen, alltså vad som presenterats här ovan.266
I utskottsbetänkandet267 diskuteras utgångspunkten för lagstiftningen,
och med anledning av de många remissyttranden och motioner i vilka
påpekats att fostrets intressen försvann ur fokus i utredningen, sägs att
det etiska dilemmat i abortfrågan uppkommer genom att det inträffar en konflikt
mellan två principer, som motionärerna uppfattar som var för sig absoluta och
okränkbara, nämligen principen om livets helgd och principen om humanitet och
barmhärtighet mot en människa i en nödsituation. I andra motioner framställs den
etiska konfliktsituationen på likartat sätt. I nyssnämnda motioner framhålls att i ett
sådant konfliktläge, som här föreligger, lagstiftaren har ett ofrånkomligt ansvar när
det gäller att göra en avvägning som innebär att den ena principen aldrig träds för
när mer än vad som är alldeles nödvändigt med hänsyn till den andra principen.
Utskottet kan i och för sig dela sistnämnda uppfattning men vill samtidigt
framhålla att den angivna utgångspunkten för lagstiftningen inte ger någon som
helst ledning för ställningstagandet till hur lagstiftningen skall utformas.
Avvägningen mellan de båda angivna principerna blir nämligen under alla
omständigheter en värderingsfråga.268

Socialutskottet ansluter sig alltså till utredningens syn på den tidigare
intressekonflikten, och anser alltså att den princip, »på vilket den
nuvarande lagstiftningen vilar, bör överges till förmån för den i propositionen förordade principen om kvinnans rätt att själv bestämma om
hennes graviditet skall avbrytas»,269 och vidare anser utskottet

264Prop. 1974:70, s 61.
265Prop. 1974:70, s 62.
266Prop. 1974:70, s 78 ff.
267SoU 1974:21
268SoU 1974:21, s 23.
269SoU 1974:21, s 26.
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att utgångspunkten för en ny abortlagstiftning bör vara kvinnans principiella
bestämmanderätt. Anser hon efter moget övervägande att abort är den lämpligaste
lösningen av de problem som en oönskad graviditet medför, skall hon få abort. /.../
Som departementschefen framhåller måste i abortsammanhang tillbörlig hänsyn tas
både till det förhållandet att varje abortingrepp är förenat med vissa mer eller
mindre allvarliga risker för kvinnan och till att fostret under graviditeten successivt
utvecklas till en livsduglig varelse vars rätt till liv måste respekteras.270

Uppfattningen att fostret betraktas som en del av kvinnan i 1974 års
abortlag omfattas av såväl abortförespråkare och motståndare. Fostret
betraktas till en början som en del av kvinnan, och som därefter
successivt erhåller allt större rättsskydd.
Fostret och kvinnan – två individer. Synen sedan 1995
Abortfrågan har under åren utretts eller på andra sätt behandlats ett
flertal gånger här i Sverige. Olika försök till omvärdering av
abortfrågan har också förekommit i andra länder.
Fallet Planned Parenthood v. Casey år 1992 betraktades (befarades) allmänt som ett
sådant fall som Högsta domstolen skulle använda för att upphäva Roe v. Wade. I juni
1992 beslutades i ett överraskande och, menar många, motsägelsefullt domslut att Roe
v. Wade i avgörande principiellt viktiga avseenden fortfarande ska gälla, men med nya
abortbegränsande restriktioner. En läkare skall numera informera om abortens
medicinska procedurer, konsekvenser och risker, han ska visa bilder på fostret vid den
ålder som det befinner sig i vid tillfället för aborten, han, eller annan hälsopersonal, ska
redovisa alternativ till abort, berätta att fadern är skyldig att medverka till barnets
försörjning och uppfostran, att den abortsökande kvinnan ska vänta 24 timmar innan
aborten kan genomföras, etc. 271

Med detta rättsfall som exempel vill jag visa att abortlagstiftningen som
den blev under 1970-talet ingalunda stått oemotsagd. Abortfrågan har
skurit rakt igenom åsiktslägren i många länder, och den ökade
acceptans för fria aborter som förespråkarna hoppats på har inte alls
infriats.
En utvärdering av den svenska abortlagen tillsattes efter fem år med
utredningen Familjeplanering och abort. Erfarenheter av ny abortlagstiftning.272 Omhändertagandet av aborterade foster utreddes i samband
med transplantationslagen sågs över, och presenterades som transplan270SoU 1974:21, s 26.
271Se t.ex. Farrell, Margaret

G., »Revisiting Roe v. Wade: Substance and Process in the Abortion
Debate», Indiana Law Journal, vol. 68, nr 2, 1993. Se även Charo, R. Alta, »Life after Casey: The
View From Rehnquist’s Potemkin Village», The Journal of Law, Medicine & Ethics, vol 21:1, Spring
1993, pp. 59- 66. Referenserna är många. Ytterligare en är: »An Analysis of Planned Parenthood
v. Casey», Reproductive Freedom in Focus, Ett pregnant informationsblad från The Center for Reproductive Law & Policy, New York, Wall Street 120.
272SOU 1983:31.
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tationsutredningens betänkande Aborterade foster m.m.273 År 1981 tillsattes en utredning med uppdrag att utreda frågan om inseminationer
m.m. Som särskild utredare utsågs dåvarande justitieombudsmannen
Tor Sverne, och utredningen tog ursprungligen namnet inseminationsutredningen. Inseminationsutredningen har avgett betänkandena Barn
genom insemination274 och Barn genom befruktning utanför kroppen.275 1984
erhöll utredningen tilläggsdirektiv276 angående vissa frågor om skydd
för ofödda barn och fosterdiagnostik och bytte samtidigt namn till
utredningen om det ofödda barnet. Utredningen om det ofödda barnet
avlämnade två betänkanden, Skydd för det väntade barnet. Åtgärder vid
missbruk m.m. under graviditet277 och slutbetänkandet Den gravida kvinnan
och fostret – två individer. Om fosterdiagnostik. Om sena aborter.278 Denna
utredning gav upphov till de senaste förändringarna i abortlagen. Bara
genom att läsa titlarna förstår man att det här rör sig om en annan
fostersyn än den som kommer till uttryck i abortlagens ursprungliga
förarbeten, och man förstår också att valet av titlar är polemiskt och att
det annonseras nya tider. Huvudsakligen, vilket framgår av titeln (Den
gravida kvinnan och fostret – två individer. Om fosterdiagnostik. Om sena
aborter.), behandlade utredningen fosterdiagnostik och sena aborter. I
utredningens överväganden sägs angående en förändrad syn på
fosterdiagnostik att synen på fostret förändrats.
Fostret anses i den nya abortlagen, som trädde i kraft år 1975, i början av
graviditeten vara en del av kvinnans kropp. På senare år har emellertid detta
synsätt börjat ersättas av uppfattningen att den blivande modern och fostret redan
från början är två individer som båda är skyddsvärda.279

Utredningen ansluter sig till »den humanistiska människosynen», och
man menar att grundläggande etiska frågor måste tas med i beaktande.
I samband härmed sägs att dessa frågor ytterst handlar om människosyn och värderingar, och vilka instanser som skall få slå fast de principer
som ska styra vårt handlande.280
Begreppen ’människosyn’ och ’människovärde’ behandlas i ett särskilt
avsnitt. Utredningen menar att fosterdiagnostiken ställer oss i valsituationer med komplicerad etisk innebörd, och att det i det moderna
273SOU 1991:42.
274SOU 1983:42.
275SOU 1985:05.
276Dir 1984:36.
277SOU 1987:11.
278SOU 1989:51.
279SOU 1989:51,
280SOU 1989:51,

s 73.
s 74.
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samhället på allt fler områden uppstått en konflikt mellan en humanistisk människosyn och en teknokratisk syn på människan, och detta
är, menar utredningen »en värderingskonflikt av djupgående slag.»281
Här beskriver utredningen ganska ingående sin syn på människan, och
det förtjänar att citeras:
Enligt en humanistisk människosyn är människan en fri och ansvarig, skapande och
social varelse. Ingen människa får behandlas enbart som medel utan varje individ
har ett människovärde och utgör ett mål i sig själv. I den teknokratiska människosynen ligger att människan inte behandlas fullt ut som en individ med integritet,
människovärde och valfrihet utan snarare som ett objekt som kan manipuleras. Vi
har vid ställningstagande till konstlade befruktningsmetoder och i övrigt i fråga om
skydd för det ofödda barnet sökt tillämpa en humanistisk människosyn. Vi intar
samma grundståndpunkt i fråga om de ämnen som behandlas i detta betänkande.
Detta innebär ett etiskt val av grundläggande slag. Men det är långt ifrån tillräckligt för att ge oss säker vägledning genom den invecklade serie av etiska dilemman
och prioriteringsproblem som fosterdiagnostiken aktualiserar. Anhängare av en humanistisk människosyn kan komma till olika ståndpunkter när t.ex. olika människors intressen ställs mot varandra eller när det spirande människolivet ställs mot
moderns/föräldrarnas önskan att bestämma över reproduktionen eller att föda ett
friskt barn.282

Utredningen går vidare och diskuterar när människolivet uppstår. FN:s
deklarationer är av grundläggande betydelse för hur vi uppfattar
människovärde och mänskliga rättigheter, men det ofödda barnet
omfattas inte av dessa deklarationer, som endast gäller individer som
fötts till mänskligt liv. Det råder olika uppfattningar om när mänskligt
liv kan tänkas uppstå, vid befruktningen, vid nidationen, vid de första
fosterrörelserna och vid livsduglighet är olika tidpunkter som brukar
nämnas i sammanhanget.
En inte ovanlig uppfattning är att redan det spirande mänskliga liv som uppstår
genom befruktningen bör tillskrivas oinskränkt människovärde. Redan där
föreligger nämligen alla anlag till fortsatt individuellt mänskligt liv. Enligt denna
uppfattning markerar senare händelser som implantationen, de första
fosterrörelserna m.m. bara utvecklingsfaser i den redan påbörjade livsprocessen och
kan inte tas till utgångspunkt för ställningstagande i fråga om människovärde. Inte
ens födelsen innebär någon sådan självklar utgångspunkt, eftersom det ofödda
barnet även under det senare fosterstadiet normalt är livsdugligt, dvs. har möjlighet
att leva vidare utanför kvinnans kropp.283

Utredningen menar här att de etiska konsekvenserna blir alltför hårda
om livets okränkbarhet skulle gälla redan från befruktningen. Graviditeter som är resultat av våldtäkt tas som exempel på ohållbara situa281SOU
282SOU
283SOU

1989:51, s 75.
1989:51, s 75.
1989:51, s 76.
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tioner. I stället diskuteras skillnaden mellan »mänskligt liv som en
möjlighet» och »mänskligt liv som utvecklat». I det senare fallet ses
livet inte bara som biologisk process utan som individuellt gestaltat
personlighetsliv. Visserligen har ett stycke liv uppstått genom befruktningen, men det är ändå bara ett mänskligt liv som möjlighet.
Just med tanke på sina inneboende möjligheter bör detta spirande liv tillskrivas ett
stort värde alltifrån befruktningen och normalt skyddas så långt det är möjligt.
Ändå kan principen om livets okränkbarhet inte göras gällande på samma
oinskränkta sätt här som i fråga om ett utvecklat människoliv.284

I propositionen talas det inte längre om fostret som en egen individ,
annat än när utredningen kommenteras. Kritiken från remissinstanserna kommenteras, både de som instämmer med utredningens
synpunkter, t.ex. Svenska kyrkans centralstyrelse, och de som är
kritiska. Särskilt Medicinsk-etiska rådets kritik behandlas i frågan om
fostrets status. Utredningen underlåter att redovisa ett tydligt
ställningstagande hur tanken att fostret har ett skyddsvärde, som ökar i
takt med fostrets tillväxt, kan förenas med de båda skilda uppfattningar
om när människan uppstår som beskrivs i betänkandet.
Sammanfattningsvis sägs att Medicinsk-etiska rådet konstaterar
att intresskonflikter kan finnas mellan moderns hälsa och fostrets liv, mellan
moderns sociala situation och fostrets rätt till skydd, mellan moderns
förhoppningar om ett friskt barn och den skada som fostret är behäftat med,
mellan en svår integritetskränkning (exempelvis våldtäkt) av modern och det liv
som uppstår. Dessutom måste hänsyn också tas till den numera föga
uppmärksammade konflikten att en restriktiv abortlagstiftning skulle kunna
motverka sitt syfte att bevara liv genom att antalet illegala aborter kan öka med
ödesdigra följder för både kvinnan och fostret.285

Regeringen ansluter sig i propositionen till Medicinsk-etiska rådets
resonemang när det gäller synen på fostrets respektive kvinnans
intressen och regeringen anser vidare att fostret visserligen har rätt till
skydd under sin utveckling men att denna rätt måste vägas mot
moderns rätt till självbestämmande.286
Utskottet287 ansluter sig i stort sett till propositionens bedömningar,
och fostrets status berörs egentligen inte.
Den bakomliggande fostersynen har förändrats i förarbetena, men
lagtexten som sådan har endast genomgått redaktionella förändringar i
284SOU 1989:51, s 77.
285Prop. 1994/95:142, s
286Prop. 1994/95:142, s
2871994/95:SoU18.
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alla för den abortsökande kvinnan relevanta avseenden. 12 veckorsgränsen är borttagen, vilket dock inte innebär någon viktig praktisk
skillnad, och erbjudande om kuratorsamtal fanns i praktiken ofta även
innan.

GRAVIDA MISSBRUKARE 133

Gravida missbrukare

D

et har länge uppmärksammats att när kvinnor missbrukar
alkohol kan skador på fostren uppstå. Dessa skador brukar
indelas i tre grupper: (i) tillväxtstörningar, (ii) kroppsliga
avvikelser och (iii) skador på det centrala nervsystemet (CNS). När barn
har symptom från alla dessa grupper brukar man tala om fullständigt
fetalt alkoholsyndrom (FAS). Mödrar som dricker 20-30 cl starksprit
eller motsvarande mängd öl eller vin om dagen under graviditeten
riskerar att få ett barn med FAS. Risken för detta uppskattas till 2050%. Även ett mindre missbruk kan ha effekter på fosterutvecklingen,
men någon tröskelnivå är svårt att fastställa. Överkonsumtion av
psykofarmaka kan ge liknande skador som alkoholmissbruk. Missbruk
av narkotiska preparat som heroin, amfetamin, kokain och cannabis
uppvisar också, men i olika grad, symptom som liknar de som uppstår
vid alkoholmissbruk. Ofta kombineras alkohol och narkotikamissbruk
med tobaksrökning, vilket komplicerar bedömningen av de skador som
uppstår. Såväl här hemma i Sverige som internationellt, framförallt i
USA, har de konflikter uppmärksammats som uppstår mellan den
gravida missbrukande kvinnans intressen och fostrets intressen. I USA
har man i flera fall dömt den gravida missbrukande kvinnan för att hon
under några minuter efter födelsen men innan navelsträngen klippts av
olagligt försett den nyfödde med förbjudna preparat.

Januari 1989 föddes Jennifer Johnsons dotter i Seminole County (ung. kommun) i
Florida. Jennifer Johnson underrättade sjukhuspersonalen om att hon var kokainist och
att såväl hon själv som barnet var testade och att man funnit kokain i båda deras blodsystem. Hon blev efteråt åtalad och fälld för barnmisshandel och för att olagligt ha
levererat narkotiska preparat till (delivering a controlled substance to) såväl sin dotter
född 1989 som till sin son född 1987. Domaren sa att Johnson hade infört kokain i sin
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egen kropp strax innan födelsen och därmed överfört den till fostret efter det var fött,
men innan navelsträngen klipptes av.288 Vidare menade domaren att det inte fanns
tillräckliga förmildrande omständigheter (t.ex. att hon var kokainberoende) utan att
hon hade gott om tid för fria val att avsluta eller (drogfri) fullborda graviditeten.289

I Sverige uppfattas detta som en konflikt mellan den gravida kvinnans
oförmåga att upphöra med sitt missbruk och samhällets omsorg om de
ofödda. Problemkomplexet har visat sig svårlöst och infekterat eftersom
en rad olika intressen kommer i konflikt, och olika politiska grundåskådningar kommer i dagen när man angriper detta område. Å ena
sidan är det alldeles klart att gravida missbrukande kvinnor skadar sina
foster om de inte förmår upphöra med sitt missbruk, och då ligger det
nära till hands att tillgripa olika paternalistiska argument för att med
tvång hindra de missbrukande kvinnorna att fortsätta missbruket.
Motiven till detta är lätta att ge. Skadorna på fostren är omfattande
såväl i en omedelbart fysisk mening för de skadade barnen, som i ett
längre perspektiv då samhällets kostnader för dessa ofta socialt missanpassade individer blir stora. Å andra sidan ger abortlagen uttryck för
kvinnans rätt att själv bestämma över sin kropp och sin fortplantning,
alltså en icke-paternalistisk syn. Man får t.ex. inte råda kvinnan att låta
utföra en abort, bara informera om möjligheten till den. Här har vi
sålunda flera möjliga värderingskonflikter. För det första mellan ett
paternalistiskt och ett icke-paternalistiskt sätt att se på kvinnan vad
gäller hennes ansvar för fortplantningen, för det andra mellan omsorgen
om fostret och respekten för kvinnans rätt till självbestämmande, och
för det tredje har vi en konflikt mellan ett både ekonomiskt och socialt
samhällsintresse å ena sidan och respekten för kvinnans rätt till
självbestämmande å andra sidan.

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Fostersyn i samband med LVM, 1981 års lag
Vår första lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)290 infördes
1982 som komplement till socialtjänstlagen (SoL),291 och i och med
detta upphörde nykterhetsvårdslagen292 att gälla. LVM är en tvångslag
inom socialtjänsten, och den användes för att bereda vård åt vuxna
288Florida v. Johnsson, No. E89-890-CFA slip. op. (Seminole Cty., Fla. Cir
289Merrick, Janna C., »Maternal Substance Abuse During Pregnancy»,

Ct. July 13, 1989).
The Journal of Legal Medici-

ne, 14, 1993, pp. 57-71.
om vård av missbrukare i vissa fall, 1981:1243. Enligt olika övergångsbestämmelser kunde
inte LVM börja tillämpas i sin avsedda utformning förrän den 1 januari 1984.
291Socialtjänstlagen 1980:620.
292Lagen om nykterhetsvård 1954:579.
290Lag
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missbrukare av alkohol eller narkotika. Den gällde för de missbrukare
som inte kunde förmås att delta i vård under frivilliga former.
Förutsättningen för att någon skulle få vård enligt LVM var att
missbrukaren till följd av ett fortgående missbruk av alkohol eller
narkotika var »i trängande behov av vård för att komma ifrån sitt
missbruk och att hans vårdbehov inte kan tillgodoses enligt någon
annan lag». Sambanden mellan missbruk och fosterskador var före den
här tiden inte allmänt kända, och det förekom ingen politisk diskussion
om det. Under 1960- och 1970-talen publicerades emellertid många
rapporter »från olika länder om fosterskador, missbildningar, mental
efterblivenhet och tillväxthämning hos barn födda av alkoholmissbrukande mödrar».293 Våren 1980 diskuterades problemet med
missbruk under graviditet i riksdagen med anledning av en motion,294
och i sitt av riksdagen godkända betänkande SoU 1979/80:44 anförde
utskottet:
Utskottet delar motionärernas oro för en utveckling som innebär att allt fler barn
föds med allvarliga och livslånga handikapp till följd av ett alltmer utbrett
missbruk av alkohol. /.../ Det kan också bli nödvändigt att omvärdera
lagstiftningens hittillsvarande ståndpunkt i hithörande frågor.295

I detta sammanhang stöder utskottet tanken att tvång kan vara nödvändigt:
I desperata fall kan tvång vara nödvändigt. Detta kan vara aktuellt under en period
i början av graviditeten då det är mycket angeläget att snabbt bryta ett pågånde
missbruk. Det kan också vara aktuellt under sista graviditetsmånaden för att
förhindra att förlossning sker under för mor och barn livsfarliga omständigheter.296

Diskussionerna om den gravida kvinnan och fostret fördes under den
föjande tiden i flera sammanhang, både av socialutskottet och andra.
Förutom i betänkandet om lag om vård av missbrukare i vissa fall,297
också i utskottets betänkande om lagstiftning till skydd för ofödda,
m.m.,298 i betänkandet om vissa arbetsmiljöfrågor,299 i betänkandet om
statistik beträffande spontana missfall,300 i betänkandet om vissa ar293Motion

1979/80:421 av Anita Bråkenhielm och Joakim Ollén om vården av gravida kvinnor
med missbruksproblem.
294Motion 1979/80:421 av Anita Bråkenhielm och Joakim Ollén om vården av gravida kvinnor
med missbruksproblem.
295 SoU 1979/80:44, s 64.
296 SoU 1979/80:44, s 63.
297SoU 1981/82:22.
298SoU 1981/82:14.
299SoU 1981/82:15.
300SoU 1981/82:16.
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betsmiljöfrågor,301 och dessutom berörs problematiken med såväl
arbetsmiljöfrågor som missbruk i flera andra av socialutskottets
betänkanden som endast på ett indirekt sätt berör gravida. Förutom att
dessa frågor diskuterades i socialutskottet anordnade Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik ett symposium den 15
december 1980: »Vem svarar för den ofödde?» och en redovisning av
symposiet finns i Läkartidningen nr 37 år 1981.302 Socialstyrelsen utkom
med skriften Missbruk och graviditet 1980,303 och socialberedningen
utkom 1981 med delbetänkandet Åtgärder mot missbruk under
graviditet.304
Diskussion om fostersynen i samband med LVM 1981:1243
Socialutskottet305 reagerar på en motion av Anita Bråkenhielm306 där
hon påtalar bristen på uppmärksamhet kring de förhållanden som råder
om missbrukaren är en gravid kvinna »och de speciella överväganden
som måste göras med hänsyn till den uppenbara faran för hennes
väntade barn.» Bråkenhielm pekar på det faktum att propositionen
1981/82:8 inte alls nämner den gravida missbrukande kvinnan och de
speciella problem som gäller för sådana fall. Bråkenhielm nämner att
socialberedningens överväganden fanns tillgängliga vid tidpunkten
(dvs. i Ds S 1981:6, Åtgärder mot missbruk under graviditet).
Socialutskottet307 betonar vikten av forskning på området, bl.a. för att
klarlägga var gränsen mellan en för barnet farlig respektive ofarlig
konsumtion ligger, men utskottet anser inte att man på grundval av de
kunskaper som fanns vid tillfället skulle »kunna konstruera en särskild
lagstiftning som innebär intrång i moderns personliga frihet.»308 Här är
det alltså flera åsikter som förekommer. Dels en oro för att
alkoholskador ska uppstå och en strävan att om möjligt komma till
rätta med detta problem, dels en osäkerhet vad gäller kunskaperna på
området. Vikten av forskning betonas, och skärpt uppmärksamhet
förordas. Samtidigt lyfts respekten för kvinnans självbestämmande
fram. Socialberedningen skriver:
301SoU 1981/82:42 [obs inte samma betänkande som SoU 1981/82:15!]
302
Läkartidningen, »Vem svarar för den ofödde», nr 37, 1981, s 3123ff.
303
»Missbruk och graviditet», 1980:4. Eftersom sociallagstiftningen

var under
Socialstyrelsen anser,
väsentliga förändringar under denna tid så utgav socialstyrelsen en serie »anser» som uttryckte socialstyrelsens policy i viktiga frågor.
304Ds S 1981:6.
305 SoU 1981/82:22, s 15ff.
306 Motion 1981/82:25 av Anita Bråkenhielm (m).
307 SoU 1981/82:22, s 15ff.
308 SoU 1981/82:22, s 16.
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Om missbrukarens eget vårdbehov inte kan sägas vara så kvalificerat hjälper det
inte att missbruket innebär fara för någon annan. Det bör dessutom framhållas att
indikationen i 3 § b om att skada någon närstående snarast avser våldsamma
beteenden som utlöses av missbruk och inte den situationen att missbruket i sig
självt är skadligt för någon annan. Med uttryck som »närstående» eller »annan» i
sådana sammanhang torde vidare bara kunna förstås annan person och inte foster.
Det ofödda barnets behov av skydd eller vård kan således tillgodoses genom LVM
bara i den utsträckning detta behov sammanfaller med att modern själv behöver
vård.309

Men, i slutet av betänkandet ger ändå socialberedningen uttryck för att
tvång kan komma att behövas för att skydda fostret, och det med en
formulering som i olika varianter återkommer i flera sammanhang
senare:
Den fara för fostret som kan ligga i att en kvinna vägrar dra ned en alltför
omfattande alkoholkonsumtion eller upphöra med ett bruk av narkotika bör
emellertid kunna beaktas inom ramen för bedömningen av missbrukets allvar och i
vad mån kvinnan måste anses vara i trängande behov av vård (2 § LVM). En sådan
vägran måste enligt beredningen i de flesta fall ses som ett tecken på att kvinnan
helt förlorat kontrollen över sin alkohol- eller narkotikakonsumtion och att hon
måste ha vård för sitt missbruk.310

Det är naturligtvis svårt att motivera ett tvångsomhändertagande när
alkoholkonsumtionen inte utgör en allvarlig fara för kvinnan men väl
för fostret.
Som beredningen tidigare framhållit kan man i princip utgå från att en kvinna är
beredd att göra stora ansträngningar för att inte riskera att få ett missbildat eller på
annat sätt allvarligt skadat barn. Att inte bry sig om en allvarlig sådan fara kan
knappast anses vara ett normalt beteende hos en gravid kvinna som fått fullständig
information om de risker för barnet som en mera omfattande alkoholkonsumtion
innebär.311

Socialberedningen anser vidare att frågan är så pass svår att den bör
uppmärksammas i den aviserade propositionen, eller på annat sätt, och
att den kommande uppföljningen och utvärderingen får visa om detta
är tillfyllest, eller om lagstiftningen måste kompletteras på denna
punkt. Propositionen tog, som Bråkenhielm motionerade om, inte upp
frågan, och inte heller nämns detta i de följande promemorierna som
socialdepartementet gav.312
309 Ds S 1981:6, s 51-52.
310Ds S 1981:6, s 64.
311Ds S 1981:6, s 65.
312Ds S 1982:14,

socialtjänstfrågor.

LVM och institutionsvården, och Ds S 1983:16, Erfarenheter av LVM och vissa andra
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LVM var under början av 1980-talet en helt ny slags lag, en
komplementlag, och en lag delvis begränsad av olika
övergångsbestämmelser, tillkommen under vånda och »född» med ett
erkänt och uttalat behov av framtida förbättringar. Den var beroende
av tolkningen av SoL:s portalparagraf. SoL betraktades som en
»ramlag», och erfarenheter av just denna typ av lagstiftning var
sparsam och man avvaktade kommande rättspraxis. Viss rättspraxis
som tillkommit före socialtjänstereformen beaktades förstås fortfarande,
men hanterades ändå rent allmänt med stor varsamhet eftersom
socialtjänstlagen och LVM byggde på en annan grundidé än tidigare
lagar.313 Fostrets status var dessutom omdebatterad i samhället, och att
skyddet för den ofödde på något sätt kom i konflikt med abortlagen var
man medveten om. T.ex. uttrycks detta på flera ställen i
socialutskottets betänkande SoU 1981/82:14 om lagstiftning till skydd
för ofödda, m.m. där utskottet anför följande:
Abortlagen utesluter således inte att på andra områden införs lagregler beträffande
rättsskydd för ofödda som bygger på en annorlunda intresseavvägning. En annan
sak är att det från etiska utgångspunkter kan te sig otillfredsställande att hänsynen
till oföddas intressen skall skifta från område till område314

Och vidare:
Vad härefter angår frågan om lagstiftning i syfte att ge ofödda en självständig
rättsställning vill utskottet erinra om vad utskottet inledningsvis uttalat i
sambandet mellan detta spörsmål och abortlagen. I konsekvens med dessa
uttalanden anser utskottet att det inte kan komma ifråga att införa lagregler av
övergripande natur om oföddas ställning. I stället får man på varje område för sig
bedöma om och i vad mån särskilda regler erfordras till skydd för ofödda. Vid
bedömningen av huruvida en översyn av olika lagar är påkallad av hänsyn till
fostrets intressen måste enligt utskottets mening beaktas att en lagstiftning är
förenad med åtskilliga problem av mycket komplicerad beskaffenhet och kräver ett
omfattande utredningsarbete. En sådan översyn bör därför komma till stånd endast
om det kan anses att gällande ordning allmänt sett är otillfredsställande.315

Antalet motioner i detta ärende indikerade att den gällande ordningen
kanske var besvärande, trots allt. Utredningen om barnens rätt fick
tilläggsdirektiv 1982 av statsrådet Petri för att »kartlägga beträffande
313Det

finns plikter men inga rättigheter, vad Christensen benämner en harmonisk relation. Se avsnittet Några sätt att betrakta begreppet ’rättigheter’ i begreppskapitlet. Den svenska välfärdsstaten
beskrivs bäst som att den utgör en normativ helhetsstruktur utan några legitima särintressen. Rättighetslagstiftning för enskilda grupper av medborgare uppfattas avsteg från den harmoniska relationen. Rättsreglerna på socialrättens område är inte att lösa enstaka individkonflikter på ett ur
normativ synpunkt riktigt sätt, utan fungerar som verktyg för att förändra samhället.
314 SoU 1981/82:14, s 26.
315SoU 1981/82:14, s 30-31. Utskottet avslår de flesta motiner som givit upphov till betänkandet.
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fall då en gravid kvinna befinner sig i en sådan situation att hon kan
tänkas förbise eller inte inse riskerna för det väntade barnet av att hon
handlar eller underlåter att handla på visst sätt». Petri påpekade i
direktiven att uppdraget inte avsåg frågor som hänför sig till
abortlagen, fosterdiagnostiken eller arbetsmiljörådet.316 Senare överfördes dessa tilläggsdirektiv av statsrådet Wickbom till inseminationsutredningen.317 Inseminationsutredningen,318 under justitieombudsmannen Tor Sverne, bytte senare namn till utredningen om det ofödda
barnet.
Den officiella synen på fostrets status var alltså avvaktande. Flera
motstridiga synsätt förekom, en oro fanns över att fler barn med FAS
skulle komma att födas, man menade att gravida med missbruksproblem som inte såg till sina kommande barns bästa brast i detta
på grund av sitt missbruk, och det var tecken på att missbruket gått för
långt. Kvinnans rätt till självbestämmande vad gäller aborter ansågs
viktigt att försvara, men inte hennes självbestämmande vad gällde
missbruk, och det var besvärligt att ta ställning till dessa saker utan vidare undersökning. Man hänvisade till pågående utredningar. Dessa
utredningar, tillsammans med offentliga diskussioner i bl.a. Läkartidningen, medförde en förändrad syn på fostrets status. Även om det
sades att de förändringar som kom till stånd vad gäller LVM innebar att
synen på fostret inte hade förändrats, så hade den det. När det gäller hur
lagens bokstav skall tolkas är det svårt att visa på skillnader, men
motivbilden kan tänkas annorlunda formulerad när man jämför ett
tänkt fall 1983 och ett annat liknande fall 1989. Det är inte mycket till
skillnad, kan tyckas, men det är en annorlunda inriktning. Det är en
glidning från omsorg om kvinnan till ett mer explicit erkännande av
fostrets intressen. En »remoralisering» enligt Bexell.
Fostersyn i samband med LVM, 1988 års lag319
Redan när LVM kom till fanns den bestämda uppfattningen att det var
en problematisk lag som var i starkt behov av vidare granskning och
förbättring. Detta gällde inte i första hand frågan om de gravida missbrukarna, men de problem som rörde just denna grupp var aktuellt i
ytterligare andra utredningar. Sett »svart på vitt» i själva lagtexten innebär 1988 års LVM-version ingen större skillnad i omsorgen om det
316Dir 1982:25.
Tilläggsdirektiv till utredningen (Ju 1977:08) om barnens rätt.
317Dir 1984:36
Tilläggsdirektiv till inseminationsutredningen (Ju 1981:04).
318Inseminationsutredningen, under detta namn, hann lämna två betänkanden:

Barn genom insemination och (SOU:1985:5) Barn genom befruktning.
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

319Lag

(SOU 1983:42)
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ofödda barnet jämfört med tidigare. Men i förarbetena framträder en
ökad medvetenhet om fostrets specifika förutsättningar, och ett
tilltagande intresse för dess eventuella rättigheter.
Diskussion om fostersynen i LVM 1988:870
Man finner diskussioner om fostrets status i en rad olika relevanta utredningar, betänkanden och annat riksdagstryck från tiden mellan 1981
och 1988. Man fortsatte under den här tiden att utreda LVM. Förutom
de två delbetänkandena som redan nämnts: LVM och
institutionsvården,320 och Erfarenheter av LVM och vissa andra socialtjänstfrågor321 i vilka problem relaterade till fostret inte behandlas, bör bland
många utredningar som rör socialtjänsten nämnas Missbrukarna, Socialtjänsten, Tvånget,322 som kom 1987 och i vilken en diskussion om fostret
förs, och där Socialberedningen vill understryka att vård redan är
möjliggjord »enligt LVM i tidigare och mindre akuta skeden av missbruket»,323 och att det därför inte finns behov av en ändring av LVM.
Framförallt fördes diskussionen om fostrets status i Utredningen om det
ofödda barnet. Frågan om åtgärder mot missbruk aktualiserades genom
Bråkenhielms motion324 i samband med proposition 1979/80:1 om socialtjänsten. Utskottet tyckte att frågan skulle anförtros den föreslagna
parlamentariska utredningen, med förtur. Den parlamentariska utredningen, sedermera Socialberedningen, lämnade i juni 1981, som tidigare nämnts, delbetänkandet Åtgärder mot missbruk under graviditet.325 Utredningen om barnens rätt fick med anledning av frågor som aktualiserats av Socialberedningen tilläggsdirektiv 1982 av statsrådet Petri för
att »kartlägga beträffande fall då en gravid kvinna befinner sig i en
sådan situation att hon kan tänkas förbise eller inte inse riskerna för det
väntade barnet av att hon handlar eller underlåter att handla på visst
sätt». Petri påpekade att uppdraget inte avsåg frågor som hänför sig till
abortlagen, fosterdiagnostiken eller arbetsmiljörådet.326 Senare överfördes dessa tilläggsdirektiv av statsrådet Wickbom till inseminationsutredningen.327 Inseminationsutredningen,328 under justitieombudsman320Ds S 1982:14.
321Ds S 1983:16.
322SOU 1987:22.
323SOU 1987:22, s 284.
324 Motion 1979/80:421 av Anita Bråkenhielm och Joakim Ollén (m).
325DsS 1981:6
326Dir 1982:25.
Tilläggsdirektiv till utredningen (Ju 1977:08) om barnens rätt.
327Dir 1984:36
Tilläggsdirektiv till inseminationsutredningen (Ju 1981:04).
328Inseminationsutredningen, under detta namn, hann lämna två betänkanden:

Barn genom insemination och (SOU:1985:5) Barn genom befruktning.

(SOU 1983:42)
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nen Tor Sverne, bytte senare namn till utredningen om det ofödda
barnet. Utredningen om det ofödda barnet lämnade två betänkanden.
Först kom Skydd för det väntade barnet. 1. Åtgärder vid missbruk m.m. under
graviditet.329 Riksdagen ville analysera de problem som är förknippade
med en lagstiftning till skydd för fostrets intressen i sådana fall. I
utredningens överväganden och förslag diskuteras kunskapsläget i fråga
om missbruk m.m. under graviditeten. Utredningen anser inte att
någon av lagarna LVM, LVU eller LSPV330 behöver ändras till förmån
för fostrets skydd, även om det inte kan uteslutas att situationer
förekommer, där kvinnans missbruk inte är så allvarligt att någon av
ovanstående lagar är tillämpliga, men där likväl en fara kan föreligga
för det ofödda barnet. Flera skäl talar mot en sådan förändring, anser
utredningen. Forskningen har inte kunnat påvisa något tröskelvärde vid
vilket det inte föreligger några skaderisker för fostret, och en tvångslag
förutsätter att kriterierna för ingripande klart anges, eljest skulle en sådan lag ge upphov till rättsosäkerhet och möjlighet till oberättigade ingripanden. Ett annat problem skulle kunna vara att MVC331 skulle få
rollen som angivare, och det skulle minska förtroendet för MVC.
Utredningen konstaterar också att dessa lagar redan är under
utredning.332 Två år senare kom slutbetänkandet. Den gravida kvinnan
och fostret — två individer. Om fosterdiagnostik. Om sena aborter333 är titeln
på slutbetänkandet av utredningen om det ofödda barnet. Redan i
namnet gör utredningen en markering med udden mot abortlagen.
Fostret kan inte ses enbart som en del av kvinnan även om det är helt
beroende av kvinnan till dess graviditeten är fullbordad, sägs det. I det
absolut övervägande antalet graviditeter, menar utredningen, så ser
kvinnan lyckligt fram mot att föda sitt barn.334 Humanitära skäl talar
för att om kvinnan efter moget övervägande finner att abort är önskvärt
så väger kvinnans intressen tyngre än fostrets. Utredning diskuterar
sena aborter, fosterdiagnostik och problem som är förknippade med
dem. Samtidigt som det är önskvärt att skydda fostret mot den gravida
kvinnans drogmissbruk är det inte möjligt att skydda fostret mot kvinnans önskan till abort.

329SOU 1987:11.
330 LVU=Lagen med

särskilda bestämmelser om vård av unga, LSPV=Lagen om sluten psykiat-

risk vård i vissa fall.

331 MVC=Mödravårdscentralen.
332 LVM ändrades 1 januari 1989, Lag 1988:870
333SOU 1989:51.
334En klar majoritet kanske. Dvs. ca 75% av kvinnorna

»väljer att» föda sina barn. Hur många av
dem som är lyckliga över detta och inte alls överväger abort har jag inte sett några uppgifter om.
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Problemen ter sig i viss mån olika vid t.ex. skydd för fostret mot kvinnans missbruk
under graviditeten å ena sidan och vid abort å andra sidan.
När det gäller fosterskador till följd av kvinnans missbruk under graviditeten
framträder behovet av skydd för det väntade barnet redan under tidig graviditet för
att förebygga fosterskador som kan ge bestående men för det barn som föds. I fråga
om abort anses behovet av skydd för fostret uppkomma senare. Abortlagen ger
fostret rättsskydd först när fostret närmat sig livsduglighet.
Denna skillnad kan leda till att man i ett konkret fall först vidtar åtgärder för att
skydda ett foster mot moderns missbruk men senare tillmötesgår hennes önskan att
få fostret aborterat.335

Sammanfattningsvis verkar det som om man utgår från att en kvinna
som struntar i sitt fosters potentialitet som person hotar att därmed
även skada sig själv så grovt att ett omhändertagande är påkallat.
I propositionen336 föreslås att en ny lag ersätter lagen (1981:1243) om
vård av missbrukare i vissa fall. Den nya lagen avses omfatta
missbrukare av alkohol, narkotika och flyktiga lösningsmedel. Fostret tas
inte upp till behandling. Inte heller tas problem relaterade till missbruk
under graviditet upp till behandling i det utskottsbetänkande, SoU
1987/88:25 som följer på propositionen. Utskottet behandlar dock
frågan om kvinnliga missbrukare och fostrets status på grund av olika
motioner i SoU 1984/85:14, SoU 1985/86:17, SoU 1986/87:22, SoU
1987/88:17 och 1988/89:SoU12, men nämner egentligen ingenting
nytt utan hänvisar till pågående utredningar.
Synen på fostret i samband med LVM innebär alltså att fostrets skyddsvärde räknas högre än kvinnans rätt att missbruka t.ex. alkohol men
lägre än kvinnans rätt att bestämma över sin fortplantning. Detta
skyddsvärde är i en mening statiskt, det ökar inte i takt med att
graviditeten framskrider.

335SOU 1989:51 s 78
336Proposition 1987/88:147

om tvångsvård av vuxna missbrukare, m.m.

Transplantation

Introduktion till transplantationslagarna
De olika svenska lagar som reglerar och har reglerat transplantationsverksamheten ger uttryck för människosyner vilkas existentiella
implikationer är omfattande, och lagarna är givna i politiskt komplicerade sammanhang. Det är omsorgen om nästan som anges som deras
orsak. Den egna kroppen är en känslig sak. Den vårdas och vansköts,
den dyrkas och hatas, den levs ett liv uti. Men den förfaller också, och
den går sönder. På senare tid har vi, tvingade av krigens nöd, skaffat oss
kunskaper att använda överblivna delar av andras kroppar när våra
egna kroppsdelar inte längre står oss bi. Den medicinska vetenskapen
ger oss alla rika västerlänningar nya chanser när våra egna resurser inte
längre räcker. Detta gäller näthinnor, blod, kärl, hud, njurar, hjärtan,
levrar, lungor och benmärg, för att ta några exempel. Vi blir utbytbara,
del för del. Hjärnan är det organ där ’jaget’ eller det som vi uppfattar
som oss själva finns, och det verkar också råda konsensus om detta i
vetenskapliga sammanhang. Man kan, teoretiskt sett, byta de flesta
delar av sin kropp men knappast sin hjärna. Hjärnan hör således till de
organ, det verkar man överens om, som man inte kan transplantera,
men verksamheten där hjärnceller från aborterade foster förs in i
patienter med Parkinsons sjukdom naggar föreställningen att hjärnan
inte är utbytbar i kanten. Vårt ’jag’, vår ’person’, i den mån dessa ting
identifieras med kroppen, hotas av ytterligare en begreppslig upplösning. Allt detta sker med en väldig fart.
Före 1958 fanns det ingen lag som reglerade transplantationsverksamheten, och det var inte heller nödvändigt. Den transplantationsverksamhet som trots allt förekom reglerades inom ramarna för
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annan tillämplig, men relativt restriktiv, lagstiftning.337 Efter de
medicintekniska framstegen som gjordes under andra världskriget
uppstod behovet av en speciell lagstiftning som reglerade
tillvaratagandet av organ och vävnader från döda personer.
Med 1958 års lag, Lagen om tillvaratagande av vävnader och annat
biologiskt material från avliden person338 fick läkarna äntligen möjlighet att
tillvarata vävnader och annat biologiskt material från kroppen efter den
som avlidit på sjukhus eller såsom död förts dit. Ingreppen fick inte
utföras om den avlidne, eller nära anhörig till denne uttalat sig emot
det. Före 1958 kunde läkare tillvarata vävnader endast om den avlidne
gett sitt uttryckliga medgivande till det innan, och just denna
svårighet, som innebar brist på transplantationsmaterial, var det
huvudsakliga skälet till en översyn av lagstiftningen på området. Det
transplantationsmaterial man framförallt ville försäkra sig om var
hornhinnor, kärlsegment och hud.
1975 fick vi en ny transplantationslag339 som tillkom bl.a. eftersom
behovet av en nordisk samordning ansågs välkommen, och för att göra
det möjligt att tillvarata transplantat för andra angelägna ändamål än
för direkt behandling av sjukdom eller kroppsskada. Med andra angelägna ändamål avsågs t.ex. forskning och undervisning, och likaså
ansågs möjligheterna att kunna möta behovet av biologiskt material för
läkemedelsframställning vara av stor vikt. Organ och annat biologiskt
material fick tas från avlidna som inte tidigare uttalat sig mot att donera organ eller biologiskt material, s.k. presumerat samtycke. Transplantationslagen genomgick en genomgripande förändring i och med
det nya hjärndödsbegreppets införande 1987.340 Presumtionsförfarandet
ändrades igen, och när den senaste lagen trädde i kraft sommaren 1996
ändrades det ytterligare en gång. Samtidigt genomgick synen på fostrets status stora förändringar, förändringar som kom till uttryck dels i
en debatt i riksdagen och därpå följande granskning av JO, dels i att
SMER, Statens Medicinsk-Etiska Råd, utfärdade riktlinjer för hur fostren
skulle hanteras. Det var riktlinjer som i grunden uppvisade en syn på
det döda fostret som liknar den som 1975 års transplantationslag hade
på döda människor. När slutligen den nuvarande lagen trädde i kraft
337Bestämmelser som reglerade obduktioner, begravningar, etc.
338Lag 1958:104. I Kungl. Maj:ts proposition 1958:23 s 24-25

sägs under rubriken »Specialmotivering» att det visserligen vore önskvärt med ett kort namn på lagen, t.ex. »Lag om transplantation», men medicinalstyrelsen menade den gången att det vore ett ologiskt namn eftersom det
handlar om »den förberedelse till transplantation, som ligger i anskaffandet av därför erforderlig
vävnad», och inte transplantation egentligen, en distinktion som dött ut.
339 Lag 1975:190. Samtyckesreglerna behandlas mer i detalj längre fram.
340Lag 1987:269.
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innebar det samtidigt att synen på fostret genomgått grundläggande
förändringar, och SMERs riktlinjer kan sägas vara inkorporerade i
lagen. När det gäller transplantationslagarna har verkligen fostersynen
förändrats på ett dramatiskt sätt. Det är fråga om ett omvälvande skede
i svensk lagstiftning vad gäller synen på människans väsen, inte bara
synen på henne som foster, och här kommer därför en tämligen
omfattande diskussion om detta förlopp. Först presenteras den
utveckling som den förra transplantationslagen genomgick.

Den gamla transplantationslagens
(1975:190) utveckling
Den gamla transplantationslagens syn på fostret är inte alldeles lätt att
bli klar över. Man kan fråga sig om lagen alls hade en fostersyn till en
början. Transplantationslagen hade dock en implicit fostersyn, om än
inte klart artikulerad. Foster har under alla omständigheter använts i
transplantationsverksamhet, och i 1975 års transplantationslags förarbeten förhåller man sig på något sätt till denna verksamhet. Under
åren förändrades denna lag på ett genomgripande sätt vad gäller fostersyn.
Den gamla transplantationslagen tillkom bl.a. för att harmonisera de
övriga nordiska ländernas lagar. En författningsmässig reglering av förutsättningarna för transplantationsingrepp på levande givare beträffande formerna för samtycke hörde till de viktiga frågorna. Vad gäller
transplantationsingrepp på avlidna så mjukades reglerna för samtycke
upp jämfört med tidigare lagstiftning. Om det inte kunde antas att den
avlidne var emot ingrepp, så var de tillåtna, s.k presumerat samtycke för
transplantation. I och med det nya hjärnrelaterade dödsbegreppets
införande år 1987341 skärptes bestämmelserna för samtycke med hänsyn
till det nya dödsbegreppets bristande acceptans i samhället, och fram
till juni 1996 rådde således presumtion mot samtycke för tillvaratagande
av organ och vävnad och anhörigas samtycke måste inhämtas. Denna
acceptans verkar dock ha ökat med åren, varför det förmodade samtycket åter kommer till heders i den nya transplantationslagen, som
trädde i kraft 1 juli 1996. Detta är ett exempel på hur lagen återverkar
på den allmänna uppfattningen om de mest grundläggande moraliska
avgörandena i livet.342 Svenska Läkaresällskapets och SMER:s etiska
riktlinjer som knyter an till transplantationslagen vad avser behand341Lag 1987:269.
342Lang intar i denna

fråga som vi såg i kapitlet om moderna teorier om fostrets moraliska status
en position enligt vilken rätt och moral är oberoende normativa system, men inte helt och hållet separerade; många länkar och interaktioner existerar mellan olika rättsliga och moraliska system.

146 KAPITEL 7

lingen av och synen på fostret förstås egentligen endast om man
begrundar några av de mest relevanta paragraferna av den gamla
transplantationslagen i dess senaste version, nämligen §§ 1, 2, 4, 5, och
7. Dessa återfinns i bilagan i slutet. Jag återkommer snart till Svenska
Läkaresällskapets och SMER:s etiska riktlinjer.

Fostersyn i den gamla transplantationslagens
tidiga version
Enligt 2 § fick biologiskt material efter tillstånd av socialstyrelsen tillvaratas för andra ändamål än transplantation. Tillståndet lämnades om
styrelsen fann att särskilda skäl för ingrepp förelåg. Sådana skäl kunde
vara behandling, undervisning och forskning. Detta gällde foster som
framfötts levande och som sedan dött, eller foster som framfötts döda
efter 28:e graviditetsveckan och därmed räknas som barn i enlighet
med folkbokföringslagen 30 §.

Diskussion om fostersynen i den gamla
transplantationslagens tidiga version
Ordet »foster» nämndes visserligen inte i den gamla transplantationslagen, men det var den gamla transplantationslagen som utgjorde
grunden för transplantationsverksamheten med aborterade foster, detta
enligt Svenska Läkaresällskapets riktlinjer. Den gamla transplantationslagens bestämmelser var tillämpliga endast på människor, dvs. dem
som framfötts med liv, eller på dödfödda som avlidit efter utgången av
28:e graviditetsveckan. Andra döda foster föll utanför
transplantationslagens tillämpningsområde i juridisk mening, men
skulle ändå behandlas i enlighet med den enligt de etiska riktlinjerna.
I departementspromemorian Promemoria med förslag till lag om
transplantationer och sjukhusobduktioner m.m.343 diskuterades inte foster
explicit. I promemorian förekom det termer och uttryck som »annat
medicinskt ändamål», »om särskilda skäl föreligger», »åtgärder, som är
erforderliga för utveckling och förbättring av metoderna för
transplantation», »viss forskning»,344 etc. som markerade bland annat
verksamhet med aborterade foster. Dessa uttryck återfanns senare både
i lagförslaget och i den löpande texten, och det är i förståelsen av dessa
och liknande termer transplantationsverksamheten med foster haft sin
legala grund.

343Ds
344Ds

S 1974:5.
S 1974:5, se t.ex. s 1, 4, 60 och 84.
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I propositionen345 diskuterades inte heller foster explicit. Under rubriken
»allmänna synpunkter» diskuterades huruvida transplantationsingrepp
på levande eller avliden givare borde få äga rum dels för behandling av
sjukdom eller kroppsskada hos annan människa, »dels för annat
medicinskt ändamål.»
Annat medicinskt ändamål än transplantation kan utom forskning i syfte att
förbättra transplantationstekniken även gälla framställning av läkemedel i speciella
fall. Som viktiga exempel kan här nämnas dels hypofysextrakt vilket är nödvändigt
för framställning av tillväxthormon som förhindrar dvärgväxt, dels blod som
används för framställning av livsräddande immunsubstanser vid behandling av
blödarsjuka.346

Medan fostret varken nämndes eller diskuterades på annat sätt vare sig i
promemorian eller propositionen, så uppmärksammades fostret desto
mer i utskottsbetänkandet. Detta beror dels på några uppmärksammade motioner,347 dels på att frågan vid tidpunkten rönte intresse i
media. Utskottsbetänkandet348 diskuterade således frågan om fostrets
status tämligen ingående som svar på nämnda motioner i vilka det
hävdades att man använde aborterade foster för att framställa medicin
eller för att experimentera på dem medan de ännu var levande.
Utskottet hänvisade med anledning av detta till en tidigare motion349
och ville i samband därmed vad avser forskning på foster medan de
ännu är levande
erinra om att utbildningsutskottet år 1974 bl.a. behandlade en motion om förbud
mot sådana experiment. Motionen remissbehandlades varvid yttranden avgavs av
bl.a. socialstyrelsen och de medicinska fakulterna. I sitt av riksdagen godkända
betänkande (UbU 1974:35) med anledning av nämnda motion och ett motionsyrkande om etiska regler för fosterexperiment framhöll utbildningsutskottet bl.a.
att den forskning som förekommer eller förekommit beträffande abortfoster avser
antingen organ eller organdelar från döda foster eller foster som överlevt
abortingreppet men som ej är livsdugliga. Motionerna avstyrktes av
utbildningsutskottet på närmare angivna skäl. Socialutskottet vill vidare
understryka vad socialstyrelsen uttalade i sitt remissyttrande nämligen att
experiment på levande foster, dvs barn, inte står i överensstämmelse med
vedertagna etiska normer och inte kan tolereras i vårt samhälle. Det finns också
skäl att erinra om att – som socialstyrelsen påpekade i remissyttrandet – efter den
nya abortlagens ikraftträdande den 1 januari 1975 förutsättningarna för forskning
på livsdugliga foster bortfallit.350

345Prop. 1975:50
346Prop. 1975:50, s 23-24.
347Motion 1975:1898 av fru

Anér (fp) och herr Peterson i Röstånga (fp), 1975:1261 av fru Jacobsson (m).
348SoU 1975:8
349Motion 1974:1364 av herr Carlshamre (m).
350SoU 1975:8, s 8-9.
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I utbildningsutskottets betänkande betonades att abort »syftar till att
orsaka fostrets död genom dess för tidiga födelse eller genom att på
annat sätt döda fostret med hjälp av invärtes eller utvärtes medel»351
och att den nya abortlagen som just trätt i kraft syftade till att fler
tidiga aborter skulle möjliggöras och därmed undvikes aborter av de
möjligen viabla fostren. Vidare anfördes att den forskning som förekom
eller hade förekommit avsåg döda foster eller foster som överlevt
ingreppet men som ej var livsdugliga. Det betonades att den forskning
som bedrevs var mycket viktig och kunde komma många till glädje,
och utskottet markerade detta på flera ställen i betänkandet. Likaså
betonades att de etiska kommittéerna vid sjukhusen garanterade att
forskningen gick till på ett etiskt riktigt sätt. I de sammanställda
remissyttrandena framhölls på många håll att den typ av forskning på
»aborterade fullgångna foster» som det talades om i motionen inte
förekom, att det inte heller förekom medveten försening av aborterna
för att få bättre abortmaterial att forska på. Det är svårt att undvika
intrycket att dessa förklaringar av vad som egentligen hade skett säger
mer om verksamheten än vad som kanske var avsikten. Följande citat är
läsvärda. Medicinska fakulteten vid universitetet i Uppsala anförde i sitt
yttrande bl.a. följande
Den vanligaste typen av forskning (Typ I) under utnyttjande av abortfoster
omfattar experiment i vilka man ger läkemedel, hormoner eller liknande ämnen till
modern eller injicerar dem i fostervattnet före ett abortingrepp. Sedan fostret framskaffats tas blod och vävnadsdelar så snabbt som möjligt tillvara för analyser.352

Denna typ av forskning kunde dock ej ge svar på alla frågor, och i
enstaka fall
har man därför försökt att under några timmar efter abortfostrets framfödande
hålla delar av dess kropp vid liv (Typ II). Man kan genom att perfundera fostrets
blodomlopp med blod eller andra lämpliga lösningar behålla viss funktion i
organen hos det i egentlig mening icke livsdugliga fostret. /.../ Det är att märka att
man vid försök av denna art har att göra med organismer hos vilka högre
hjärnfunktioner icke kan vara utvecklade.353

Medicinska fakulteten vid universitetet i Göteborg hade en liknande
syn på denna fråga.
Det som främst upprört vissa representanter för massmedia och de nämnda
riksdagsledamöterna är uppenbarligen de perfusionsförsök, som tidigare utförts på
351UbU
352UbU
353UbU

1974:35, s 3.
1974:35, s 10-11
1974:35, s 11.
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aborterade foster på olika platser i världen. Deras och allmänhetens reaktion är
förståelig. Dessa foster hade under en mycket begränsad tidsrymd intakt
hjärtverksamhet och cirkulation. Huruvida de skall betraktas som levande är
emellertid en definitionsfråga. Om hjärndödsbegreppet accepteras torde så icke
vara fallet. Därmed synes också fråga om dessa foster kunde uppleva smärta vara
besvarad. Att de undersökta fostren företett spontana muskelrörelser innebär icke
en funktion av nervsystemet på högre nivå.354

Även JO uttalade sig härom några år tidigare, och i Justitieombudsmännens ämbetsberättelse diskuterades detta, och JO Bexelius ansåg
att
fog saknas för kritik mot nu förekommande användning av döda foster för
undervisnings- och forskningsändamål. Enligt min mening finns det inte heller
tillräckliga skäl att genom lagföreskrifter närmare reglera hithörande förhållanden.
De etiska kommittéer, som finnes vid samtliga medicinska fakulteter, jämte
svenska läkarsällskapets delegation för medicinsk etik måste nämligen anses utgöra
en tillräcklig garanti för att användningen av foster för undervisnings- och
forskningsändamål hålles inom etiskt godtagbara gränser.355

Anér och Petersson i Röstånga motionerade inte bara om forskning på
aborterade ännu levande foster utan även om att det aborterade fostret,
som ansågs vara en del av kvinnan, efter abort borde omfattas av transplantationslagen:
Det gäller vad som i den föreslagna lagens 2 § kallas för »annat medicinskt
ändamål». I specialmotiveringen förklaras detta betyda »tillvaratagande av
biologiskt material t.ex. för forskning eller för framställning av läkemedel i speciella
fall». I klartext betyder detta bl.a. att man använder aborterade foster för att
antingen av dem framställa medicin eller också för att göra experiment på dem
medan de är levande. Enligt 4§ får »ingrepp som avses i denna lag företagas på
levande person om denne skriftligen samtyckt till ingreppet». Det framgår
emellertid inte om sådant skriftligt samtycke också erfordras, när biologiskt
material tas vara i samband med en abort, dvs. när ingreppet primärt utförts i
annan avsikt än att få tag i det biologiska materialet. Med hänsyn till den
personliga integriteten hos de kvinnor som underkastar sig abort anser vi att lagen
bör vara uttryckligen tillämplig också på dem. Den del av deras kropp som det
aborterade fostret anses utgöra bör lika litet som någon annan kroppsdel få
användas till »annat medicinskt ändamål» utan deras eget skriftliga samtycke.356

Men det tyckte inte socialutskottet som här ville
framhålla att frågan helt synes böra bedömas med utgångspunkt i hur saken ter sig
från kvinnans synpunkt. För den kvinna som sökt och erhållit abort torde det i
allmänhet inte framstå som stötande om det foster som hon velat befrias ifrån
utnyttjas för forskningsändamål sedan dess livskraft i enlighet med hennes vilja
354UbU 1974:35, s 12.
355JO:s ämbetsberättelse
356Motion 1975:1898.

år 1971 (Vårdområdet, Sjukvård, s 320).
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utsläckts. Ett sådant utnyttjande av dött foster kan därför enligt JO inte anses
förutsätta samtycke i varje särskilt fall från kvinnans sida.357

Socialutskottet ville i likhet med utbildningsutskottet slå fast principen
att kliniska försök, t.ex. forskning på abortfoster, borde bli föremål för
etisk prövning, och då menades en prövning av de etiska kommittéer
som hade inrättats runt om vid landets sjukhus. Dessa etiska
kommittéer togs, och tas även idag, i anspråk främst för att bedöma
ansökningar om forskningsstöd från statens medicinska forskningsråd
och från fakulteternas egna fonder och forskningsmedel. Med detta
ansåg socialutskottet att det inte fanns tillräckliga skäl att i transplantationslagen eller annan lagstiftning införa regler om samtycke till
användning av abortfoster för medicinska ändamål.
Av detta framgår att trots att fostret inte explicit diskuterades i den
transplantationslagen eller i dess förarbeten, förutom motionsbehandlingen i socialutskottets betänkande, så stödde sig ändå en relativt
omfattande och i vetenskapliga sammanhang betydelsefull verksamhet
som berörde aborterade foster i allra högsta grad på ställningstaganden
gjorda i den gamla transplantationslagens förarbeten, även om
verksamheten i och för sig reglerades av lokala etiska kommittéer. I
flera av remissyttrandena framhölls att det rörde sig om »hjärndöda»
foster, och att de inte kunde känna smärta. Dessutom påpekades att
frågan om någon är levande eller död, åtminstone vad gäller foster, är
en definitionsfråga. Enligt folkbokföringens definition var, och är, dock
dessa foster levande, dvs. barn, vilket ger vid handen att den medicinska
fakulteten i Göteborg tillämpade ett olagligt dödsbegrepp vid det
aktuella tillfället. 358 Detta förklarades med att fostren inte var
livsdugliga, att de var »hjärndöda» och att forskningen var oerhört
viktig och kunde komma många till nytta.

Den gamla transplantationslagen och
hjärndödsbegreppet, den senare versionen
Från 1976 och fram till juni 1996 hade den gamla transplantationslagen ändrats ett flertal gånger. Den största och mest genomgripande
förändringen skedde i samband med att ett nytt dödsbegrepp359 började
gälla 1 januari 1988. Denna förändring markerar också en ny tid vad
avser transplantationsverksamheten. Det nya dödsbegreppet har inne357SoU 1975:8, s 9.
358Folkbokföringsförordning

1967:198, 30 §: »Med barn avses nyfödd, som efter födelsen andats
eller visat annat livstecken, samt dödfödd som avlidit efter utgången av tjugoåttonde havandeskapsveckan.»
359Lag 1987:269 Lag om kriterier för bestämmande av människans död. Se bilaga för hela lagen.
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burit att en rad nya möjligheter, t.ex. hjärttransplantationer, har
öppnats, det har inneburit att verksamheten har expanderat högst
påtagligt vilket sammantaget har lett till en välmotiverad politisk
försiktighet. Det nya dödsbegreppet har också inneburit att människor i
allt högre utsträckning kommer ur dialysmaskinerna.

Den gamla transplantationslagens senare version
För den gamla transplantationslagen medförde det att § 8 upphörde att
gälla och att § 7 fick en annorlunda lydelse. Här visas §§ 7 och 8 enligt
lag 1975:190, jämförd med § 7 enligt ändringen i lag 1987:270:
§§ 7 o. 8 enligt den tidigare § 7 enligt den senare lydelsen
lydelsen
7 § Ingrepp som avses i denna lag får
företagas på avliden person om denne
under sin livstid skriftligen har medgivit
detta.
Även utan medgivande enligt första
stycket får organ och annat biologiskt
material tagas från avliden person, om icke
den avlidne eller nära anhörig till honom
har uttalat sig emot det eller ingreppet
eljest kan antagas stå i strid med den
avlidnes eller nära anhörigs uppfattning.

7 § Ingrepp som avses i denna lag får
företas på en avliden person, om denne
under sin livstid skriftligen har medgett
detta.
Även utan medgivande enligt första
stycket får organ och annat biologiskt
material tas från en avliden person, om
den avlidne har uttalat sig för sådant
ingrepp eller om det av andra skäl finns
grundad anledning anta att ingreppet skulle
vara i överensstämmelse med hans
uppfattning. Råder oklarhet om den
8 § I fall som avses i 7 § andra stycket avlidnes inställning, får ingrepp företas om
skall, där det kan ske, nära anhörig till den nära anhörig medger det. Framkommer
avlidne underrättas om ingreppet innan det oenighet mellan nära anhöriga får ingrepp
inte göras.
äger rum.

Alltså fick organ och vävnad tas från den döde enligt den tidigare
lydelsen av lag 1975:190 om den avlidne inte motsatt sig det, eller om
det fanns skäl att tro att han skulle ha motsatt sig det, och där det var
möjligt skulle nära anhörig underrättas innan ingreppet. En skärpning
skedde alltså med den senare lydelsen av lagen enligt vilken organ och
vävnad fick tas från den döde om den avlidne hade uttalat sig för ett
sådant ingrepp eller om det fanns anledning att tro att det skulle
stämma med hans uppfattning. Det s.k. presumerade samtycket
försvann alltså. Visste man inte om den avlidnes inställning och anhörig
ej kunde kontaktas så fick ingrepp inte ske. Skärpningen motiverades
med att enligt det nya dödskriteriet den dödes hjärndöd inte var lika
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accepterad som tidigare den dödes hjärtdöd, och att de anhörigas
åsikter därför tillmättes större betydelse.360

Diskussion om den gamla transplantationslagens
senare version
Det nya dödskriteriet medförde flera,361 för förståelsen av fostrets status,
relevanta konsekvenser. I en motion362 yrkades att hjärnrelaterade dödskriterier inte skulle tillämpas på gravida kvinnor. Motionären ansåg det
oetiskt att ett barn föds av en mor som är död. Detta med anledning av
ett avsnitt i propositionen363 med rubriken Hänsynen till ett väntat barn.
Där sägs det att
Om en kvinna i långt framskriden graviditet drabbas av total hjärninfarkt kan man
för att rädda barnet till livet behöva fortsätta med respiratorinsatser och andra
medicinska åtgärder även efter hennes död. Om intensivvården avbryts omedelbart,
försvåras eller omintetgörs möjligheterna att rädda det väntade barnet.364

Motionen behandlades i utskottsbetänkandet365 och utskottet ansåg att
det inte var fråga om någon »aktiv förlossning» utan fostret skulle, om
det bedömdes som livsdugligt, förlösas så snabbt som möjligt med
kejsarsnitt. Det skulle kasta tveksamhet över det nya dödskriteriet om
det inte gällde alla människor, menade utskottet, och avstyrkte
motionsförslaget.
360Enligt

lag om transplantation, (1995:831), har det presumerade samtycket kommit tillbaka.
Det finns dock restriktioner. Detta är svårt att förklara. Man kan ha lämnat sitt samtycke till ett
centralt register och då får organ tas till vara. Men då råder ju egentligen ingen presumtion för
donation. Eller så kan man ha ett donationskort på sig där det står att man är villig att donera sina
organ, och då råder inte heller någon presumtion för donation. Vad presumtion för donation av
organ innebär är alltså inte så enkelt att förstå, men presumtion mot donation gäller alltså inte
längre, utan en restriktiv presumtion för, eller hur man nu ska förklara det. Hjärndöd anses dock
numera accepterad, och anhörigas åsikter tillmäts då mindre betydelse. Här är det tydligt att lagstiftaren anser (i) att opinionens åsikt har stor betydelse, och (ii) att opinionen »vänjer sig» vid nyare bestämmelser. Det ligger nära till hands att tolka detta som att lagstiftaren genomför moraliskt
värdeladdade lagförändringar steg för steg. Nästa logiska steg vad gäller lagen om transplantation
är således att det presumerade samtycket verkligen kommer att gälla utan förbehåll, och det centrala organdonationsregistret skrotas eller avaktiveras eller får minskad betydelse, pga. att det är
otympligt, att informationen gått fram dåligt, att organbristen i något avseende blivit akut, etc.
Vid ett samtal med organkoordinator Kristina Söderlind den 26 oktober 1997 berättade hon att
ca 16% av den svenska befolkningen angett sina synpunkter vad avser organdonation till detta
donationsregister, och att man hoppas på uppemot 20%. Redan 16% är en i internationella sammanhang sett mycket god andel av befolkningen. Dock råder en brist på organ, värre i vissa delar
av landet, bättre i andra, t.ex. är organtillgången jämförelsevis god i Östergötland.
361Förutom att forskning på hjärndöda foster är laglig.
362Motion 1986/87 So119 (s) av Margareta Persson.
363Prop. 1986/87:79 s 22- 23.
364Prop. 1986/87:79 s 22-23.
365SoU 1986/87:25 s 14.
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Denna lag sades till en början inte vara tillämplig vad avsåg
aborterade foster. I ett tidigt skede, före 1980, borde det vara rimligt
att anta att de etiska kommittéerna tolkade fostrets status i enlighet
med abortlagens syn på fostret som en del av kvinnan. Men det var som
vi har sett en speciell del. Det ansågs att kvinnans samtycke kunde
presumeras just vad gällde denna del, vilket, som Anér och Petersson i
Röstånga påpekade, egentligen kom i konflikt med den gamla transplantationslagens 4 §. Då var det likaså rimligt att anse att den gamla
transplantationslagen, åtminstone under den tiden som fostret till en
början ansågs vara en del av kvinnan, borde vara tillämplig på fostret
likväl som på andra delar av kvinnan. Att så inte blev fallet tyder på att
fostret tillmättes en annan status än som en del av kvinnan. De
förändringar i lagens tolkningar som kommer till uttryck i Svenska
Läkaresällskapets etiska råd och i SMER:s yttranden går längre i den
riktningen.
SMER:s provisoriska riktlinjer
År 1986 antog Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik
provisoriska riktlinjer som endast gällde för de forskare som ville
använda vävnad från aborterade foster för transplantationsändamål. År
1988 anslöt sig Statens medicinsk-etiska råd (SMER) i huvudsak till
Svenska Läkaresällskapets riktlinjer. På en punkt skilde sig dock
uppfattningen, och SMER menade att uttryckligt samtycke från
kvinnan borde inhämtas innan ett foster får användas för ett forskningsprojekt. Riktlinjerna reviderades 1988, och omfattar följande sex
punkter:
1
2
3
4
5
6

Vävnad får tas endast från döda foster. Eftersom fostrets död inte förutsätter
celldöd är det möjligt att en kort tid efter döden tillvarata enskilda celler,
vävnader eller organ för transplantation.
Verksamheten skall ske enligt transplantationslagen, dock med tillägget att
vävnad från foster endast får tas om kvinnan informerats och efter skäligt
rådrum givit sitt tillstånd till detta.
Verksamheten skall vara passiv i förhållande till den rutinmässiga
abortverksamheten och får inte i något avseende påverka hur, när och varför
abort sker. Kopplingen mellan individuell givare och mottagare får inte ske.
Från nervsystemet får endast isolerade nervceller eller fragment av nervvävnad
transplanteras, i övrigt får delar av eller hela organ från foster transplanteras.
Berörd personal skall vara informerad.
Varje projekt som rör transplantation av vävnad från foster skall prövas i
forskningsetisk kommitté.366

366Endast

de gamla riktlinjerna från 1986 återges i SOU 1991:42, s 39, de reviderade riktlinjerna
från 1988, »Riktlinjer för användning av vävnad från foster i klinisk transplantationsforskning»,
finner man t.ex. i Läkartidningen, nr 20, 1988, s 1817-1818.
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Det var således dessa etiska riktlinjer som reglerade transplantationsverksamheten med aborterade foster, men som synes av den andra
paragrafen förhöll sig dessa riktlinjer till transplantationslagen som om
det var den som gällde.

Lag om transplantation (1995:831)367
År 1987 tillsatte regeringen en utredning med uppgift att se över
transplantationslagen,368 och som utredare utsågs Erland Aspelin. Utredningen tog namnet Transplantationsutredningen och har lämnat tre
betänkanden: (i) Transplantation – etiska, medicinska och rättsliga aspekter,369 (ii) Aborterade foster m.m.370 och slutbetänkandet (iii) Kroppen efter
döden.371 Som man kan ana av titlarna behandlas de problem som är
relaterade till fostret främst, ja nästan uteslutande, i det andra betänkandet, Aborterade foster m.m.372 Visserligen kom fosterrelaterad problematik upp till behandling även i slutbetänkandet, men det gällde företrädesvis lagförslagen och motiveringarna till dessa. I Aborterade foster
m.m.373 uppmärksammades att hanteringen av foster saknade författningsregler. Det fanns inga regler för hur foster fick användas för olika
ändamål. Denna fråga ansågs så viktigt att ett förslag om provisoriska
regler lades fram.
Den medicinska forskningens snabba utveckling under senare år har emellertid
väckt frågan om det inte finns behov av mer genomarbetade regelsystem som tydligare markerar gränserna mellan tillåtna och icke tillåtna förfaranden. Så länge
handlingsreglerna vänder sig bara till forskare eller läkare, t.ex. med föreskrifter om
att inhämta kvinnans samtycke eller underlåta att göra kommersiellt bruk av
fostervävnad, kan reglerna i och för sig fullgöra sin uppgift utanför författningssystemet. Etiska riktlinjer är däremot inte nog om man, som vi föreslår, skall ålägga
en myndighet att pröva tillåtligheten av de olika förfaranden med aborterade foster
som kan komma i fråga. På samma sätt förhåller det sig med de sanktionsregler
som vi kommer att återvända till i nästa avsnitt. Ansvarsbestämmelser måste ges
formen av författningsregler.374

Detta förslag om provisoriska regler ledde dock inte till någon lagändring i det skedet. Däremot kommer många av utredningens synpunkter
till uttryck i den nya lagen, vars viktigaste paragrafer (för denna av367 Gäller från 1996-07-01
368Lag 1975:190.
369SOU 1989:98.
370SOU 1991:42.
371SOU 1992:16.
372SOU 1991:42.
373SOU 1991:42.
374SOU 1991:42, s 76-77.
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handling), nämligen §§ 1, 2, 11, 12, 14 och 15 förtjänar en stunds begrundan. De återfinns i bilagan i slutet, och behandlar alla mer eller
mindre explicit problem relaterade till fostret.

Fostersyn i lagen om transplantation
Organ eller annat biologiskt material får tas från en avliden människa
för transplantation eller annat medicinskt ändamål om denna har
medgivit det eller om det på annat sätt kan utredas att åtgärden skulle
stå i överensstämmelse med den avlidnes vilja. Organ får också tas om
det inte finns ett uttryckligt avståndstagande, eller om det på annat sätt
står klart att den avlidne inte motsätter sig att donera organ eller annat
biologiskt material. Personer som stått den avlidne nära skall tillfrågas
om den avlidnes inställning om denna är oklar. Om någon som stått
den avlidne nära motsätter sig det, får organ eller biologiskt material
inte tas. Lagens bestämmelser gäller oavsett ingreppets art. Samtycke
krävs i fortsättningen för alla former av ingrepp, även s.k. mindre
ingrepp, som blod, hornhinna och hud. Vävnad från aborterade foster
får användas endast för angelägna medicinska ändamål. För att vävnad
skall få tas till vara krävs att den kvinna som burit fostret samtycker till
detta, och innan hennes samtycke lämnas skall kvinnan informerats om
åtgärden och användningssättet. Dessutom krävs Socialstyrelsens
tillstånd. Beslut om användning av fostervävnad från aborterat foster
för transplantation eller annat medicinskt ändamål får inte fattas av en
läkare som utför aborten eller bestämmer tid och metod för detta.

Diskussion om fostersynen i lagen om transplantation
Frågan om fostrets status har ägnats stor uppmärksamhet i denna lags
förarbeten. Av transplantationsutredningens tre betänkanden har ett
titeln Aborterade foster m.m.375 och tyngdpunkten ligger för det första vid
överväganden och förslag om användning av vävnad från aborterade
foster för medicinska ändamål, t.ex. transplantationer, och för det andra
vid omhändertagandet av dödfödda och aborterade foster. Dessutom
behandlas transplantationer med genetiska konsekvenser i utredningen.
En intressant fråga som diskuteras är när foster räknas som döda. När
det gäller foster finns det inga allmänt vedertagna och för alla
utvecklingsstadier giltiga dödskriterier, sägs det. »Embryo- och
fosterdöd brukar definieras som oåterkallelig förlust av förmågan att
fungera som en självständig organism.» Fostret som sådant diskuteras
tämligen omfattande, särskilt jämfört med tidigare förarbeten till
375SOU

1991:42.
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transplantationslagen och till abortlagen. Även nyttoaspekterna med
tillgången på fostervävnad diskuteras utförligt, och i samband härmed
sägs:
Finns det då några intressen, hänförliga till det aborterade fostret, som bör anses
väga över nyttan av att fostervävnad kommer till användning för angelägna
ändamål? Detta problem aktualiserar spörsmålet om fostrets natur. Det hör till de
mera kontroversiella frågorna och kan inte lösas inom ramen för vårt
utredningsuppdrag. I viktiga avseenden är det med hänsyn till den begränsade
räckvidden av uppdraget inte heller nödvändigt för oss att ta ställning i frågan.
Som redan tidigare framhållits har vi nämligen att vid våra överväganden utgå från
den nu gällande abortlagstiftningen. Det innebär att de intresseavvägningar som
abortlagen bygger på utgör utgångspunkten för den diskussion som vi här för. Vi
saknar alltså anledning att försöka besvara spörsmålen om när livet börjar och
personligheten uppstår. I stället har vi direkt tagit oss an den mer begränsade
frågan: hur får man förfara med ett foster som redan är dött För att kunna besvara
denna fråga anser vi att det räcker att konstatera att ett foster är mänskligt liv i
vardande. Med hänsyn därtill bör fostret behandlas respektfullt. Enligt vår mening
bör den respekt varmed ett levande foster bemöts också komma det döda fostret till
del. Vi ser häri en motsvarighet till den pietet som bör karaktärisera behandlingen
av en död kropp på grund av att den en gång har varit en människa.376

Utredningen ser sig alltså begränsad av flera faktorer,377 och anser sig
inte kunna svara på frågan om fostrets natur. Ändå gör utredningen en
del ställningstaganden. Den erkänner att frågan om fostrets status är en
fråga, en kontroversiell sådan, och att den hänger ihop med när livet
börjar och personligheten börjar. Detta är uppenbarligen ställningstaganden som hör hemma i folkbokföringen och i abortlagen. Vidare
anser man i utredningen att sådana förfaranden med fostervävnad som
inte uttryckligen tillåts skall vara förbjudna, och att fostervävnad endast
får användas om det saknas en godtagbar alternativ metod att uppnå
motsvarande resultat. I utredningen diskuteras ingående omhändertagandet av aborterade foster vad avser folkbokföring och begravningsförfarande.378 Visserligen handlar det då huvudsakligen om två andra
lagar, eller lagstiftningsområden, som belyses senare, men av intresse
här är ändå att man anser att en kroppsdel som opererats bort från en
levande människa inte kan tillmätas samma värde som ett foster.
Respekten tillkommer i det första fallet människan som opererats och
inte alls den kroppsdel som opererats bort. Annorlunda förhåller det sig
med ett dött foster som i sig skall behandlas med respekt. Att det döda
fostret förvaras dolt är inte tillräckligt, sägs det.

376SOU 1991:42, s 56-57.
377Direktiven, t.ex.
378SOU 1991:42, s 92 f.
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Hur döda foster skall tas om hand inom sjukvården är i första hand beroende av
hur man ser på frågan vad fostret representerar. Utan att närmare gå in på den
omdiskuterade frågan om fostrets status kom vi i avsnitt 5.2.1 fram till att ett
foster utgör mänskligt liv i vardande och att döda foster därför bör hanteras med
respekt. Detta är ett allmänt intresse som enskilda individer inte kan förfoga
över.379

Utredningen refererar till Socialstyrelsens allmänna råd rörande
omhändertagande av aborterade foster380 efter utgången av den 12:e
graviditetsveckan skall tas om hand i särskild ordning för kremering,
varefter askan jordas eller sprids anonymt och anser att detta uppfyller
kraven på ett värdigt omhändertagande.
Som framhålls i de allmänna råden hade det från etisk synpunkt varit konsekvent
om det föreslagna förfarandet kunnat användas i fråga om alla aborterade foster.
Av praktiska skäl låter det sig emellertid inte göra att tillämpa det i andra fall än
när själva fostret kan särskiljas från övrigt abortmaterial. Den rekommenderade 12veckorsgränsen är med hänsyn härtill rimlig och ändamålsenlig.381

De tydliga förändringarna i transplantationslagarna vad avser synen på
fostret kommer att diskuteras mer i analyskapitlet.

379SOU 1991:42, s
380SOSFS 1990:8.
381SOU 1991:42, s

94.
94.
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Forskning med in
vitro fertiliserade ägg

Lagen om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte
med befruktade ägg från människa (1991:115)
Frågeställningen huruvida det ska vara tillåtet med forskning och
behandling med befruktade ägg behandlades av Gen-etikkommittén,
med lagmannen Bertil Wennergren som ordförande. Kommittén
avlämnade 1983 diskussionspromemorian om Genteknikens tillämpning
på människa382 och under slutet av år 1984 betänkandet Genetisk
integritet.383 Tyngdpunkten i kommitténs arbete ligger vid de etiska
frågeställningar som uppkommer till följd av sådan användning av
hybrid-DNA-teknik som innebär ingrepp i den mänskliga organismen,
alltså genteknikens användning på människa. Ett av huvudsyftena med
förslaget till lag om åtgärder i forsknings- och behandlingssyfte med
befruktade ägg från människa är att förbjuda genterapi med effekter
som går i arv. Frågan om fosterdiagnostik har också behandlats av
utredningen om det ofödda barnet som hösten 1989 avlämnade betänkandet Den gravida kvinna och fostret – två individer; Om fosterdiagnostik, Om sena aborter.384
Forskning på befruktade ägg anses vara av betydelse för flera syften.
Ett är att utveckla säkrare och mer framgångsrika behandlingsmetoder
för ofrivilligt barnlösa, ett annat syfte är att få kunskap om vilka
faktorer som är av speciell betydelse för embryots utveckling.
Angelägen kunskap kan erhållas om bl.a. orsakerna till missbildningar,
382Ds S 1983:12.
383SOU 1984:88.
384SOU 1989:51.
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och detta kan ligga till grund för utvecklande av nya ofarligare
läkemedel, men också bidra till insikterna i olika miljöfaktorers
påverkan på fostret. Utvecklingen av bättre preventivmedel anses också
vara av stor vikt.

Fostersyn i LBÄ-lagen
Enligt lagen om åtgärder i forsknings eller behandlingssyfte med
befruktade ägg från människa (LBÄ-lagen) förbjuds sådana försök som
sker senare än 14 dagar efter befruktningen. Försök får inte syfta till att
utveckla metoder för att åstadkomma genetiska effekter som kan gå i
arv. Ett ägg som varit föremål för försök skall efter den nämnda tidpunkten förstöras. Ett befruktat ägg får inte förvaras i fryst tillstånd
längre än ett år. Om ett befruktat ägg varit föremål för försök får det
inte föras in i en kvinnas kropp. Ägg får bara användas för
forskningsändamål om kvinnan och, där samtycke kunnat inhämtas,
även mannen lämnat sitt samtycke.

Diskussion om fostersynen i LBÄ-lagen
I diskussionspromemorian385 diskuteras livets början på flera ställen, och
här ägnas ett mycket stort utrymme åt etiska problem i samband med
livets begynnelse. Begreppen ’människosyn’ och ’människovärde’
diskuteras ingående, liksom »människan i de officiella dokumenten».
Etik i samband med gentekniska tillämpningar utreds i samband med
försök på människa. Av stort intresse här är diskussionen om det är
lämpligt med en 10 dagarsgräns för forskning eller en 14 dagarsgräns.
Enligt promemorian definierar 10 dagarsgränsen det liv som skall
skyddas som ett självständigt liv, och 14 dagarsgränsen definierar det
som ett kännande liv. Vidare presenteras en analogi med hjärndöden,
och om detta resonemang accepterades så skulle liknande förutsättningar gälla mellan det tidiga livet och hjärndöd. Ett argument för
detta är den symmetri som då erhålls.
Kommittén kommer fram till att även det aborterade fostret har
människovärde,386 och tar i anslutning till detta upp den besvärliga
frågan om varför avbrytande av mänskligt liv är acceptabelt upp till
18:e graviditetsveckan under det att försök på foster upp till denna
graviditetsvecka inte är det. I promemorian diskuteras detta etiska
problem relativt utförligt och man säger sig här se en etiskt svårlöst
385Ds S 1983:12. Promemorian heter just »Diskussionspromemoria» och omnämns som ’diskussionspromemoria’ i t.ex. SOU 1984:88. Se s 232ff.
386Ds S 1983:12, s 77-79.
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fråga om experiment av etiska skäl får göras på aborterade levande
foster, men däremot inte tidigt efter befruktningen. Då innebär detta
orimliga konsekvenser. Man ger i promemorian uttryck för åsikten att
etiska kriterier måste kunna anges varför avbrytande av mänskligt liv
enligt abortlagen är acceptablet, men försök på foster inte är det.
Den tidpunkt efter vilken kvinnan själv inte längre får avgöra frågan om abort, kan
uppfattas så, att det stadium i utvecklingen då är uppnått vid vilket fostret fått ett
egenvärde (människovärde). Om gränsen för försök på embryon sätts vid t.ex.
implantationen dvs. då embryot är ca 10 dagar gammalt eller efter två veckor
tidigareläggs också tidpunkten när människovärde är uppnått enligt detta sätt att
se saken. Logiskt leder detta till en orimlig situation eftersom aborter efter denna
tidpunkt då skulle bli att jämföra med mord. Är detta också en etiskt orimlig
situation? Är det skillnad mellan försök på embryon och aborter av dem? Resultatet
av handlingen blir ju detsamma, nämligen avbrytande av mänskligt liv.
Diskussionen för här fram till vad man skulle kunna kalla en etisk paradox som
uppkommer genom att synen på experiment är restriktivare än synen på abort.387

Man menar att detta är som att jämföra ojämförbara saker, ungefär som
att jämföra äpplen med päron (mitt uttryck). Aborten är
definitionsmässigt en nödfallssituation, och valsituationen uppstår först
när graviditeten är konstaterad, och tillsammans med andra omständigheter kan inte abort utföras förrän långt efter det att 14 dagarsgränsen har passerats. Experiment på embryon och aborterade foster är
någonting helt annat, sägs det. Inga mänskliga tvångssituationer föreligger, utan allting är överlagt och kalkylerat i förväg. Värt att notera
här är att långa stycken av de etiska diskussioner som förs i promemorian oförändrade flyttats över till utredningens betänkande.
Går vi till utredningens betänkande Genetisk integritet388 så sägs att
Människovärde är ett grundläggande begrepp i all etik. Det innehåller tanken att
varje människa har ett egenvärde, ett värde i sig, som är oberoende av vilka övriga
egenskaper hon har, goda som dåliga, att ett människolivs värde är oersättligt och
att därför fördärvandet av ett livs utvecklingsmöjligheter aldrig kan gottgöras eller
rättfärdigas.389

och i samband härmed refererar utredningen till Ingemar Hedenius
definition.390 Vidare sägs att människovärdet ska ses som utgångspunkt
för den etiska normbildningen, att det utgör ett postulat eller ett
axiom, och är som sådant jämförbart med postulat och axiom i matematisk-logisk mening. Ett axiom, sägs det, utgör den yttersta grunden
387Ds S 1983:12, s 78.
388SOU 1984:88.
389SOU 1984:88, s 115.
390Hedenius, Ingemar, »Om

människovärde» i Om människovärde, Bonniers, Stockholm, 1982, s
19. Definitionen återges i kapitlet Begrepp och utgångspunkter.
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för en teori och kan varken bevisas eller motbevisas. Människovärdet är
odelbart och inte graderbart. Varje människoliv är, oberoende av yttre
omständigheter, värt att leva och bevara.
Människovärdet är grundval för rätten till liv och rätten att få leva som en fri
människa. Människor måste dock komma överens om vilka regler eller normer som
bör gälla t.ex. att inga människor skall behandlas som slavar eller trälar (boskap).
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är att se som en sådan
överenskommelse. Människovärdet erkänns härigenom av världsopinionen som
grund för människornas förhållningssätt till varandra, till samhället och indirekt
även till naturen. I detta ligger människovärdets etiska styrka. Övertygelsen härom
utgör civilisationens kännemärke.391

Sammanfattningsvis sägs att de etiska byggstenarna baseras på en
teleologisk normteori vari ingår deontologiska element. Genom en
analys av internationella och svenska dokument har konturerna till en
humanistisk människosyn framträtt. Att det mänskliga livet är okränkbart är en utgångspunkt och en förutsättning för de mänskliga rättigheterna, som det internationella samfundet har accepterat. Ett uttryck
för den mänskliga friheten och värdigheten är samtycket, betonar utredningen. I de fall där en individ inte själv kan uttrycka sin vilja, får andra
ta ställning med den berörda individens intressen för ögonen. Riktpunkten bör vara sådana ställningstaganden som möjliggör hans
framtid som en ansvarig, skapande och socialt medveten människa.
Utredningen betonar skillnaden mellan forskning och sjukvård.
Forskning och försök på människa, menar utredningen, är inte avsedda
att direkt gagna den enskilda individen, försökspersonen. Inom
sjukvården gäller dock att ge patienten den behandling och vård som
han behöver. Utredningen anser att den bör diskutera även forskning
på foster eftersom gränserna mellan förstadier till foster och foster är
flytande.
För många medicinska åtgärder är det av vikt att kunna ta ställning till om och i så
fall när embryot eller fostret skall anses ha människovärde. Tre möjligheter
föreligger: först efter födelsen, någon gång under fosterutvecklingen eller redan vid
konceptionen.392

Dessa tre möjligheter presenteras enligt följande: (i) Enligt en utbredd
uppfattning börjar det mänskliga livet vid konceptionen. När spermien
och ägget har sammansmält har den blivande individen fått sin arvsmassa, det genetiska artprogrammet är givet, enligt vilket utvecklingen
från zygot till foster och barn är igång. (ii) En annan utbredd
391SOU
392SOU

1984:88, s 116.
1984:88, s 125.

FORSKNING MED IN VITRO FERTILISERADE ÄGG 163

uppfattning menar att mänskligt liv blir till först på ett något senare
stadium än vid konceptionen. Man menar här att visserligen börjar det
artspecifika mänskliga livet onekligen redan vid konceptionen, men det
individspecifika mänskliga livet, som är grunden för »personligheten,
medvetandet och jaget» börjar först vid implantationen då blastemet
fäster vid livmoderväggen, vid ca 10:e dygnet. Här finns en avgörande
skillnad, menar utredningen.
Som tidigare framhållits finns inte några tekniker för utveckling in vitro av en
individ ur ett blastem och forskning angående sådana tekniker pågår veterligen inte
för människans vidkommande (jfr. II.4.3). En sådan forskning skulle betraktas som
djupt oetisk. Först efter implantationen anläggs neuralröret och nervsystemet, som
är förutsättningen för medvetet mänskligt liv.393

(iii) En tredje uppfattning innebär att det mänskliga livet visserligen
börjar vid konceptionen, men eftersom detta liv befinner sig i en
nödvändig utveckling saknas det förutsättningar för att redan från
början tala om ett personligt, medvetet mänskligt liv. Det går inte att
göra gällande, menar utredningen, att en befruktad äggcell redan från
början helt och fullt är en människa eller en person. Utredningen anser
att (ii) och (iii) lämnar rum för en mer nyanserad syn på embryonal- och
fosterutvecklingen. Många biologer och medicinare anser att det inte
går att peka ut något avgörande stadium i blastemets, embryots och
fostrets utveckling där mänskligt liv i egentlig mening kan anses
uppstå. Eftersom (i) inte kan anses vara en »nyanserad» uppfattning för
när mänskligt liv kan tänkas uppstå, så återstår tanken att uppkomsten
av mänskligt liv, som är beroende av den biologiska utvecklingen, är
en gradvis fortgående process och någon annan gränshändelse än födelsen som i sig
själv skulle konstituera ett odiskutabelt människovärde existerar inte.394

På frågan om forskning och försök skall få bedrivas säger utredningen
att biologiskt sett måste två villkor vara uppfyllda för att en ny individ
skall uppkomma, nämligen befruktningen och implantationen. Med
detta som utgångspunkt går det att inta en väl motiverad ståndpunkt
till frågan. Två alternativ förs fram, a och b.
Mänskliga zygoter och blastem bör, enligt alternativ a,
överhuvudtaget inte få användas i experimentsyfte. De är inga objekt
eller föremål som man får göra försök med. De får inte användas som
medel eller instrument för något. Detta skulle strida mot den
pliktetiska norm som bygger på uppfattningen att individuellt
393SOU
394SOU

1984:88, s 133.
1984:88, s 134.
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mänskligt liv börjar vid befruktningen och att redan zygoten har
mänskligt värde. Men här kan frågan ställas om man inte därmed
avstår från mycken värdefull kunskap. Kunskap som skulle kunna
lindra och bota mänskligt lidande och rädda många barn genom
förbättrad medicinsk metodik. Dessutom bör betänkas att i andra
länder kommer man att bedriva denna typ av forskning. Därför, menar
utredningen, bör man överväga alternativ b, enligt vilket mänskliga
zygoter och blastem bör få användas för forskning under vissa
betingelser. Grundinställningen är då, liksom i alternativ a, negativ till
forskning och försök på zygoter och blastem, och bör få förekomma
endast undantagsvis. Utredningen anför några argument för sin
inställning:
•
•
•

Inte förrän vid implantationen skapas förutsättningar för utveckling av
individuellt liv.
Neuralröret är första ansatsen till centrala nervsystemet och därmed
förutsättningen för medvetet liv. Det anläggs först efter implantationen.
Diagnostik och terapi kan inte få tillgång till nödvändig kunskap på annat sätt
än genom forskning och försök på mänskliga zygoter och blastem.
Möjligheterna att lindra lidande samt bota sjukdom och infertilitet förbättras
med detta alternativ395

Utredningen kommer efter viss diskussion fram till att gränsen för
stopp mot försök på zygoter och blastem bör ligga vid 14 dygn efter
befruktningen. Den bortre gränsen för neuralrörets anläggande ligger
enligt utredningen vid 3 veckor efter befruktningen. »Där träds inte
människovärdesprincipen för nära samtidigt som gränsen möjliggör inhämtande av värdefull kunskap».396
Forskning och försök får under inga förhållanden bedrivas så att människovärdet
försvagas eller att intryck ges att mänskligt liv kan behandlas som medel i stället
för mål i sig. Risken härför är betydande vid forskning och försök på sena blastem
och tidiga embryon. Det är alltså enligt kommitténs mening nödvändigt att, till
skydd för själva människovärdesprincipen, blastem som inte längre kan utvecklas
till människa inte behandlas annorlunda än blastem som har denna
utvecklingsmöjlighet.397

Kommittén föreslår att forskning på mänskliga zygoter och blastem är
etiskt godtagbara om de utförs inom 14 dygn efter befruktning (frystid
oräknad) och om donator av ägg och sperma lämnat sitt samtycke.
Implantation efter försök föreslås bli förbjudet.

395SOU
396SOU
397SOU

1984:88, s 136.
1984:88, s 137.
1984:88, s 137.

FORSKNING MED IN VITRO FERTILISERADE ÄGG 165

Kommittén tar upp frågan om forskning på levande aborterade
foster, och resonemanget liknar i stora delar det som fördes i
promemorian och som återgavs ovan. Här sägs emellertid ytterligare ett
par saker av stort intresse för frågan om fostrets status. Vad gäller
problemet med de två skilda tidpunkter (2:a respektive 18:e veckan)
där människovärdet kommer i blickpunkten, menar utredningen,
liksom i promemorian, att det är att jämföra olika ojämförbara etiska
frågeställningar. I det en fallet ett tvångsläge i det andra ett
frivillighetsläge. Frågeställningarna måste lösas upp var och en utifrån
sina förutsättningar, och när så sker så upplöses den etiska paradoxen.
»I tvångsläget har kvinnans intressen företräde framför fostrets men det
innebär inte att fostret frånhänts människovärde».398 Vidare sägs att
även »det aborterade, levande fostret har människovärde, även om detta
underordnats värdet av moderns självbestämmanderätt.»399
Tiden är inte mogen, anser kommittén, att lagstiftningsvägen reglera
detta verksamhetsområde och föreslår a) etiska normer för reglering av
verksamheten, b) en lag om användning av genteknik på människa
m.m., och c) en utredning om patentbarhetsbestämmelserna i
patentlagen vad gäller biologiska uppfinningar.
Åsikten framförs, både i propositionen och i utskottsbetänkande, att
etiska normer inte är tillräckligt. Propositionens400 förslag
överensstämmer med kommitténs på de flesta punkter vad avser synen
på fostret. Dock framförs i propositionen åsikten att forskning på
befruktade ägg m.m. bör regleras i lag. Utskottsbetänkandet401 ställer sig
bakom propositionens förslag och motiveringar, t.ex. att det bör stiftas
en lag och att etiska rekommedationer inte räcker.
Jag tycker det är uppenbart att LBÄ-lagen berör problemområden
som är helt nya. Det finns ingenting att luta sig emot, det finns igen
praxis, det finns inte ens goda analogier. Detta skapar stora problem för
en lagstiftare som i det här fallet inte kan stödja sig mot en allmän
uppfattning, inte kan uttala sig om samhällsnyttan utan att trassla in
sig i ideologiskt resonerande, och inte heller kan värja sig mot att det
man till sist kommer fram till uppfattas som fullt av värderingar.

398SOU 1984:88, s 144.
399SOU 1984:88, s 144.
400Prop. 1990/91:52.
4011990/91:SoU10
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Folkbokföringen

»Folkbokföring är en sammanfattande benämning på den registrering
som sker av befolkningens bosättningsförhållanden, civilståndsförhållanden och andra rättsligen gällande personuppgifter samt av inträffade
civilståndshändelser.»402 I Sverige bor drygt 8 miljoner människor.403
Varje år föds drygt 100 000 barn och det dör ca 95 000 personer.404 Ett
överskott på ett antal tusen personer har alltså tillkommit varje år.
Dessa uppgifter förändras emellertid ganska snabbt. 1993 var
överskottet födda över döda i landet nästan 21 000, medan överskottet
1996 bara var ca 8000 personer, och för 1997 förväntas ett underskott.
Bilden av i riket bosatta personer kompliceras därtill av in- och utvandring och av flyktingströmmar. Vad gäller folkbokföringen
fokuseras här på de födda, de dödfödda och skillnaden mellan dödfödda
och foster.
Det registreras ca 400 dödfödda i Sverige varje år, och grovt räknat ca
150 spädbarn dör den första levnadsdagen.405 Antalet missfall kan bara
mycket grovt uppskattas, eftersom mycket tidiga missfall ofta inte ens
uppmärksammas, än mindre rapporteras. Man räknar med att 50-70%
av alla graviditeter avbryts genom spontant missfall, men då ingår

402 SOU 1994:44, s 23.
4031993 var det 8237569 enligt
Statistisk årsbok 95, och av dem
404Födda 1993:117998, döda 1993:97008 enligt Statistisk

var 507540 utländska medborgare
årsbok 95. Födelsetalet har därefter gått
ner betydligt. Överskottet för 1993 = 20990, och för 1997 beräknas, enligt SCB i oktober -97,
ett underskott.
405Källa:
Statistisk årsbok 95. Särskilt spädbarnsdödligheten varierar: 1989:153, 1990:175,
1991:147: 1992:127, 1993:129. Räknas hela den första veckan fördubblas antalet, ungefärligen.
Sverige har vid internationella jämförelser utomordentligt låga dödstal för de allra yngsta.
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sådana tidiga graviditeter att kvinnan inte hunnit märka utebliven
menstruation, eller att menstruationen bara fördröjts några dagar.406

Folkbokföringslagen
Det är i folkbokföringslagen, som tidigare nämnts, vi finner en slags
definition av när människan, juridiskt sett, här i Sverige, slutar sitt liv
som foster och börjar sitt liv som barn och därmed som rättssubjekt. Ett
barn har, med vissa undantag, samma rättigheter som en vuxen person.
De rättigheter som är relevanta i sammanhanget är rätten att leva,
rätten till hälso- och sjukvård, rätten till omsorg, rätten till begravning
och andra grundläggande medborgerliga rättigheter. Definitionen har
internationell förankring i WHO:s rekommendationer. Denna
definition i folkbokföringen har överförts i stort sett i oförändrat skick
först från den tidigare gällande folkbokföringsförordningen,407 och dit
hade den oförändrad hämtats från den tidigare gällande
folkbokföringsförordningen408 där den fick sin nuvarande innebörd den
1 januari 1960. I folkbokföringslagen409 stadgas att barns födelse skall
anmälas till skattemyndigheten om barnet föds inom landet eller om
det föds av en kvinna som är folkbokförd här. Anmälan skall göras för
en nyfödd »som efter födelsen andats eller visat något annat livstecken,
samt dödfödd som avlidit efter utgången av tjugoåttonde
havandeskapsveckan.» 410

Fostersyn i folkbokföringen
Folkbokföringen ser bara levande eller död-födda som barn. Levande
och döda foster äldre än 28 havandeskapsveckor som befinner sig i livmodern, dvs. som ej ännu är födda, betraktas inte som ’barn’ enligt
denna definition, och är inte föremål för folkbokföringens uppmärksamhet.

Diskussion om fostersynen i folkbokföringen
För att komma åt de diskussioner som föregått definitionen av barnet
och fostret i denna lag måste man söka sig både långt tillbaka i tiden
och utanför vårt lands gränser. Definitionen hänger delvis samman med
när fostret kan anses vara viabelt, och viabiliteten är avhängig modern
406Se t.ex. artikeln om abort i NE av gynekolog,
407Förordning 1967:198, 30 §, fjärde stycket.
408Förordning 1946:469.
409Lag 1991:481.
410Folkbokföringslagen (1991:481), § 24.
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medicinsk kunskap och avancerad teknisk utrustning. Det finns också
en strävan till en anpassning till andra länders praxis vad gäller denna
definition, eftersom den internationella statistiken är medicinskt
betydelsefull, både att bidra till och att ta del av.
Fram till strax efter andra världskrigets början gällde att fostret/barnet skulle vara levande fött för att räknas som barn. Det räckte som
definition. Vi kan läsa i en mer än hundra år gammal bestämmelse att
»äfven dödfödt barn i denna församlings födelse- och dopbok
inskrifvas»,411 och vidare det som är en annan definition, »Såsom
lefvande födt upptages barn äfven om det genast efter födelsen aflider,
såsom dödfödt det, som efter framfödandet ej förmärkts gifva tecken till
lif».412 År 1940 skedde en förändring, »Med barn avses i denna paragraf
varje nyfödd, som andats efter födelsen, samt varje dödfödd av minst
trettiofem centimeters längd.»413 Skillnaden är alltså att dödfödda
räknas som barn efter ett visst mått, här en viss längd. Den svenska
definitionen av foster och barn i folkbokföringsförordningen från
1946414 ändrades 1960 för att bättre överensstämma med WHO:s
definition som i stället för längd utgick från ålder. Den nya svenska,
med WHO:s definition överensstämmande definitionen lyder idag
sålunda: »Anmälan enligt första stycket skall göras för en nyfödd, som
efter födelsen andats eller visat något annat livstecken, samt dödfödd
som avlidit efter utgången av tjugoåttonde havandeskapsveckan.»415
Skillnaderna är inte stora, eftersom foster i 28:e havandeskapsveckan
ofta är just kring 35 centimeter långa. Ändringen föranleddes alltså av
att WHO 1955 antog en rekommendation till definition av vad som
avses med ett levande, respektive dödfött barn.416 I propositionen
1959:116 föreslås att »de svenska definitionerna bringas i
överensstämmelse med de av WHO rekommenderade». Vi kan vidare i
propositionen läsa i ett utdrag av protokollet över finansärenden417 där
medicinalstyrelsen uttalar sig i ärendet:
Då Sverige ej anfört någon reservation mot ifrågavarande internationella
definitioner, är det följaktligen angeläget att de svenska bestämmelserna bringas i
överensstämmelse med dessa. Härför talar även att den svenska definitionen på
levande fött barn ej är otvetydig, beroende på att »andning» är ett ganska
411Förordningen angående kyrkböckers förande från 6 augusti 1894, no 62.
Födelse och dopbok 15 §.
412I avsnittet
Regler till födelse- och dopboken i anvisningarna till kolumn 4-7.
413Förordning 1940:776.
414Folkbokföringsförordningen (1946:469), § 16. Med obetydligt ändrad ordalydelse jämfört med

1940 års definition: »Med barn avses varje nyfödd, som andats efter födelsen, så ock dödfödd av
minst trettiofem centimeters längd.»
415Folkbokföringslagen (1991:481), § 24.
416WHO, Technical Report Series, No. 25, s 13.
417Folkbokföringen hörde till finansdepartementet.
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svårdefinierbart begrepp. Arten av den spontana andningen hos nyfödda barn kan
nämligen växla inom rätt vida gränser, både hos dem som dör kort tid efter
födelsen och – vilket är särskilt betydelsefullt – hos dem som överlever. Den av
världshälsovårdsorganisationen (WHO) antagna definitionen (»all foetuses showing
any sign of life») torde mindre ofta ge anledning till tveksamhet vid tillämpningen
än nuvarande svenska bestämmelser.418

Vidare menade medicinalstyrelsen att den av WHO förordade
definitionen av dödfödda visserligen inte var helt och fullt överensstämmande med den svenska, men att detta inte hade så stor betydelse
i sak, menade man, då en dödfödd om 35 cm längd ungefär motsvarar
ett foster efter 28:e havandeskapsveckan.
De skäl som anfördes i förarbetena till förändringen pekade på en
anpassning till internationell statistik, och den stora överensstämmelsen
i sak med tidigare lagstiftning ansågs stödja en anpassning till
internationell standard. Det verkar knappast ligga någon annorlunda
eller ny syn på fostret bakom förändringen. Lagstiftaren vill i
folkbokföringen skilja mellan foster och barn av folkbokföringstekniska
skäl, och det har varit vägledande för definitionen. Jag har ingenstans i
överläggningarna stött på en diskussion om fostrets eventuella
mänskliga värdighet, skyddsvärde, eller liknande. Sådana diskussioner
har emellertid förekommit rikligt på andra håll de senaste 15 åren. Inte
minst i andra länder och internationellt.
WHO reviderade 1989419 sin definition av foster/barn:
The perinatal period commences at 22 completed weeks (154 days) of gestation
(the time when birth is normally 500 g)420

Tilläggas kan att om inte heller graviditetslängden är känd så gäller en
fosterlängd om minst 25 cm.
Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) föreslog i en
skrivelse till Socialdepartementet (1994-08-15) att en utredning
genomförs med syfte att ändra 30 § i folkbokföringsförordningen, dvs.
numera 24 § i folkbokföringslagen, så att gränsen för vad som skall
anmälas som barn ändras i enlighet med WHO:s rekommendationer.
SFOG åberopar flera skäl för denna ändring. Det är svårt att förstå för
föräldrar, vars barn avlider omedelbart före förlossningen, att deras barn
betraktas som missfall om de föds den 26 veckan men som barn om de
418Prop. 1959:116, s 3-4.
419Det förekommer i svenska

debatt olika uppgifter om detta årtal. Man kan också emellanåt se
uppgiften 1979 och jag har inte närmare utrett orsakerna till dessa olikheter, och de betyder ingenting för mitt resonemang i det följande.
420 WHO International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems, ICD-10,
s 1237.
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föds den 28 veckan. I synnerhet om det är fråga om tvillingfödsel strax
före den 28 veckan och den ena dör före förlossningen och den andra
efter. Båda kan begravas, men bara den ena folkbokförs. Prematura
förlossningar i vecka 22-27 upplevs också på ungefär samma sätt som
från vecka 28 och framåt. Det är därtill förvirrande om Sverige i det
internationella samarbetet har en annan definition vid undersökningar
om perinatal dödlighet. Socialdepartementet421 ombad Statens
Medicinsk-Etiska råd (SMER) att avge yttrande, och Rådet föreslår att
skrivelsen återsänds till SFOG med begäran om nya överväganden med
anledning av Rådets synpunkter. Rådet anser att frågan om vad som
skall benämnas som barn innehåller frågor av både administrativ,
juridisk och etisk karaktär. Vad gäller det internationella samarbetet,
vilket enligt Rådet innebär ett administrativt problem, så finner Rådet
det angeläget att snabbt finna lösningar som kan genomföras utan
lagändringar. Ett förslag är att alla foster avlidna efter vecka 22
rapporteras till det medicinska födelseregistret vilket är tillgängligt för
forskning, och vilket kan rapporteras internationellt. Vad gäller det
juridiska anför Rådet:
Spontant avbrutna havandeskap i sena skeden innebär att fostret avlidit. Vid
avbrytande av havandeskap genom legal abort är förhållandet ett annat. Även om
detta sker mycket restriktivt och endast om synnerliga skäl föreligger, dvs. om
fostret är svårt missbildat och inte bedöms kunna överleva eller om kvinnans liv är i
fara, skulle en sänkning innebära att ingreppet skulle tillåtas på vad som i annat
sammanhang betraktas som barn. Om samhället tillåter ett legalt avbrytande av
havandeskap efter den 22 veckan och samtidigt ger legitimitet åt att avlidna foster
vid spontant avbrutna havandeskap ses som barn vid samma tidpunkt innebär det
motstridiga budskap. En ändring till den nivå SFOG föreslår skulle medföra en
konflikt mellan abortlagen och folkbokföringslagen.422

Rådet betraktar alltså detta som ett gränsdragningsproblem. När det
gäller de etiska problemen diskuterar Rådet den medicinska utvecklingen och vårdpersonalens inställning, föräldrarnas sorgearbete och
omhändertagandet av det avlidna fostret. Sammanfattningsvis finner
Rådet att ur ett biologiskt, terminologiskt och logiskt perspektiv är det
inkonsekvent att foster födda i samma graviditetsvecka ibland betecknas som foster och ibland som barn beroende på om de dött strax
före eller strax efter förlossningen eller överlevt. En kraftig sänkning
från nuvarande 28 veckors gräns till en 22 veckors gräns skulle å ena
sidan rätta till denna inkonsekvens, men detta måste å andra sidan
421 Departementssekreterare
422Statens medicinsk-etiska

15/96, s 5.

Lena Jonsson är också ledamot av SMER.
råd, Angående ändring av folkbokföringslagen Dnr S94/5633/S, Dnr
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vägas mot »att en sänkning av gränsen i folkbokföringslagen skulle
komma i konflikt med abortlagen.»
Det verkar alltså som om viabilitet inte längre är den huvudsakliga
utgångspunkten för definitionen av gränsen mellan foster och barn.
I USA har det på senare tid uppstått en hetsig diskussion i anslutning
till skillnaden mellan ’levande född’ och ’viabel’. Många debattörer vill
här införa ett förbud mot vissa aborter (partial-birth abortion ban) som
utförs på ett speciellt sätt eftersom fostren är viabla och skulle överleva
ett avbrytande av havandeskapet, men det är bara levande födda foster
som har rätt till liv. Därför vill föräldrarna att fostret dödas innan
havandeskapet avbryts, vilket är tillåtet enligt den amerikanska lagen.
Förfarandet är ett bra exempel på hur viktiga definitionerna kan vara, i
synnerhet när det är rättsliga definitioner. Vad är »partial-birth»? Jag
hämtar en beskrivning på internet som exempel:
•
•
•
•
•
•
•

The abortionist artificially dilates the mother's cervix to create an adequate opening
for the baby to pass;
Guided by ultrasound, the abortionist takes hold of one of the baby's legs with a
forceps and pulls the baby into the birth canal;
The leg is fully delivered, followed by the second leg and then the rest of the body
except for the head. This is considered a breech delivery.
The abortionist uses one hand to trace the spine up to the base of the baby's skull.
He then thrusts the scissors point into the base of the baby's skull and spreads the
ends to create a passageway for a suction catheter to be inserted;
The baby's brains are extracted with a suction device, causing the skull to collapse,
allowing the baby to be fully delivered;
All the remains are then discarded as medical waste.
Partial-birth abortions are usually used after 20 weeks (4 1/2 months) because the
skull has grown too big to pass through the birth canal in a standard abortion. The
procedure is sometimes performed as late as 40 weeks.423

Ett eventuellt förbud mot denna speciella sorts aborter diskuteras alltså
för närvarande i USA. Frågan har varit upp till behandling flera gånger.
President Clinton har lagt sitt veto mot flera av förbudsförslagen (som
skiljer sig lite åt, första vetot kom 10 april 1996), och kongressen har
aldrig lyckats samla tillräckligt många röster för att presidenten inte
skall kunna lägga sitt veto. Ännu i januari 1998 är frågan alltså inte
avgjord.

423

http://www.prolife.org/tal/sub8.html

Ärvdabalken

E

nligt många länders rättssystem är man ense om att ett fullt
livsdugligt såväl som ett ännu inte livsdugligt foster har rätt till
arv och testamente, samt, i vissa länder och under vissa
omständigheter, rätt till skadestånd för fosterskador. I praktiken är det
nödvändigt att fostret framföds levande för att dessa rättigheter skall
kunna förverkligas. Det verkar ofta som om man förutsätter att fostret
har någon form av rätt till liv, såvida inte motsatsen kan rättfärdigas
med hänsyn till en sannolikt viktigare rätt som innehas av en redan
född person. Det diskuteras i USA huruvida barn kan komma få
möjlighet att stämma sina föräldrar om de åsidosatt det ofödda barnets
medicinska behov. Att foster skulle ha rätt till liv är en främmande
tanke enligt svensk rätt efter 1975. Men det har någon slags rätt till
arv, en god man kan t.ex. tillsättas för att bevaka den oföddes intressen,
och denna arvsrätt är väl värd att studera närmare. Likaså möjligheterna
till testamente.

Fostersyn i ärvdabalken
Arv innebär i modern juridisk mening succession eller övergång av en
avliden persons egendom till vissa i ärvdabalken nämnda personer. Den
avlidne kallas här för ’arvlåtare’, och de som ärver kallas för ’arvingar’
eller ’arvtagare’. Arvet övergår enligt en i lagen angiven arvsordning.
Den ordning i vilken arvlåtarens släktingar ärver bygger på parentelprincipen. Denna innebär att släkten indelas i tre grupper, parenteler,
eller arvsklasser. I rakt nedstigande led: descendenter, i rakt uppstigande
led: ascendenter, syskon och syskons barn: kollateraler. Som arvtagare i
rakt nedstigande led räknas ofödd som är avlad av arvlåtaren före arv-
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låtarens död men ännu icke är född, om den ofödde senare framfödes
med liv. Detta redovisades i inledningskapitlet.
Här kommer de relevanta paragraferna:
I 1 kapitlet Om rätt att taga arv 1§ i ärvdabalken står:
1 § Arv kan tagas endast av den som lever vid arvlåtarens död; dock må barn, som
är avlat dessförinnan, taga arv, om det sedermera födes med liv. Är fråga om rätt
till del i boet efter arvlåtarens efterlevande make, skall hänsyn tagas till tiden för
makens död.

Även en annan regel i ärvdabalken är aktuell i detta sammanhang.
Enligt denna regel krävs att testamentstagaren är född vid och
fortfarande lever vid testators död eller då avlad och sedermera föds
med liv.
9 kapitlet Om rätt att göra eller taga testamente 2 §:
2 § Förordnande till annan än den som är född vid testators död eller då avlad och
sedermera födes med liv är utan verkan.
Utan hinder av vad nu sagts gäller förordnande, enligt vilket blivande
arvsberättigade avkomlingar till någon, som enligt första stycket äger taga
testamente, skola erhålla egendom till full ägo sist vid dennes död eller då annan,
som skall åtnjuta rätt till egendomen, avlider eller hans rätt eljest upphör. Ej må i
sådant förordnande olikhet göras mellan syskon, vilka ej äro födda eller avlade vid
testators död.

Diskussion om fostersynen i ärvdabalken
Historiskt sett är äktenskapet avgörande vad gäller fosters rätt att ärva.
Bestämmelsen att avlade men ännu icke födda ska ärva är mycket
gammal, och man kan spåra den till den romerska rätten. Foster avlade
inom äktenskapet har intill modern tid haft större rätt till arv än
utomäktenskapliga levande barn. Ofödda har också på olika sätt varit
föremål för möjligheten att erhålla testamente. På så sätt kan man säga
att olika rättstraditioner, den romerska och den germanska, haft en
likartad syn på de avlade men oföddas rätt till arv.424 Vad gäller ofödda i
en mer generell bemärkelse har den s.k. fideikommissinstitutionen varit
giltig. Emellertid är den under avveckling sedan 1963, och tangerar
endast de problem som diskuteras här. Arvs- och testamentsfrågan
utreddes under 1920-talet, och då diskuterades de oföddas rätt till arv, i
synnerhet fideikommissinstitutionen, men även vanligt arv.
424Se

avsnittet Ärvdabalkens syn på fostret i kapitlet Begrepp och utgångspunkter.

ÄRVDABALKEN 175

Stadgandet, att arvingen för att få taga arv skall leva vid arvlåtarens död innebär
vidare, att arvingen redan levde vid denna tidpunkt. Då emellertid enligt såväl
svensk som främmande rätt foster i arvsrättsligt hänseende betraktas som
rättssubjekt före födelsen, har föreskrivits, att barn, som före arvlåtarens död är
avlat ehuru ej framfött, må taga arv, om det sedermera födes med liv.425

Fostret betraktades som ett rättsubjekt, och frågan om en föreskrift för
att god man skulle tillsättas diskuterades också, men utredningen
menade att det inte behövdes: »I beaktande av sällsyntheten av ett
dylikt fall torde emellertid en föreskrift i ämnet ej vara erforderlig. Även
utan en sådan bestämmelse lärer god man, om det erfordras, kunna
förordnas jämlikt grunderna för berörda lagrum.»426 Det verkar som om
detta synsätt ännu är giltigt. I SOU 1987:11 Skydd för det väntade barnet
räknas olika skydd för ofödda i lagstiftningen upp:
Även ett förordnande genom annan rättshandling än testamente till förmån för den
som inte är född eller avlad vid tiden för förordnandet är enligt lagen (1930:106)
om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda utan verkan.
Enligt 1 kap. 1 § föräldrabalken skall den avlidne maken anses vara far till barnet
om modern är änka och barnet föds inom sådan tid efter makens död att det kan
vara avlat dessförinnan. Av 18 kap. 4 § 4 p. samma balk framgår att bortovarandes
rätt kan bevakas och hans egendom förvaltas genom förordnande av en god man.
Det är sannolikt att denna bestämmelse är tillämplig även på den som är avlad
men ännu inte född.
I 8 kap. 1 § lagen om allmän försäkring sägs att en änka under vissa förhållanden
har rätt till änkepension om hon har vårdnaden om och stadigvarande bor med
barn under sexton år, som vid makens död stadigvarande vistades i makarnas hem
eller hos änkan. Med barn avses i detta fall också barn som föds efter faderns
död.427

I den senaste utgåvan av Gösta Walins Kommentar till ärvdabalken I kan
vi finna ytterligare stöd för tanken att fostret i arvsavseende räknas som
rättsubjekt:
Då foster i arvsrättsligt hänseende betraktas som »rättssubjekt» före födelsen, har
föreskrivits, att barn som är avlat före arvlåtarens död må taga arv, om det
sedermer föds med liv. Någon särskild föreskrift har ej meddelats om att i detta fall
god man skall förordnas att bevaka den rätt som kan tillkomma sådan ofödd
delägare i boet. Om fallet uppkommer, lärer av grunderna för 11 kap. 2§ FB och
nu förevarande paragraf framgå att god man bör förordnas för den ofödde om det
behövs.428

425SOU 1925:43
426SOU 1925:43
427SOU 1987:11
428Walin, Gösta,

s 418.
s 418.
Skydd för det väntade barnet, s 25-26.
Kommentar till Ärvdabalken I, Norsteds, 1993, s 24.
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Enligt Walin så får god man tillsättas. Vad som utgör behoven i detta
fall framkommer dock inte. Det verkar orimligt att anta att god man
skulle kunna tillsättas mot den gravida kvinnans vilja, och det verkar
orimligt att anta att god man inte skulle tillsättas om den gravida
kvinnan vill det och det i övrigt finns förutsättningar för det.
Ärkebiskopens påpekande om förhållandet
mellan abortlagen och ärvdabalken
I de remissyttranden i abortfrågan, som samlades i SOU 1972:39,
diskuterade ärkebiskopen vad han ansåg vara en inkonsekvens mellan
lagförslaget och ärvdabalken:
Kommittén har inte tillräckligt genomarbetat relationen mellan sitt lagförslag och
övrig lagstiftning. I annan lagstiftning betraktas fostret som rättsubjekt genom att
det i viss mån ges rätt att självt taga arv, nämligen om det sedermera framfödes
med liv, som genom att det kan leda arv. Att fostret är ett rättssubjekt brukar visas
med att det skyddas till liv just genom lagstiftningen mot abort. Abortkommitténs
förslag som lämnar fostret utan skydd till livet ändrar i grunden förutsättningarna
för själva det i all lagstiftning grundläggande begreppet rättssubjekt utan att
kommittén berör förhållandet.429

Om man tidigare, bl.a. genom att hänvisa till abortlagen från 1938,
kunnat visa att fostret är ett rättssubjekt, torde följden av den nya
abortlagstiftningen vara att fostret inte längre är att betrakta som ett
rättssubjekt. Detta gäller förstås, såvitt känt, endast ärvdabalken som ju
i detta avseende tillkom före den nuvarande abortlagen. Ärvdabalkens
ställning i den här frågan ter sig onekligen svagare och mer
svårmotiverad efter den nya abortlagens tillkomst.

429SOU

1972:39, Abortfrågan, s 107.

Begravningar

Begravningslagen och begravningsförordningen
Begravningslagen430 (BL) och begravningsförordningen431 (BF) berör
fostrets status i och med att man enligt dem förfar med det spontan
eller legalaborterade fostret på ett i lagen reglerat sätt.
De tidigare bestämmelserna om begravningsverksamheten fanns i
jordfästningslagen432 från 1957, i gravrättslagen433 och i begravningskungörelsen434 från 1963. En ändring i begravningskungörelsen435 infördes 1982 som innebär att gravsättning eller eldbegängelse av dödfödd som avlidit före 28 havandeskapsveckan skall få ske. Denna ändring har följt med i förändringarna av begravningsverksamheten allt
sedan dess, och jag får anledning att återkomma till detta senare.
Låt mig först ge ett exempel på en utländsk konflikt relaterad till
begravningar och foster:
I amerikansk dagspress kunde man 1987 läsa om hur en federal domare i Minneapolis,
Judge David Doty, ifrågasatte en av Minnesotas lagar som stadgade att missfall och
foster som var aborterade skulle avyttras såväl värdigt som hygieniskt. Genom att
upphöja fostren till samma status som en person har, eller som den en (död) mänsklig
kropp har, så kan denna lag komma i konflikt med kvinnans rätt till abort, menade
Doty. Frågan om bortskaffande av döda foster blev en tvistefråga efter att ett antal
fosterdelar hade upptäckts i en sopcontainer utanför en abortklinik av
antiabortaktivister.
430 Begravningslagen (1990:1144) Ändrad 1991:873.
431 Begravningsförordningen (1990:1147) Ändrad 1991:802.
432Lag om jordfästning (1957:585).
433Lag om gravrätt m.m. (1963:537).
434K.K. Kungörelse om begravningsplatser och gravar m.m.

(begravningskungörelse) 1963:540,
ändrad 1982:519 (en avgörande förändring vad gäller fostersynen).
435 Förordning om ändring i begravningskungörelsen (1963:540), SFS 1982:519, § 23a.
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Fostersyn i begravningsförfattningarna
Gränsen mellan lag och förordning (och kungörelse436) är som tidigare
nämnts komplicerat att redogöra för, men en grundtanke är att rättsregler som gäller enskilda individer skall ges i lag medan offentligrättsliga föreskrifter ges som förordningar. Ett exempel på detta är
alltså begravningslagen som reglerar den dödes och hans efterlevandes
rättigheter och skyldigheter, och begravningsförordningen som föreskriver olika myndigheters göranden och låtanden. BL innehåller 9
kapitel och ett stort antal paragrafer. De kapitel och paragrafer som jag
funnit på något sätt berör fostret är 2 kapitlet som handlar om
begravningsplatser och 5 kapitlet som handlar om gravsättning och
kremering. Det är dock inte alldeles lätt att se hur dessa författningar är
tillämpliga vad gäller fostret. En paragraf i BL har ofta en direkt motsvarighet i BF, med en korresponderande bestämmelse, men inte heller
när man läser båda dessa författningar inser man genast att de också
gäller fostret. För att sambandet med foster ska bli klart måste man
vända sig till andra källor. En av avsikterna i det följande är att visa hur
besvärligt det är att komma åt synen på fostret, och det föranleder mig
att citera ofta. I en del av citaten är det tekniska språket värt en viss
begrundan. Här kommer alltså »svart på vitt» 2 kap. 5 § i BL:
5 § För varje allmän begravningsplats skall upprättas en gravkarta och föras
gravbok eller gravregister enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer.

Dessa »föreskrifter som meddelas av regeringen» hittar man i BF 5 §,
som korrelerar till BL 2 kap. 5 §. I BF 5 § regleras alltså i detalj vilka
uppgifter som ska ingå i begravningsregistret, och i 6 § anges vilka
uppgifter gravboken eller gravregistret skall innehålla om gravlundar:
5 § I gravboken eller gravregistret skall för varje belagd eller upplåten gravplats
anges
1 nummer enligt gravkartan,
2 namn, personnummer och adress på den eller dem som gravplatsen har
upplåtits, överlåtits eller gått över till,
3 tiden för upplåtelsen,
4 namn och personnummer på den som har gravsatts inom gravplatsen samt
dödsdag och hemort vid dödsfallet,
5 datum för gravsättning samt stoftets eller askans läge inom gravplatsen, och
6 datum när gravplatsen har återlämnats, förverkats eller på något annat sätt
upphört.
Äldre gravplatser och gravar anges därvid så fullständigt som möjligt.
436Före 1974 års regeringsform var ’kungörelse’ benämning på en författning som hade beslutats
av regeringen, formellt sett kungen.

BEGRAVNINGAR 179

6§ I fråga om en minneslund skall gravboken eller gravregistret innehålla uppgifter
om
1 namn och personnummer på den som gravsatts inom minneslunden samt
dödsdag och hemort vid dödsfallet, och
2 datum för gravsättning.

Hur detta kan handla om fostret är fortfarande svårt att se. När man
vill nå de bakomliggande skälen till en lag vänder man sig till dess
förarbeten, vanligen en SOU, en proposition och ett utskottsbetänkande vilka finns samlade i »riksdagstrycket», men detta gäller inte
förordningarna, som ju beslutas av regeringen. I just detta fall, i förhållandet mellan BL och BF, så finns det emellertid en upplysande bok,
Handbok i begravning av Kenny Carlsson437 och Robert Schött som förklarar hur vi ska tolka paragraferna. Någon rättskälla är denna bok
egentligen inte, men den måste ändå bedömas som vägledande för tolkningen av både lagen och förordningen. Vi kan alltså hos Carlsson och
Schött läsa om hur paragraferna 5 och 6 i BF ska tolkas:
När det gäller gravsättning av dödfödda som har avlidit före utgången av
tjugoåttonde havandeskapsveckan finns inte alltid de uppgifter som skall antecknas
i gravboken eller gravregistret. Det ligger i sakens natur att avsteg då måste få
göras från bestämmelserna i BF om vad gravboken eller gravregistret skall
innehålla.438

Hur kommer det sig att inte alltid de uppgifter som skall antecknas i
gravboken eller gravregistret är tillgängliga? Det framkommer inte
heller i lagens förarbeten. Jo, det är relaterat till de rutiner som gäller i
samband med aborter och dödfödda. Dessa rutiner regleras dels av
bestämmelser i Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 1990:8)
Socialstyrelsens allmänna råd rörande omhändertagande av foster i samband
med abort, dels av Svenska kyrkans förvaltningsnämnd. I Rapport 1990:2
Om handhavandet av dödfödda foster redovisas hanteringen av foster som
avlidit före utgången av 28:e havandeskapsveckan. Låt oss först titta på
Socialstyrelsens allmänna råd:
Nedan anges mer detaljerat hur omhändertagandet av dödfödda foster bör gå till.
Lokala avvikelser kan bli aktuella, t.ex. vid de sjukhus som saknar egen
patologavdelning. Socialstyrelsen förutsätter, att lämpliga blanketter utarbetas
lokalt, varvid blanketter i bilaga 1-3 kan användas som exempel.
1

Fostret
översänds
från
kvinnokliniken/motsvarande
till
patologavdelningen/motsvarande tillsammans med den ifyllda blanketten

437 Hovrättsassessor Kenny Carlsson
438Carlson, Kenny, Schött, Robert,

79.

har deltagit i arbetet med begravningslagen.
Handbok i begravning, Allmänna förlaget, Stockholm, 1991, s
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»Läkarintyg till patologavdelningen/motsvarande för omhändertagande av
foster enligt begravningslagstiftningen och SOSFS 1990:8» (bilaga 1). Önskas
patologisk anatomisk undersökning (PAD) bifogas en sådan remiss. Åtgärden
antecknas i kvinnans journal. På patologavdelningen tilldelas fostret ett
löpnummer, som även antecknas på läkarintyget. Detta arkiveras på
patologavdelningen.
Saknas identifierbara fosterdelar kan samma förfarande som vid tidigaborter
tillämpas.
2

Fostret förvaras på patologavdelningen under lämplig tid som kan variera.
Kvinnan (paret) har då möjlighet att framföra särskilda önskemål beträffande
omhändertagandet av fostret.

3

I samband med transport till kyrkogårdsförvaltningens krematorium ifylls och
bifogas varje foster blanketten »Läkarintyg till kyrkogårdsförvaltningen för
anonymt omhändertagande av foster enligt begravningslagstiftningen och
SOSFS 1990:8» (bilaga 2). Uppgifterna är härvid avidentifierade.

4

Om kvinnan (paret) uttalar särskilda önskemål beträffande det vidare
omhändertagandet av fostret noteras detta på läkarintyget från kvinnokliniken
(bilaga 1). Patologavdelningen tillser därefter att dessa önskemål noteras även
på det särskilda läkarintyg som i dessa fall (istället för läkarintyget enligt bilaga
2) skickas till kyrkogårdsförvaltningen (bilaga 3). För att få sådana särskilda
önskemål uppfyllda kan kvinnans personuppgifter behöva anges på
läkarintyget till kyrkogårdsförvaltningen (se även 7 nedan).

5

Transporten av foster till krematorium sker på det sätt som respektive sjukhus/sjukvårdshuvudman träffat överenskommelse med kyrkogårdsförvaltning
om.

6

På läkarintyget från kvinnokliniken till patologavdelningen (bilaga 1)
antecknas datum för transport till kyrkogårdsförvaltningens krematorium.

7

Kyrkogårdsförvaltningen tillser, att fostret kremeras och askan jordas eller
sprids anonymt. Möjlighet finns till kremering jämte gravsättning i egen grav,
alternativt jordbegravning i egen grav om kvinnan (paret) så önskar. Framförs
sådana önskemål upphör anonymiteten och blanketten »Läkarintyg till
kyrkogårdsförvaltning
för
omhändertagande
av
foster
enligt
begravningslagstiftningen och SOSFS 1990:8» (bilaga 3) fylls i. Blanketterna
(bilaga 2 och 3) arkiveras hos kyrkogårdsförvaltningen.439

Som vi ser här i 3 § ska en blankett ifyllas och bifogas. De uppgifter
som enligt BF § 5, avsnitt 5 skall anges i gravboken eller gravregistret:
dvs. namn och personnummer på den som har gravsatts inom gravplatsen samt dödsdag och hemort vid dödsfallet, och i 6 § avsnitt 1: att
namn och personnummer på den som gravsatts inom minneslunden
samt dödsdag och hemort vid dödsfallet skall anges, är förstås omöjliga
att uppge när inget namn och personnummer finns. Hur sker då överföringen till kyrkogårdsförvaltningen enligt den 5:e paragrafen? Personalen på kyrkogårdsförvaltningen kontrollerar att emballagets märk439

SOSFS 1990:8, s 3-4.
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ning stämmer med intyget från patologavdelningen och verkställer
kremationen. Dagen för kremationen anges på intyget. Efter
kremationen sker gravsättning i minneslund om inte kvinnan eller paret
har andra önskemål. I gravboken sker en notering med samma
nummerbeteckning som använts på emballaget och i intyget, och
kyrkogårdsförvaltningen arkiverar intyget. Handläggningsordningen
kommer här:
Handläggningsordning om handhavandet av dödfödda foster
1
2
3
4
5
6
7
8

Intyg skickas från sjukhusets patologavdelning – eller motsvarande – till
kyrkogårdsförvaltningen.
Sjukhuset svarar för tillverkningen av emballage som godkänts av
kyrkogårdsförvaltningen.
Sjukhuset svarar för transport till krematoriet.
Kyrkogårdsförvaltningen kontrollerar märkningen på emballaget vars
beteckning är i löpande nummer årsvis.
Kyrkogårdsförvaltningen kontrollerar att intygets beteckning är
densamma som på emballaget.
Kremationen äger rum och gravsättningen sker i minneslund om inte
sjukhuset meddelat annorlunda genom påteckning på intyget.
Registrering av åtgärderna sker i gravbok med samma beteckning som
använts på emballage och intyg.
Kyrkogårdsförvaltningen arkiverar intyget.440

Ovanstående handlade om 2 kapitlet i BL, låt oss nu se hur fostret
berörs »svart på vitt» i det 5 kapitlet som handlar om gravsättning och
kremering. Det är återigen svårt att se att det rör sig om foster. Uttrycket »i vissa fall» är väsentligt.
9 § Stoft får inte kremeras eller gravsättas utan att ett sådant intyg som avses i 4
kap 10 § har lämnats till krematoriemyndigheten eller den som förvaltar
begravningsplatsen.
Regeringen får meddela föreskrifter om att kremering eller gravsättning i vissa fall
får ske även utan ett sådant intyg.441

Det viktiga här, i detta sammanhang, är alltså det andra stycket som
börjar med »Regeringen». Det finns alltså undantag från bestämmelsen
om intyg. Går vi då till BF hittar vi i paragraferna 23, 27 och 28 mer
explicita beskrivningar:
23 § En dödfödd som avlidit före utgången av tjugoåttonde havandeskapsveckan
får gravsättas eller kremeras utan intyg för gravsättning eller kremering, om ett

440 »Om handhavandet av
441 BL 5 kap. 9 §. Enligt

dödfödda foster», Rapport 1990:2, Svenska kyrkans förvaltningsnämnd.
det författningsförslag som finns i SOU 1997:42 ändras inte det andra
avsnittet som börjar med »Regeringen». Se s 26.
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läkarintyg om dödsfallet lämnas till den som förvaltar begravningsplatsen eller
krematoriemyndigheten.
27 § När stoftet efter en avliden har kremerats eller när askan eller stoftet har
gravsatts på en begravningsplats i Sverige, skall krematoriemyndigheten eller den
som förvaltar begravningsplatsen genast meddela det till pastorsämbetet.
Till meddelandet från krematoriemyndigheten skall fogas ett utdrag ur
kremationsjournalen.
Första och andra stycket gäller dock inte i fall som avses i 23 §.
28 § När aska lämnas ut för att gravsättas på en begravningsplats i Sverige, skall
krematoriemyndigheten genast sända ett utdrag ur kremationsjournalen om den
avlidne till den som förvaltar begravningsplatsen. Ett sådant utdrag skall också
genast sändas till den myndighet som skall förvara askan enligt 5 kap. 13 §
begravningslagen (1990:1144).
I fall som avses i 23 § skall i stället det där nämnda läkarintyget sändas.442

Diskussion om fostersynen i
begravningsbestämmelserna
En sammanfattning av fostersynen i begravningsbestämmelserna är att
den är undanglidande, svår att få fatt på. Det är först när man kommer
ner på handfasta handläggningsordningar som fostrets status blottläggs.
Genom motioner till riksdagen och skrivelser till regeringen väcktes
frågan om en eller flera ändringar av begravningslagstiftningen. Chefen
för civildepartementet tillsatte en särskild arbetsgrupp med uppdrag att
se
över
lagstiftningen.
Ändrade
förutsättningar
för
begravningsverksamheten motiverade att en utredning tillsattes vid
Civildepartementet, Begravningslag, SOU 1987:16. Dessa ändrade
förhållanden var sådana saker, sägs det i utredningen, som att
familjebildningen ändrats, och att den ökande frekvensen av flera
äktenskap eller andra samlevnadsformer medfört att det inte är lika
naturligt vem av de efterlevande som skall ombesörja begravningen och
att nya seder och etiska värderingar har vunnit insteg i landet.
Kremeringsfrekvensen har ökat från ca 25% för landet som helhet, till
ca 50-60%, och i de större orterna uppgår den till hela 90%. Vad gäller
synen på fostret framkommer inga direkta åsikter. Ändå kan man säga
att dessa saker som berör ändrade familjeförhållanden, etc, också
indirekt berör synen på fostret.
I Regeringens proposition 1990/91:10 med förslag till begravningslag
hänvisas vad gäller fostrets status endast till att enligt lagförslaget 5
kap. 5 § ska regeringen i vissa fall få meddela föreskrifter443 om att
BF §§ 23, 27 och 28. Lagen ändrad 1991, och ordet »pastorsämbetet» i § 23 byttes ut mot
ordet »skattemyndigheten».
begravningsförordningen.

442

443I
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kremering eller gravsättning får ske utan intyg för gravsättning enligt 4
kap. 10 § enligt samma förslag. Reglerna för dödsfallsanmälan och
dödsbevis (som uppdelas på två handlingar, ett dödsbevis och ett intyg
om dödsorsaken) skall enligt propositionen återfinnas i lagen och inte
som
tidigare
i
begravningskungörelsen
och
folkbokföringslagstiftningen. Undantaget, eller ett av undantagen, är
alltså dödfödda foster. Det sägs således ingenting explicit om fostret,
och de problem som rör hanteringen av dödfödda foster diskuteras inte.
I allt väsentligt stöder konstitutionsutskottet, 1990/91:KU14,
Begravningslag, regeringens proposition vad gäller synen på fostret. Att
frågor som rör fostrets status är ett område som hör hemma i
förordningar snarare än i lagen anses självklart. Man skjuter frågan ifrån
sig.
I Socialstyrelsens allmänna råd rörande omhändertagande av foster efter
abort, SOSFS 1990:8 redogörs för att dödfödda foster, liksom delar av
vävnad från människa, har betraktats som biologiskt material och
hanterats i enlighet med riktlinjerna inom socialstyrelsens allmänna råd
(SOSFS 1987:7) om hantering av riskavfall inom hälso- och sjukvården.
Socialstyrelsen menar att detta av många har uppfattats som stötande,
vilket har aktualiserat behovet av förändrade rutiner för omhändertagande av foster efter abort. Vissa sjukhus hade redan tidigare försökt
skapa rutiner, som innebar ett värdigare omhändertagande av foster.
Genom ändring i begravningskungörelsen 1982 öppnades dessutom
möjlighet att begrava foster, som avlidit före utgången av 28:e
graviditetsveckan.
Socialstyrelsen
tillsammans
med
Landstingsförbundet sände 1989 ut en enkät till 93 akutsjukhus för att
kartlägga förhållandena. Vid 16 sjukhus hade man infört rutinen att
samtliga foster, legalaborter såväl som spontanaborter kremerades i kyrkogårdsförvaltningens krematorium, och jordningen skedde anonymt.
Vid ca 30 av sjukhusen utfördes endast tidigaborter, t.o.m. 12:e
graviditetsveckan eller bedrevs ingen abortverksamhet. Ytterligare flera
sjukhus uppgav att de inom kort skulle övergå till sådana rutiner.
Socialstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp som utkom med förslag till
rutiner för omhändertagande av foster både efter tidigaborter och
senaborter:
Rutiner för omhändertagande av foster efter tidigaborter (t.o.m. vecka 12)
Socialstyrelsen anser inte, att det finns anledning att ändra på de rutiner som
hittills använts vid tidigaborter. Abortmaterial från sådana spontana och legala
aborter som inträffar t.o.m. utgången av 12:e graviditetsveckan bör således
omhändertas i enlighet med socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1987:7 med ändring 1990:13) om hantering av riskavfall inom hälso- och sjukvården. /.../ Om
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fosterdelar kan identifieras kan dock samma förfarande som vid senaborter
tillämpas (se nedan). I de fall det framställs önskemål om ett särskilt förfarande bör
möjlighet härtill finnas. Även i sådana fall bör samma rutiner som vid senaborter
tillämpas.
Rutiner för omhändertagande av foster efter senaborter (vecka 13 t.o.m. 28)
Stor hänsyn måste tas till den enskilda kvinnans (parets) situation och önskemål.
Vid flertalet legala senaborter finns det ingen anledning att diskutera sjukhusets
rutiner för omhändertagande av foster med kvinnan (paret). Vid många spontana
och vissa legala senaborter kan det dock finnas ett behov att med kvinnan (paret)
diskutera omhändertagandet av fostret. Detta behov torde öka ju senare i
graviditeten aborten äger rum. Det ankommer på berörd sjukvårdspersonal (oftast
kurator) att bedöma om och när det är lämpligt att informera om sjukhusets
rutiner för omhändertagande av foster. Härvid bör kvinnan (paret) också få tillfälle
att uttrycka särskilda önskemål, vilka kan ersätta eller komplettera de vanliga
rutinerna.444

I kapitlet om folkbokföringen ovan diskuterades dessa saker närmare,
men sammanfattningsvis gäller att när ett foster nått ett visst stadium
av utveckling är det rättsligt att betrakta som ett barn. Med barn
förstås nyfödd som efter födelsen andats eller visat annat livstecken, och
dödfödd som avlidit efter utgången av 28:e havandeskapsveckan.445
I betänkandet av transplantationsutredningen, Aborterade foster m.m.446
tas denna fråga om ovanstående rutiner upp och man säger om
socialstyrelsens allmänna råd:447
Våra förslag ansluter i allt väsentligt till socialstyrelsens allmänna råd i ämnet.
Liksom socialstyrelsen anser vi att ett foster som dött efter utgången av den 12:e
graviditetsveckan alltid skall tas om hand i särskild ordning för kremering, varefter
askan efter fostret skall jordas eller spridas anonymt.448

Särskilt socialstyrelsens allmänna råd orsakade en del debatt i
fackpressen när de kom. Det ansågs att socialstyrelsens riktlinjer var
stötande och stigmatiserande för de kvinnor som genomfört abort. Det
ansågs också innebära en »symbolisk kriminalisering» av den personal
och de kvinnor som genomför abort att »ge legalt aborterade foster
samma status som avlidna personer» (Löfgren m. fl.449). Fostret be444SOSFS 1990:8 s 3-4
445 Folkbokföringsförordning,

SFS 1967:198-99, Folkbokföringslag, SFS 1991:481. Fostret »förvandlas» till ett barn om det visar livstecken efter förlossningen, även om det föds före 28 graviditetsveckan, som är den gräns som nämns i Lag 1991:481, § 24.
446SOU 1991:42.
447SOSFS 1990:8
448 SOU 1991:42 s 13.
449 Löfgren, Mats, m.fl., »Abortlagen ifrågasätts genom nya rutiner för omhändertagande av foster efter abort», Läkartidningen, 1-2, 1991, s 10-13, Nordgren, Malin, »Nya abortregler kriminali-
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traktas alltså fortfarande som biologiskt riskavfall om det aborteras före
graviditetsvecka 12, alltså som en bit vävnad. En reflektion som infinner sig är att det verkar som om uppmärksamheten mer fokuseras till
kvinnans situation snarare än till omsorgen om fostrets värdighet.
I samband med överläggningarna om det framtida förhållandet
mellan staten och Svenska kyrkan har begravningsverksamheten
utretts. Enligt de författningsförslag som utredningen presenterat i
SOU 1997:42, Staten och trossamfunden. Begravningsverksamheten så ändras
inte synen på fostret.

serar läkare», DN, 910415, Haverdahl, Anna-Lena, Strid om begravning av aborterade foster,
SvD, 900112.
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Analys av lagarnas
syn på fostrets status

H

är går jag igenom lagområdena ett efter ett. Som nämnts i
inledningen finns det goda skäl att misstänka att skilda
värderingar vad avser fostrets status har kommit till uttryck i
olika lagar och förordningar. Efter en genomgång av dessa lagar och
förordningar klarnar bilden, och man kan se hur en rad viktiga
överväganden och hänsyn har utgjort grunden för varje enskild lag eller
förordning. Vad som efterhand också framstår allt klarare är att det inte
är en enhetlig syn på fostrets status som har legat till grund för de
ställningstaganden som gjorts.
I förarbetena till 1974 års abortlag skjuts frågan om fostrets status
undan så långt det går, och den status som ändå följer implicit ur förarbetena är inte synlig i direkta och redovisade resonemang. Abortlagen
fokuserar nästan helt och hållet på kvinnans rätt att själv bestämma.
Transplantationslagen från 1975 ser överhuvudtaget inte fostret som
någonting som omfattas av dess bestämmelser. Eftersom riksdagsledamöterna ofta motionerar med frågor om fostrets status, och frågan
om fostret tas upp i remissvaren kan man dock inte säga att fostret
»glömts bort». Jag drar slutsatsen att man i förarbetena till transplantationslagen mycket medvetet väljer att inte nämna hur man ska förhålla
sig till fostret. I 1974 års abortlag fram till 1995 och i transplantationslagen fram till 1987 lämnas man utan handlingsdirektiv vad gäller
fostret fram till graviditetsvecka 18. Det finns helt enkelt inga regler för
hur man ska se på fostret eller hantera det i olika situationer.
I begravningslagen och begravningsförordningen utgår lagstiftaren
efter ändringen 1991 från att fostret bör få en värdig behandling från
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den 12 graviditetsveckan. I samband med LVM betonas de skador som
kan uppstå om fostret exponeras för droger och lagen avser att skydda
fostret redan från första början. I lagen om åtgärder i forsknings- eller
behandlingssyfte med befruktade ägg från människa menar lagstiftaren
att forskning och försök på befruktade ägg inte kan tillåtas efter 14
dagar med hänsyn till människovärdet. Enligt ärvdabalken är fostret en
möjlig arvtagare redan från konceptionen och god man kan tillsättas för
att bevaka fostrets intressen. I dessa lagar och förordningar identifieras
fostret som någonting skilt från kvinnan, det betraktas aldrig som en
del av hennes kropp, och det behandlas direkt eller indirekt såsom
någonting skyddsvärt.
Det går också att iaktta förändringar i tänkandet över tiden. Fram till
1974 hade fostret en skyddad ställning i svensk rätt. 1938 års abortlag
utgick från att fostret var skyddsvärt, vilket hänvisas till i samband med
ärvdabalkens betämmelse att fostret kan taga arv om det sedermera
föds till liv. Med 1974 års abortlag och transplantationslagen från 1975
upphörde det tidiga fostret att anses skyddsvärt och det betraktas
därefter som en av den gravida kvinnans kroppsdelar. Efterhand
ändrades åter synen på fostret. Detta kommer till klart uttryck i
samband med LVM, i begravningsförfattningarna och i lagen om
åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från
människa. I praktiken betraktades transplantationslagens bestämmelser
som tillämpliga på fostret från slutet av 1980-talet, och i den nya lagen
om transplantation diskuterades fostrets status ingående.
Här i analyskapitlet ska jag närmare granska hur fostret uppfattas och
försöka fastställa dess status i de olika lagarna och förordningarna. Jag
kommer att diskutera huruvida det råder bristande samstämmighet
mellan de olika lagarna och jag kommer avslutningsvis att diskutera
tänkbara skäl till varför dessa skillnader uppkommit.
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Lagar och förordningar som analyseras,
grupperade i 7 lagområden:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

1974 abortlag
1996 års version av 1974 års abortlag
1975 transplantationslag
1987 transplantationslag med nytt dödsbegrepp och
rekommendationer vad avser fostret
1995 lag om transplantationer
1991 (LBÄ) lagen om åtgärder i forsknings- eller
behandlingssyfte med befruktade ägg från människa
1981 (LVM) lagen om vård av missbrukare i vissa fall
1988 (LVM) nyare version
1958 ärvdabalken
1991 folkbokföringslagen/författningen
1990 begravningslagen/författningen

Övergripande frågeställningar och ställningstaganden
Vad gäller analysen av författningarna går jag tillväga så att jag försöker besvara följande fyra frågor:
(i) Hur uppfattas fostret rent allmänt? (fostersyn)
(ii) Vilken status har fostret (rättsligt och moraliskt) enligt en given
skala? Finns det interna skillnader?
(iii) Finns det skillnader mellan lagarna och förordningarna i
uppfattningen om fostrets status? Är lagarna och förordningarna i
dessa stycken oförenliga?
(iv) Om det finns skillnad mellan lagarna och förordningarna vad
gäller uppfattningen av fostret och vad gäller synen på fostrets
status, hur kan man förklara dessa skillnader?
De diskussioner som aktualiseras av de tredje och fjärde frågeställningarna samlas mot slutet i två särskilda avsnitt. En viktig utgångspunkt för min analys är följande:
Om det är fallet att kvinnans rätt till abort slår ut fostrets rätt
till liv, så betraktas fostrets (människo-) värde som lägre än
kvinnans (människo-) värde.
Slutsatsen följer inte logiskt av premissen, men den är ändå rimlig.
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1974 års abortlag (1974:595)
Vad gäller 1974 års abortlag så kan man konstatera att den ändrats
väsentligt sedan 1970-talet. »Svart på vitt» i själva lagtexten är
skillnaderna inte synliga vad gäller fostrets status, kvinnan har rätt till
abort till den 18 graviditetsveckan. Desto tydligare är skillnaderna när
det gäller förarbetena. Det är enligt min mening lämpligast att diskutera fostersynen i denna lag som om det vore två lagar, (i) den ursprungliga lagen från 1974 och (ii) samma lag men med den senaste
ändringen från 1995450 som både har andra förarbeten och en annan syn
på fostrets status. Jag menar att vi i förarbetena till abortlagen i dess
olika versioner hittar åtminstone två skilda synsätt på fostret. Därtill
kanske ytterligare ett synsätt som kan uppfattas som en kompromiss
mellan de två ytterligheterna. Å ena sidan har vi synen att fostret till en
början är en del av kvinnan, å andra sidan synen att fostret är en egen
individ redan från befruktningen. 1965 års abortkommittés syn,451
propositionens452 syn och utskottsbetänkandets453 syn sammanfaller i
den ena extremen att fostret är en del av kvinnan till en början, och som
utvecklas till en egen individ med intressen, och som blir allt mer
skyddsvärt. I förarbetena till den nya skrivningen ändras synen.
Utredningens om det ofödda barnet454 syn tenderar åt den andra
extremen att fostret har full rätt till liv redan från konceptionen, men
stannar vid en diskussion om fostrets potentiella rättigheter, fostret är
ännu inte en fullt utvecklad person menar man. Propositionens,455 och
utskottsbetänkandets456 syn stretar tillbaka mot 1965 års abortkommittés syn på fostret, men ger ändå inte uttryck för synen att
fostret till en början skall uppfattas som en del av kvinnan.
Fostersyn i abortlagen från 1974 fram till 1995
Framför allt i 1965 års abortutredning finner man stöd för att fostret
till en början betraktas som en del av kvinnan, och att fostret anses ha
ett ökande värde framstår tydligt när man beaktar de olika gränser som
finns i lagen. Att abort generellt sett inte är tillåten efter graviditetsvecka 18 är en sådan tydlig markering. Vidare att abort inte alls är
tillåten efter graviditetsvecka 22 (tidigare v. 24, ännu tidigare v. 28),
450Lag 1995:660
451SOU 1971:58
452Prop. 1974:70
453SoU 1974:21
454SOU 1989:51
455Prop. 1995:142
4561994/95:SoU18
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om inte kvinnans liv eller hälsa är hotade, är en annan sådan tydlig
markering. Att fostret utvecklas gradvis är den grundläggande synen,
och den tar sig uttryck i dessa fasta gränser. Vid vecka 22 har fostret i
sin utveckling kommit så nära viabilitet det kan komma utan att
betraktas som viabelt, och just viabilitet anges som skälet till att det
inte längre kan anses acceptabelt med en abort av andra skäl än att
kvinnans liv och hälsa är i allvarlig fara. Efter vecka 28, då fostret i
enlighet med WHO:s rekommendationer skulle,457 (och enligt
folkbokföringen fortfarande skall) räknas som barn om det är dödfött,
beviljas i praktiken inga aborter om det inte föreligger en omedelbara
fara för moderns liv eller hälsa. Det anses dock i den svenska abortlagen
aldrig att fostrets liv är lika mycket värt som den gravida kvinnans, de
två jämställs inte någon gång under graviditeten.
Fostrets status i abortlagen från 1974 fram till 1995
Min tolkning av abortlagens fostersyn kan illustreras enligt
Wasserstroms och Langs skala sålunda:
Bit av vävnad
Abortlag 75-95

x

Egen kategori

Fullv. människa

Ökande värde
x

Kan vi här finna interna uppfattningar rörande fostrets status som är
oförenliga med varandra? Nej, det kan jag inte se, men väl en del
svårigheter som jag snart återkommer till. Just den dynamiska synen på
fostrets status, Langs tilläggsposition, här nummer 4, att fostret till en
början ses som en bit av vävnad, en del av kvinnans kropp, som allt mer
utvecklas till en egen individ, gör föreställningen att fostret både
betraktas som en del av kvinnans kropp och som en egen individ logiskt
möjlig.
Även om det inte går att visa på interna logiska motsättningar i 1974
års abortlags syn på fostrets status så finns det ändå svagheter. Synen
att fostret till en början är att anse som en del av kvinnans kropp
innebär att fostret till en början inte finns som en egen entitet. Frågorna om
exakt när fostret blir en egen entitet utreds inte närmare någonstans,
trots att detta var en central fråga och trots att utredningen arbetade
under ca 9 år. Man konstaterade lakoniskt att dessa frågor innebär
457De

gamla WHO-rekommendationerna, som ändrades 1989 (andra uppgifter förekommer),
men Sverige har ännu inte följt efter.
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uttryck för värderingar, och därmed ansåg man sig inte behöva besvara
dem eftersom värderingarna ansågs höra till det privata, till det som
inte kunde vara föremål för ett vetenskapligt ställningstagande. Detta
är förstås ett uttryck för den skandinaviska rättsrealismen som den
tolkades under 1960-talet. Föreställningen att fostret till en början är
att betrakta som en del av kvinnan torde numera anses som en från
biologisk synpunkt tvivelaktig föreställning. Det befruktade ägget
består (vanligtvis458) av en förening av mannens och kvinnans
könsceller, en av kvinnans äggceller och en av mannens spermier. I
befruktningsögonblicket uppstår en helt ny, av kvinnan visserligen
beroende men ändå skild organism. Det befruktade ägget finns
visserligen (vanligtvis, men inte nödvändigtvis) i kvinnans kropp, men
till en början svävar det fritt och är inte sammankopplat med kvinnans
kropp. När det befruktade ägget efter ca 14 dagar fäster vid
livmoderväggen är det mer (biologiskt) korrekt att betrakta det som en
parasitär organism än som en del av kvinnan. Det befruktade ägget är
redan från det första ögonblicket en alldeles egen entitet vars genetiska
kod kvarstår dess existens ut. En annan sak är att det befruktade ägget i
ett tidigt skede kan dela sig och ge upphov till flera individer, men
ingen av dem är identisk eller kan vara identisk med kvinnan eller med
varandra. I den meningen kan man i detta skede inte tala om att det
befruktade ägget har en personlig identitet.459 Allt detta var kända fakta
vid tiden för 1965 års abortutredning, och skälen till att man ändå
stödde en tolkning enligt vilken fostret till en början är att betrakta
som en del av kvinnan var politiska, och uttryck för sådana värderingar
och sådant subjektivt tyckande som man sade sig vilja undvika.
Åtminstone en annan lag, ärvdabalken, hade sedan länge en syn på
fostret som ett möjligt rättssubjekt. I 1938 års abortlag tog man
hänsyn till detta, och i kommentarer till ärvdabalken från 1958
hänvisas just till 1938 års abortlags syn på fostret som någonting både
existerande och skyddsvärt, och 1938 års abortlags syn på fostret
användes som ett argument för att foster räknas som rättsubjekt i
ärvdabalken. I och med 1974 års abortlag ändrades dessa
förutsättningar. En tidigare enhetlig syn på fostrets status mellan dessa
lagar upphörde därmed.

458I provröret åstadkoms andra konstellationer.
459Ett möjligt betraktelsesätt är att det befruktade

ägget, »preembryot» har flera (potentiella) personliga identiteter. Enligt detta betraktelsesätt skulle det befruktade ägget vara ännu mer värdefullt i detta skede än senare när det slutliga antalet fastställts. (Givet att flera personer är mer värda än en.)
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Fostersyn i abortlagen från 1995
Fostret skyddas som vi har sett från 18:e graviditetsveckan, efter vilken
abort endast medges om »synnerliga skäl» föreligger. Trots att fostret
skyddas från vecka 18 så jämställs aldrig fostret med den gravida
kvinnan och betraktas alltså aldrig som fullvärdig människa. Så här
långt råder samstämmighet med den äldre skrivningen av abortlagen. I
de utredningar som föregick ändringen, Familjeplanering och abort.
Erfarenheter av ny abortlagstiftning,460 Aborterade foster m.m.,461 Barn genom
insemination,462 Barn genom befruktning utanför kroppen,463 Skydd för det
väntade barnet. Åtgärder vid missbruk m.m. under graviditet,464 och Den
gravida kvinnan och fostret – två individer. Om fosterdiagnostik. Om sena
aborter465 så träder en annan syn fram. Det är en syn som alltmer
identifierar fostret som en egen individ, och som i enlighet därmed bör
beaktas moraliskt och tillmätas legal status. I den sistnämnda
utredningen sägs att synen på fostret förändrats, från att till en början
av graviditeten betraktas som en del av kvinnans kropp till att modern
och fostret redan från början är två skyddsvärda individer.466
Här, i den sistnämnda utredningen, betraktas alltså fostret redan från
början som skyddsvärt, och det är en syn som framhävs i utredningen,
men tonas ner i propositionen. Utredningen säger sig vidare ha »sökt
tillämpa en humanistisk människosyn»467 vid ställningstagandet till
konstlade befruktningsmetoder och i övrigt vid skydd för det ofödda
barnet. Utredningen menar vidare att det föreligger en intressekonflikt
när »olika människors intressen ställs mot varandra eller när det spirande livet ställs mot moderns/föräldrarnas önskan att bestämma över
reproduktionen eller att föda ett friskt barn.»468 En humanistisk människosyn innebär i detta sammanhang att människor ses som mål och inte
enbart som medel. Om man betraktar fostret som en fullvärdig
människa så får det således enligt denna humanistiska människosyn inte
användas som medel för olika syften. Det »spirande livet» är enligt
utredningen en bärare av stort värde.469 Utredningen kommer här fram
till att kvinnans intresse att själv bestämma över sin reproduktion väger
460 SOU 1983:31
461 SOU 1991:42
462 SOU 1983:42
463 SOU 1985:05
464 SOU 1987:11
465 SOU 1989:51
466SOU 1989:51,
467SOU 1989:51,
468SOU 1989:51,
469SOU 1989:51,

s 73.
s 75.
s 75.
s 77.
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tyngre än fostrets intressen. Sammantaget är detta en återgång till den
fostersyn som rådde i 1938 års abortlag, dock inte en återgång till
synen på den gravida kvinnans plikter. I propositionen talas inte om
fostret som en egen individ, annat än när utredningen kommenteras,
men det konstateras att fostret har rätt till skydd under sin utveckling,
men också att denna rätt måste vägas mot moderns rätt till
självbestämmande. Såvitt man kan se föreligger här inga andra interna
motsättningar än de som råder mellan utredningen och propositionen/utskottsbetänkandet.
Fostrets status i abortlagen från 1995
Låt mig placera in min tolkning av fostrets status som den kommer till
uttryck i abortlagen från 1995:
Bit av vävnad
Abortlag 95-

Egen kategori
x

Fullv. människa

Ökande värde
x

Tolkningen att fostret har ett ökande värde kan motiveras på samma
sätt som vid tolkningen av den tidigare versionen av 1974 års abortlag.
Gränserna, 18 veckor för »fri abort» och 22 veckor för abort med
Socialstyrelsens tillåtelse om »synnerliga skäl» föreligger, är desamma
och argumenten för dem likaså. Uppfattningen att fostret till en början
är en del av kvinnan, som en bit vävnad, har övergivits. Fostret har
dock aldrig samma status som en fullvärdig människa. Närmast till
hands ligger tolkningen att fostret betraktas som en egen kategori,
någonting som visserligen inte är bärare av rättigheter men som ändå är
skyddsvärt i sig själv, ett skyddsvärde som ökar allteftersom
graviditeten framskrider. Fostret anses ha ett ökande värde precis som
enligt den tidigare skrivningen, men det har något värde och någon
moralisk status redan från början. Att abort är möjligt att moraliskt
rättfärdiga uppfattas som självklart, och här hänvisas till kvinnans rätt
till självbestämmande i första hand, men också till sådana fall där
fostret är skadat av olika skäl och därmed riskerar ett plågsamt liv.
Ingen kan bättre än kvinnan själv avgöra vilka skäl som bör ligga till
grund för en abort, även om man tar avstånd från könsdiskriminering,
att t.ex. »fel kön», dvs. flickfoster, kan anges som skäl för en abort.
Men, anser man i såväl utredning som proposition, alla alternativ till att
låta kvinnan själv bestämma skulle vara sämre. De skulle t.ex. innebära
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en förnedrande situation där kvinnan skulle tvingas redovisa skäl för sin
önskan till abort, och det skulle i sin tur innebära en frestelse för henne
att ange andra skäl än de faktiska.

Lag om vård av missbrukare i
vissa fall (1981:1243, och 1988:870)
Denna lag har också ändrats på för fostersynen viktiga punkter. Det
motiverar dock inte att vi diskuterar lagen som om den vore två skilda
saker, som vi gjorde med abortlagen och transplantationslagen ovan.
Visserligen har praxis vad gäller de gravida missbrukande kvinnorna
kommit att ändras, men det har orsakats främst av att frågan om den
gravida missbrukande kvinnan accentuerats först efter LVM:s införande,
och diskussionen om förändringar i samband med LVM har därför skett
med anledning av den ökade uppmärksamheten på alkoholrelaterade
fosterskador. På det sättet kan man säga att förändringarna i samband
med LVM i detta avseende främst handlat om en utvidgning av LVM:s
område, inte om en i grunden förändrad fostersyn, som var fallet med
abortlagen. En annan sak är att den förändrade fostersynen
överhuvudtaget i svensk rätt kanske främst kommit till uttryck just i
förarbetena till ändringen av LVM 1988.470
Fostersyn i samband med LVM
LVM ägnar sig först och främst åt missbrukare, och gravida
missbrukare är en liten minoritet bland missbrukare, men för dem
gäller speciella förhållanden. Det är i omsorgen om de barn som gravida
missbrukande kvinnor kan komma att föda som man kan se att LVM,
underförstått men ändå tydligt, ger uttryck för att foster har ett högt
skyddsvärde redan från början av graviditeten. Som vi har sett uttrycker
man »oro för en utveckling som innebär att allt fler barn föds med
allvarliga och livslånga handikapp till följd av ett alltmer utbrett
missbruk av alkohol».471 Men, man säger också klart och tydligt att det
är den missbrukande kvinnan som är föremål för omsorgen, och om hon
inte inser hur farligt missbruket är kan det »knappast anses vara ett
normalt beteende hos en gravid kvinna som fått fullständig information
om de risker för barnet som en mera omfattande alkoholkonsumtion
innebär».472 Om hon vägrar vård i detta fall så måste det »i de flesta fall
ses som ett tecken på att kvinnan helt förlorat kontrollen över sin
470Lag 1988:870.
471SoU 1979/80:44, s
472Ds S 1981:6, s 65.

64.
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alkohol- eller narkotikakonsumtion och att hon måste ha vård för sitt
missbruk».473
Fostrets status i samband med LVM
Fostret betraktas aldrig i denna lag som en del av kvinnan eller som en
bit vävnad. I de av lagens förarbeten som nämner fostret betraktas det
som någonting mycket ömtåligt och skyddsvärt. Samtidigt blir här en
ambivalent inställning tydlig som jag ska försöka visa. Varken i
propositionen eller i de promemorier som socialdepartementet tog upp
när de första försöken av LVM utvärderades nämns fostret. Däremot
fanns socialberedningens överväganden klara: Åtgärder mot missbruk
under graviditet,474 som vi sett några citat från ovan, Svenska
läkaresällskapets symposium »Vem svarar för den ofödde?» och
socialstyrelsens skrift Missbruk och graviditet.475 Efterhand utvecklades en
praxis med omhändertagande av gravida missbrukande kvinnor, och i
det tidiga skedet menade man att den kvinna som missbrukade när hon
var gravid var så illa däran att hon därmed visat att hon behövde vård.
Alltså de kvinnor som inte förstod fostrets status behövde tas om hand.
Min tolkning av LVM:s fostersyn kan illustreras enligt Wasserstroms
och Langs skala sålunda:
Bit av vävnad
LVM

Egen kategori

Fullv. människa

Ökande värde

x

Jag menar att fostret betraktas som en egen kategori i samband med
LVM. Min tolkning motiveras främst av att fostret de facto tillmäts
skyddsvärde. Aspekten att det skulle ha ett ökande värde syns inte alls
eftersom omsorgen om fostret är stort redan från det att graviditeten
konstaterats. Att fostret skulle anses ha fullt människovärde motsägs av
att man i samband med LVM bestämt menar att abortlagens bestämmelser gäller. Detta kan dock te sig underligt om man först omhändertar en gravid missbrukande kvinna för att sedan tillmötesgå
hennes önskan till abort (och därmed fortsatt missbruk).

473Ds
474Ds
475

S 1981:6, s 64.
S 1981:6
Socialstyrelsen anser, »Missbruk och graviditet», 1980:4.
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Transplantationslagarna
När det gäller transplantationslagarna har fostersynen förändrats på ett
dramatiskt sätt. Det är fråga om ett omvälvande skede i svensk
lagstiftning vad gäller synen på människans väsen, inte bara synen på
henne som foster. Här diskuterar jag två lagar, men liksom i fallet med
abortlagen är skillnaderna mellan transplantationslagen från 1975 och
dess version efter 1987 så pass omfattande med avseende på synen på
fostrets status att jag väljer att behandla dem som två skilda lagar.
Nyligen, 1 juli 1996, fick vi återigen en ny lag om transplantation.476 I
denna nya lag om transplantation har fostret erhållit en synbar plats
efter att ha fört en undanskymd tillvaro i de tidigare lagarna.
Transplantationslagen (1975:190) fram till 1987
Döda foster användes i transplantationsverksamheten under hela 1970talet. Fostret nämns inte i 1975 års transplantationslag. Inte heller talas
explicit om fostret i ds:en och i propositionen.477 Uppmärksamheten på
fostret är desto större i utskottsbetänkandet.478 Det beror på att
intresset i media var stort och på att flera riksdagsledamöter motionerade i frågan. Alltså kan man säga att trots att fostret inte nämns i
transplantationslagen eller i alla dess förarbeten, så var fostrets existens
inte bortglömd, och den transplantationsverksamhet som skedde och
skulle fortsätta att ske och som rörde foster ändå på något sätt var
berörd av transplantationslagen.
Fostersyn i transplantationslagen fram till 1987
Denna lag ansågs inte vara tillämplig på aborterade foster. Före ca 1980
tolkades fostrets status i enlighet med abortlagens syn på fostret som en
del av kvinnan. Men det var en speciell del. Under den tid som fostret till
en början sågs som en del av kvinnan, borde transplantationslagen vara
tillämplig på fostret likväl som på andra delar av kvinnan. Att så inte
ansågs vara fallet tyder på att fostret ändå hade en annan status än som
en del av kvinnan.
Fostrets status i transplantationslagen fram till 1987
Här ska jag placera in tolkningen av fostrets status i matrisen:

476Lag om transplantation, 1995:831
477Ds S 1974:5 och prop. 1975:50.
478SoU 1975:8
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Transplantationslag 75-87

Bit av vävnad

Egen kategori

x

x

Fullv. människa

Ökande värde
x

Enligt transplantationslagen ses fostret till en början som en del av
kvinnan, helt i enlighet med abortlagens syn. Dessa lagar tillkom för
övrigt ungefär samtidigt, och det är rimligt att anta att man vid
transplantationslagens tillkomst tog hänsyn till abortlagens synpunkter
i denna fråga. Alltså betraktas fostret till en början som en del av
kvinnan, som en bit vävnad, någonting som efterhand utvecklas till
någonting allt mer skyddsvärt. Detta skyddsvärde kunde dock till en
början tolkas som att det var tillåtet att forska med levande födda foster
(barn, definitionsmässigt). Protesterna mot de perfunderingsförsök på
levande foster som tidigare beskrivits i kapitlet om transplantationslagen var emellertid så kraftiga att den tolkningen inte kan anses som
giltig under någon längre tid. Emellertid utdelades mig veterligen inga
straff mot dem som utförde försöken.
Vad gäller interna skillnader i syn på fostrets status har vi den
besynnerliga synen att å ena sidan betraktades fostret som en del av
kvinnan, och å andra sidan ansågs det inte att kvinnan skulle tillfrågas
vad som ska ske med just denna del när den avlägsnats från hennes
kropp. Hon tillfrågades ju om vad som skulle ske med andra delar av
hennes kropp, t.ex. en arm, ett öga, en livmoder. Detta påtalades i en
motion,479 som dock avfärdades.480 Av detta kan man dra slutsatsen att
fostret trots allt åtminstone i något avseende betraktades som en
alldeles egen kategori.
Transplantationslagen (1975:190) efter 1987
I och med det nya hjärndödsbegreppet ändrades transplantationslagen
år 1987.481 Denna ändring gällde naturligtvis inte fostret i första hand,
men man kan notera att fostrets status uppmärksammades mer med
denna ändring.
Fostersyn i transplantationslagen efter 1987
Transplantationslagen ansågs fortfarande inte gälla döda foster, men
döda foster användes ändå i transplantationsverksamheten, liksom
479Motion 1975:1898.
480SoU 1975:8.
481Lag 1987:270
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tidigare. I och med, eller samtidigt med, det nya dödsbegreppets
införande tillmättes problemen med fostrets status en större betydelse.
Detta berodde på flera omständigheter. Här nämner jag två viktiga: (i)
Användningen av döda foster i transplantationsverksamheten ökade av
flera skäl. Transplantationsverksamheten i sig själv ökade, allt fler saker
blev möjliga att göra i takt med att nya metoder utvecklades, i
synnerhet utvecklades medel som förhindrade avstötningsprocessen, och
i anslutning till det uppmärksammades alltmer att fostervävnad var
gynnsam just p.g.a. att vävnadsavstötningen kunde minskas i samband
med att fostervävnad användes. (ii) Synen på fostret var, eller hade
varit, under omvärdering i samband med flera utredningar. Dessa utredningar handlade om bestämmelser angående forskning och undervisning med befruktade ägg från människa, om omhändertagande av
gravida missbrukande kvinnor, och om begravningsförfarande med
dödfödda.
Fostrets status i transplantationslagen efter 1987
Återigen ska jag placera in tolkningen av fostrets status i matrisen:
Bit av vävnad
Transplantationslag
87-96

Egen kategori
x

Fullv. människa

Ökande värde
x

Det är i strikt mening inte transplantationslagen som tillämpas utan
Statens medicinsk-etiska råds (SMER) riktlinjer.482 Verksamheten skall
dock enligt dessa riktlinjer, den andra paragrafen av sex, ske enligt transplantationslagen, dock med tillägget att vävnad från foster endast får tas
om kvinnan informerats och efter skäligt rådrum givit sitt tillstånd till
detta. Fostret tillmäts stor betydelse och vävnad får t.ex. endast tas från
döda foster. Projekt som rör transplantation av vävnad från foster skall
prövas i forskningsetisk kommitté och kvinnan skall informeras och ge
sitt tillstånd. Detta motiverar att ett kryss sätts i rutan för egen
kategori. Att fostret tillmäts ett ökande värde är i enlighet med
abortlagen vars syn på fostret uttryckligen sägs gälla. Transplantationsverksamhet med döda foster förutsätter tillgång på döda
foster, och i detta avseende är abortlagen en förutsättning för
verksamheten. I den meningen har transplantationslagen en indirekt
syn på abortfrågan.
482

Finns som bilaga.
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Kan vi se några interna skillnader vad angår fostrets status när det
gäller transplantationslagen efter 1987? En värderingsmässig skillnad är
tydlig här. Transplantationslagen, i den mån den är tillämplig vad
gäller foster, gäller döda foster. I princip skall de behandlas med samma
värdighet som döda människor. Transplantationslagen tar här ingen
hänsyn till dödsorsaken, som vad gäller foster oftast är en konsekvens
av en framkallad abort. Döda foster och döda människor tillmäts
samma värde, dock inte levande foster och levande människor. Sålunda
finns här en slags likhet inför döden. En rimlig tanke vore, att eftersom
levande foster värderas lägre än levande människor, så kunde, i analogi
med detta, döda foster också värderas lägre än döda människor. Men så
är det alltså inte. Levande viabla foster vars mödrar är döda blev en
aktuell fråga i och med införandet av det nya hjärndödsbegreppet 1987,
och i och med förfinade metoder att kunna rädda för tidigt födda. En
praxis uppstod för hur man kunde hålla den döda gravida kvinnans
kropp vid liv en kortare tid för att på bättre sätt kunna avbryta
havandeskapet och om möjligt rädda fostret/barnets liv. Detta kom
senare att ingå i lagen om transplantation, från 1995.
Lag om transplantation (1995:831)483
Det som kännetecknar förarbetena till lagen om transplantation är den
ökade etiska medvetenhet som kommer till uttryck i dem. Det har
blivit allt klarare att de problem och de frågeställningar som är
förknippade med döden och med den medicinska verksamheten
överhuvudtaget har fått en ökad betydelse i dagens samhälle. Det finns
en rädsla i samhället för en ohämmad verksamhet med döda kroppar,
med döda foster och med handel av olika organ. Man kan i dagspressen
läsa om hur människor i delvis underutvecklade och fattiga länder som
Indien och Kina med skumma eller brutala metoder övertalas att sälja
sina njurar till rika behövande västerlänningar. Vi läser om handel med
dödsdömdas organ på en öppen marknad. Samtidigt som den
medicinska utvecklingen på en rad olika områden framskridit med
väldig fart har den döda kroppen exploaterats i en oroväckande
omfattning. Sammantaget har skälen att se över transplantationsbestämmelserna varit mycket starka.
Fostersyn i lagen om transplantation
I denna lags förarbeten ansågs frågan om fostrets status så viktig att
man föreslog omedelbara provisoriska författningsförändringar i den
483

Gäller från 1996-07-01
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gamla transplantationslagen. Fostret nämns redan i den första
paragrafen, och fostret får ett helt avsnitt av lagen, från 11 § till 15 §.
Vävnad från fostret får tas enbart med tillstånd från Socialstyrelsen, och
endast om det föreligger synnerliga skäl. Vävnad får användas endast
för medicinska ändamål, vilket ska tolkas så att foster inte får användas
i kommersiellt syfte, som för att utveckla produkter som kan tänkas
tillhöra den kommersiella marknaden, såsom hudkräm mot rynkor,
medel mot åldrande, etc. Till skillnad från tidigare bestämmelser
rörande transplantation utreds och behandlas frågan om fostrets status
på ett genomgående sätt i förarbetena. Av de olika förarbetena till lagen
så tillägnas fostret t.o.m. en helt egen utredning.484 Jämfört med
tidigare lagar är det en betydande skillnad.
Fostrets status i lagen om transplantation
Låt mig återigen placera in min tolkning av fostrets status i lagen om
transplantation enligt den värdeskala som jag skapat med hjälp av
Wasserstrom och Lang:
Bit av vävnad
Lag om
transplantation 96-

Egen kategori
x

Fullv. människa

Ökande värde
x

Att fostret tillmäts ett ökande värde är i enlighet med abortlagen, både
före och efter 1 januari 1996, vars syn på fostret uttryckligen sägs gälla.
Abortlagen utgör för övrigt oftast en förutsättning för att lagen om
transplantation skall kunna tillämpas på foster. I den meningen har
lagen om transplantation åtminstone en indirekt syn på abortfrågan,
liksom den tidigare transplantationslagen hade.
Kan man se några interna skillnader vad gäller fostrets status när det
gäller lagen om transplantation? Ja, samma värderingsmässiga
besvärlighet som gällde för transplantationslagen efter 1987 gäller även
här, att döda foster och döda människor tillmäts samma värde, men
inte levande foster och levande människor, och mitt resonemang blir i
väsentliga avseenden desamma.

484

Aborterade foster m.m. (SOU 1991:42).
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Lagen om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte
med befruktade ägg från människa (LBÄ-lagen)485
Fostersyn i LBÄ-lagen
Huvudsakligen behandlar denna lag några stadier i mänsklig tillblivelse
som i strikt medicinsk mening föregår fosterstadiet,486 nämligen det
befruktade ägget. Detta betraktas i utredningen487 inte som en del av
kvinnan. Det befruktade ägget eller blastemet uppfattas som helt och
hållet skilt från henne. I detta och även andra avseenden har
kommitténs arbete inneburit ett klart ställningstagande för fostrets (i
denna vida mening) status redan från början av graviditeten. Jämfört
med abortlagen från 1974 i sin tidigare skrivning (som var den gällande
när LBÄ-lagen trädde i kraft) och transplantationslagen som dessa lagar
såg ut fram till ca 1983 är detta en påtaglig skillnad.
Fostrets status i LBÄ-lagen
Här vill jag placera in tolkningen av fostrets status i LBÄ-lagen enligt
Wasserstrom- och Langskalan:
Bit av vävnad
LBÄ-lagen

Egen kategori

Fullv. människa

Ökande värde

x

Till skillnad från abortlagens tidiga version, som gällde vid tidpunkten
för LBÄ-lagens ikraftträdande, så betraktas fostret aldrig som en del av
kvinnan. Tekniskt sett befinner sig just dessa befruktade ägg och
blastem som är föremål för lagens tillämpning aldrig i någon kvinna.
Utredningen anser att fostret efter 14 dagars fosterutveckling har ett
odelbart och ograderbart människovärde, ett människovärde som utgör
grundval för rätten till liv och rätten att få leva som en fri människa.
Utredningen menar dessutom att övertygelsen om detta utgör civilisationens kännemärke.488 Efter 14 dagars fosterutveckling anses fostret
inte bara ha ett självständigt liv utan också ett kännande liv, och det
förklarar varför ett förbud kan motiveras från den tidpunkten, menar
man i utredningen. Vidare anser utredningen det vara tillåtet och önsk485Lag 1991:115
486 »Foster i lagens

mening torde även innefatta zygoter, blastem och embryon», SOU 1984:88, s
134.
487 SOU 1984:88.
488SOU 1984:88, s 116.
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värt att bedriva forskning med det befruktade ägget, men inte att det
befruktade ägget i något avseende därmed liknar en bit vävnad och inte
heller ett försöksdjur. Närmast till hands ligger att kategorisera det
befruktade ägget som tillhörande en egen kategori. Efter 14 dagar
byter det befruktade ägget, då ett embryo, kategori, och hamnar utanför lagens tillämpning.
Finns här någon intern motsägelse? Ja, det finns en rad svårlösta och i
utredningen också identifierade problem. Olika värden vägs mot
varandra, och de motsättningar som finns mellan dem diskuteras
tämligen utförligt under utredningsarbetet. Kvinnans rätt att
bestämma över sin kropp (A) ställs mot fostrets rätt till liv, eller mot
fostrets människovärde (B), och nyttan av forskning (C) ställs mot
samhällets behov av välordnad och etiskt acceptabel forskning (D). Här
ställer jag upp dem för att förtydliga:
Kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp=(A)
Fostrets rätt till liv (människovärde)=(B)
Nyttan av forskning=(C)
Samhällets behov av etiskt acceptabel forskning=(D)
Möjliga konflikter givet dessa fyra värdeområden är alltså:
(A) och (B) Kvinnans rätt mot fostrets rätt
(A) och (C) Kvinnans rätt mot nyttan av forskning
(A) och (D) Kvinnans rätt mot samhällets behov av etiskt
acceptabel forskning
(B) och (C) Fostrets rätt mot nyttan av forskning
(B) och (D) Fostrets rätt mot etiskt acceptabel forskning
(C) och (D) Nyttan av forskning mot etiskt acceptabel forskning
Men utredningen väljer alltså att fokusera konflikterna mellan (A) och
(B), (B) och (C) och (C) och (D), här kursiverade.
Detta är svårförenliga värden/rättigheter som ska jämkas samman.
Utredningen medger också att det är besvärliga balansakter som måste
utföras. Men, som synes, det finns många frågor som inte utförligt tas
upp till diskussion. Det finns därtill ytterligare saker som borde vägas
in, och som blir synliga givet att man är medveten om att vissa politiska
åskådningar ger upphov till speciella perspektiv vad gäller rättigheter
och värderingar, och dessa nämns inte heller i utredningsarbetet. Låt
mig ge ett exempel. Den starka konflikten mellan kvinnans rätt att
bestämma över sin egen kropp och fostrets rätt till liv är exempel på en
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liberal rättighetskonflikt. Givet det liberala perspektivet kan man väga
dessa rättigheter mot varandra och diskutera sig fram till en åsikt eller
en lösning, kanske en kompromiss. Givet ett socialistiskt och
utilitaristiskt (ett kollektivistiskt, skulle liberalen säga) perspektiv ser
denna konflikt annorlunda ut. Den blir svagare och mindre
betydelsefull som konflikt betraktad i och med att rättigheter för
socialisten ofta anses måste underordnas samhällsnyttan, och det ter sig
jämförelsevis enklare för socialisten att acceptera eventuella
motsättningar såsom varande den bästa kursen mellan Skylla och
Charybdis. Det finns alltså en rad möjliga konflikter, som kommittén
väljer att inte diskutera, som uppstår där individuella rättigheter ställs
mot både varandra och mot samhälleliga nyttor, och där perspektivet är
politiskt.
Den konflikt som finns mellan (A) och (B) diskuteras utförligt i
utredningen, och man kommer fram till att i ett tvångsläge »har
kvinnans intressen företräde framför fostrets men det innebär inte att
fostret frånhänts människovärde».489 Det här är inte lätt att förstå. Om
å ena sidan ’människovärde’ ska uppfattas som ett absolut begrepp och
därmed rätt till liv är det svårt att förstå vad utredningen menar, om å
andra sidan ’människovärde’ ska förstås som ett dimensionellt begrepp,
som någonting man kan ha mer eller mindre av, borde utredningen
förklara hur man kommer fram till det, vad det innebär, etc, vilket
alltså inte sker.
Motsättningar mellan (A) och (C) diskuteras och utredningen
kommer fram till att kvinnan (paret) måste lämna sitt godkännande för
att forskning på det aborterade fostret skall vara tillåtet, vilket då kan
sägas vara ett uttryck för relationen mellan (A) kvinnans rätt och (D)
samhällets behov av etisk acceptabel forskning.
Fokuserar vi fostret och ser på de relationer som uppstår finner vi att
de motsättningar som råder mellan (B) och (C) diskuteras mycket
utförligt, och utredningen kommer fram till att forskning ska vara
tillåten till den 14 dagen efter befruktningen, men förbjuden därefter
med hänvisning till människovärdesprincipen.
Den motsättning som finns mellan fostrets rätt till liv (B) och en
etiskt (och politiskt) acceptabel forskning (D) utreds däremot inte! En
möjlig tolkning är att det socialistiska och/eller socialliberala
perspektivet skymmer problemet. Det blir tydligt här nedan.
Den motsättning som finns mellan (C) och (D) diskuteras naturligtvis
mycket utförligt i utredningen, och där betonas starkt behovet av en
etiskt och politiskt acceptabel forskning. Utredningen är ju tillsatt just
489SOU

1984:88, s 144.
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därför. Här infinner sig frågan om det är av kontingenta sociala (forskningspolitiska) orsaker, eller per definition,490 vid vilken tidpunkt fostret
kan tillmätas människovärde? Har man en liberal utgångspunkt skulle
man kunna säga att det är per definition, medan en »kollektivistisk»,
antingen socialistisk utilitaristisk eller konservativ, utgångspunkt skulle
leda till en diskussion om fostrets människovärde är ett resultat av en
etiskt acceptabel forskningspolitik (t.ex. en rättsrealistisk socialism) eller
om en etiskt acceptabel forskningspolitik behöver ta hänsyn till fostrets
(i någon mening givna) människovärde (t.ex. en liberal konservatism).
Sammanfattningsvis. De värden och rättigheter som diskuteras ger
upphov till fler typer av skillnader och motsättningar än man tar upp
till diskussion i lagens förarbeten. Givet ett politiskt perspektiv synliggörs motsättningar av delvis annan karaktär än de som lagens
förarbeten tar upp. Givet en liberal utgångspunkt hamnar konflikterna
mellan olika rättigheter i fokus. Kvinnans rätt att bestämma över sin
kropp ställs mot fostrets rätt att leva. En acceptabel forskningspolitik
tar hänsyn till dessa rättigheter. Givet en kollektivistisk, socialistisk
utilitaristisk och rättsrealistisk utgångspunkt erhåller fostret ett etiskt
acceptablet människovärde som resultat av att man bedriver en acceptabel forskningspolitik, dvs. en uppfattning av fostrets människovärde
är någonting som följer av politiska och rättsliga åtgärder i avsikt att
öka samhällsnyttan. Givet en kollektivistisk och konservativ utgångspunkt så kan fostret anses ha (ett absolut) människovärde och detta
värde bör värderas högre än forskningsresultatens eventuella samhällsnytta. En acceptabel forskningspolitik relateras då, t.ex., till vilken
hänsyn som tas till fostrets människovärde.

Folkbokföringsbestämmelserna
Fostersyn i folkbokföringen
Det är i folkbokföringslagen vi finner definitionen av när människan,
juridiskt sett, här i Sverige, slutar sitt liv som foster och börjar sitt liv
som barn och därmed som rättssubjekt. Ett barn har, med vissa
undantag, samma rättigheter som en vuxen person. De rättigheter som
är relevanta i sammanhanget är rätten att leva, rätten till hälso- och
sjukvård, rätten till omsorg, rätten till begravning och andra grundläggande medborgerliga rättigheter. Där skiljer sig inte ett barns rättigheter från vuxna människors.
490Alltså

en definition som är relaterad till något medicinskt faktum, eller till ett moraliskt ställningstagande som grundar sig på ett medicinskt faktum.
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Fostrets status i folkbokföringen
Lagen ser bara levande födda eller dödfödda som är födda efter den 28:e
graviditetsveckan som barn. Det går inte att på något enkelt sätt
placera in fostrets status enligt folkbokföringsbestämmelserna i den
matris som jag skapat utifrån Wasserstrom och Langs artiklar, så jag
sätter inget kryss alls. Hur kommer det sig?
Folkbokföringen identifierar när ett foster skall räknas som barn, och
det är en definition som framför allt är grundad på tre premisser,
viabilitet, egenskapen att vara levande född och internationell
anpassning. Den första och förmodligen starkaste premissen relateras
till fostrets chanser att överleva utanför livmodern.
Folkbokföringens bestämmelser gäller alltså endast framfödda barn,
så i en mening kan man säga att det inte alls finns någon fostersyn i
folkbokföringen, folkbokföringen definierar vad som är barn och
handlar bara om dem (och vuxna förstås). Fram till den 28:e graviditetsveckan och om inga livstecken kunnat skönjas efter födseln så gäller
alltså inte folkbokföringsbestämmelserna fostret på något vis. Efter den
28:e veckan och innan barnet är fött gäller inte heller folkbokföringsbestämmelserna. Det som är intressant i den här undersökningen är
snarast hur folkbokföringen definierar gränsen mellan barn och foster.
Som jag tidigare nämnt så finns det en del problem med ’viabiliteten’.
Definitionen av viabilitet är såväl medicinskt, juridiskt som filosofiskt
oklar. Det råder ingen internationell konsensus om hur
viabilitetsbegreppet exakt ska definieras. Man är överens om att det är
en föränderlig sak. Allmänt definieras viabilitet som fostrets förmåga
eller möjligheter att överleva utanför livmodern, eller oberoende av
modern under normala omständigheter. I takt med den medicinska
utvecklingen har den gräns som räknas som skiljande mellan viabla och
icke-viabla foster flyttats markant de senaste 10 åren. I Sverige idag,
1997, räknas, olika i olika landsting, den nedre gränsen för att kunna
rädda för tidigt födda vid 23 och 24 graviditetsveckan. Nya forskningsresultat visar att man kan rädda ca 75% av de för tidigt födda från 2324 graviditetsveckan till livet, och att andelen bestående allvarliga men
är förhållandevis lågt.491 Hur det ter sig på längre sikt är för tidigt att
uttala sig om eftersom dessa forskningsresultat är så färska. I Sverige
finns än så länge ingen juridisk definition av viabilitet och inte heller
något behov av en sådan, men i och med att Sverige integreras i EU kan
491

»The Stockholm Neonatal Project», Lagercrantz, H., et. al., Acta Pœdiatrica, Suppl. 419: 11-5,
1997, och »Neonatal care of very-low-birthweight infants in special care units and neonatal intensive care units in Stockholm. Early nasal continous positive airway pressure versus mechanical ventilation: gains and losses», Jónsson, B., et. al. Acta Pœdiatrica, Suppl. 419: 4-10, 1997,
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man tänka sig att behovet av en sådan uppstår. WHO ändrade för 8 år
sedan, 1989, definitionen för dödfödda barn från den 28:e
graviditetsveckan till den 22:a graviditetsveckan,492 just med hänsyn till
de förbättrade medicinska möjligheterna att rädda för tidigt födda barn.
Vad gäller den internationella anpassningen uttalade sig SMER nyligen
mot en sådan med hänvisning till att det skulle strida mot abortlagens
intentioner. Av abortpolitiska skäl har Sverige ännu så länge valt att
inte anpassa sig till den medicinska utvecklingen, och SMER anser inte
heller att en ändring av den svenska definitionen är lämplig, även om
man medger att den nuvarande situationen inte är bra. I USA har en
rad olika rättsfall behandlat viabilitetsbegreppet i samband med att
stämningar har inlämnats angående orsakerna till »a wrongful life»,493
etc.
Ett första problem är att filosofiskt är begreppet svårbestämbart bl.a.
som en följd av dess kontingenta karaktär. Vad som ska räknas som
viabelt är avhängigt en mängd olika empiriska förhållanden som den
hälso- och sjukvårdsstandard som gäller för tillfället, den hälso- och
sjukvårdspolitik som råder för tillfället, de ekonomiska resurser (prioriteringar) man är beredd att satsa på just (den mycket dyrbara)
neonatalvården, etc.
Ett andra problem uppstår om man med viabilitet menar att fostret
får rättigheter av något slag. Vilka rättigheter kan det då vara fråga
om? Hur starka är de? Gäller dessa rättigheter olika beroende på om
det är modern eller någon annan som kränker dem? Som vi såg i det
inledande idéhistoriska kapitlet har detta varit föremål för diskussion
sedan gammaltestamentslig tid (Andra Moseboken 21:22-25). Hur ser
vi begreppsligt på de fall där hjärndöda mödrar med knappt viabla
foster hålls vid liv tills viabiliteten är säkrad? Vem är patient i ett sådant
fall?
Ett tredje problem med begreppet ’viabel’ hänger samman med att
den önskan till symmetri som gäller synen på livets början också bör
överensstämma med synen på livets slut. T.ex. bör föreställningen om
’hjärndöd’ gälla i båda ändar, s.a.s. Tänker man sig att viabilitet är ett
nödvändigt kriterium för att mänskligt liv kan anses föreligga så blir det
problematiskt med sådana personer som befinner sig i koma och i hjärtlungmaskiner. De kan knappast betraktas som viabla. Ett annat
specialfall av bristande viabilitet gäller sådana siamesiska tvillingar där
492Statens

medicinsk-etiska råd, Angående ändring av folkbokföringslagen Dnr S94/5633/S, Dnr
15/96.
493Buchsbaum, Herbert J,
Trauma in Pregnancy, W.B. Saunders, Philadelphia, 1979, s 253-255. I
detta avsnitt finns en mängd hänvisningar till amerikanska rättsfall där ’viabilitet’ diskuteras.
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den ene tvillingen har organ så att han klarar sig vid en eventuell
separation av de sammanväxta tvillingarna, men där den andra inte har
organ så att han överlever en separation. I ett sådant fall är den andre
tvillingen beroende av den förste tvillingen för sin överlevnad. Det
skulle förefalla märkligt att med tvång separera ett par siamesiska
tvillingar med referens till Judith Jarvis Thomsons exempel om
violinisten.494 Vi betraktar helt enkelt siamesiska tvillingar som
specialfall av mänsklig existens, och många menar att detta även gäller
för gravida kvinnor.
Ett fjärde problem av såväl medicinsk, juridisk och filosofisk karaktär
är hur begreppet ’viabel’ förhåller sig till begreppet ’levande född’.
Levande född kan nämligen ett foster (barn) vara som inte enligt något
nu giltigt medicinskt-tekniskt synsätt är att betrakta som viabelt. Vad
gäller begreppet ’levande född’ så råder också en rad oklara
förhållanden. Begreppet är annorlunda och har inte samma extension
som begreppet ’viabel’. ’Levande född’ har fördelen att vara mer precist
och lättbestämbart, men det är liksom ’viabilitet’ beroende av
medicinsk teknologi och därmed föränderligt med medicinsk
utveckling. I synnerhet är begreppet ’levande född’ problematiskt när
det är fråga om klart icke-viabla foster, sådana som kallas ’icke
livsdugliga foster’. Det var t.ex. sådana som det bedrevs forskning på
under 1960-talet, och som det ansågs vara »omoraliskt att inte forska
på». Läkaresällskapets slutsatser till utbildningsutskottet den gången
(1974) var:
Sammanfattningsvis vill sällskapet framhålla att det i regel icke kan anföras »etiska,
religiösa och profant humanitära skäl» mot utnyttjandet av levande abortfoster
inom forskningen utan att forskningen tvärtom bör stödjas då den är en
förutsättning för att framsteg skall kunna göras när det gäller bl.a. att upptäcka,
förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd och vinna kunskap om läkemedels
inverkan på foster. Anledning finnes emellertid här – liksom inom all medicinsk
forskning – att granska planerade projekt ur etisk synpunkt innan de påbörjas.
Sällskapet avvisar således förslaget om reglerande lagstiftning.495

Kanske höll man sig i detta sammanhang med flera definitioner. Det
kan också vara så att den etiska och juridiska kompetensen inte var den
bästa. Åtminstone lyckades man inte göra dessa skillnader mellan
levande födda som är barn och levande födda som man kan forska på
begripliga. I vissa sammanhang i myndighetstexter vill man bedriva
494Thomson,

Judith Jarvis, »A Defence of Abortion», Philosophy and Public Affairs 1, 1971, JJT liknar den oönskat gravida kvinnan med en person som lägger in sig på ett sjukhus för en mindre
operation och när hon vaknar upp befinner hon sig sammankopplad med en berömd violinist som
behöver hennes kropp en tid för att kunna överleva.
495UbU 1974:35, s 18.
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forskning på dessa »i strikt mening icke livsdugliga foster», i andra
sammanhang torde folkbokföringens definition gälla.

Ärvdabalken
Fostersyn i ärvdabalken
Som arvtagare i rakt nedstigande led räknas ofödd som är avlad av
arvlåtaren före arvlåtarens död men ännu icke är född, om den ofödde
senare framfödes med liv. Fostersynen här är i medicinsk teknisk
mening besynnerlig eftersom rättsubjektet, eller vad som återstår av det
efter 1974 års abortlag, uppstår redan i och med det fullbordade
samlaget, alltså innan spermien och ägget har mötts. Snarare får man
säga att ett rättsläge har uppstått, ett rättsläge där synen på fostret qua
foster knappast är medicinskt tekniskt relevant. Frågan om fostrets
existens i arvssammanhang torde vanligen uppkomma först i och med
att en graviditet är konstaterad, dvs. då spermien och ägget har förenats
och det befruktade ägget har fäst vid livmoderslemhinnan och då har
åtskilliga veckor redan förflutit. Fram till modern tid var också detta i
praktiken det som gällde. Problemet med brist på precision så att säga
löste sig av sig självt och det fanns inget reellt behov av medicinska och
tekniska distinktioner för att klara ut den saken. Numera har dock
situationen ändrats, och det beror framför allt på att insemination och
provrörsbefruktning förändrat rättssituationen på flera sätt. Nu vet
man i rent teknisk mening vem som är fadern, man vet om och när
befruktningen har ägt rum
Fostrets status i ärvdabalken
Min tolkning av ärvdabalkens fostersyn kan illustreras enligt
Wasserstroms och Langs skala sålunda:
Bit av vävnad
Ärvdabalken

Egen kategori

Fullv. människa

Ökande värde

x

I ett avseende har fostret samma rättigheter som en levande född, dvs.
det kan ärva om det sedermera föds till liv. Denna rätt kan bevakas av
god man. I ett sådant fall, och det finns exempel på det, där fadern dör
innan barnet är fött, tillsätts en god man som bevakar fostrets intressen
och arvet skiftas inte förrän frågan om barnet är framfött levande eller
dödfött, etc, är avgjord. Likaså, om modern dör och fostret kan räknas
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vara viabelt, så förlöses barnet om det är möjligt, eller om fostret är
nära viablet och modern är hjärndöd så hålls, enligt intentionerna i
lagen om transplantation, moderns kropp igång någon vecka för att öka
fostrets chanser att överleva en för tidig förlossning. Detta sista har i
och för sig mindre med ärvdabalken att göra, men belyser ändå en i
arvsavseende viktig inställning som är mycket gammal, och som
exemplet med Bo Jonsson Grip i det idéhistoriska kapitlet så tydligt
illustrerar. Alldeles tydligt anläggs inte någon välbestämd syn på fostret
som t.ex. är relaterad till medicinska teknikaliteter, det kan behandlas
som en fullvärdig människa. Historiskt sett är bedömningen av fostrets
status snarare en familjär angelägenhet, än en rättighet som fostret har av
sig själv, vilket blir tydligt när man betänker att så sent som 1970
ärvde barn födda utom äktenskapet annorlunda än barn födda i
äktenskapet. Den enda rimliga slutsatsen är att fostrets status enligt
ärvdabalken är att betrakta som en egen kategori.
Finns här interna skillnader vad avser uppfattning om fostrets status?
Nej, det gör det inte. Oklarheter finns som nämnts ovan, och de är
relaterade till att ärvdabalken identifierar någonting innan detta
existerar. Att det är så, är enkelt att förklara, men man kan tänka sig
att här föreligger ett framtida behov av precision och vissa distinktioner
kan komma bli nödvändiga i takt med den medicinska utvecklingen på
området.

Begravningsbestämmelserna
Fostersyn i begravningsbestämmelserna
Begravningslagen496 (BL) och begravningsförordningen497 (BF) berör
foster i och med att man enligt dem förfar med det på ett i lagen
reglerat sätt. De bestämmelser som finns i BL och BF och som gäller
fostret är knapphändiga. Hur man skall hantera fostret berörs, liksom
de problem som är förknippade med detta, i BL:s förarbeten, och man
kan finna en del råd och anvisningar i kommentarer till BF.
Frågeställningen, dvs. definitionen och valet av hantering av det döda
fostret, skjuts dock i praktiken över till Socialstyrelsen, som ger en rad
instruktioner498 om hur man ska definiera och sedan förfara med det
döda fostret, och enligt dessa instruktioner överförs hanteringen av
fostret till Kyrkogårdsförvaltningen där vi finner ytterligare bestämmelser.
496 Begravningslagen (1990:1144) Ändrad 1991:873.
497 Begravningsförordningen (1990:1147) Ändrad 1991:802.
498 SOSFS 1990:8
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Fostrets status i begravningsbestämmelserna
Här ska jag placera in tolkningen av det döda fostrets status i BL och
BF i matrisen:
Bit av vävnad
Begravningsförfattningarna

x

Egen kategori

Fullv. människa

Ökande värde

x

x

Begravningsbestämmelserna angår på ett sätt döda människor,499 och de
kan inte direkt jämföras med dem som man i vanliga fall vill hänföra till
positionen »Fullvärdig människa». Enligt begravningsbestämmelserna
räknas även döda foster efter 12 veckan som döda människor. Det
motiverar mig att sätta ett kryss i rutan för »fullvärdig människa»
fastän jag inser att detta kommer ge upphov till diskussion. Det finns
ingen bättre ruta att fylla i, och att eventuellt sätta ett kryss i rutan för
»egen kategori» leder fel. På ett sätt är alla döda människor att betrakta
som en egen kategori, men vad gäller den här lagens
människo/fostersyn måste en analogi mellan levande människa/död
människa och levande foster/dött foster gälla. Ett kryss i rutan för
ökande värde kan jag motivera genom att hänvisa till 12-veckorsgränsen. Som skäl till denna gräns åberopas praktiska och estetiska
argument, och gränsen är inte absolut. Om fosterdelar kan identifieras
före 12 veckan så kan begravningsförfarandet tillämpas. Före den 12
veckan behandlas fostret vanligen som en bit av vävnad och kastas med
det biologiska avfallet
Ett internt problem som kan skapa bryderier finns när det gäller gravsättning av dödfödda som har avlidit före utgången av tjugoåttonde
havandeskapsveckan. Då finns ofta500 inte de uppgifter som enligt
bestämmelserna skall antecknas i gravboken eller gravregistret. Enligt
hovrättsassessor Kenny Carlsson, som har deltagit i arbetet med begravningslagen, och som har skrivit Handbok i begravning,501 så är det då
naturligt att man gör avsteg från bestämmelserna i BF om vad gravboken eller gravregistret skall innehålla.502 Det finns naturligtvis goda
499

Synsättet i svensk rätt är emellertid att begravning och de traditioner och riter som är förknippade därmed är att betrakta som en angelägenhet för de levande. Den respekt som visas den döde
är alltså en respekt för den tradition som den döde tillhörde och som hans anhöriga tillhör.
500 I fråga om tvillingfödslar där den ena dör före och den andra efter förlossningen kan alltså olika
uppgifter lämnas från samma förlossning.
501 Carlson, Kenny, Schött, Robert,
Handbok i begravning, Allmänna förlaget, Stockholm, 1991,
502 Ibid., s 79.
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praktiska skäl till detta eftersom de aborterade fostren varken har namn
eller personnummer. De är dessutom avidentifierade. De döda
avidentifierade fostren passar inte in i regelverket och undantag görs för
dem. Ändå måste man säga att dessa avsteg är en konstighet juridiskt
sett.

Skillnader vad avser synen på fostret mellan
de olika lagarna och förordningarna
1974 års abortlag 1974:595, tidig version
Skiljer sig 1974 års abortlags, den tidiga versionen, fostersyn från
fostersynen i de andra lagarna? Min genomgång av ärvdabalken, LVM,
LBÄ-lagen och begravningsförfattningarna visar att detta är uppenbart.
När det gäller begravningsförfattningarna så rör dessa inte det tidiga
(före 12 graviditetsveckan) fostret, och när det gäller
transplantationslagen så överensstämmer den med abortlagens syn på
det tidiga fostret, med det undantaget att kvinnan anses ha avsagt sig
ansvaret för fostret i och med abortbeslutet, ett synsätt som inte gäller
andra kroppsdelar (fostret ansågs ju till en början som en del av
kvinnans kropp). Men det är snarare en intern motsättning i fostersyn
(»kroppsdelssyn»?) i transplantationslagen som vi får anledning att
återkomma till. Dessutom bör man vara klar över att LVM, LBÄ-lagen
och begravningsförfattningarna alla tillkommit senare, och snarare är
samstämmiga med den syn som 1974 års abortlag har i sin mer
moderna skrivning från 1995.
Låt oss se till ärvdabalken; om en gravid kvinnas man (och här
fostrets biologiske fader) dör kan man tillsätta en god man för att denne
ska bevaka fostrets intressen. Detta lagrum äger tillämpning i Sverige i
ett sådant fall där paret inte är gifta, eftersom om de är gifta så »sitter
kvinnan i orubbat bo» när mannen dör. Som ett typfall kan man nämna
att halvsyskon till fostret på faderns sida skulle ta hela arvet efter fadern
om inte god man tillsätts för att bevaka fostrets intressen. Denna
arvsrätt gäller lika under hela graviditeten, inte heller är den ökande på
något sätt. Det är tydligt att 1974 års abortlag som ser det tidiga
fostret som en del av kvinnan inte är samstämmig i synen på fostrets
status med ärvdabalkens syn på fostret som rättssubjekt från
konceptionen.
Synen att fostret är en del av kvinnans kropp är inte heller förenlig
med den syn på fostret som kommer till uttryck i samband med LVM. I
samband med LVM framhålls vikten av att i ett så tidigt skede som
möjligt hindra en missbrukande gravid kvinna från missbruk. Enligt
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förabetena till LVM är fostret någonting ömtåligt och lättskadat. Alla
de diskussioner som görs i förarbetena till LVM utgår från fostret som
en separat enhet, skild från kvinnan, men beroende av henne. Att
fostret har skyddsvärde är en utgångspunkt i tilläggsdirektiven till
utredningen om barnens rätt, sedermera överförd till
inseminationssutredningen vilken senare bytte namn till utredningen
om det ofödda barnet.
Det främsta skälet att inte tillåta experiment i forsknings- eller
behandlingssyfte med befruktade ägg från människa, enligt LBÄ-lagen,
är en hänvisning till människovärdet. Kommittén övervägde att anknyta
människovärde så tidigt som till det befruktade ägget, men fann detta
absurt med tanke på abortlagens syn på fostret. Därför stannade man för
att människovärdesprincipen borde vara vägledande för ett förbud mot
forskning på befruktade ägg från det 14 dygnet. Att detta blastem
skulle vara en del av kvinnan är naturligtvis en omöjlig tanke eftersom
det aldrig befunnit sig i en kvinna. Överhuvudtaget är det sätt på vilket
man diskuterar det befruktade äggets status helt och hållet skilt från
den syn som kommer till uttryck i 1974 års abortlag. Ett möjligt sätt
att uppfatta ’människovärde’ som det behandlas i denna lag är att tänka
sig att användningen påminner om begreppets ’pietet’ användning i
förarbetena till begravningsbestämmelserna, ett värde som handlar om
de redan existerande människornas välbefinnande. Enligt denna syn är
det stötande för de redan levande människornas uppfattning om
människovärde att använda befruktade ägg från människa i
forskningssyfte. Det är oron för att forskningen ska väcka anstöt som
motiverar de restriktioner för forskningen som lagen stadgar.
1974 års abortlag 1974:595, sen version
Den nya skrivningen av 1974 års abortlag innebär i många avseenden
att lagen nu anpassats till övriga lagar på området. Synen på fostret
som någonting redan från början skyddsvärt stämmer bättre med LVM,
LBÄ-lagen och begravningsförfattningarna, och de tidigare besvärande
skillnaderna som fanns mellan dessa lagar och den tidigare skrivningen
av abortlagen upplöses. Enligt den nya synen i abortlagen erkänns att
fostret har intressen, men att kvinnans intressen väger tyngre, vilket
överensstämmer bättre, men inte helt, vilket jag återkommer till, med
den syn som kommer till uttryck i samband med LVM, LBÄ-lagen och
i begravningsförfattningarna. Synen i lagen om transplantatation
överensstämmer med den nya skrivningen av abortlagen, och jag kan
inte se några begreppsliga eller moraliska motsättningar mellan dessa
lagars syn på fostret längre. Även vad det gäller ärvdabalken så verkar
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det vara möjligt att kombinera synen på fostret som en möjlig
arvtagare, om det sedermera föds till liv med den nya synen på fostret i
abortlagen att om kvinnans och fostrets intressen inte sammanfaller så
väger kvinnans intressen alltid tyngre fram till vecka 18. Det blir inte
längre frågan om att fostret som »en del av kvinnan» ärver på ett annat
sätt än resten av kvinnan, som ju var en möjlig tolkning vid en
jämförelse mellan 1974 års abortlags fostersyn och ärvdabalkens
fostersyn.Vissa svårigheter återstår dock.
Vad det gäller LVM så kommer det faktum att den omsorg man vill
visa fostret genom att man vill skydda det mot de skador som kan
uppkomma av drogmissbruk i konflikt med den omsorg om den
gravida missbrukande kvinnans rätt till abort som kanske motiveras av
en önskan att fortsätta med sitt missbruk. Jag kommer av olika skäl503
att behandla den här frågan mer utförligt i samband med att LVM
diskuteras senare, men redan här kan man konstatera att kvinnans rätt
till självbestämmande i abortfallet är större än i den
drogmissbrukssituation där fostret kan skadas, vilket alltså innebär att
man skyddar fostret mot alkohol, men inte mot RU 486, som är ett
känt s.k. abortpiller. Den här skillnaden är jämförelsevis inte så
stötande eftersom den är ett resultat av att olika intressen med olika
värde kommer i konflikt, och kvinnans rätt att själv bestämma över sin
prokreation anses ha större värde än hennes rätt att bestämma över sitt
drogmissbruk om hon är gravid.
Vad gäller LBÄ-lagen så kvarstår i och för sig inkongruensen mellan
blastemets människovärde och den gravida kvinnans rätt att själv
bestämma över sin prokreation. Även här kan problemet med denna
skillnad klaras ut i och med att värdena och rättigheterna värderas olika
så att kvinnans rätt att bestämma över sin prokreation väger tyngre än
fostrets människovärde (detta är förstås en stor svårighet om
’människovärde’ är ett absolut värde, och det kommer jag att diskutera
senare när lagen om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med
befruktade ägg från människa tas upp till behandling). En annan sak
som inte förklaras är varför forskning och behandling med befruktade
ägg från människa ska omfattas av så stränga bestämmelser när
abortbestämmelserna är så liberala. Kanske om abort vore tillåten till
graviditetsvecka 12, och endast om någon av fem indikationer (enligt
1938 års abortlag) var uppfyllda, så skulle de skäl som anförs i LBÄlagen om det befruktade äggets människovärde verka trovärdiga och i
samsyn med abortlagen. Ändå är trovärdigheten fortfarande en möjlig
503Bl.a.

för att LVM behandlar kvinnans autonomi på ett motsägelsefullt sätt, och den diskussionen hör mer hemma i avsnittet om LVM.
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måltavla för kritik. Här föreligger alltså en värderingsmässig obalans
mellan dessa två lagar som jag kommer att återvända till senare.
Vad gäller begravningsförfattningarna så kvarstår problemet med
synen på fostrets status efter graviditetsvecka 12, då enligt
begravningsförfattningarna det döda fostret ska få en värdig
behandling, dvs. en begravning, men kvinnan fortfarande har rätt till
abort utan att Socialstyrelsen behöver ange »synnerliga skäl». Även här
råder en slags värderingsmässig obalans.
De motsättningar som jag kan se mellan abortlagen enligt 1995 års
skrivning och LVM, LBÄ-lagen och begravningsförfattningarna handlar
bara delvis om en skillnad mellan kvinnans rätt att bestämma om sin
prokreation och fostrets rätt till liv, och mer om en bristande samstämmighet mellan de värden som tilldelas fostret vid olika tidpunkter,
olika i de skilda lagarna. De olika lagarna laborerar uppenbarligen med
flera gränser utan inbördes motiverad eller synbar samordning. En
gräns är 14 dagar (LBÄ), då fostret får människovärde, en annan är 12
veckor då det har rätt till ett värdigt omhändertagande när det är dött,
en tredje är 22 veckan då det anses som livsdugligt (abortlagen), en
fjärde är 28 veckan då det räknas som barn om det är dödfött (folkbokföringen).
LVM
Här verkar det finnas flera slags inkongruenser med fostersyn i andra
lagar. Vad gäller fostrets status är skillnaderna dock inte stora i jämförelse med ärvdabalken, folkbokföringen, LBÄ-lagen eller med begravningsförfattningarna. Med transplantationslagen från 1975 och dess
förarbeten är skillnaden den att transplantationslagen uppfattade fostret
som en del av kvinnan, som en bit vävnad. Givet transplantationslagens
syn på fostret skulle LVM inte alls ha någon tillämpning vad gäller den
gravida missbrukande kvinnan. Tvärtom var det, till en början, enligt
transplantationslagen fullt möjligt att experimentera med levande
aborterade foster. Dessa betraktades som kroppsdelar, vetenskapligt
intressanta kroppsdelar förvisso, men de hade ingen rättslig status. I och
med att kvinnan genom sitt abortbeslut hade visat sig vilja ta avstånd
från denna kroppsdel så ansågs hon inte ha något inflytande över vad
man kunde ta sig till med just denna del. Detta är en intern
motsättning i transplantationslagen som jag får anledning att återkomma till. Att synen på fostret är olika mellan transplantationslagen
från 1975 och LVM är klart och tydligt, men man måste också här
komma ihåg att fostersynen förändrades i transplantationslagen i och
med hjärndödsbegreppets införande ungefär samtidigt som ansvaret för
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fostret accentuerades i samband med LVM, och man kan säga att
fostersynen i någon mån utvecklades parallellt mellan
transplantationslagen och LVM.
Jag har redan tidigare diskuterat vissa bristande överensstämmelser
med abortlagens tidiga skrivning, från 1974, vad gäller fostrets status,
men det finns också andra problem:
Å ena sidan har vi (a) abortlagens respekt för kvinnans självbestämmande, å andra sidan LVM:s (i) paternalism mot kvinnan, (ii)
omsorg om fostret och (iii) försvar för ett samhällsintresse:
Abortlagen

LVM

(a) Respekt för kvinnans (i) Paternalism riktad mot den
självbestämmande, t.ex. att
missbrukande gravida kvinnan
avbryta en oönskad graviditet.
som anses mer ömtålig än andra
missbrukare (Omsorg om kvinnan, att hon inte ska leva i
medvetande om att hon satt ett
skadat barn till världen).
(ii) Omsorg om fostret.
(iii) Försvar för ett samhällsintresse.
Vad gäller skillnaden mellan (a) och (i) finner vi att respekten för kvinnans vilja att avbryta en oönskad graviditet alltid gäller. Hennes rätt att
avbryta en graviditet är alltid mer respekterad än hennes rätt att bruka
t.ex. alkohol. Om den gravida missbrukande kvinnan som omhändertas
enligt LVM begär abort får hon den. Det är om hon vill fullfölja
graviditeten som motsättningen uppstår. Vad gäller t.ex. arbetsmiljölagstiftning anses alltid fostrets och kvinnans intressen sammanfalla. Det kan inte uppstå någon konflikt. Men i fallet med de gravida
missbrukarna, och när de vill fortsätta med missbruket, så förhindrar
LVM dem från det. Praxis i tillämpning av LVM är sådan att en gravid
kvinna förhindras fortsätta med sitt missbruk tidigare än om hon inte
varit gravid. Vad gäller skillnanden mellan (a) och (ii) gäller att omsorgen om fostret är mindre än respekten för kvinnans självbestämmande.
Men detta självbestämmande gäller bara hennes rätt att ta bort ett foster, inte att missbruka alkohol, och ännu mindre att missbruka om hon
därmed skadar sitt foster. Skillnaden mellan (a) och (iii) ger vid handen
att respekten för kvinnans självbestämmande när det gäller rätten att
bestämma över sin prokreation anses större än hennes rätt att använda
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berusningsmedel om den påverkar hennes prokreation i en för samhället
ogynnsam riktning. Kvinnan har rätt att ta bort ett foster, men hon har
inte rätt att föda fram ett skadat barn om skadan skett på grund av
hennes missbruk. Abortlagen utrycker en respekt för kvinnans
självbestämmande över sin kropp och över sin prokreation. LVM saknar
genomgånde denna respekt för kvinnans omdöme, det är t.o.m. så att
om kvinnan inte visar fostret tillräcklig omsorg så tas detta som ett
tecken på att hon inte kan ta hand om sig själv och därför bör
omhändertas. Dock anses hon i detta skede fortfarande kapabel att
besluta om abort. Även här föreligger alltså en slags obalans. Kvinnans
beslutskapacitet att ta bort fostret (att döda det) ifrågasätts aldrig, men
däremot hennes rätt att framföda det.
Transplantationslagarnas tidiga tolkning
Har vi vad gäller transplantationslagarnas tidiga tolkning några externa
bristande överensstämmelser i relation till andra lagar och förordningar?
Det råder överensstämmelse mellan transplantationslagen och
abortlagen. Begravningsförfattningarna hade ingen annorlunda syn vid
den här tiden; LVM och LBÄ-lagen fanns inte till en början.
Skillnaderna är synliga i jämförelse med ärvdabalken och blir det med
LVM någonstans mellan 1981 och 1987 (då transplantationslagen
genomgick en förändring, och skillnaderna med LVM, som var under
förändring, blev mindre tydliga). Skillnaderna i relation till ärvdabalken
är i princip desamma som mellan abortlagen och ärvdabalken,
skillnaderna jämfört med LVM och transplantationslagen också i
princip desamma som mellan abortlagen och LVM.
Transplantationslagarna, sen tolkning
Transplantationslagen efter 1987 är samstämmig vad gäller fostersyn
med abortlagen i dess nya skrivning från 1996,504 och beröringspunkterna med de flesta andra lagområdena som tas upp till diskussion
här är relativt sett små, eftersom transplantationslagen i huvudsak berör
döda foster. Detta gäller naturligtvis inte begravningsbestämmelserna
som också berör döda foster. När det gäller begravningsbestämmelserna
så har även här vissa av frågorna kring fostret skjutits i bakgrunden,
bort från själva lagen och förordningen. De bestämmelser som reglerar
förfarandet med fostret återfinns dels i Socialstyrelsens allmänna råd,505
504Under

ett halvår var dessa lagar samtida. Den nya skrivningen av abortlagen trädde i kraft 1
januari 1996, lagen om transplantation den 1 juni 1996.
1990:8

505SOSFS
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dels i kyrkogårdsförvaltningens handläggningsordning. Vi ser där att
foster bör omhändertas som biologiskt riskavfall, dvs. för sådana aborter
(»spontana och legala», som man uttrycker sig) som inträffar t.o.m.
utgången av 12 graviditetsveckan.
Här har vi en värderingsmässig oklarhet. Enligt dessa bestämmelser
ska foster förlösta före utgången av den 12 graviditetsveckan, eller där
man kan särskilja kroppsdelar, ges ett värdigt omhändertagande. Döda
foster värderas i begravningshänseende som döda vuxna när kroppsdelar
kan urskiljas. På grund av abortmetoden fram till den 12 veckan
(vacuumaspiration) förstörs fostret och kroppsdelar kan inte urskiljas.
Generellt ges alltså döda foster födda efter den 12 veckan ett värdigt
omhändertagande, men inte foster födda före den 12 veckan, och
huvudargumentet är alltså abortmetoden. Men när det gäller
transplantationer och man är intresserad av bevarad fostervävnad väljer
man ett annat abortförfarande. Fostret trasas då inte sönder, även om
det är före den 12 veckan. Skälet, enligt Socialstyrelsen, till att man ska
behandla foster som riskavfall är abortmetoden vacuumaspiration. Är
det fråga om en spontanabort och kroppsdelar kan urskiljas så ska
fostret få ett värdigt omhändertagande. Man kan fråga sig om den här
12-veckors gränsen alls har någon funktion när abortmetoden numera i
allt högre utsträckning utgörs av s.k. abortpiller, RU 486?
Lag om transplantation
Lagen om transplantation och abortlagens nya skrivning tillkom
ungefär samtidigt, och är därför i god harmoni med varandra vad gäller
fostersyn och vad gäller värdering av fostrets status. Däremot kvarstår
de skillnader och oklarheter som rådde mellan transplantationslagen
och begravningsbestämmelserna. Här finns två saker som förtjänar att
uppmärksammas ytterligare. För det första att utredningen anser att
det inte finns något behov att underrätta kvinnan eller någon annan
hur omhändertagandet av fostret går till, vilket däremot anses angeläget och nödvändigt om man vill använda fostret för medicinska ändamål. Utredningen motiverar detta med att en underrättelse om det
värdiga omhändertagandet skulle kunna få negativa konsekvenser för
kvinnan. För det andra anser inte utredningen att det leder till några
negativa konsekvenser för kvinnan om hon får veta att man vill
använda fostret för t.ex. forskning. I samma utredning beskrivs den
vanligaste abortmetoden som så att fostret numera inte trasas sönder så
mycket på grund av abortmetoden, och att det är enklare att identifiera
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och isolera användbara nervceller.506 Antingen finns alltså numera ett
mellanläge då nervceller kan identifieras men i övrigt kan inte
fosterdelar identifieras tillräckligt för att foster skall omhändertas enligt
Socialstyrelsens rekommendationer eller så omhändertas väldigt många
fler foster med samma förfarande vid tidigaborter som vid senaborter
med den nya abortmetoden.
En annan tanke är att det verkar som om man anpassar abortmetoden
efter forskningens önskemål, inte efter fostrets värdighet, som trots allt
identifieras. Ytterligare en tanke rör omsorgen om kvinnan. Det antas
kunna få negativa konsekvenser om hon upplyses om att fostret tas om
hand på ett värdigt sätt, men inte om hon upplyses att det skall
användas i forskningssyfte.
LBÄ
I förarbetena övervägde gen-etikkommittén att knyta människovärde
redan till det befruktade ägget, men ansåg att konsekvenserna skulle bli
absurda, dvs. absurda jämfört med gällande abortlag. Det är också här
skillnaderna med andra lagar är att finna.
Ärvdabalken identifierar ju redan embryot och blastemet som möjlig(a) arvtagare, men det är på ett speciellt sätt, ett sätt som blir extra
tydligt om man tar med i beräkningen att ärvdabalken identifierar en
ny arvtagare redan från det genomförda samlaget. D.v.s. om man kan
anta att den äkta mannen (här gäller faderskapspresumtion om paret
har gift sig med varandra) har hunnit befrukta sin hustru innan han dör
(på morgonen innan en flygresa som resulterar i att planet störtar och
mannen dör). I den meningen har ärvdabalken ingen åsikt om när
under fosterutvecklingen personen, eller bäraren av rättigheten, blir till.
LVM anser fostret skyddsvärt redan från början, och kommer i det avseendet i konflikt med LBÄ-lagen, men i praktiken berör dessa två lagar
inte samma tidsperiod av fostrets utveckling. Det finns inte i någon
tolkning av LVM utrymme för att tidigare än annars omhänderta en
missbrukande kvinna direkt efter ett samlag, och när väl graviditet
konstateras har tiden för LBÄ-lagens tillämpning redan passerat. Det är
naturligtvis inte heller tänkbart att missbrukande kvinnor, sådana som
kan komma i fråga för ett LVM-omhändertagande, deltar i LBÄverksamhet. I övrigt, alltså efter 14 dagar, anses fostret vara skyddsvärt
i såväl LBÄ-lagen som LVM. Fostret (i vid mening) anses ha ett
(åtminstone partiellt) människovärde enligt LBÄ-lagen redan från den
14 dagen. Enligt folkbokföringen räknas det dödfödda fostret som barn
506SOU
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först från den 28 graviditetsveckan, eller då det framfödda fostret visat
livstecken. Vad gäller LBÄ-lagen så söker man identifiera när ett
människovärde kan uppkomma, vad gäller folkbokföringen definieras
vad som ska räknas som barn, och människovärde och barn är två olika
saker. Barn har förstås människovärde. Ändå kan det tyckas att 27 och
½ vecka är väl stor marginal mellan när människovärde inträder och
tillståndet ’barn’ stipuleras. I förhållande till begravningsbestämmelserna så finns här inte någon motsättning vad avser fostersyn.
De skillnader som jag anser vara av betydelse här är med abortlagen,
och detta nämns i LBÄ-lagens förarbeten. En konflikt gäller problemet
med de två skilda tidpunkter (2:a respektive 18:e veckan) där människovärdet kommer i blickpunkten. Utredningen liksom promemorian
menar att detta är att jämföra olika ojämförbara etiska frågeställningar.
I det ena fallet har vi ett frivillighetsläge i det andra ett tvångsläge. Här
avses (i) att fostret, ja det befruktade ägget, är skyddsvärt och att en
myndighet inte bör bedriva verksamhet med det befruktade ägget vilket man frivilligt åstadkommit i syfte att hjälpa barnlösa par, verksamhet som inte strikt kan motiveras ur forsknings- eller försöksverksamhet. Annat är det med den situation som (ii) uppstått när en kvinna
söker abort. Då är det en nödsituation, sägs det.
Ingen av dessa beskrivningar stämmer.
Mot (i) talar att denna forskning anses som mycket viktig och vinner
stöd av olika forskningsstiftelser. Man anser att det inte bara är
lämpligt att forska med befruktade ägg från människa, man anser att
det är i högsta grad önskvärt. Det kan tänkas att det t.o.m. finns ett
strikt forskningsbehov att framställa dessa befruktade ägg. Det
ofruktbara parets belägenhet antar t.ex. karaktären av tvångsläge mer
än frivillighetsläge. De vill ju desperat ha ett barn men lyckas inte trots
att de är villiga att göra allt för att det ska inträffa. Ett av skälen till att
det anses som så viktigt att ge dem denna möjlighet är just att de
utsätts för svåra psykiska påfrestningar i och med att de är barnlösa.
Mot (ii) talar att kvinnor gör abort utan att nödläge föreligger. Det är
i så fall en mycket vid definition av begreppet nödläge som avses. Den
ojämförbarhet som utredningen talar om föreligger rent empiriskt helt
enkelt inte, och det är frågan om den gör det ens principiellt.
Folkbokföring
Som jag tidigare nämnt verkar såväl LBÄ-lagen, LVM och begravningsbestämmelserna tillmäta fostret någon slags värde tidigare än 28
graviditetsveckan. Även abortlagen skänker fostret någon slags skydd
från den 18 veckan. Folkbokföringens uppgift är emellertid att definiera
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vad som är ett barn, inte att definiera vad som kan vara skyddsvärt.
Vad gäller ärvdabalken så tillsätts en god man för att bevaka fostrets
intressen, men arvsrätten gäller inte förrän fostret framfötts levande och
alltså är ett barn. Klart är att skillnaden i foster/människosyn skiljer sig
från begravningsbestämmelserna. Dödfödda får ett värdigt
omhändertagande redan från den 12 veckan, men de folkbokförs inte.
Likaså tvillingar som båda dör under förlossningen i 25
graviditetsveckan, men den ena före förlossningen och den andra några
minuter efter hamnar i skilda kategorier där den ena folkbokförs men
inte den andra.
Ärvdabalken
Som redan nämnts finns det i vissa avseenden skillnader mellan ärvdabalken och abortlagarna, samt med LBÄ-lagen.
Begravning
Vad gäller begravningsförfattningarna så kvarstår problemet med synen
på fostrets status efter graviditetsvecka 12, då enligt begravningsförfattningarna det döda fostret ska få en värdig behandling, dvs. en
begravning, men kvinnan fortfarande har rätt till abort utan att Socialstyrelsen behöver ange »synnerliga skäl». Även här råder en slags värderingsmässig obalans. Fostret betraktas fram till vecka 28 inte som ett
barn utan som ett foster, och är det dödfött som det blir efter en abort
ska det inte heller räknas som barn. Ändå ska det efter den 12 veckan
behandlas med sådan värdighet som normalt tillmäts döda vuxna.

Varför dessa skillnader – en diskussion
Här går jag igenom lagområdena ett efter ett. En del upprepningar
förekommer, men i görligaste mån försöker jag undvika dem. Detta
innebär att det blir mindre och mindre att förklara allt eftersom texten
framskrider.
1974 års abortlag, den tidiga versionen
Enligt 1974 års abortlag betraktas fostret till en början som en bit vävnad, en del av kvinnan, en del som på ett dynamiskt sätt utvecklas till
att bli allt mer skyddsvärd. Fostret har någon – och ökande – moralisk
status från den 18:e graviditetsveckan. Att abortproblematiken kan
vara svår för kvinnan att hantera är något som uppmärksammas, och
man skulle kanske kunna tolka det som ett försiktigt erkännande av att
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fostrets har (någon) moralisk status. Men så är det inte. Mycket
närmare till hands ligger tolkningen att gravida abortsökande kvinnor
kan uppleva att fostret har moralisk status, och att detta faktum är värt
att respektera. Det finns inga uppenbara interna motsättningar i denna
syn. Andra lagar, samtida med 1974 års abortlag, och som berör fostrets status, t.ex. transplantationslagen, är samstämmiga med abortlagen
i synen på fostret. Åter andra lagar passar sämre ihop med 1974 års
abortlag. Som nämnts innebär 1974 års abortlags syn på fostret ett
brott med den syn som kommer till uttryck i ärvdabalken. Uppenbarligen struntade man i den diskrepans som här var klart synlig och som
påpekades i remissvaren till 1965 års abortutredning. Man kan ana den
bakomliggande föreställningen i utredningen att en ny syn i denna fråga måste växa fram, och under tiden kommer det att finnas en del bristande samsyn mellan nya och gamla lagar. En ny tid skulle alltså växa
fram, en tid där kvinnans frigörelse från oönskade och betungande
graviditeter ansågs som självklar. Men redan efter några år började en
mer nyanserad syn på fostret tona fram bland forskare, jurister och etiker. Mycket av polemiken i samband med 1974 års abortlags tillkomst
handlade om kvinnans frigörelse, och i den polemiken var skillnaden
mellan tillgång till preventivmedel (i synnerhet p-piller) och abort
mindre accentuerad. Det var helt enkelt kvinnans kontroll över sin
fertilitet som stod överst på agendan. När bruket av preventivmedel
inte längre omgärdades av begränsningar, och när p-piller och spiraler
till överkomliga priser skrevs ut till alla kvinnor som så önskade minskade behovet av fertilitetskontroll i form av abort, och frågan om kvinnans kontroll över sin fertilitet sönderföll i två skilda delar: preventivmedel och abort. Abort var inte längre synonymt med kvinnans rätt att
själv bestämma över sin fortplantning. Förutom ärvdabalken fanns en
annorlunda syn på fostrets status i samband med LVM och i LBÄlagen. Båda dessa lagar handlar om det mycket tidiga fostret, det som
enligt 1974 års abortlag är som en bit vävnad eller en del av kvinnan.
Vad gäller LVM så ger den uttryck för omsorg om den gravida missbrukande kvinnan, men också om fostret som kan komma till skada vid
ett omfattande drogmissbruk. I förarbetena till LVM diskuteras ju de
fosterskador som kan uppkomma i mycket högre grad än den skada som
den gravida missbrukande kvinnan kan få genom att veta att hon satt
ett skadat barn till världen, vilket är det skäl som (åtminstone ytligt)
motiverar lagen. De fosterskador som kan uppkomma uppkommer
redan i ett mycket tidigt skede av graviditeten, och detta faktum
motiverar att man i förarbetena till LVM betonar att ett tidigt omhändertagande, om så är påkallat, är av stor vikt. Fostrets skyddsvärde
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kommer i fokus. Snarast uppgivet konstateras att en sådan situation
kan uppstå att man först tvingas omhänderta en missbrukande gravid
kvinna för att sedan tvingas tillmötesgå hennes önskan om abort. Utredningen betonar visserligen inte den möjligheten, men underförstått
ligger tanken att tillmötesgåendet av kvinnans önskan till abort därmed
ger henne en möjlighet till fortsatt missbruk. LBÄ-lagens syn på det
befruktade ägget som bärare av människovärde (jag utgår ifrån denna
tolkning) innebär ett moraliskt ställningstagande, vilket det än är, som
identifierar det befruktade ägget och embryot som någonting skilt från
kvinnan, vilket helt avviker från den syn som kommer till uttryck i
abortlagen.
Kortfattat kan man säga att den syn som antog att fostret till en
början var en del av kvinnan radikalt skilde sig från ärvdabalkens syn.
Orsaken till denna skillnad menar jag är det ensidiga betonandet av
kvinnans rättigheter i förarbetena till abortlagen. I takt med att
tillgången till preventivmedel ökade kunde man tänka sig att en mer
abortrestriktiv hållning varit praktiskt lämplig, men det var omöjligt av
politiska skäl. Vidare kan konstateras att transplantationslagen inte
skilde sig från abortlagens syn under 1970- och det tidiga 1980-talet,
men att, under påverkan från utredningen om det ofödda barnet, det
nya hjärndödsbegreppet, m.m., synen på fostret ändrades. Det betraktades inte längre som en del av kvinnan, och transplantationslagen
skulle från mitten av 1980-talet och framåt i någon mening – som
etiska rekommendationer – vara tillämplig även vad avsåg foster. Synen
på fostret i samband med LVM betingades av de ökande kunskaperna
om FAS, de alkoholrelaterade fosterskador som drabbar fostret (inte en
kvinnas kroppsdel) redan under tidig graviditet. I samband med LVM
har aldrig fostret betraktats som en del av kvinnan. Grundsynen i LBÄlagen skiljer sig från abortlagens syn av det enkla skälet att fostret (i vid
mening) aldrig befinner sig i en kvinna, och inte kan betraktas som en
del av någon kvinna.
1974 års abortlag, sedan 1995
Ett svar på varför skillnaderna i fostersyn jämfört med andra lagar
kvarstår, trots att samstämmigheten blivit mycket bättre, är att fostrets
status, trots omfattande och långvarigt utredande, aldrig fastställts. Därför har
de skilda värderingar som kommer till uttryck i dessa olika lagar och
förordningar beroende på dessa lagars och förordningars mycket olika
ändamål kunnat färga av sig på fostersynen. Det socialpolitiska målet
med jämställdhet för kvinnor, det alkoholpolitiska målet med en nykter
och av droger oskadd befolkning, det vetenskapspolitiska målet med en
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önskvärd och inte hotfull forskning, det internationellt politiska målet
att kunna bidra till internationell statistik, det socialpolitiska målet att
tillfredsställa såväl kvinnoklinikpersonalens som (vissa) föräldrars
uppfattning om pietet, etc., drar alla åt olika håll. Frågan om
fastställande av fostrets status har inte uppfattats som betydelsefull eller
angelägen. Tvärtom har den betraktats som alltför besvärligt att reda
ut. Med anledning av LVM uttalade sig socialutskottet dels så att man
gav klart uttryck för en medvetenhet om de etiska problemen,507 men
ändå ansåg utskottet det vara uteslutet att införa övergripande lagregler
om oföddas ställning.508 I stället ansågs det vara bättre, bl.a. eftersom
det är så komplicerat att utreda dessa frågor, att man låter varje område
»för sig bedöma om och i vad mån särskilda regler erfordras till skydd
för ofödda».509 Utskottet sopar helt enkelt problemen under mattan.
Visserligen medges att skillnader vad gäller fostersyn finns och att de
kan vara besvärliga att reda ut. Att arbetet med en översyn är »förenad
med åtskilliga problem av mycket komplicerad beskaffenhet» är
knappast en giltig invändning. Det bör snarare tolkas som en
uppmaning att genast skrida till verket.
LVM
Lagstiftaren ville flera saker. Först och främst skydda det ofödda barnet,
i andra hand undvika att skadade barn kommer till världen. Först i
tredje hand är lagstiftaren mån om den missbrukande kvinnan. På annat sätt kan man inte förklara skillnaden i praxis vad avser omhändertagandet av gravida missbrukande kvinnor till skillnad från andra
missbrukande kvinnor. Hade lagstiftaren haft den fostersyn som fanns i
abortlagen från 1974 i dess tidiga version, att fostret till en början ses
som en del av kvinnan, så skulle denna skillnad i praxis inte kunnat ges
en godtagbar förklaring förrän fostret utvecklats och erhållit större
skyddsvärde. Att argumentationen i LVM:s förarbeten är så kryptisk
som den är vill jag förklara med att lagstiftaren, av politiska skäl, såg
sig förhindrad att tala i klartext. Helhetsintrycket är ju klart och tydligt
att oron för fostret ges större utrymme än oron för den gravida
missbrukande kvinnan. Ingående skildras de faror som fostret, eller det
framtida barnet, löper om modern inte kan förmås upphöra med sitt
missbruk. Förutom i en kort formulering uttrycker man inte någonstans
oro för att vi ska få allt fler psykiskt olyckliga mödrar på grund av att
507
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de satt handikappade barn till världen – och det är inte heller frågan.
Missbrukarna visar man omsorg med eftersom de missbrukar, de
missbrukande gravida tvångsomhändertas för att inte fler skadade barn
ska komma till världen. Att den gravida missbrukande kvinnan kan
komma att skada sig själv anges, menar jag, som ett svepskäl för att
kunna omhänderta henne i akt och mening att skydda det ofödda
barnet. Hade omsorgen om kvinnan varit det verkliga skälet hade förarbetena fokuserat på henne, inte på fostret.
Transplantationslagen, (1975:190) tidig version
Orsakerna till de skillnader som råder mellan transplantationslagens syn
på fostret och andra lagars syn på fostret är i allt väsentligt desamma
som mellan abortlagens syn på fostret och andra lagars syn på fostret.
Transplantationslagen, (1975:190) sen version,
efter 1987 och hjärndödsbegreppet
Den oklarhet som råder vad gäller fostrets status i transplantationslagen
i samband med begravningsbestämmelsernas 12-veckorsgräns har
uppkommit med den medicinska utvecklingen. Förfinade abortmetoder
har helt enkelt ändrat beslutsförutsättningarna för när döda foster kan
tillmätas samma värde som döda människor. Detta problem kvarstår
även i den nya lagen om transplantation, och jag utvecklar resonemanget vidare i samband med att den lagen tas upp till behandling
nedan.
Lagen om transplantation
Det råder skillnader i synen på fostret mellan lagen om transplantation
och begravningsbestämmelserna. Utredningen om aborterade foster m.m. 510
ansåg inte att det finns ett behov att underrätta kvinnan eller någon annan om hur omhändertagandet av fostret går till, men däremot ansågs
det viktigt att kvinnan lämnar sitt informerade samtycke till att fostret
används till forskning. Kanske kan man tänka sig ett psykologiserande
tänkande bakom dessa bestämmelser. Sett ur kvinnans perspektiv,
tänker man sig, ter sig dessa ting självklara. Hon vill i allmänhet inte
lastas med mera skuldkänslor än dem själva aborten innebär genom att
tvingas ta del av sådan information som kan innebära en sådan tolkning
att hon medverkat till en annan människas för tidiga död vilket
aktualiseras genom att fostret bereds ett slags begravning. Detta skulle
510
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kunna ha en stigmatiserande effekt på henne. Även personal på vissa av
abortklinikerna uppfattar detta som stigmatiserande.
På samma sätt kan man tänka sig att det kan lindra kvinnans skuldkänslor om hon kan medverka till att forskning och försök med hennes
foster inte kan komma till stånd utan hennes samtycke. Abortlagen och
lagen om transplantation har i detta avseende anlagt den abortsökande
kvinnans och forskarnas perspektiv, medan Socialstyrelsens rekommendationer vad avser döda foster ser saken ur abortpersonalens perspektiv,
och begravningsbestämmelserna mer tillgodoser allmänhetens behov av
respekt för pietet vad gäller döda kroppar i allmänhet. Ingen instans
anlägger fostrets perspektiv.
LBÄ
LBÄ-lagen säger sig hantera interna motsättningar givna av
problemområdets motsägelsefulla natur. Kommittén diskuterar t.ex. de
etiska och begreppsliga problem som framträder när en lag förbjuder
forskning på foster efter 14 dagar, och en annan lag tillåter forskning på
levande aborterade foster. Den här knipan anser man sig komma ur
genom att hävda att den etiska paradoxen upplöses när man låter
frågeställningarna lösas utifrån sina egna förutsättningar. Detta låter sig
visserligen sägas, men kommittén lyckas inte på något övertygande sätt
visa hur det går till, eller ens ge goda argument till de slutsatser som
redovisas. Det är uppenbarligen politiska skäl som styrt kommitténs
arbete i denna fråga. Abortlagen kan inte ifrågasättas och inga slutsatser
som skulle kunna hota abortlagen kan tillåtas. Därför kan man som skäl
att inte tillmäta det befruktade ägget människovärde hänvisa till att
detta i så fall kommer i konflikt med abortlagen. Abortlagen får här en
normativt axiomatisk status. I LBÄ-lagens förarbeten söker kommittén
således efter politiska och rättsliga balanstillstånd med abortlagen i
första hand och LBÄ-lagens problem (med annat än abortlagen) i andra
hand. Alltså inte efter fostrets ontologiska och moraliska status som
denna kan tänkas förutsättningslöst (t.ex. utan abortlagen). Hade man
förutsättningslöst letat efter fostrets ontologiska och moraliska status så
skulle man å ena sidan ha glatt sig åt att slutresultatet av
undersökningen angående fostrets status sammanföll med abortlagen
syn, om så verkat vara fallet, eller å andra sidan beklagat sig och
påpekat att slutresultatet kanske kunde komma i konflikt med
abortlagens syn, om så verkat vara fallet. Nu avvisar man i stället en
slutsats därför att den kommer i konflikt med abortlagens syn.
Kommittén misslyckas också med att på ett övertygande sätt finna en
etiskt acceptabel balans med abortlagens syn på det tidiga fostret.
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Folkbokföringen
De värderingsmotsättningar jämfört med andra lagar och förordningar
som man kan se i folkbokföringen har alla med de olika lagarnas
uppgifter att göra. Folkbokföringens uppgift i det här sammanhanget
är att definiera begreppet ’barn’. Andra lagar skyddar skyddsvärda
saker, åter andra lagar tillgodoser olika gruppers intressen, gravida
kvinnor som önskar abort, LBÄ-lagen som sätter normer för en acceptabel forskning, LVM som tillvaratar samhällets intressen, begravningsbestämmelserna som tillser att respekt för pietet upprätthålls. Folkbokföringen kommer inte i logisk konflikt med någon av dessa lagar
eller bestämmelser. Olika värderingar kommer visserligen till uttryck,
men det kan inte vara annorlunda givet de olika syften de olika lagarna
har. Att folkbokföringen avseende definitionen av barn inte längre är
anpassad till internationella konventioner, vilket tidigare ansetts som
någonting mycket viktigt, måste dock ses som ett uttryck för inhemsk
politisk försiktighet. Att ändra definitionen skulle innebära att
abortlagens synsätt kan ifrågasättas. Från Socialdepartementet föreslås
nu en slags »dubbel bokföring» så att de dödfödda (och aborterade)
foster som är äldre än 22 men yngre än 28 graviditetsveckor kan
rapporteras i enlighet med WHO:s definitioner. De diskussioner som
förts i detta sammanhang visar på en stark vilja att försöka förena
mycket motsatta ståndpunkter.
Ärvdabalken
Ärvdabalken har en uråldrig tradition och behoven av precision avseende fostrets status har accentuerats först under senare tid. I praktiken
har behovet av ett ställningstagande till fostrets status under de första
graviditetsveckorna aldrig kommit till uttryck förrän nu. I synnerhet
om äggdonation blir tillåten uppstår behovet av att på ett genomgripande sätt granska ärvdabalkens grundläggande förutsättningar. Ännu,
och absolut i historisk mening, bevakar ärvdabalken familjens sammanhållning, men den tar också viss hänsyn till det biologiska och genetiska sambandet mellan arvlåtare och arvtagare. Ibland, i synnerhet i
samband med testamente, har större hänsyn tagits till det sociala sambandet. Denna biologiska och genetiska hänsyn som varit kännetecknande i den germanska traditionen håller nu på att uppdelas i en biologisk och en genetisk relation skilda från varandra. Låt mig förtydliga.
Tidigare, före 1970, ansågs den sociala relationen mellan föräldern
och barnet (i vissa fall) viktigare än den biologiskt/genetiska relationen i
arvshänseende. S.k. oäkta barn ärvde annorlunda (de hade sämre vill-
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kor) än s.k. äkta barn. I och med att denna skillnad mellan äkta och
oäkta barn försvann kan man säga att den biologiskt/genetiska relationen
mellan barn och förälder ökade i betydelse samtidigt som de sociala
familjerelationerna tonades ner. Äktenskapets betydelse vad gäller
arvsfrågor minskade alltså till förmån för den biologiskt/genetiska
relationen mellan arvlåtare och -tagare. Det fanns ursprungligen
sålunda å ena sidan ett biologiskt/genetiskt föräldraskap och å andra
sidan ett socialt föräldraskap, och dessa fanns dessutom i olika
kombinationer, »äkta» barn, »oäkta» barn och adoptivbarn (och
mellanformer) som sedan 1970-talet har ersatts av en i arvsavseende
enklare ordning. Sedan dess finns i princip två typfall: en
biologiskt/genetisk (normal) relation, eller en social (adoption) relation.
Men denna enklare ordning är inte beständig.
I och med den fertilitetstekniska utvecklingen så introduceras numera
en tredelad distinktion. Den gäller inte relationen pappa-barn. Fäder är
fortfarande alltid såväl biologiska som genetiska föräldrar till sina barn,
oftast också sociala föräldrar. Mödrarnas föräldraskap, däremot, kan i
arvsavseende utgöras av en av följande tre relationer. Den sociala (adoptivfallet), den biologiskt/genetiska (normalfallet), och den biologiska
(surrogatmoderfallet) arvsrelationen. Är det fråga om donerad sperma
och ett donerat ägg som framföds av en »surrogatmamma» så är
barnets genetiska ursprung (på mödernet) inte detsamma som dess
biologiska ursprung, och barnet kan alltså ha en uppsättning genetiska
föräldrar, en biologisk men inte genetisk mamma och slutligen ha
adoptivföräldrar som har en social relation med barnet. Vilken relation
är mest giltig i ett arvsavseende? Om en mormor agerar
surrogatmamma åt sin infertila dotter, eller en storasyster agerar
surrogatmamma åt sin lillasyster uppstår ytterligare biologiskt/genetiskt/socialt nya situationer. Vad detta innebär vet ingen. Är det
ingångna avtal mellan parterna som gäller, eller finns det rättigheter på
annat sätt? Dessa nya ting står, såvitt jag begriper, ärvdabalken
främmande inför, och det finns ingen historisk förankring. Att t.ex.
surrogatmödraskap är förbjudet i Sverige hjälper knappast eftersom
tekniken finns nära till hands i våra grannländer och rörligheten är stor.
Och kloning av människor står inför dörren! Här finns ett starkt behov
av eftertanke och begrundan över fostrets status vad gäller rätten till
arv och de presumtioner som är förknippade med det.
Begravning
Orsakerna till att begravningsbestämmelserna har ändrats i riktning
mot att tillmäta det döda fostret från den 12 veckan samma värde som
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den döde vuxne har framför allt varit hänsyn till de föräldrar vilkas
önskade barn (foster) har dött. Det har ansetts stötande att kasta
någonting som föräldrarna sett som ett älskat barn i vardande i
soptunnan tillsammans med tarmstumpar, hudrester och vävnadsbitar.
I synnerhet, som varit fallet i vissa tvillingfödslar, har det ansetts som
mycket stötande att den ene tvillingen erhållit både namn,
personnummer och en kyrklig begravning och den andre tvillingen
kastats i en blodig hink med lock på, när de dött med bara några
minuters mellanrum. Skulle abortlagen ha en 12 veckorsgräns skulle
dessa skillnader bli betydligt mindre.
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Konklusion

V

id denna undersöknings början presenterades fyra frågeställningar
med syfte att klargöra fostrets status. Hur uppfattas fostret i vår
lagstiftning? Vilken rättslig och moralisk status har fostret? Har
fostret olika status i olika lagar. Om det har olika status i olika lagar,
varför är det så?
Svaret på den första frågan är att fostret uppfattas på olika sätt i olika
lagar och förordningar. Att så är fallet beror delvis på att de olika
lagarna har haft skilda syften, delvis på att fostret i sig sällan och ibland
inte alls har funnits med som föremål för lagens uppmärksamhet och
delvis på att lagarna tillkommit vid olika tidpunkter.
Svaret på den andra frågan åskådliggörs nedan, samlat i en matris. I
den efterföljande diskussionen kommer ett svar på den tredje frågan,
där det framgår att fostret faktiskt har olika rättslig och moralisk status
i olika lagar. Vidare diskuteras här huruvida dessa skillnader är
acceptabla eller inte.
Därefter följer en diskussion om varför det har blivit så här. I
synnerhet diskuteras bakomliggande värderingar och de skillnader som
råder mellan dessa, och huruvida detta kan anses vara acceptabelt.
Slutligen följer en diskussion om vad som kan göras, och diskussionen
mynnar dels ut i en uppmaning till vidare forskning och dels i ett
förslag till en förutsättningslös utredning av behovet av ett enhetligt
rättsskydd för fostret i svensk rätt.
Fostrets status i sju lagområden, sammanställning och diskussion
I denna avhandling har sju lagområden presenterats och analyserats:
abortlagen, transplantationslagen, lagen om åtgärder i forsknings- eller
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behandlingssyfte med befruktade ägg från människa, lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM), ärvdabalken, folkbokföringsförfattningarna, och begravningsförfattningarna. Avhandlingens första syfte har
varit att utreda fostrets status i svensk rätt. Avhandlingens andra syfte
har varit att bidraga till den allmänna diskussionen om människosyn,
fostersyn och människovärde såsom dessa kommit och kommer till
uttryck i vår juridiska vardag. Avhandlingens tredje syfte har varit att
bidra till framtida större enhetlighet vad gäller lagstiftning som berör
den tidiga människan (det befruktade ägget, blastemet och fostret).
Här nedan ska jag presentera en sammanställning av matrisen och
summera några slutsatser ur detta material.
Bit av vävnad
Abortlag 75-95

Egen kategori

x
x

LVM

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ärvdabalken
Begravningsförfattningarna

Ökande värde
x

Abortlag 95-

Transplantationslag 75-87
Transplantationslag
87-96
Lag om
transplantation 96LBÄ-lagen

Fullv. människa

x
x

x

x

Det vi ser här, när matriserna sammanställs, är att 1974 års abortlag,
tillsammans med transplantationslagen från 1975 i dessas tidiga
tolkningar avviker i fostersyn från de övriga författningarna. Även
begravningsbestämmelserna avviker. Enligt de flesta lagarna och
förordningarna och bestämmelserna betraktas fostret som en egen,
skyddsvärd, kategori. Fostersynen skiljer sig alltså åt mellan vissa av de
olika bestämmelserna på ett i ögonenfallande sätt.
Vad gäller abortlagen och transplantationslagen från 1974-75 är det
till synes rimligt att hänföra den uppfattning om fostrets status som
finns i dem till den tidsanda som rådde då och ett politiskt läge där en
större respekt för fostrets status var omöjlig. Sådana skäl anmäls när det
gäller tvångssteriliseringarna vilkas möjlighet upphörde ungefär vid
mitten av 1970-talet. Men det är ingen bra jämförelse. Vad gäller
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tvångssteriliseringarna så rådde konsensus över partigränserna, där det
förekom inga eller få invändningar. Detta var knappast fallet med abortlagen. En bred enighet om behovet av ny lagstiftning fanns, men
många var fortfarande mycket kritiska till »fri abort». Andra som visserligen var för att kvinnan skulle få en större rätt att bestämma över
sin kropp och sin reproduktion var dock fortfarande kritiska till en sådan lagens utformning där fostret helt förlorade rättslig status. Båda
dessa former av kritik, såväl från dem som helt och hållet var emot aborter och från dem som förvisso var för abort som möjlighet men ändå
menade att hänsyn skulle tagas till fostrets status, har under åren hållit i
sig och har samlat större och mindre skaror av anhängare. En rad olika
riksdagsledamöter har motionerat i dessa frågor ända sedan 1960-talet
och fram till idag. Att abortlagen och transplantationslagen avviker i
jämförelsen har först och främst politiska orsaker. Ett enskilt synsätt i
en grundläggande fråga har tvingats fram trots stark opposition.
Vad gäller begravningsbestämmelserna som också avviker från
mönstret är det tydligt att hänsyn till anhöriga och till sjukvårdspersonal har fått styra de ändringar som kom till stånd 1991. Uppenbarligen
blev de praktiska inkonsekvenserna vid tvillingfödslar där den ena
tvillingen dött strax före förlossningen och den andra strax efter
förlossningen omöjliga att försvara. Förlossningspersonalen vid ett stort
antal sjukhus upplevde det besvärligt att kasta foster som såg ut som
döda spädbarn tillsammans med det biologiska riskavfallet. Förlossningspersonal vid vissa sjukhus, t.ex. i Östersund, protesterade dock
mot den nya ordningen och menade att förlossningspersonalen stigmatiserades i och med att foster skulle erhålla ett begravningsförfarande.
Det finns helt klart en motsättning mellan det förhållandet att fostrets
status (efter vecka 12) i detta avseende jämställs med den en vanlig
människa har. Det är fråga om en jämförelse mellan döda foster och
döda personer, men analogin till de levande fostren och personerna
ligger mycket nära till hands och är svår att värja sig emot. Fostret
behandlas fortfarande som biologiskt riskavfall före den 12 graviditetsveckan, så där finns en ganska »hård» gräns för hur fostret betraktas.
Skälen som anges till denna gräns, att fostret trasas sönder av abortmetoden före graviditetsvecka 12, är svåra att förstå eftersom det uppenbarligen finns andra metoder tillgängliga om fostret skall användas
till forskning, och i och med den ökande användningen av abortpiller så
faller ju argumentet om abortmetod helt och hållet. Inte heller följer
det av det faktum att fostret är söndertrasat att det ska behandlas som
biologiskt riskavfall och utan värdighet. 12-veckorsgränsen handlar
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uppenbarligen om praktikaliteter och estetik, inte om värdighet och
etik.
När vi diskuterar de paternalistiska bestämmelserna i LVM, att omhänderta vuxna personer därför att de nyttjar alkohol på ett sådant sätt
att de skadar sig själva hamnar vi lätt i bryderier. Olika överväganden
måste göras där människors autonomi kan ifrågasättas. Man kan i
många fall tycka att det är uppenbart till den missbrukandes fördel att
bli omhändertagen enligt LVM, men när det gäller de gravida missbrukarna är frågan, ibland, mer delikat. Vore hon inte gravid skulle hon
kunna fortsätta med sitt missbruk utan att bli föremål för LVM:s
uppmärksamhet. Skador kan uppstå på fostren, och det motiverar att
hon omhändertas. Ändå hävdas det i lagens förarbeten att det inte är
fostren man vill skydda, utan det är den gravida kvinnan som, om hon
inte kan förmås att upphöra med sitt missbruk kan komma att ta skada
av att veta att hon satt ett skadat barn till världen, och det är denna
kvinna som man vill skydda. Enligt min mening är det rimligt att
misstro detta sätt att motivera ett omhändertagande av en gravid
missbrukare. I stället vill jag tolka det som en omskrivning av en
genuin omsorg om fostret. Inte att kvinnan senare kan ta skada av att
veta att hon har satt ett skadat barn till världen. Lagens förarbeten
handlar ju i dessa fall helt och hållet om fostret och de skador som kan
drabba fostret. Den skada som kvinnan kan få av att veta att hon satt
ett skadat barn till världen utreds inte alls, lagens förarbeten ägnar det
ingen uppmärksamhet, ty det är bara ett argument och en inte särskilt
elegant tankekullerbytta. LVM betraktar inte heller fostret som en
entitet med ökande skyddsvärde, eftersom det skyddsvärde som LVM
tillmäter fostret träder i kraft redan tidigt under graviditeten.
Förarbetena till lagen om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte
med befruktade ägg från människa utgör den största och mest djuplodande utredningen i frågan om fostrets status, om när det mänskliga
livet börjar, när det får moraliskt värde och när det kan vara aktuellt att
tillmäta fostret skyddsvärde och eventuellt rättigheter. Denna lag gäller
alltså barnlösa pars möjligheter att få egen avkomma, den gäller
behovet av befruktade ägg till en angelägen forskningsverksamhet och
den handlar också om grundläggande forskningsetiska frågor i stort.
Liknande utredningar har bl.a. presenterats i USA, England och
Kanada. Behovet av såväl lagstiftning som kunskap på detta område är
mycket stort världen över eftersom medicinsk teknik befinner sig i ett
kraftigt utvecklingsskede och eftersom det inte finns någon praxis att
luta sig emot. Det finns ingen etablerad uppfattning om vad som är rätt
och fel i spörsmål som rör surrogatmödraskap i olika former (mormor
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föder barnbarnet, en syster föder barnet, en annan kvinna föder barnet,
en genmanipulerad gris föder barnet), frysning av ägg under långa
perioder, kanske under generationer, genterapi, olika selektionsmetoder
som ibland är entydigt av godo, andra gånger mycket tveksamma.
T.ex. kan könsselektion anses vara av godo om föräldrarna är bärare av
anlag till könsspecifika sjukdomar som blödarsjuka, men många tycker
att könsselektion är av ondo om paret vill ha pojkar för att det av
kulturella skäl skänker högre status. I Sverige tillåts spermadonation,
men inte äggdonation, och detta med hänvisning till barnets bästa. Det
finns både en stark önskan att forska på detta spännande område,
samtidigt som det finns en rädsla för »Dr. Frankenstein» som båda har
genomslag i lagstiftningen. Att forskning och försök på befruktade ägg
från människa i Sverige förbjuds efter 14 dygn efter befruktningen är
faktiskt anmärkningsvärt av flera skäl, och jag fokuserar här på två av
dem. När utredningen menar att forskning inte skall vara tillåten efter
14 dygn efter befruktningen för att där »träds inte
människovärdesprincipen för nära samtidigt som gränsen möjliggör
inhämtande av värdefull kunskap»,511 så synliggörs en minst sagt
besvärande skillnad mellan fostersynen i abortlagen och LBÄ-lagen.
Enligt min mening klarar man sig inte ur knipan genom att säga att
det är två ojämförbara saker som jämförs, ett tvångsläge och ett
frivillighetsläge. Här är det fråga om en konflikt mellan olika fostersyn,
där människovärdesprincipen gäller endast i det ena fallet. En annan
besvärande omständighet är att vad som räknas som etiskt acceptabel
forskning på åtminstone detta område skiljer sig beroende på politiska
utgångspunkter, och detta redovisas inte.
Att Sverige inte, som tidigare, följer WHO:s rekommendationer
(vilket för Sveriges del skulle innebära en sänkning av gränsen från 28:e
veckan till 22:a veckan) vad avser definitionen foster/barn är också
anmärkningsvärt. Både Socialdepartementet och Statens medicinsketiska råd (SMER), som bollat ärendet fram och tillbaka sig emellan,
uppmärksammar den konflikt som skulle uppstå om WHO:s rekommendationer skulle följas. SMER skriver att det visserligen är inkonsekvent att foster födda i samma vecka betecknas ibland som foster och
ibland som barn beroende på om de avlidit strax före eller strax efter
födelsen och att denna inkonsekvens skulle kunna tas bort genom att
man väljer att följa WHOs: rekommendationer. Fostrets möjligheter
att överleva, viabiliteten, som kriterium för när fostret bör räknas som
barn har kommit i konflikt med abortlagens övre gräns på 18 veckor
för »fri abort» och i synnerhet med Socialstyrelsens kriterier på
511SOU
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»synnerliga skäl» mellan den 18:e och den 22:a veckan. Att man då
skulle hamna i en konflikt med abortlagen betecknas dock av SMER
som värre. Här bestämmer sig SMER för att om kartan (abortlagen) och
verkligheten (foster är numera viabla från 22:a graviditetsveckan) skiljer
sig från varandra så är det kartan som gäller. Politisk opportunism och
feghet styr här SMER:s uttalande.
En obehaglig tanke som smyger sig på är att en utrednings resultat, i
många viktiga avseenden, redan föreligger när utredningen tillsätts.512
Abortlagen, som blev alltmer otidsenlig bl.a. genom fostersynen i LBÄlagens förarbeten, kom senare att ändras vad gäller fostersynen, men
någon riktig enhetlighet föreligger ännu knappast. Lagstiftaren vill ha
en etiskt godtagbar forskning bl.a. för att en opinion mot »Dr.
Frankenstein» skulle kunna hota forskningens möjligheter mycket mer
än en strikt hållen forskningspolitik. Trots min bitvis starka kritik anser
jag att denna lags förarbeten vara av mycket stor vikt. I dem ställs de
viktiga frågorna, och några av svaren (jämte de viktiga
frågeställningarna) kan utgöra en avstamp för vidare ansträngningar att
nå konsensus om fostrets rättsliga status.
I analyskapitlet skrev jag att ärvdabalken håller på att bli omodern.
Den medicinska utvecklingens och familjebildningens genomgripande
förändringar ställer begreppen på huvudet. Ärvdabalken handlar mer
om synen på succession än på fostrets status, men det är klart
ålderdomligt tankegods som dikterar den fostersyn som ändå kan
vaskas fram. Och det finns ingen historisk förankring som kan hjälpa
oss att förstå det nya som träder fram. Ärvdabalken behöver lite
»aggiornamento»!
Sammanfattningsvis kan man säga att fostret numera betraktas som
en egen kategori i alla här berörda författningar utom i
begravningsbestämmelserna som avviker på flera sätt. Vidare räknas
fostret som en entitet med ökande värde i två lagar, abortlagen och
lagen om transplantation, men inte i LVM, eller i ärvdabalken. LBÄlagen vill tillmäta fostret människovärde från den 14 dagen och uttalar
sig inte om det är ett ökande, dimensionellt värde eller ett absolut värde
som avses. Begravningsbestämmelserna har den besynnerliga estetisktpraktiskt betingade 12-veckorsgränsen som skulle kunna tolkas som ett
exempel på ökande värde.

512Ordförande

i Flat Earth Society säger: Jag vill ha en utredning om varför jorden är platt!
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Hur allvarligt är detta?
Fostret har tidvis behandlats som ett rättssubjekt nästan i paritet med
det fullt utvecklade spädbarnet, och tidvis har fostret tillmätts ett lika
lågt värde som en bit av vävnad. Inget av dessa synsätt har fått stå
oemotsagt. Många är visserligen benägna att tillmäta det livsdugliga
nästan fullgångna fostret ett högt värde, oftast högre än det nyss koncipierade ägget, men de flesta begrundar nog inte närmare skälen till
sina åsikter. Däremot åligger det jurister, samhällsvetare, medicinare,
biologer, filosofer och etiker att begrunda dessa förhållanden. Det
handlar om kunskap om människan, om oss själva, och det är därför
både viktig och angelägen kunskap. Det handlar också om både värderingar och om människosyn, vilka vi måste ta ställning till i ett modernt
civiliserat och demokratiskt samhälle.
I och med att biologer och medicinare i en allt högre omfattning
börjat intressera sig för det mänskliga fostret, både som undersökningsobjekt och som patient, ställs fosterrelaterade frågor rörande rättigheter och värderingar i fokus. Som vi har sett rör frågorna om fostrets
natur vid flera av våra djupast rotade föreställningar om villkoren för
mänsklig existens, t.ex. familjen,513 sexualiteten,514 hälsan515 och döden.516
Som vi också sett har lagstiftaren i en rad olika lagar och förordningar
tagit ställning till de olika problem som uppkommer i relation till
existensen av foster. Enligt min mening är fostret inte heller ett ting
som kan behandlas godtyckligt, utan vi måste ha klara och ordnade
regler för hur samhället ska förhålla sig till fostret som sådant.
När det gäller det vetenskapliga så kan vi tryggt utgå ifrån att människan per se, fosterstadiet inbegripet, aldrig någonsin blir helt och hållet
färdigundersökt. Tvärtom verkar det vara så att ju mer kunskap vi får
desto fler nya frågor får vi att söka svaren på. Fostret blir aldrig »utforskat». När det gäller det rättsliga är det i högsta grad anmärkningsvärt att en så pass angelägen fråga som fostrets status aldrig har blivit
ordentligt utredd! Det finns detaljerade bestämmelser om hur många
cigaretter jag får föra in i landet, hur högt ett staket runt ett privat
daghemskooperativ skall vara och hur jag ska hantera värphöns, osv. i
oändlighet. Men ingenting om hur ett foster ska betraktas.
Det finns helt enkelt inte några riktmärken att ta fasta på inför nya
fosterrelaterade lagar som kan tänkas uppkomma. Det finns ett akut
behov av detta, ett behov som ökar i takt med att nya medicinska
513Ärvdabalken och allmänt om fortplantning.
514LBÄ-lagen och abortlagen.
515Lagen om transplantationer, fosterdiagnostik,
516Begravningsbestämmelserna
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forskningsrön vad gäller artificiell befruktning,517 fosteranvändning i
forskningen518 och annan fosterrelaterad verksamhet lanseras. Ett rykande aktuellt exempel på det sistnämnda är fosteranvändning i kloningssammanhang,519 och andra exempel är genterapi och könsselektion. Ibland framträder en oroande fascistoid människosyn.520 En
medveten fostersyn är sammanfattningsvis mycket viktig att enas om.
Det är, tycker jag mig på ett övertygande sätt ha visat, påtagligt att
just frånvaron av en enhetlig och klar fostersyn som är just det som ger
upphov till de besvärande skillnader och motsättningar vad avser
fostrets status i svensk rätt, vilket redovisats i denna avhandling. Jag
menar att detta har en undergrävande effekt på tilltron vad avser
rättsväsendet som sådant. Ett anständigt rättssystem måste bestämma
sig för vad det tycker om fostret och ha något slags övergripande regler,
lagar eller etiska rekommendationer som anger hur lagstiftning kan
göras koherent med denna fostersyn!
Rekommendationer
Vad gäller frågan om fostrets status verkar det som om två saker är
angelägna.
Den första är att frågan fostrets natur inte är tillräckligt vetenskapligt
utredd. På medicinens och biologins områden pågår intensiv forskning
om fostret och dess egenskaper. Det är mycket bra. Men vad gäller
humaniora och samhällsvetenskap i allmänhet, inom juridiken,
sociologin, filosofin och etiken i synnerhet, bedrivs det alldeles för lite
forskning om fostret. Den biologiska och medicinska forskningens resultat ställer ofta samhället inför fullbordat faktum. Företeelsen ultraljud, när den kom under 1970-talet, väckte stor diskussion. Ultraljud,
sades det, skulle endast användast med försiktighet och absolut inte på
ett »abortinriktat» sätt. Vi vet hur det gick. Idag är det avvikande att en
gravid kvinna inte genomgår en ultraljudsundersökning.
Fosterselektion har blivit en realitet. Snart är det en vardaglighet. Att
sortera bort ett foster med Downs syndrom anses av Socialstyrelsen som
möjligt även mycket sent i graviditeten. I praktiken anses Downs
syndrom uppfylla kraven för att räknas bland de »synnerliga skäl» som
åberopas för att abort efter graviditetsvecka 18 ska få genomföras.
517Äggdonation, surrogatmödraskap, etc.
518T.ex. avgränsning mellan å ena sidan sjukvård

som transplantation av hjärnvävnad till patienter
med Parkinsons sjukdom eller till patienter som skadat ryggmärgen i olyckor och å andra sidan
kommersiell verksamhet som framställning av föryngringsmedel och hudkrämer.
519Ska en ny »huvudlös» människa tas fram som organfabrik? En läkare och fertilitetsexpert i Chicago säger sig vilja framställa en klonad människa innan juristerna förbjuder det! SvD 980108.
520T.ex. att inga foster med »kriminella» gener tillåts bli vuxna.
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Människor födda med Downs syndrom räknas dock som bärare av
mänskliga rättigheter när de väl är födda. Redan har könsrelaterad
fosterselektion blivit både ett etiskt och ett politiskt problem. Det är
framför allt flickfoster som sorteras bort, till många »pro choice-ares»
besvikelse. Rätten till abort har ju setts som en väg till kvinnans
frigörelse, och då är det förstås nesligt när det är blivande kvinnor som
sorteras bort och de enda som griper in till deras försvar är äldre
konservativa chauvinistiska män. Vad synen på fostret har för
konsekvenser och vad den innebär i samhället är sammantaget alltför
lite belyst. Och utvecklingen går fort, fort. Samhällsvetenskaplig och
humanistisk forskning måste försöka hålla jämna steg med den
naturvetenskapliga forskningen vad avser människan som varelse och
som kulturellt fenomen. En sådan forskning hotar ingen, tvärtom är det
forskning som i allra högsta grad välkomnas av de naturvetenskapliga
forskarna!
Den andra frågan rör det rättsliga läget. Som tydligt framkommer i
avhandlingen verkar det angeläget med lagstiftning i syfte att ge
ofödda skydd och en självständig rättsställning. Att införa mer
övergripande regler på området är dock förenat med åtskilliga
svårigheter. En utredning bör därför komma till stånd. T.ex. bör i detta
sammanhang övervägas huruvida abortlagen och lagen om
transplantation behöver ändras så att de på ett bättre sätt kommer att
stå i överensstämmelse med synen på fostret som en varelse med
självständig rättsställning. Lagar och förordningar bör vad avser synen
på fostret samordnas. För att detta skall kunna bli möjligt måste
åtminstone följande frågor521 diskuteras och tas ställning till:
För det första måste vi avgöra när människan som moraliskt subjekt
börjar att existera. En följdfråga är om samma kriterier gäller för
personskap i början som i slutet av livet?
• För det andra måste vi fråga oss om det mänskliga fostret är ett
moraliskt subjekt med moraliska och legala rättigheter?
• För det tredje, om svaret på den föregående frågan är jakande, har
fostret samma imponerande samling rättigheter som den levande
personen, eller endast ett urval rättigheter? Hur sker detta urval?
Har fostret rätt att bli fött?
• För det fjärde, om fostrets rättigheter är begränsade och inte
inkluderar rätten att bli fött, vilka rättigheter kan fostret i så fall
anses ha, och hur ska dessa kunna skyddas av lagen?
•

521Frågorna

kommer ursprungligen från Wieslaw Lang, men jag har anpassat dem efter svenska
förhållanden.

240 KAPITEL 13

•

Slutligen måste frågorna om dessa eventuella rättigheter ska
tillskrivas fostret vid konceptionsögonblicket eller vid något annat
tillfälle under graviditeten besvaras.

En utredning bör alltså, bl.a. försöka besvara dessa frågor, men den bör
också i de svar den kommer fram till söka undvika alltför kategoriska
ställningstaganden. Vi kanske inte kan komma fram med
tillfredsställande svar på dessa frågor, och då bör en beredskap inför
förändrade förhållanden vara inbäddad i utredningens slutprodukt. Vi
måste dock hålla oss med ett någorlunda enhetligt förhållningssätt vad
gäller den mänskliga varelsens första tid här i livet, annars kommer vi
etiskt, moraliskt, juridiskt och politiskt vilse.

Summary

T

his dissertation analyzes seven legal areas: (i) The Abortion
Act, (ii) The Transplant Act, (iii) The Act concerning Measures
for Purposes of Research or Treatment Involving Fertilized
Human Ova (LBÄ), (iv) The Act on the Treatment of Alcoholics and
Drug Abusers (LVM) in certain cases, (v) The Inheritance Code, (vi) The
National Registration Act, and (vii) The Burial Legislation.
Fundamental Problems and Goals
The questions posed in this dissertation may be divided into four parts:
one major question and three other problems which follow naturally
from the first. The basic questions are
(i) How is the fetus viewed in general? (attitude toward the fetus)
(ii) What status does the fetus have (legally and morally) according to
a given scale? Are there internal differences?
(iii) Are there differences among the laws and regulations in their
perception of the fetus? Are the laws and regulations inconsistent
in the clauses dealing with the fetus?
(iv) If there are differences among the laws and regulations in their
perception of the fetus and in their view of the status of the fetus,
how may these differences be explained?
The perception of the fetus in Swedish law is the major question, while
the questions concerning the legal and moral status of the fetus,
concerning whether or not the fetus has a different status in the various
laws, and, if so, why, are derived from the main problem. The object is
primarily to contribute to an understanding of the status of the fetus in
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Swedish law with the help of philosophical analysis. I entertain the hope
that this understanding may contribute to reaching greater uniformity
in future legislation related to the fetus. Let me discuss this more
thoroughly.
The question “What is a human being?” is the primary departure
point. The Swedish authorities take a stand on this question in various
laws and regulations, and this has great impact on our lives.
The perception which the authorities have of a human being and its
conception is not especially sophisticated. The positions are very
concrete and are aimed at solving current problems, which often have a
totally different character than taking a stand on the issue, What is a
human being? or When does this being begin its human existence? The
status of the fetus, when it can be discerned, sometimes appears to be
the result of chance, a kind of byproduct of the law. In the long run this
paves the way for uncertainty in the attitude which the law has toward
the fetus, and perhaps also to humans as living social beings who have
reached majority, especially as parents. Due to the differences in the
perception of the fetus, it is possible to find contradictory ambitions.
Here is one example:
A pregnant female substance abuser is first prevented from practicing her abuse, but is
later allowed to have an abortion at such a late point that the fetus is registered in the
national registry of persons; the cornea were removed from its eyes, as well as its skin
and blood, but the rest of the organs were left. The fetus was used for instruction before
it was finally “taken care of in a dignified manner” and cremated.

From the perspective of the layperson this appears strange, and one can
ask whether there were any juridical contradictions. One can assume
that this is not the case, but the differences in values which are
expressed in the preparatory studies made in each of the legal areas are
well worth investigating.
The goals of the dissertation may be summarized as follows:
The first goal is to investigate the status of the fetus in Swedish law. The
academic works which touch upon the status of the fetus in Swedish law
are relatively few, and they deal with only parts of the problem areas.
The dissertation’s second goal is to contribute to the general debate on
attitudes toward human beings, the human fetus and human values as
they are expressed in the everyday law. As far as I know, no one has
earlier taken a collective look at the laws which are concerned with the
status of the fetus; in this regard the perspective is new, and it is
interdisciplinary rather than belonging to one field.
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The third goal is to contribute to greater uniformity in future
legislation which deals with the early stages of human life (the fertile
ovum, the blastula and the fetus).
Prospective target groups for this study are primarily philosophers,
jurists, political scientists and politically active persons, but I would also
like to address people who work in health and sick care and the social
services.
The Field of Study
The investigation is primarily based on an analysis of official government publications, that is directives, reports, bills, minutes of the
Swedish Parliament, replies received when documents have been
referred to various groups for consideration, and, of course, laws.
Official government studies such as Statens Offentliga Utredningar (SOU)
and Departementsserien (Ds) have also been used.
Method
The task is an interdisciplinary one. The study itself must be classified
mainly as philosophical and ethical, but also as one which crosses
disciplinary boundaries in a comprehensive juridical, humanistic and social
scientific sense. All seven legal areas are studied here concerning the
fundamental values related to the status of the fetus. A more general
explanation of these seven legal areas is also presented. In addition to
the laws themselves and the official texts associated with them, earlier
Swedish research in the areas has been noted, and in certain cases the
general debate in professional journals and in the daily press has been
considered.
A Philosophical Analysis of the Laws
The analysis of the laws and the preparatory work, etc. which has been
conducted in this dissertation is decisively influenced by common juridical methods of analysis, yet I view the material more freely than a jurist would. My task is to analyze and understand the underlying values
and to comprehend the goals which the laws have in a philosophical,
ethical and social perspective.
The analysis of the laws and regulations consists of four tasks: 1) The
various abortion and transplantation laws are introduced in chronological order; 2) Older laws are presented; 3) The laws themselves are introduced “in black and white”; 4) The laws are interpreted on the basis
of the preparatory work, juridical sources and other relevant material.
These tasks, especially the fourth one, are, of course, carried out from
philosophical and ethical perspectives. My middle-of-the-road position
as an interdisciplinary and philosophical observer provides me with a
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special opportunity to see what otherwise may be veiled by other more
established positions, such as those of the physician or the jurist. For
example, I will later argue that an interaction exists between positive
law and moral judgments, which in and of itself is nothing new. But my
view is that this interaction is stronger than is generally believed, and it
is especially evident in the contexts of medical ethics in areas where
developments in medical technology are gaining ground.
Modern Theories on the Status of the Fetus
To facilitate the understanding and discussion of the moral status of the
fetus, I have used the following four philosophers of law: Ronald
Dworkin, Patrick Lee, Richard Wasserstrom and Wieslaw Lang.
Wasserstrom’s and Lang’s theories are developed into an instrument for
the understanding of the moral status of the fetus. This instrument has
been modified and adapted to Swedish conditions. With the aid of these
four legal philosophers some ways of approaching the understanding of
the status of the fetus are presented. Finally, there is a discussion of
some of the difficulties that arise in reconciling attitudes toward the
fetus with the law.
Analyzed Legal Areas
The disparity which exists among the different legal areas (several of the
laws have more or less radically changed during the period studied) in
regard to the underlying attitudes toward the fetus has been studied
here. The attitude toward the fetus in currently valid laws can be very
briefly summarized as follows:
The Abortion Act (has changed with regard to the attitude toward the
fetus) - The fetus has been awarded protection of its value from the
eighteenth week of pregnancy after which abortion is permitted only
with the approval of the National Social Welfare Board and if
“special cause” exists, and after the twenty-second week, only if the
mother’s life or health is endangered;
The Transplant Act (has undergone significant modification) - The fetus
is used as a donor of organs in specific cases and, in certain cases,
may also receive biological material from, for example, other fetuses;
likewise, certain surgical operations may be performed on a fetus in
utero, for example, heart surgery and the operation for harelip
(scarring is reduced, breast-feeding is made easier);
The Act concerning Measures for Purposes of Research or Treatment Involving
Fertilized Human Ova - Research is permitted on test-tube fertilized
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eggs only fourteen days after fertilization out of consideration for the
principle of human worth;
The Act on the Treatment of Abusers - Pregnant abusers are apprehended
earlier than non-pregnant abusers, even during the early part of the
pregnancy;
The Inheritance Code - A legal guardian may be appointed to look after
the interests of the fetus if the father has died;
The National Registration Act - In these regulations we find a definition
which distinguishes between a fetus and a child, currently at the
twenty-eighth week in Sweden in accordance with the old WHO
definition. In 1989 WHO set the line at the twenty-second week,
and in Sweden the possibility was discussed of submitting statistical
information to WHO which would indicate that the newer
recommendations were practiced, but the definition within the
country would remain in accordance with the old WHO definition;
The Burial Legislation - Aborted and still-born fetuses are granted burial
after the twelfth week without the mother being informed.
Analysis and Conclusion
One of the goals of the dissertation is to provide answers to the
questions initially posed. The purpose is to clarify the status of the fetus.
The answer to the first question (How is the fetus perceived in our laws?) is
that the fetus is perceived differently in various laws and regulations.
That such is the case is partly dependent on the fact that various laws
serve different purposes. However, it is also due to the fact that the
fetus itself has seldom, and sometimes not at all, been the object toward
which the laws have been directed. The laws have also come into being
at various points in time. The answer to the second question (What legal
and moral status does the fetus have?) is clarified in the matrix presented
below. In the discussion which follows the third question will be
answered (Does the fetus have different status in different laws?), and it will
be seen that such is the case. Furthermore, the question of the
acceptability of these differences is discussed.
Thereafter follows a discussion of why this has become so, which answers
the fourth question. The underlying values, the variations among these,
and whether or not these differences may be accepted are discussed.
Finally a discussion follows about what can be done, and this discussion
concludes with an exhortation to further research and a proposal for an
unbiased investigation of the need for uniform legal protection of the
fetus in Swedish law.
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Matrix Showing the Legal and Moral Status of the Fetus and the Subsequent
Discussion

piece of tissue

The Abortion Act 75-95

unique moral
category

fully developed
infant

x

x

The Abortion Act 95-

x

Act on Treatment of
Alcoholics and Drug Misusers
The Transplant Act 75-87

x

x

x

x

The Transplant Act 87-96

x

x

The New Transplant Act 96-

x

x

Act concerning Measures for
Purposes of Research or Treatment
involving Fertilised Human Ova
The Inheritance Code

x

Burial Legislation

x

increaseing value

x
x

x

x

As can be seen when the matrix is assembled, the 1974 Abortion Act,
together with the early interpretations of the Transplant Act of 1975,
deviates from the other statutes in its view of the fetus. The burial laws
also differ. According to most laws and regulations the fetus is regarded
as an own, protected category. The attitude toward the fetus varies
conspicuously among the various laws and regulations.
As far as the Abortion Act and the Transplant Act of 1974-75 are
concerned, it is reasonable to attribute the perception of the status of
the fetus which exists in these laws to the spirit of the times which
prevailed and a political situation in which greater respect for the status
of the fetus was impossible. The comparative deviation of the abortion
and transplant laws was primarily for political reasons. A special opinion
in a fundamental question was promoted in spite of strong opposition.
The burial regulations also differ from the pattern. It is clear in this
case that consideration for the relatives and for medical personnel has
determined the changes which came about in 1991. Apparently the
inconsistencies in practice which arose when one twin died shortly
before birth and the other shortly after became impossible to defend.
Another problem is the twelve-week borderline which apparently is
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concerned more with practicalities and esthetics, than with dignity and
ethics.
The Act on Treatment of Alcoholics and Drug Abusers, according to
which adults may be apprehended for using alcohol in a manner which
is harmful to themselves, leads to a discussion on autonomy. One may
think that in many cases it is apparently to the advantage of the abuser
to be detained according to the provisions of LVM, but, when it comes
to the pregnant abusers, the question is sometimes more delicate. If she
were not pregnant, could she continue her abuse without becoming the
object of LVM’s attention. The fetus may be injured, and this is the
motivation for her detention. Still, in the preparatory work done prior
to the passage of the law, it was argued that it was not the fetus which
was to be protected, but rather the pregnant woman, who, if she could
not be convinced to cease her abuse could be harmed by the knowledge
that she had brought a damaged child into the world. It was the woman
for whom protection was intended.
The preparatory work for the Act concerning Measures for Purposes
of Research or Treatment Involving Fertilized Human Ova comprises
the largest and most in-depth Swedish study of the question of the status of the fetus. It takes up the questions of when human life commences, when it acquires a moral value and when it can be appropriate to
grant the fetus enough value to warrant protection and other potential
rights. This law also applies to the possibilities for childless couples to
have their own offspring, to the need for fertilized ova for essential
research ventures and deals with the fundamental problems of research
ethics in general. Similar studies have been presented in the USA,
England and Canada. The need for both knowledge and legislation in
this area is very great throughout the world, as medical technology is in
a stage of rapid development and because there is no established
practice upon which to rely. For example, selection by sex can be
positive if the parents are bearers of a sex-specific disease such as
hemophilia, but negative if the couple wishes to have boys for cultural
reasons because males give higher status.
Sweden does not follow, as it did earlier, WHO’s recommendation
(which for Sweden would mean the lowering of the borderline from
twenty-eight to twenty-two weeks) for the differentiation between a
fetus and a child. Both the Department of Social Welfare and the
Swedish Council on Medical Ethics (SMER) have noted the conflict
which would arise if WHO’s recommendations were followed. SMER
writes that there is certainly an inconsistency in the fact that a fetus
born in the same week is sometimes regarded as a fetus, sometimes as a
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child, depending on whether it has died immediately before or after
birth, and that this inconsistency could be removed if WHO’s
recommendations were followed. Coming into conflict with the
Abortion Act, however, is regarded by SMER as worse.
The Inheritance Code deals more with the attitude toward succession
than toward the status of the fetus, but it is clear that older ideas
dictate the perception of the fetus which can be gleaned from the
material. The comprehensive changes in medical development and in
family building turn the concepts upside-down. There is no historical
base which can help us understand the new problems which emerge, as,
for example, surrogate motherhood and inheritance.
In summary, it can be said that the fetus is now regarded as its own
category in all the laws and regulations dealt with here except the burial
laws, which deviate in several ways. Furthermore, the fetus is regarded
as an entity with increasing value in two laws, the Abortion Act and the
Transplant Act, but not in LVM or in the Inheritance Code. The LBÄ
law ascribes the fetus human value from the fourteenth day and does
not mention whether it is an increasing dimensional value or an
absolute value which is intended. The Burial Legislation has the strange
twelve-week borderline, established for esthetic and practical reasons,
which could be interpreted as an example of increasing value.
How Serious is This?
The fetus has sometimes been treated as a legal subject nearly at parity
with a fully developed infant, and sometimes the fetus has been ascribed
a value equally as low as a piece of tissue. None of these standpoints has
gone unopposed. It deals with knowledge of human beings, of
ourselves, and it is therefore both important and imperative knowledge.
It is also a question of both values and attitudes toward humanity on
which we must take a stand in a modern civilized and democratic
society.
As biologists and physicians have become increasingly interested in
the human fetus, both as an object of investigation and as a patient,
questions concerning rights and values related to the fetus have come
into focus. Problems related to the nature of the fetus touch upon several of our most deeply rooted concepts relevant to conditions for human
existence, for example, the family,522 sexuality,523 health,524 and death.525 In
a number of different laws and regulations legislators have taken a
522
523
524
525

The Inheritance Code and in general concerning reproduction.
The LBÄ law and the Abortion Act.
The laws dealing with transplants and fetal diagnosis, LBÄ, LVM.
The Burial Legislation.
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stand on various problems which arise in relation to the existence of
fetuses.
There appear to be two matters that are urgent in regard to the status
of the fetus. The first is that the question the nature of the fetus has not
been sufficiently studied. In the area of medicine and biology there is
intensive investigation concerning the fetus and its characteristics.
Within the humanities and social sciences in general, and within law,
sociology, philosophy and ethics in particular, little research is being
conducted which concerns the fetus. The results of biological and
medical research often present society with a fait accompli. The sex-related
selection of the fetus has already become both an ethical and a political
problem. The consequences which the attitude toward the fetus have
and what its implications are for society have been altogether too poorly
elucidated. Research in the social sciences and the humanities must try
to keep pace with research in the natural sciences concerning humanity
as human beings and as cultural phenomena.
The other question concerns the legal situation. As clearly comes to
the fore in the dissertation, legislation which provides protection and an
independent legal position for the unborn seems urgent. The
introduction of more comprehensive rules in this area, however, is
fraught with numerous difficulties. An investigation should thus be
initiated. For example, in this context consideration should be given to
the extent to which the Abortion Act and the Transplant Act should be
modified in order to better coincide with the perception of the fetus as
a being with an independent legal status.
Recommendations
The laws and regulations dealing with the attitude toward the fetus
should be coordinated. In order to achieve this, at least the following
questions526 should be discussed and a stand taken in relation to them:
• First we must determine when a human being begins to exist as a
moral subject. A subsequent question is if the same criteria are valid
for a person in the beginning as well as the end of life.
• Secondly, we must ask ourselves if the human fetus is a moral
subject with moral and legal rights?
• Thirdly, if the answer to the previous question is positive, does the
fetus have the same impressive collection of rights as a living person,

526

The questions were originally derived from Wieslaw Lang, but I have adapted them to Swedish
conditions.
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or only a selection of rights? How does this selection take place?
Does the fetus have the right to be born?
• Fourthly, if the rights of the fetus are limited and do not include the
right to be born, which rights does the fetus then have, and how
shall these be protected by law?
• Finally, must questions concerning these potential rights be ascribed
to the fetus at the moment of conception or be affirmed at some
other point in the pregnancy?
A study should thus attempt to answer these questions, but in these
answers it should also seek to avoid taking stands that are too
categorical. Perhaps we cannot reach satisfactory answers to these
questions, and in such a case a preparedness for changing conditions
should be an integral part of the investigation’s final product. We must,
however, maintain a more uniform way of viewing a human being’s first
stages of life; otherwise we risk going astray ethically, morally,
juridically and politically.

Bilaga

H

är i bilagorna återges några av de mest relevanta
lagtexterna, somliga i dess helhet. Alla lagar kan av
utrymmesskäl inte ges plats, t.ex. inte LVM, för somliga av
lagarna gäller att endast relevanta paragrafer återges. Inte heller alla
ändringar av lagarna är medtagna. Ofta innebär förändringar av lagar
t.ex. att ordet »chefsöverläkare» byts mot ordet »överläkare», och
sådana förändringar saknar praktisk betydelse för denna avhandling.

Abortlagen
Abortlag;
utfärdad den 14 juni 1974.

SFS 1974:595
Utkom från trycket den 9 juli 1974

Kungl. Maj:t förordnar följande med riksdagen.
1 § Begär kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas och kan åtgärden ske före
utgången av havandeskapets tolfte vecka, får abort utföras, om ej åtgärden på
grund av sjukdom hos kvinnan kan antagas medföra allvarlig fara för hennes liv
eller hälsa.
2 § Har havandeskap pågått längre tid än tolv veckor och kan det efter särskild
utredning angående kvinnans personliga förhållanden konstateras, att hinder som
avses i 1 § ej föreligger mot abort, får sådan åtgärd på kvinnans begäran företagas
intill utgången av adertonde havandeskapsveckan.
Utredning som avses i första stycket får underlåtas, om det med hänsyn till
tillämplig abortmetod eller av annan särskild anledning är uppenbart att hinder
mot aborten ej föreligger.
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.
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Tillstånd enligt första stycket får ej lämnas, om det finns anledning antaga att
fostret är livsdugligt.
4 § Vägras abort i fall som avses i 1 eller 2 §, skall frågan omedelbart underställas
socialstyrelsens prövning.
5 § Abort får utföras endast om kvinnan är svensk medborgare eller bosatt här i
riket eller om socialstyrelsen i annat fall av särskilda skäl lämnar kvinnan tillstånd
till åtgärden.
Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra abort. Åtgärden skall ske
på allmänt sjukhus eller på annan sjukvårdsinrättning som socialstyrelsen
godkänner.
6 § Kan det antagas att havandeskapet på grund av sjukdom eller kroppsfel hos
kvinnan medför allvarlig fara för hennes liv eller hälsa, får socialstyrelsen lämna
tillstånd till abort utan hinder av bestämmelsen i 3 § andra stycket.
Abort på grund av sjukdom eller kroppsfel som avses i första stycket får utföras av
den som är behörig att utöva läkaryrket utan hinder av bestämmelserna i 3 och 5
§§, om ej åtgärden kan anstå utan våda för kvinnan.
7 § Mot socialstyrelsens beslut i ärende om tillstånd till abort får talan ej föras.
8 § Den som har tagit befattning med abortärende får ej obehörigen yppa vad han
därvid erfarit om enskilds personliga förhållanden. Den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet bryter häremot dömes till böter eller fängelse i högst ett år. Allmänt
åtal får väckas endast om målsägande anger brottet till åtal eller åtal är påkallat
från allmän synpunkt.
9 § Den som utan att vara behörig att utöva läkaryrket uppsåtligen utför abort på
annan, dömes för illegal abort till böter eller fängelse i högst ett år.
Är brott som avses i första stycket grovt, dömes till fängelse, lägst sex månader och
högst fyra år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om
gärningen skett vanemässigt eller för vinnings skull eller inneburit särskild fara för
kvinnans liv eller hälsa.
För försök till illegal abort dömes till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.
10 § Åsidosätter läkare uppsåtligen föreskrift i 4 § eller, om ej annat följer av 6 §
andra stycket, i 3 eller 5 §, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

Ändringar i 1974 års abortlag
Lag om ändring i abortlagen (1974:595); SFS 1975:747
utfärdad den 26 juni 1975

Utkom från trycket den 3 sept. 1975

Enligt riksdagens beslut föreskrives att 8 § abortlagen (1974:595) skall ha nedan
angivna lydelse.
8 § Den som har tagit befattning med abortärende får ej obehörigen yppa vad han
därvid erfarit om enskilds personliga förhållanden.

Lag om ändring i abortlagen (1974:595); SFS 1980:222
utfärdad den 30 april 1980

Utkom från trycket den 21 maj 1980
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Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 8 § abortlagen (1974:595) skall upphöra att
gälla vid utgången av år 1980.

Lag om ändring i abortlagen (1974:595);SFS 1995:660
utfärdad den 18 maj 1995.

Utkom från trycket den 13 juni 1995

Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om abortlagen (1975:595)
dels att 1, 2, 4, 5, 6 och 7 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 §, av följande lydelse.
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 begär abort eller om fråga uppkommit om avbrytande av
havandeskapet enligt 6 § skall hon erbjudas stödsamtal innan åtgärden utförs.
4 § Vägras abort i fall som avses i 1 §, skall frågan omedelbart underställas
Socialstyrelsens prövning.
5 § Abort eller avbrytande av havandeskap enligt 6 § får utföras endast om
kvinnan är svensk medborgare eller bosatt här i riket eller om Socialstyrelsen i
annat fall av särskilda skäl lämnar kvinnan tillstånd till åtgärden.
Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra abort eller avbryta
havandeskap enligt 6 §. Åtgärden skall ske på allmänt sjukhus eller på annan
sjukvårdsinrättning som Socialstyrelsen godkänner.
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.
Utan Socialstyrelsens tillstånd och utan hinder av bestämmelserna i 5 § får
avbrytande av havandeskap på grund av sjukdom eller kroppsfel som avses i första
stycket utföras av den som är behörig att utöva läkaryrket, om inte åtgärden kan
anstå utan fara för kvinnan.
7 § Socialstyrelsens beslut i ärende om tillstånd till abort eller avbrytande av
havandeskap enligt 6 § får inte överklagas.
8 § Efter en abort eller ett avbrytande av havandeskap enligt 6 § skall kvinnan
erbjudas stödsamtal. Den som ansvarar för verksamheten på det sjukhus eller den
inrättning där åtgärden utförts skall tillse att ett sådant erbjudande lämnas.

Transplantationslagen
Transplantationslag;
utfärdad den 15 maj 1974.

SFS 1975:190
Utkom från trycket den 27 maj 1975

Enligt riksdagens beslut föreskrives följande.
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Inledande bestämmelser
1 § Denna lag äger tillämpning på sådana ingrepp som innebär att organ och annat
biologiskt material tages från levande eller avliden person för behandling av
sjukdom eller kroppsskada hos annan person.
Lagen gäller ej i fråga om tagande av blod, avlägsnande av hud eller andra mindre
ingrepp.
2 § Om särskilda skäl föreligger får socialstyrelsen medgiva att biologiskt material
tages för annat medicinskt ändamål än sådant som avses i 1 §.
3 § Ingrepp som avses i denna lag skall företagas på lasarett eller därmed jämförligt
sjukhus. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämer kan föreskriva att
ingrepp enligt lagen får företagas vid annan institution än sådan som nu har sagts.
Beslut om ingrep fattas av överläkare eller biträdande överläkare vid sjukhus eller
föreståndare för annan institution som avses i första stycket. Sådant beslut får dock
inte fattas av läkare som ansvarar för vården av den person till vilken
transplantation ska ske.
Särskilda bestämmelser om levande givare
§ 4 Ingrepp som avses i denna lag får företagas på levande person om denne
skriftligen samtyckt till ingreppet.
Ingrepp på den som ej fyllt aderton år eller som på grund av psykisk sjukdom,
hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet av annat slag saknar förmåga
att lämna samtycke enligt första stycket får ske om medicinska skäl påkallar att
biologiskt material för transplantation tages från denne. I fall som nu nämnts
fordras socialstyrelsens tillstånd till ingreppet. Innan styrelsen avgör
tillståndsfrågan skall beträffande den som är underårig hans vårdnadshavare och
beträffande den som lider av psykisk abnormitet förmyndare eller god man beredas
tillfälle att yttra sig. Tillstånd får lämnas endast om synnerliga skäl föreligger.
Ingrepp får icke företagas mot givarens vilja.
5 § Vill någon komma i fråga som givare av biologiskt material skall den läkare
som enligt 3 § har rätt att besluta om ingrepp upplysa honom och, i
förekommande fall, vårdnadshavare, förmyndare eller god man om ingreppets
beskaffenhet och om de risker som är förknippade med detta. Samtycke som avses i
4 § skall lämnas till läkaren. Denne skall därvid förvissa sig om att givaren har
förstått innebörden av upplysningarna.
6 § Organ och annat biologiskt material får icke tagas, om ingreppet med hänsyn
till sin art eller till givarens hälsotillstånd kan befaras medföra allvarlig skada till liv
eller hälsa.
Särskilda bestämmelser om avlidna givare
7 § Ingrepp som avses i denna lag får företagas på avliden person om denne under
sin livstid skriftligen har medgivit detta.
Även utan medgivande enligt första stycket får organ och annat biologiskt material
tagas från avliden person, om icke den avlidne eller nära anhörig till honom har
uttalat sig emot det eller ingreppet eljest kan antagas stå i strid med den avlidnes
eller nära anhörigs uppfattning.
8 § I fall som avses i 7 § andra stycket skall, där det kan ske, nära anhörig till den
avlidne underrättas om ingreppet innan detta äger rum.
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9 § Organ och annat biologiskt material får icke tagas om behov av rättsmedicinsk
obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning kan antas föreligga och
resultatet av undersökningen skulle kunna äventyras genom ingreppet.
10 § Protokoll skall föras när organ och annat biologiskt material tages från avliden
person.
Besvär
11 § Talan mot socialstyrelsens beslut enligt 4 § andra stycket föres hos
kammarrätt.

Ändringar i transplantationslagen
Lag om ändring i transplantationslagen (1975:190); SFS 1987:270
utfärdad den 14 maj 1987

Utkom från trycket den 3 juni 1987

Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om transplantationslagen (1975:190)
dels att 8 § skall upphöra att gälla,
dels att 7 § skall ha följande lydelse.
7 § Ingrepp som avses i denna lag får företas på en avliden person, om denne under
sin livstid skriftligen har medgett detta.
Även utan medgivande enligt första stycket får organ och annat biologiskt material
tas från en avliden person, om den avlidne har uttalat sig för sådant ingrepp eller
om det av andra skäl finns grundad anledning anta att ingreppet skulle vara i
överensstämmelse med hans uppfattning. Råder oklarhet om den avlidnes
inställning, får ingrepp företas om nära anhörig medger det. Framkommer
oenighet mellan nära anhöriga får ingrepp inte göras.

Lag om ändring i transplantationslagen (1975:190); SFS 1995:36
utfärdad den 12 januari 1995

Utkom från trycket den 31 januari 1995

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 11 § transplantationslagen (1975:190) skall
ha följande lydelse.
11 § Socialstyrelsens beslut enligt 4 § andra stycket får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ny lag om transplantation (från 1 juli 1996)
Lag om transplantation m.m.;
utfärdad den 8 juni 1995.

SFS 1995:831

Utkom från trycket den 22 juni 1995

Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.
Inledande bestämmelser
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ingrepp för att ta till vara organ eller
annat biologiskt material från en levande eller avliden människa för behandling av
sjukdom eller kroppsskada hos en annan människa (transplantation) eller för annat
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medicinskt ändamål. Lagen innehåller också bestämmelser om användning av
vävnad från ett aborterat foster och förbud mot vissa förfaranden med biologiskt
material.
2 § Bestämmelserna i denna lag gäller inte i fråga om transplantation av könsceller
eller organ som producerar könsceller.
Bestämmelserna gäller inte heller när biologiskt material tas i syfte att behandla
den som ingreppet görs på.
Biologiskt material från avlidna
3 § Biologiskt material avsett för transplantation eller annat medicinskt ändamål
får tas från en avliden människa om denne har medgett det eller det på annat sätt
kan utredas att åtgärden skulle stå i överensstämmelse med den avlidnes
inställning.
I annat fall än som avses i första stycket får biologiskt material tas, om inte den
avlidne har skriftligen motsatt sig ett sådant ingrepp eller uttalat sig mot det eller
om det av annat skäl finns anledning att anta att ingreppet skulle strida mot den
avlidnes inställning.
Är uppgifterna om den avlidnes inställning motstridiga eller finns det annars
särskilda skäl mot ingreppet, får detta inte genomföras.
4 § Även om biologiskt material får tas enligt 3 § andra stycket får ingrepp inte
göras om någon som stått den avlidne nära motsätter sig det. Om det finns
personer som stått den avlidne nära får ingrepp inte företas innan någon av dessa
har underrättats om det tilltänkta ingreppet och om rätten att förbjuda det. Den
underrättade skall ges skälig tid att ta ställning till ingreppet.
Biologiskt material från levande
5 § Biologiskt material avsett för transplantation eller annat medicinskt ändamål
får inte tas från en levande människa, om ingreppet kan befaras medför allvarlig
fara för givarens liv eller hälsa.
6 § Biologiskt material avsett för transplantation eller annat medicinskt ändamål
får tas från en levande männsika endast om han eller hon har samtyckt till det. Om
det organ eller material som skall tas inte återbildas eller om ingreppet på annat
sätt kan medföra beaktansvärd skada eller olägenhet för givaren, skall samtycket
vara skriftligt.
I fråga om underåriga och psykiskt störda personer gäller 8 §.
7 § Ett ingrepp på en levande männsika, som innebär att biologiskt material som
inte återbildas tas för transplantation, får göras endast på en givare som är släkt
med den tilltänkte mottagaren eller på annat sätt står mottagaren särskilt nära.
Om det finns särskilda skäl får dock ett sådant ingrepp göras på annan person än
som nu sagts.
8 § Ingrepp för att ta biologiskt material för transplantationsändamål från en
person som är underårig eller som på grund av psykisk störning saknar förmåga att
lämna samtycke får göras endast om givaren är släkt med den tilltänkte
mottagaren och det inte är möjligt att ta ett medicinskt lämpligt biologiskt
material från någon annan. Samtycke till ingreppet skall lämnas, beträffande den
som är underårig, av vårdnadshavare eller god man och, beträffande den som lider
av psykisk störning, av god man eller förvaltare. Ingrepp får inte göras mot
givarens vilja.
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Ingrepp enligt första stycket får endast göras med Socialstyrelsens tillstånd. Om
tagandet avser biologiskt material som inte återbildas, får tillstånd lämnas endast
om det finns synnerliga skäl. Ansökan om tillstånd får göras av vårdnadshavare,
god man eller förvaltare. Tillstånd får ges endast om ansökan har tillstyrkts av den
läkare som har rätt att besluta om ingreppet.
9 § Biologiskt material från en levande människa för annat medicinskt ändamål än
transplantation får tas endast med Socialstyrelsens tillstånd, om materialet är
sådant som inte återbildas eller om ingreppet på annat sätt kan medföra
beaktansvärd skada eller olägenhet för givaren.
Ingrepp enligt första stycket får inte göras på den som är underårig eller som på
grund av psykisk störing saknar förmåga att lämna samtycke.
10 § Vill någon komma ifråga som givare av biologiskt material avsett för
transplantation eller annat medicinskt ändamål, skall den läkare som har rätt att
besluta om ingreppet upplysa givaren och, i fall som avses i 8 §, vårdnadshavaren,
gode mannen eller förvaltaren om ingreppet och om de risker som är förknippade
med det. Samtycke enligt 6 eller 8 § skall lämnas till läkaren. Denne skall därvid
förvissa sig om att den som lämnar samtycke har förstått innebörden av
upplysningarna.
Vävnad från aborterade foster
11 § Vävnad från ett aborterat foster får användas endast för medicinska ändamål.
För att sådant material skall få tas till vara fordras att den kvinna som burit fostret
samtycker till åtgärden. Innan samtycke inhämtas skall kvinnan ha informerats om
åtgärden och den tilltänkta användningen.
Vävnad får tas till vara enligt första stycket endast med Socialstyrelsens tillstånd.
Sådant tillstånd får lämnas endast om det finns synnerliga skäl.
Beslut m.m.
12 § Beslut om ingrepp enligt denna lag fattas vid sådana enheter som avses i 14 §
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) av chefsöverläkaren eller den till vilken
chefsöverläkaren enligt andra stycket nämnda paragraf uppdragit att besluta och
vid andra enheter av den läkare som är medicinskt ansvarig för verksamheten.
Sådant beslut får inte fattas av en läkare som ansvarar för vården av den person till
vilken en transplantation skall ske eller som skall använda det biologiska materialet
för annat medicinskt ändamål. Beslut om användning av fostervävnad från
aborterat foster för transplantation eller annat medicinskt ändamål får inte fattas av
en läkare som utför aborten eller bestämmer tid och metod för denna.
Att vissa beslut enligt denna lag inte får fattas utan Socialstyrelsens tillstånd
föreskrivs i 8, 9 och 11 §§.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att
annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare får fullgöra uppgifter som läkare har
enligt denna lag.
13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att
ingrepp enligt denna lag får utföras endast på sjukhus som avses i 5 § hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763) eller vid annan enhet inom hälso- och sjukvården eller
det medicinska området i övrigt.
Straff m.m.
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§ 14 Den som med uppsåt utför ingrepp på eller tar biologiskt material från en
levande eller avliden människa eller använder eller tar till vara vävnad från ett
aborterat foster i strid med denna lag döms till böter.
15 § Den som med uppsåt och i vinningssyfte tar, överlämnar, tar emot eller
förmedlar biologiskt material från en levande eller avliden människa eller vävnad
från ett aborterat foster döms till böter eller fängelse i högst två år. Till samma
straff döms den som med uppsåt använder eller tar till vara sådant material för
transplantation eller annat ändamål trots insikt om att materialet tagits,
överlämnats, tagits emot eller förmedlats i vinningssyfte. I ringa fall skall inte
dömas till ansvar.
Första stycket gäller inte blod, hår, modersmjölk och tänder.
16 § Biologiskt material som varit föremål för brott enligt denna lag skall förklaras
förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vinningen av sådant
brott.
Överklagande
17 § Socialstyrelsens beslut enligt 8, 9 eller 11 §§ får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklaganden till kammarrätten.

Lag om kriterier för bestämmande av människans död
Lag om kriterier för bestämmande av
människans död; SFS 1987:269
utfärdad den 14 maj 1987

Utkom från trycket den 3 juni 1987

Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.
1 § Vid tillämpning av bestämmelser i lag eller annan författning som tillskriver en
människas död rättslig betydelse skall gälla att en människa är död när hjärnans
samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort.
2 § Det ankommer på läkare att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet fastställa att döden har inträtt.
Detta ska ske, om andning och blodcirkulation har upphört och stilleståndet varat
så lång tid att det med säkerhet kan avgöras att hjärnans samtliga funktioner totalt
och oåterkalleligt har fallit bort.
Upprätthålls andning och blodcirkulation på konstgjord väg, skall dödens inträde i
stället fastställas, om en undersökning av hjärnan med säkerhet visar att hjärnans
samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort.
3 § Om dödförklaring i vissa fall finns bestämmelser i 25 kap. ärvdabalken.

Ändringar i lagen om kriterier för
bestämmande av människans död
Lag om ändringar i lagen (1987:269) om kriterier
för bestämmande av människans död; SFS 1995:833
utfärdad den 8 juni 1995.

Utkom från trycket den 22 juni 1995
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Enligt riksdagens beslut föreskrivs att det i lagen (1987:269) om kriterier för
bestämmande av människans död skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande
lydelse.
2a § När det har fastställts att döden har inträtt får medicinska insatser fortsättas,
om det behövs för att bevara organ eller annat biologiskt material i avvaktan på ett
transplantationsingrepp eller, med avseende på en gravid kvinna som bär på ett
livsdugligt foster, för att rädda livet på det väntade barnet. Insatserna får inte pågå
längre tid än 24 timmar, om det inte finns synnerliga skäl.

Lag om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte
med befruktade ägg från människa
Lag om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte
med befruktade ägg från människa; SFS 1991:115
utfärdad den 14 mars 1991.

Utkom från trycket den 26 mars 1991

Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.
§ 1 Åtgärder enligt denna lag med befruktade ägg från människa förutsätter
samtycke av donatorerna av ägg och sperma.
§ 2 Försök i forsknings- eller behandlingssyfte på befruktade ägg får göras längst
till och med fjortonde dagen efter befruktningen. Försök får inte ha till syfte att
utveckla metoder för att åstadkomma genetiska effekter som kan gå i arv.
Ett befruktat ägg som varit föremål för försök skall efter utgången av den tid som
nämns i första stycket utan dröjsmål förstöras.
§ 3 Ett befruktat ägg får förvaras i fryst tillstånd högst ett år eller den längre tid
som socialstyrelsen enligt § 5 bestämt.
Den tid då ägget har varit fryst räknas inte in i den tid under vilken försök får ske
enligt § 2.
§ 4 Om ett befruktat ägg varit föremål för försök i forsknings- eller
behandlingssyfte, får ägget inte föras in i en kvinnas kropp. Detsamma gäller om
ägget före befruktningen eller de spermier som använts vid befruktningen har varit
föremål för försök.
5 § Om det finns synnerliga skäl får socialstyrelsen för särskilda fall medge att
tiden enligt 3 § för förvaring i fryst tillstånd förlängs.
Lämnas medgivande, skall styrelsen bestämma den ytterligare tid under vilken
förvaring får ske.
Ett medgivande får förenas med villkor. Det får återkallas om villkoren åsidosätts
eller om det annars finns skäl till återkallelse.
6 § Den som uppsåtligen bryter mot 2, 3 eller 4 § döms till böter eller fängelse
högst ett år. Är en överträdelse av 3 § ringa, skall inte dömas till ansvar.
Allmänt åtal för brott mot denna lag får väckas endast efter medgivande av
socialstyrelsen.
7§ Socialstyrelsens beslut enligt 5 § får överklagas hos kammarrätten.
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Ändringar i lagen om åtgärder i forsknings- eller
behandlingssyfte med befruktade ägg från människa
Lag om ändring i lagen (1991:115) om åtgärder i forskningseller behandlingssyfte; SFS 1995:82 med befruktade ägg från
människa;
Utkom från trycket den 1 februari 1995

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 7 § lagen (1991:115) om åtgärder i
forsknings- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa skall ha
följande lydelse.
7 § Socialstyrelsens beslut enligt 5 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
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