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 5. 

Sammanfattning 

Religionsfrihet i arbetslivet är ett aktuellt ämne som ständigt utvecklas och möter 

nya utmaningar. En dagsaktuell del av religionsfriheten är möjligheten till 

samvetsfrihet för barnmorskor, vilket innebär att en barnmorska kan vägra utföra 

aborter med hänvisning till sin religion. Syftet med denna uppsats är att undersöka 

möjligheten till samvetsfrihet i Sverige. För att undersöka detta har jag använt mig 

av internationellt material kring mänskliga rättigheter och svensk arbetsrättslig 

lagstiftning i form av bland annat diskriminerings- och anställningsskydd.  

 

Frågan om samvetsfrihet är en ständig avvägning mellan olika människors 

intressen. Alla har rätt till sin religionsfrihet samtidigt som alla andra har rätt att 

slippa ta del av den. Detta kan ibland bli ett nollsummespel där rättigheter, friheter 

och skyldigheter står emot varandra.  

 

Den rättsliga utredningen leder till att frågan i viss utsträckning kan bero på lokala 

förutsättningar, så som arbetsorganisation och storlek på arbetsplatsen, men att det 

generellt saknas en rätt till samvetsfrihet för barnmorskor på nationell nivå.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Nyckelord: samvetsfrihet, religionsfrihet, Europakonventionen, diskriminering, 

anställningsskydd, arbetsskyldighet.
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Abstract 

Freedom of religion at the workplace is a current topic that is constantly evolving 

and facing new challenges. An up-to-date part of the freedom of religion is the 

possibility of freedom of conscience for midwives, meaning that a midwife can 

refuse to perform abortions, according to their religion. The purpose of this essay 

is to examine the possibilities of freedom of conscience in Sweden. To examine 

this, I have used materials on international human rights and Swedish labour 

legislation, such as non-discrimination law and employment protection law.  

 

The question formulation on freedom of conscience is a continual balance 

between the interests of humans.  Everyone is entitled to their freedom of religion 

while everyone else has the right not to take part of it. This can sometimes be a 

zero sum game where the rights, freedoms and duties conflict with each other. 

 

The legal investigation leads to that the question at issue to some extent may 

depend on local conditions, such as work organization and size of the workplace, 

but there is generally an absence to the right of freedom of conscience for 

midwives at national level. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: freedom of conscience, freedom of religion, the european convention 

on human rights, discrimination, employment protection, labour duty. 
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1. Inledning 

1.1 Ämne och bakgrund 
Olika former av internationella och överstatliga organ har under en lång tid stärkt 

skyddet för religionsfriheten, inte minst genom Europakonventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Människor har 

världen över kämpat länge och väl för sina rättigheter och det har gett resultat. 

Inom arbetsrättens område har utvecklingen varit stor, från en i princip helt fri 

antagningsrätt till tydliga diskrimineringsförbud och från en rädsla för att utöva 

sin religion på arbetsplatsen till vida möjligheter för det. Inom religionsfriheten 

ryms dock en konflikt mellan människors rätt att utöva sin religion och andra 

människors rätt att undgå påverkan av detsamma, inte minst inom arbetslivet kan 

denna konflikt tendera att bli såväl tydlig som problematisk. Det har tidigare 

uppenbarat sig genom bärandet av religiösa symboler, arbetstider, handskakningar 

och mycket mer. Ett relativt nytt fenomen är dock samvetsfrihet för barnmorskor 

som av religiösa skäl inte vill utföra aborter. Här ställs intressekonflikten mellan 

positiv och negativ religionsfrihet till sin spets.  Vilka rättigheter har en 

arbetstagare att manifestera sin religion på arbetsplatsen och vilka rättigheter har 

andra individer att slippa ta del av det? Frågan har under hösten 2014 debatterats i 

stor utsträckning i media, då den första barnmorskan i Sverige har försökt att 

kräva det som han eller hon uppfattar som sin rätt. Debatten har till störst del varit 

av moralisk karaktär med frågeställningar kring vems rätt som väger tyngst, 

barnmorskans eller den vårdsökandes. Denna uppsats kommer att behandla frågan 

ur ett rättsligt perspektiv där frågan om vems rätt som väger tyngst är högst 

relevant, men i form av vems rättigheter som står över någon annans ur ett 

juridiskt hierarkiskt perspektiv.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats kommer att kartlägga möjligheterna till samvetsfrihet utifrån ett 

antal olika rättskällor, av olika hierarkisk karaktär och av olika ursprung. 

Utgångspunkten är att bedöma frågan utifrån den nu gällande rätten som dels är 

av nationell karaktär men även till stor del internationell. Med denna 

kandidatuppsats är mitt syfte att besvara följande frågeställning: 

 

Hur ser den rättsliga möjligheten ut för barnmorskor att vägra utföra aborter med 

hänvisning till sin religion i förhållande till nu gällande svensk och internationell 

lagstiftning? 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer inte att behandla möjligheten att införa en samvetsfrihet i 

Sverige, som debatten till stor del har handlat om. I stället kommer frågan om 

möjligheten till samvetsfrihet med dagens gällande regelverk att behandlas. 

Studien består därför av en sammanvägd bedömning efter en genomgång av ett 

antal olika rättsområden, bland annat internationella mänskliga rättigheter, svensk 

arbetsrätt men även hälso- och sjukvårdslagstiftning. Jag har alltså valt att 

begränsa mig genom att utelämna ett de lege ferenda-perspektiv.1  

 

Lagstiftningen kring anställningsskyddet är omfattande och därför har 

beskrivningen av detsamma begränsats till kravet på saklig grund för uppsägning 

av personliga skäl och arbetsbrist. Kring båda områden har jag valt att lägga 

särskild fokus på vissa relevanta delar av det som aktualiseras vid bedömningen 

kring samvetsfrihet och de arbetsrättsliga konsekvenserna av friheten. Med denna 

avgränsning har jag valt att utelämna avsked. Frågan om diskriminering från 

arbetsgivarens sida kommer att begränsas till de situationer som omfattas av 

diskrimineringsförbudet i arbetslivet enligt diskrimineringslagen med främsta 

fokus på direkt och indirekt diskriminering av den som är arbetstagare och den 

gör en förfrågan om eller söker arbete. Religion eller annan trosuppfattning är den 

enda diskrimineringsgrund som uppsatsen kommer att behandla.  

 
                                                
1 Kellgren, Jan & Holm, Anders, Att skriva uppsats i rättsvetenskap, 2007, s. 32. 
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En del frågeställningar som har dykt upp under uppsatsskrivandet berör det 

kommunala självbestämmandet och vilka möjligheter arbetsgivaren har att tillåta 

vägran att utför aborter i enskilda landsting. Frågan bör ställas om det är rimligt 

att olika landsting hanterar sin arbetsledningsrätt på olika sätt samt om det är 

möjligt att över huvud taget tillåta samvetsfrihet i ett landsting men inte i ett 

annat. Denna uppsats kommer dock att behandla frågan ur ett brett nationellt 

perspektiv och utelämna möjligheten för olika landsting att agera olika.  

1.4 Metod  

Jag kommer att använda mig av s.k. rättsdogmatisk metod2, vilket innebär att jag 

systematiskt kommer att redogöra för och tolka lagstiftning, konventioner, 

domstolsavgöranden och förarbeten. Rättsdogmatiken består i sin tur av olika 

tolkningsmodeller för att förstå och tillämpa rätten. Jag kommer att använda mig 

dels av subjektiv lagtolkningsmetod, vilket innebär att jag kommer att undersöka 

förarbeten, men även praxis och doktrin, för att förstå syftet bakom rättsreglerna 

och hur de ska tillämpas i praktiken.3 Detta är nödvändigt då en majoritet av 

rättsreglerna som behandlas i denna uppsats i många fall inte kan tolkas enbart 

genom en studie av lagstiftningens bokstavliga innehåll. Ett exempel är begreppet 

saklig grund för uppsägning, som kräver en förståelse för hur regeln avses att 

tillämpas i praktiken för att förstå vad saklig grund för uppsägning egentligen är. 

Den subjektiva lagtolkningsmetoden kommer jag att kombinera med en 

teleologisk lagtolkningsmetod, ett ändamålsorienterat förhållningssätt, som 

innebär att den som tolkar rätten lägger stor vikt vid syftet med en viss reglering.4 

Jag anser att detta är en förutsättning för att kunna behandla bland annat 

materialet kring mänskliga rättigheter, då det finns ett tydligt syfte och ändamål 

med till exempel Europakonventionen. Denna lagtolkningsmetod används med 

fördel i sammanhang där lagstiftningens formuleringar är något vaga och 

oprecisa, men även för att motverka orimliga praktiska konsekvenser av en 

bokstavstrogen tolkning.5 En fråga man bör ställa sig vid användning av 

                                                
2 Rättsdogmatik, Nationalencyklopedin, 2013, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rättsdogmatik, hämtad 2014-12-15. 
3 Zetterström, Stefan, Juridiken och dess arbetssätt: en introduktion, 2004, s. 82. 
4 A.a. s. 82. 
5 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida, EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk 
rättstillämpning, 2011, s. 168. 
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teleologisk lagtolkningsmetod är vilka effekter tillämpningen leder till i samhället 

och om det överensstämmer med, i samma exempel, det skyddet för de mänskliga 

rättigheter som konventionen har syftat till.6 I frågan om samvetsfrihet är 

dessutom värderingarna bakom rättskällorna av stor vikt samt dess betydelse för 

tillämpningen.7 Generellt vid användning av internationell bör skillnader i hur 

olika juridiska begrepp bör tolkas, till exempel måste EU-rättsliga begrepp ges en 

autonom tolkning, vilket innebär att begreppen måste ha en självständig innebörd 

oberoende av hur nationella domstolar tolkar begreppet.8 

 

Inom den rättsdogmatiska metoden kan en uppdelning göras i olika distinktioner, 

varav jag kommer att använda mig av de lege lata och de sententia ferende. Det 

innebär att jag dels kommer att undersöka vad som är nu gällande rätt respektive 

hur den nu gällande rätten bör tolkas.9 Kapitel 2 och 3 består av redogörelser för 

svenska och internationella rättskällor, alltså vad som är nu gällande rätt, med 

hjälp av praxis och förarbeten. Jag kommer senare att analysera frågeställningen 

utifrån resonemang kring hur den gällande rätten bör tolkas, framför allt i de 

avseenden olika delar av den gällande rätten inte är kompatibla med varandra. Det 

är ett vanligt problem inom juridiken som blir mycket tydligt i detta uppsatsämne, 

därför kommer jag att lyfta resonemang kring vilka rättsregler som väger tyngst i 

vid utsträckning i analysen.10 

 

Då det saknas praxis på samvetsfrihetens område kommer jag att göra jämförelser 

med andra liknande avgöranden från andra områden, som i varierande grad 

innehåller principer som är väsentliga för detta uppsatsämne. Detta innebär att jag 

i analysen till viss del använder mig av s.k. analogisk tillämpning och e-

contrarioslut utifrån lagstiftningen och praxis.11 Skillnaderna mellan de olika 

målen kommer då att lyftas där det är nödvändigt i jämförelserna. 

 

                                                
6 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 2001, s. 38. 
7 Lehrberg, 2001, s. 38. 
8 Hettne & Otken Eriksson, 2011, s. 161. 
9 Kellgren & Holm, 2007, s. 32. 
10 A.a., s. 52. 
11 Lehrberg, 2001, s. 84. 
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Det bör noteras att frågan om samvetsfrihet i ett arbetsrättsligt perspektiv i allra 

högsta grad handlar om avvägningar i slutändan. Som nämnt ovan är denna studie 

en sammanvägd bedömning av flertalet faktorer, som i stor utsträckning förändras 

beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet. Min strävan är att ge läsaren en 

generell förståelse för frågan och därmed krävs en del generaliseringar i 

undersökningen.12 Avsikten är dock att vara tydlig när det så förekommer. 

 

En svårighet med valet av uppsatsämne är den moraliska laddningen i frågan. 

Med några få undantag är den offentliga debatten som rör samvetsfrihet är i allra 

högsta grad moralisk och inte rättslig. Med en medvetenhet kring svårigheten i att 

förhålla mig helt neutral i frågan är min strävan att förhålla mig till det juridiska 

perspektivet och inget annat.13 

1.5 Material 

Eftersom det inte finns någon praxis från varken Europadomstolen eller svenska 

domstolsorgan som rör frågan om barnmorska och vägran att befatta sig med 

abort14 kommer jag att använda mig av en del praxis som i grund och botten berör 

andra områden, men som kan tillämpas i denna rättsfråga i varierande stor 

utsträckning. Därför kommer jag att referera till praxis i denna uppsats på två sätt. 

Dels i löpande text och dels under egna avsnitt. I de fall praxis tas upp i löpande 

text rör det mindre detaljer i fallen som inte direkt rör samvetsfrihet men ändå är 

relevant för frågeställningen och respektive beskrivet delområde. I de fall praxis 

tas upp under egna avsnitt är det praxis som generellt rör samvetsfrihet och är av 

stor vikt för uppsatsen i sin helhet. Den praxis som kommer att beröras är främst 

från Arbetsdomstolen och Europadomstolen. Även annat relevant rättsligt 

material kommer att tas upp och behandlas på ett liknande sätt som praxis, dock 

med en medvetenhet kring dess status i rättsystemet. Ett exempel på annat 

relevant rättsligt material är ett yttrande från Diskrimineringsombudsmannen, som 

saknar den prejudicerande dignitet som en dom från Arbetsdomstolen har, men 

ändå har berört ett konkret fall om en barnmorska som har vägrat utföra abort med 

hänvisning till sin religion.  
                                                
12 JT 2004/05, s. 300. 
13 Kellgren & Holm, 2007, s. 56. 
14 JT 2014/15, s. 19. 
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De rättskällor som kommer att beskrivas och användas vid argumentationen är 

delvis svensk arbetsrättslig men även internationell, då med en redogörelse för 

dess status i Sverige. Övrigt material som inte faller inom ramen för lagstiftning 

kommer att behandlas, till exempel publikationer från myndigheter men även från 

civilrättsliga institutioner. Även i detta sammanhang bör medvetenheten kring 

dess rättsliga värde beaktas. Bedömningen har trots det gjorts att materialet är 

relevant för uppsatsens frågeställning.  

 

Vissa äldre publikationer kommer att behandlas, till exempel under området 

diskriminering, där äldre förarbeten fortfarande har betydelse trots förändrad 

lagstiftning. När det förekommer är min avsikt att förklara det med hjälp av noter.  
 

1.6 Disposition 

För att uppsatsen ska vara överskådlig för läsaren har jag valt att dela upp 

materialet i internationellt kontra nationellt material. Uppdelningen är inte tänkt 

att representera någon skillnad i dignitet, snarare hänger den internationella och 

den nationella rätten i allra högsta grad ihop. Uppdelningen är gjord för 

överskådligheten och förståelsens skull och utgör en form av 

sammanhangsdisposition.15 Utöver dessa två kapitel rör ett kapitel ett relativt nytt 

fall, som inte ännu har nått domstol, men som har skapat stor debatt och fångat 

mitt intresse för uppsatsämnet. Till beskrivningen av det fallet kommer även 

kommentarer från till detta fall att användas. Kapitlet om barnmorskefallet fyller 

funktionen att sätta rättsfrågan i ett sammanhang som läsaren kan relatera till och 

förhoppningsvis känna igen.  

 

Flertalet kapitel inleds med generella beskrivningar av området för att sedan 

preciseras närmre till det som är tänkt att användas för att besvara uppsatsens 

rättsfråga. Syftet med detta är att sätta detaljerna i ett större sammanhang, för 

läsarens förståelse.16 

 

                                                
15 Jensen, Ulf, Rylander, Staffan & Lindblom, Per Henrik, Att skriva juridik: regler och råd, 2006, 
s. 26. 
16 A.a., s. 25. 
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Jag har valt att utelämna sammanfattande analyser vid varje kapitel och behandlar 

istället samtlig analys i ett och samma kapitel. Det leder till en relativt lång och 

bred analys, varför jag har valt att dela upp analysen i mindre avsnitt efter en 

systematik som påminner om uppsatsens disposition i sin helhet, detta för att 

analysen ska vara mer överskådlig för läsaren. I analysen kommer jag dock att 

blanda en del rättsområden med varandra, då de hänger ihop i bedömningen. Ett 

exempel på detta är att arbetsledningsrätt och saklig grund för uppsägning i allra 

högsta grad är beroende av diskrimineringsskyddet och Europakonventionen.  
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2. Internationell lagstiftning och 
normer 

2.1 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna 

2.1.1 Bakgrund och funktion 

Efter andra världskrigets slut bildades Europarådet av tio europeiska stater, varav 

Sverige var en, med syfte att försöka förhindra den typ av övergrepp mot 

människor som hade skett i Europa, specifikt under mellankrigstiden och under 

andra världskriget. Europarådets parlamentariska församling uppdrog relativt 

snabbt åt respektive tio regeringar att ta fram en konvention som skulle bygga på 

Universal Declaration on Human Rights, som saknade rättslig förpliktelse. Den 

färdiga konventionen fick titeln Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR, och trädde i 

kraft 3 september 1953 efter att de tio staterna hade ratificerat den. 17 

 

Idag (2014) har Europarådet 4718 medlemsstater för vilka konventionen är sluten. 

Medlemskapet i Europarådet och därmed rättigheten att tillträda konventionen är 

villkorat att staten i fråga geografiskt ligger i Europa samt att staten innehar ett 

demokratiskt statsskick och kan visa på en vilja och förmåga att respektera 

grundläggande fri- och rättigheter. 19 

 

                                                
17 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till 
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, 2012, s. 17. 
18 Regeringen, Sverige och Europarådet, http://www.regeringen.se/sb/d/2562, hämtad 2014-12-15. 
19 Danelius, 2012, p. 20. 
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Konventionen bygger utöver på fri- och rättigheterna i sig på två grundläggande 

principer: rättslig kontroll genom en europeisk domstol samt att enskilda 

medborgare i staterna som ratificerat konventionen själva skall kunna föra sin 

talan. 20 Fri- och rättigheterna i EKMR utgör en minimistandard som staterna 

förbinder sig till och det är öppet för respektive stat att själva lagstifta om mer 

generositet vad gäller de mänskliga rättigheterna, vilket stadgas i konventionens 

53e artikel. 21 Minimistandarden som uttrycks i konventionen är dock juridiskt 

bindande och utgör inom sitt område den högsta rättskällan i de länder som har 

ratificerat den. 22 Vissa rättigheter är upp till den enskilda medborgaren att avstå 

från, till exempel domstolsprövning, medan till exempel den negativa rättigheten 

att undgå tortyr inte kan avstås från. 23  

 

2.1.2 Domstolskontroll 

Under den större delen av konventionens tillämpningstid hittills har 

domstolskontrollen skett genom två organ: kommissionen och Europadomstolen. 

Sedan 1998 ansvarar dock Europadomstolen ensam för uppgifterna som tidigare 

delades med kommissionen och behandlar mål från att de initieras tills att de 

slutligt avgörs. 24 Praxis från kommissionen tillämpas dock fortfarande vid 

tolkning av konventionen.  

 

Domstolen behandlar dels mellanstatliga mål (art 33), vilket innebär att en 

konventionsstat anmäler en annan konventionsstat för brott mot konventionen, 

utan att i sig behöva ha ett eget intresse i frågan. De enskilda klagomålen (art 34) 

utgör dock den största delen av domstolens verksamhet. Enskilda personer, icke-

statliga organisationer samt grupper av enskilda personer innehar klagorätt. 25  
 

 

                                                
20 A.a., s. 19. 
21 EKMR, art. 53. 
22 Fahlbeck, Reinhold, Bed och arbeta: om religionsfrihet i arbetsliv och skola, 2011, s. 19. 
23 Cameron, Iain, An introduction to the European Convention on Human Rights, 2011, s. 78. 
24 Danelius, 2012, s. 22. 
25 A.a., s. 23-24. 
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2.1.3 Tillämplighet i Sverige 

Det primära ansvaret för att rättigheterna i EKMR respekteras finns hos de 

enskilda konventionsstaterna, vilket framgår av art 1 i konventionen. Därmed är 

det viktigt att konventionsstaterna anpassar sin inhemska lagstiftning på så sätt att 

situationer som uppstår i landet kan hanteras nationellt utan hänvisning till 

Europadomstolen i så stor utsträckning som möjligt. Det finns två sätt att tillämpa 

konventionen i den enskilda konventionsstaten: att konventionen anses ha högre 

rang och därmed tillämpas framför nationell lagstiftning alternativt att 

konventionen får status som nationell lagstiftning och därmed samma hierarkiska 

nivå. 26 

 

Sverige ratificerade konventionen 1953, dock utan att inkorporera den med svensk 

rätt, vilket innebar en del komplikationer med tillämpningen i domstolarna. 27 

Efter flertalet utredningar under en lång tid inkorporerades konventionen 1994 

och fick därmed samma hierarkiska status som övrig svensk lagstiftning. 28 Syftet 

med detta var att tvinga domstolarna att ta hänsyn till konventionen samt att 

minska risken att ställas inför rätta och fällas i Europadomstolen. Då hade 

dessutom hade Finland och Danmark redan inkorporerat konventionen i sin 

lagstiftning samt Norge och Island var på god väg att göra det samma. 29 

 

Idag är konventionen stadgad som gällande svensk rätt i lag (1994:1219) om den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna. För att 

undgå komplikationer vid tillämpningen när eventuell annan lagstiftning står i 

strid mot konventionen är det stadgat i Regeringsformen att konventionen skall 

gälla. 30 

2.1.4 Forum internum och forum externum 

Artikel 9(1) ger den enskilda medborgaren rätt till religion, tankefrihet och 

samvetsfrihet. Det är alltså rätten till religion, att själv tro. Den positiva 

religionsfriheten innefattar även rätten att ändra åsikter eller att ansluta sig till nya 
                                                
26 A.a., s. 36. 
27 A.a., s. 37. 
28 A.a., s. 39. 
29 Cameron, 2011, s. 184-185. 
30 RF 2 kap. 19 §. 
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åsikter, dvs. att byta religion eller träda in i en ny religion från att inte ha tillhört 

någon alls.31 Ateism och agnosticism innehar samma skydd, vilket innebär att 

rätten att inte tro eller att tvivla är likställd rätten att tillhöra en religion. 32 Utöver 

de traditionella och stora världsreligionerna omfattas även nyare religiösa 

samfund som Scientologikyrkan och Jehovas vittnen, men även en del filosofiska 

övertygelser som till exempel pacifism, veganism och abortmotstånd.33 Artikel 9 

beskrivs i praxis från Europadomstolen som en av de viktigaste faktorerna för 

troendes identitet och livsuppfattning men även som en mycket värdefull tillgång 

för ateister och oberörda i demokratisk mening.34 Denna del av den positiva 

religionsfriheten kallas även för forum internum och utgör en av två beståndsdelar 

i religionsfriheten, den inre. 35 Religionsfriheten i denna bemärkelse är absolut 

och de regler, förfaranden eller andra former av begränsningar som kränker den 

inre kärnan av religionsfriheten strider mot konventionen och är därmed olagliga. 
36 Det finns dock olika synsätt på vad som egentligen är forum internum, medan 

vissa menar att den inre kärnan av religionsfriheten är mycket smal och aldrig 

kränks så länge en individ kan fortsätta tro, menar andra att det finns hårfina 

gränser för när staten egentligen kränker någons inre kärna i ett bredare 

perspektiv.37 I praktiken ger den positiva religionsfriheten rätt till kyrkor och 

religiösa samfund att existera och verka samt enskilda personer rätt att bli 

medlemmar och delta i verksamheten i dessa kyrkor och religiösa samfund. 38 För 

att den positiva religionsfriheten i artikel 9(1) skall vara effektiv innefattar den 

även förbud mot påföljder och repressalier för utnyttjande av rättigheterna enligt 

artikeln. 39 

 

Den andra sidan av den positiva religionsfriheten kallas för forum externum och 

innebär en frihet att manifestera sin religion. Det är dock ingen absolut rättighet. 

                                                
31 Fahlbeck, 2011, s. 145. 
32 Danelius, 2012, s. 417. 
33 Harris, D.J., O’Boyle, M., Bates, E.P. & Buckley, C.M., Law of the European Convention on 
Human Rights, 2009, s. 426. 
34 Kokkinakis mot Grekland, para. 31. 
35 Fahlbeck, 2011, s. 138. 
36 A.a., s. 139. 
37 Harris et. al., 2009, s. 428. 
38 Danelius, 2012, s. 416. 
39 A.a., s. 418. 



 23. 

Istället fordras ett uppfyllande av ett sambands- eller anknytningsrekvisit mellan 

religionen och manifestationen, vilket har fastställts av Europadomstolen och 

mynnat ut i Arrowsmith-principen. 40 Domen i fråga handlade om en pacifist41 

som delade ut flygblad till brittiska soldater med anmodan att inte tjänstgöra vilket 

personen straffades för. Detta ansågs inte vara ett brott mot artikel 9 enligt 

domstolen, då den efterfrågade distinktionen mellan manifestation och motivation 

saknades. Vidare fastställde domstolen att det inte finns ett skydd för ”varje 

handling som motiveras eller påverkas av religion eller övertygelse”.  42 

Distinktionen mellan den interna och den externa dimensionen är emellertid inte 

tydligt definierad.43 

 

Samvetsfrihet är en del av forum externum och kan generera en konflikt mellan 

individen och staten. Frågan har främst diskuterats kring samvetsfrihet inom det 

militära i form av vapenvägran, för vilket det inte finns någon generell rättighet 

till i konventionen. Harris et al menar att en stat har möjlighet, men måste inte, 

tillåta vapenvägran som en konsekvens av religionsfriheten. Då fordras dock att 

staten tillhandahåller någon form av ersättande militärtjänst utan vapen.44 Fallet 

Bayatyan mot Armenien handlade om ett Jehovas vittne som vägrade militär 

tjänstgöring. Inget alternativ i form av vapenfria tjänster fanns i Armenien vid 

tidpunkten, vilket personen erbjöd sig att utföra.45 Europadomstolen konstaterade 

bland annat på grund av det att religionsfriheten i artikel 9 var kränkt eftersom 

inskränkningen inte var nödvändig i ett demokratiskt samhälle.46 Vapenvägran är 

dock svårt att diskutera generellt på nationell nivå, då olika länder har olika 

system för tjänstgöring i det militära. Vissa länder har en tvingande värnplikt 

medan andra har ett försvar som bygger på frivillighet och graden av frivillighet 

för tjänstgöring generellt påverkar också graden av frivillighet för 

vapenanvändning. Europadomstolen och kommissionen har nämligen haft en 

traditionell åsikt av att manifestationen av en religion eller övertygelse inte 
                                                
40 Fahlbeck, 2011, s. 139-140. 
41 Ideologisk hållning till konflikter som på religiös eller etisk grund avvisar användningen av 
våld. 
42 Arrowsmith mot Förenade Kungariket, para 71.   
43 Harris et. al., 2009, s. 428. 
44 A.a., s. 432. 
45 Bayatyan mot Armenien, para. 124-125. 
46 Bayatyan mot Armenien, para. 128. 
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inskränks när en person frivilligt har accepterat en situation som innefattar 

möjliga hinder för utövandet av religionen.47  

2.1.5 Inskränkningar i religionsfriheten 

Artikel 9(2) i konventionen innebär en inskränkning av religionsfriheten som 

anförts ovan, vilket Europadomstolen har fastställt relativt långtgående 

möjligheter för i praxis. Kravet på att inskränkningarna ska vara tillåtna är att de 

är föreskrivna enligt lag och är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med 

hänsyn till vissa allmänna eller enskilda intressen. Det förutsätts vidare att det 

måste finnas en lag som gör inskränkningarna i en rimlig mån förutsägbara. Vid 

bedömningen om en inskränkning är rimlig tas i beaktande om den står i 

proportion i förhållande till det skyddande motstående intresset. Det är 

företrädelsevis staten som har friheten att göra denna avvägning. 48 Denna 

intresseavvägning kommer att diskuteras vidare i denna uppsats.  

 

Europadomstolen gör i Leyla Sahin mot Turkiet ett antal principiella uttalanden 

kring hur artikel 9(2) skall tillämpas i praktiken. Fallet rör en studerande på ett 

universitet i Turkiet som blev avstängd från undervisningen på grund av hennes 

huvudduk, vilket ansågs bryta mot universitetets förbud mot att bära religiösa 

symboler. Domstolen tog först ställning till huruvida universitetet hade brutit mot 

artikel 9(1) och kränkt hennes positiva religionsfrihet, vilket ansågs vara fallet. 49 

Då fick domstolen ta ställning till huruvida förbudet mot religiösa symboler var 

berättigat enligt artikel 9(2). Några viktiga tidigare fastställda principer lyftes i 

domen: Arrowsmithprincipen samt Kokkinarisprincipen som bland annat innebär 

att det i demokratiska stater med flera religioner kan vara nödvändigt med 

inskränkningar i religionsfriheten för att allas övertygelser ska respekteras. 50 

Slutligen menade domstolen att det kan innebära svårigheter att förena bärandet 

av en muslimsk huvudduk med budskapet om tolerans, respekt för andra och 

                                                
47 Harris et. al., s. 434. 
48 Danelius, 2012, s. 433. 
49 Fahlbeck, 2011, s. 60-62. 
50 Leyla Sahin mot Turkiet, para. 105-106. 
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framför allt, jämställdhet och anti-diskriminering som lärare i ett demokratiskt 

samhälle har till uppgift att förmedla till sina elever. 51 

2.1.6 Praxis från Europadomstolen kring samvetsfrihet 

I fallet Eweida and others mot Förenade Kungariket samlade domstolen fyra 

olika mindre fall rörande religionsfrihet och brott mot artikel 9 i förening med 

artikel 18 som stadgar frihet från diskriminering. Specifikt rör delarna om sökande 

c, Ms Ladele, samvetsfrihet från vissa arbetsuppgifter. Hon var kristen och av 

uppfattningen att äktenskap ingås av en kvinna och en man och arbetade på en 

lokal myndighet med att registrera födslar, äktenskap och dödsfall.52 När The 

Civil Partnership Act 2004 kom förändrades hennes arbete något, då hennes 

yrkeskategori även blev registrerare av civila partnerskap, vilket hon inte ville. 53 

Till en början fick hon göra informella byten av arbetsuppgifter med sina 

kollegor, som efter en tid fick nog. De ansåg att hennes vägran att registrera 

partnerskap var diskriminerande. Själv krävde Ms Ladele av arbetsgivaren att de 

skulle organisera arbetet på ett sådant sätt att hon inte skulle behöva genomföra de 

arbetsuppgifter som gick emot hennes samvete. Istället ordnade arbetsgivaren så 

att hon arbetade med registrering och administration kring partnerskapen och 

undgick att behöva utföra ceremonier. 54 I domen hänvisar domstolen till tidigare 

nämnda principer som Arrowsmith och Kokkinakis om bland annat ett nära 

samband mellan manifestation och religion. 55 I fallet med Ms Ladele görs en 

hypotetisk jämförelse mellan sökanden och en annan registrator utan religiösa 

invändningar mot samkönade äktenskap och ett resonemang förs kring om 

fastställandet från kommunens sida om att alla registratorer efter lagändringen per 

automatik blev registrerare av partnerskap kan anses vara indirekt 

diskriminerande. 56 Trots att Ms Ladele ingick sitt anställningsavtal innan 

lagändringen om partnerskap ägde rum ansåg slutligen domstolen att den lokala 

myndighetens krav på att även hon skulle registrera partnerskap fanns till för att 

säkra andra rättigheter som även de skyddas av konventionen. Domstolen 

                                                
51 Leyla Sahin mot Turkiet, para. 111. 
52 Eweida and others mot Förenade Kungariket, para. 23-24. 
53 Eweida and others mot Förenade Kungariket, para. 25. 
54 Eweida and others mot Förenade Kungariket, para. 26. 
55 Eweida and others mot Förenade Kungariket, para. 80, 82. 
56 Eweida and others mot Förenade Kungariket, para. 104. 
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fastställde att domstolen inte anser att någon nationell myndighet, varken 

kommunen eller den nationella domstolen, överskred sina befogenheter i att 

inskränka den av Europakonventionen stadgade religionsfriheten. 57 
 

2.2 Europarådets resolution 

2.2.1 Resolution 1763 

År 2012 fastställde Europarådets parlamentariska församling resolutionen The 

Right to conscientious objection in lawful medical care (1763). Resolutionen 

innebär att ingen person, sjukhus eller institution ska tvingas, hållas ansvarig eller 

diskrimineras för vägran att utföra, hysa, hjälpa eller underkasta sig en abort, 

genomförande av mänskligt missfall, dödshjälp eller annan handling som skulle 

kunna orsaka döden av ett mänskligt foster eller embryo. 58 Vidare betonas 

behovet av att staten tar ansvar för patienternas rätt till laglig vård i tid och oron 

uttrycks över hur en oreglerad användning av samvetsfrihet kan drabba bland 

annat kvinnor med låga inkomster. 59  

2.2.2 Tillämplighet i Sverige 

Först och främst bör det poängteras att resolutioner från Europarådets 

parlamentariska församling inte är juridiskt bindande, då Europarådet saknar 

överstatliga befogenheter.60 De fyller snarare funktionen att uttrycka Europarådets 

åsikt om hur frågan bör behandlas. Dock antas resolutionerna av samma 

parlamentariska församling som utser domarna i Europadomstolen, vilket leder till 

att ett visst samband mellan resolutionerna och domstolen kan antas. Däremot 

hänvisar domstolen generellt inte till resolutionerna i sin praxis och låter sig inte 

styras av dem. Reinhold Fahlbeck menar dessutom att praxis inte lever upp till de 

normer som angetts i rekommendationerna och resolutionerna. 61 Fahlbeck 

                                                
57 Eweida and others mot Förenade Kungariket, para. 106. 
58 PACE Resolution 1763, The right to conscientious objection in lawful medical care, art. 1. 
59 PACE Resolution 1763, art. 2. 
60 Nyström, Birgitta, EU och arbetsrätten, 2011, s. 91. 
61 Fahlbeck, 2011, s. 255., JT 2014-15, s. 21. 
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resonerar i Juridisk Tidskrift även kring att resolutionen kan ses som en förklaring 

av vad artikel 9 i konventionen i praktiken avser på samvetsfrihetens område.62 

 

2.3 Internationella riktlinjer 

2.3.1 ICM 

International Confederation of Midwives, ICM, är ett internationellt 

samarbetsorgan för barnmorskor som arbetar med att stötta, representera och 

stärka yrkesorganisationer i hela världen. Sammantaget organiserar ICM 116 

yrkesorganisationer, däribland Svenska barnmorskeförbundet som tillsammans 

representerar mer än 300 000 barnmorskor.63 ICM har arbetat fram en 

internationell etisk kod för arbetet som barnmorska som bland annat berör 

samvetsfrihet. Denna internationella etiska kod framhåller barnmorskans rätt att 

vägra delta i aktiviteter av samvetsskäl. Det bygger dock på att möjligheten till 

samvetsfrihet inte får beröva kvinnor rätten till abort. 64 

2.3.2 WHO 

World Health Organization, WHO, har i sin publikation kring säkra aborter tagit 

ställning för en viss samvetsfrihet för att hälso- och sjukvårdspersonal. Deras 

rekommendationer innefattar möjligheten att inte utföra abort, förutsatt att vägran 

inte hindrar eller nekar åtkomsten till lagliga aborter. Istället måste vårdgivaren 

som vägrar utförandet kunna remittera till någon annan tillgänglig vårdgivare. Om 

denna remiss inte är möjlig är vårdgivare skyldiga att utföra aborter i de fall det 

föreligger risk för liv eller allvarlig skada på den vårdsökande kvinnans hälsa.65 

 
 

                                                
62 JT 2014-15, s. 22. 
63 International Confederation of Midwives, Who we are, 2014, 
http://www.internationalmidwives.org/who-we-are/, hämtad 2014-12-15. 
64 International Confederation of Midwives, International Code of Ethics for Midwives, III c.  
65 World Health Organization, Safe abortion, s. 69. 
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3. Svensk lagstiftning och normer 

3.1 Diskrimineringslagen 

3.1.1 Direkt diskriminering 

För att direkt diskriminering ska anses föreligga i diskrimineringslagens mening 

fordras att tre rekvisit är uppfyllda: missgynnande, orsakssamband och jämförbar 

situation. 66 Rekvisiten är starkt sammanbundna och kan liknas vid en kedja där 

varje länk är en nödvändig förutsättning för att diskriminering ska anses föreligga. 

Någon form av subjektivt rekvisit som till exempel uppsåt eller oaktsamhet saknas 

alltså.67 Ett missgynnande innebär att den eventuellt diskriminerade försätts i ett 

sämre läge eller går miste om en förbättring. Även en underlåtenhet att handla 

omfattas.68 Typiskt sett medför en missgynnande behandling en skada eller 

nackdel för den enskilde.69 Gällande kravet på orsakssamband görs i 

propositionen distinktionen mellan på grund av diskrimineringsgrunden och ett 

samband med diskrimineringsgrunden, där det senare räcker för att rekvisitet ska 

vara uppfyllt. Det anförs också att det inte krävs någon diskriminerande avsikt, det 

räcker helt enkelt med ett samband. 70 Det bör dock poängteras att den som inte 

känner till diskrimineringsgrunden inte kan göra sig skyldig till diskriminering, på 

grund av det anser Fransson och Stüber att ett insiktsrekvisit kan läggas till.71 

Slutligen innebär det tredje rekvisitet, jämförbar situation, att den eventuellt 

diskriminerade inte får ha behandlats sämre än någon annan har behandlats i en 

jämförbar situation. Vid prövning av detta rekvisit kan man använda, och 

använder ofta, sig av en hypotetisk jämförelseperson, vilket innebär att det till 

                                                
66 1 kap 4 § 1 p Diskrimineringslagen (2008:567) 
67 Fransson, Susanne & Stüber, Eberhard, Diskrimineringslagen: en kommentar, 2010, s. 70. 
68 A.a., s. 71. 
69 Prop. 2007/08:95, s. 486-487. 
70 A.a., s. 488-489. 
71 Fransson & Stüber, 2010, s. 78-79. 
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exempel inte krävs att någon annan har sökt samma arbete för att denna prövning 

ska vara möjlig. Denna verkliga eller hypotetiska jämförelseperson skall ha 

likvärdiga meriter och det skall vara rimligt och naturligt att göra en jämförelse. 72 

Ett intressant fall som berör jämförbarhetsrekvisitet och framför allt ämnet i denna 

uppsats är AD 2005:21. Det handlar om ett Jehovas vittne som arbetade som 

aktiverare på ett äldreboende som inte fann det förenligt med sin tro att utföra 

vissa av de arbetsuppgifter som ankom på en aktiverare, främst de arbetsuppgifter 

som var aktuella kring jul och påsk, men även när en präst från Svenska kyrkan 

var på besök. Denna aktiverare fick inte arbeta kvar i den tjänsten på äldreboendet 

och AD hade att ta ställning till en eventuell etnisk diskriminering.73 Rekvisiten 

missgynnande och orsakssamband ansågs utan någon längre diskussion vara 

uppfyllda, vilket öppnade för ett resonemang kring jämförbarhetsrekvisitet. Den 

hypotetiska jämförelsepersonen i detta fall är någon som vägrar utföra samma 

arbetsuppgifter av andra skäl än etnisk tillhörighet och AD konstaterade då att 

aktiveraren inte kunde anses ha blivit behandlad mindre förmånligt av 

arbetsgivaren än jämförelsepersonen, då denna också skulle ha fråntagits 

arbetsuppgifterna. 74 

3.1.2 Indirekt diskriminering 

För indirekt diskriminering fordras ett uppfyllande av de tre rekvisiten 

missgynnande, jämförelsekrav och intresseavvägning. Missgynnanderekvisitet är 

detsamma som i fråga om direkt diskriminering och skall bedömas på samma sätt. 
75 För indirekt diskriminering finns också en form av jämförelse, som dock skiljer 

sig en del från bedömningen av en jämförbar situation för direkt diskriminering. 

Här görs jämförelsen dock mellan grupper, närmare bestämt gruppen som den 

eventuellt diskriminerade tillhör och en annan grupp. Vidare finns det ingen 

möjlighet för en hypotetisk jämförelse, istället måste jämförelsen vara faktiskt, 

vilket innebär att det måste finnas personer som är såväl gynnande som 

                                                
72 Prop. 2007/08:95, s. 487-488. 
73 enligt den äldre lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, föregångare till dagens Diskrimineringslag 
med samma innehåll.  
74 AD 2005 nr 21. 
75 Prop. 2007/08:95 s. 490. 
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missgynnade.76 Denna faktiska jämförelse mäter skillnaden i möjligheten för 

respektive grupp att typiskt sett uppfylla kraven och om en betydande skillnad 

visas talar det för att indirekt diskriminering föreligger. 77 Slutligen handlar 

rekvisitet kring intresseavvägningen om utrymmet för att tillåta vissa kriterier, 

bestämmelser eller förfaringsätt trots att de missgynnar vissa grupper. För att 

något sådant ska kunna anses vara tillåtet måste två krav vara uppfyllda. Dels 

måste syftet vara objektivt godtagbart, värt att skydda i sig och tillräckligt viktigt 

för att motivera att det ges företräde framför diskrimineringsskyddet och dels 

måste åtgärden vara lämplig och nödvändig, vilket innebär att om det finns andra 

icke diskriminerande åtgärder som kan användas i stället så är missgynnandet 

generellt i strid mot diskrimineringslagen. Ett exempel på ett kriterium som anses 

ha ett berättigat syfte och vara en lämplig åtgärd är kravet på svenskt 

medborgarskap vid vissa statliga rekryteringsförfaranden. 78 

3.1.3 Förbud mot diskriminering i arbetslivet 

Förbudet mot diskriminering från arbetsgivarens sida omfattar bland annat 

arbetstagare och den som gör en förfrågan om eller söker arbete.79 Med 

arbetstagare avses den som är part i ett anställningsavtal och med arbetssökande 

avses den som tydligt gett tillkänna att han eller hon söker en anställning.80 Det 

som utmärker förbudet mot diskriminering av arbetssökande är att förbudet gäller 

oavsett om den som söker arbete i efterhand kan konstateras sakna de meriter som 

krävs för anställningen, det innebär att alla som gör en förfrågan om arbete anses 

vara i en jämförbar situation oavsett meriter, eftersom de ska kunna räkna med att 

deras ansökningar behandlas utan någon form av diskriminering.81 

 

 

                                                
76 Fransson & Stüber, 2010, s. 85. 
77 Prop. 2007/08:95, s. 490-491. 
78 Prop. 2007/08:95, s. 491. 
79 2 kap 1 § Diskrimineringslagen. 
80 Prop. 2007/08:95, s. 497. 
81 Prop. 2007/08:95, s. 135. 
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3.1.4 Aktiva åtgärder 

Arbetsgivaren har enligt Diskrimineringslagen en skyldighet att genomföra vissa 

aktiva åtgärder, bland annat vad gäller arbetsförhållanden. Konkret innebär det att 

arbetsgivaren ska genomföra de åtgärder som är möjliga i förhållande till resurser 

och övriga omständigheter som krävs för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för 

alla arbetstagare oavsett bland annat religion.82 Med åtgärder avses handling som 

är inriktad på att uppnå ett visst resultat.83 Kravet på aktiva åtgärder såväl 

kompletterar som har samma huvudsyfte som diskrimineringsförbudet, delvis 

framåtsyftande men även ett medel för att åstadkomma förändringar på kort sikt.84 

Bestämmelserna om åtgärder har en viss anknytning till arbetsmiljölagens 

allmänna bestämmelser om arbetsmiljöns beskaffenhet.85Arbetsförhållanden 

definieras i förarbeten till diskrimineringslagen som arbetsmiljön, arbetets 

organisation och övriga arbetsförhållanden. Vad gäller arbetsmiljön avses den 

fysiska och psykosociala.86 Arbetsgivarens skyldighet är att se till att dessa 

faktorer anpassas till de anställdas behov och arbetsgivarens ramar, till exempel 

arbetstider samt semester- och andra ledighetsregler.87 

 

Begränsningarna i skyldigheten att genomföra aktiva åtgärder beror på 

arbetsgivarens resurser och förhållanden i övrigt. Det innebär att olika krav ställs 

på olika arbetsgivare, beroende på arbetsplatsens storlek, geografiska placering, 

arbetsstyrkans sammansättning och liknande omständigheter. Man kan alltså till 

exempel kräva mer åtgärder av en stor arbetsgivare med många anställda och 

mindre av ett familjeföretag med få anställda.88 
 

 

                                                
82 3 kap 4 § Diskrimineringslagen. 
83 Fransson & Stüber, 2010, s. 396. 
84 Prop. 1997/98:177, s. 43. 
85 Fransson & Stüber, 2010, s. 395. 
86 Prop. 2007/08:95, s. 329. 
87 Prop. 2007/08:95, s. 330. 
88 Fransson & Stüber, 2010, s. 397. 
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3.2 Anställningsskydd 

3.2.1 Arbetsledningsrätten och arbetstagarens arbetsskyldighet 

En grundläggande arbetsrättslig princip är att arbetsgivaren har rätt att leda och 

fördela arbetet och kan genom detta inom relativt vidsträckta ramar ensidigt 

besluta om bland annat vilka arbetsuppgifter en arbetstagare är skyldig att 

utföra.89 Arbetsledningsrätten, även kallat § 32-befogenheterna, kom till genom 

Decemberkompromissen 1906 mellan Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, och 

Landsorganisationen i Sverige, LO, och innefattade från början förutom rätten att 

fritt leda och fördela arbetet även rätten att fritt säga upp sina anställda och att fritt 

anställa nya, i utbyte mot att inte kränka den fackliga föreningsrätten.90 

Utgångspunkten är att arbetsledningsrätten gäller i den mån begränsningar 

saknas.91  

 

Bortsett från speciallagstiftning för vissa yrken saknas en allmän lagreglering av 

arbetstagarens arbetsskyldighet, i stället finns omfattande rättspraxis som stärker 

skyldigheten för arbetstagare att utföra de arbetsuppgifter som han eller hon har 

åtagit sig genom det enskilda anställningsavtalet.92 Ett exempel på viktig praxis är 

en dom i AD från 1980 som konstaterade att en arbetstagare anses ha en 

skyldighet att utföra det arbete som han eller hon måste ha känt till kan 

förekomma inom ramen för anställningen.93 Om det dessutom förekommer någon 

form av befattnings- eller tjänstebeskrivningar bör innehåller falla inom ramen för 

arbetsskyldigheten.94 Även arbete som tidigare har utförts av arbetstagaren i 

samband med anställningen omfattas av arbetsskyldigheten. 95 Trots avsaknaden 

av lagreglering är arbetsledningsrätten och därigenom arbetsskyldigheten en 

huvudregel på rättsordningsnivå och är direkt applicerbar på förhållandet mellan 

                                                
89 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella 
arbetsrätten, 2009, s. 214. 
90 Rönnmar, Mia, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet: en komparativ studie av kvalitativ 
flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext, 2004, s. 45. 
91 Glavå, Mats, Arbetsrätt, s. 62. 
92 Källström & Malmberg, 2009, s. 215. 
93 AD 1980 nr 149. 
94 Källström & Malmberg, 2009, s. 215. 
95 AD 1981 nr 155. 
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arbetsgivaren och den enskilda arbetstagaren.96 Det kan även liknas vid en dold 

klausul i samtliga kollektivavtal.97 

 

Vid tvist om arbetstagarens arbetsskyldighet äger arbetsgivaren tolkningsföreträde 

fram till dess att tvisten är löst.98 En förklaring till detta är att det är betydligt 

svårare att i efterhand gottgöra skada som har uppkommit när ålagt arbete inte har 

utförts än att i efterhand upprätta skada som uppkommit när arbetstagaren har 

tvingats utföra ett arbete som man inte har varit skyldig att utföra.99 

3.2.2 Allmän om anställningsskydd och begreppet saklig grund 

En uppsägning måste enligt 7 § LAS vara sakligt grundad och måste rättsligt 

kunna kvalificeras som antingen en uppsägning på grund av personliga skäl eller 

en uppsägning på grund av arbetsbrist. Beroende på vilken av grunderna som 

hävdas skall olika regler tillämpas. De flesta fall av uppsägningar kan relativt 

enkelt kvalificeras som den ena eller den andra grunden och vid en osäkerhet 

kring bedömningen utgår domstolen från de skäl som arbetsgivaren har uppgivit 

för uppsägningen.100 Vad som är saklig grund anförs inte i LAS, men det kan 

generellt sägas att en arbetsgivare måste kunna räkna med vissa särdrag hos sina 

anställda.101 Det finns dock två negativt bestämda undantag i lagen som innebär 

att en uppsägning inte är sakligt grundad om det är skäligt att kräva att 

arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig samt att övergång av 

verksamhet inte per automatik är en saklig grund.102  Omplaceringsskyldigheten 

föreligger vid såväl arbetsbrist som när arbetsgivaren överväger en uppsägning på 

grund av personliga skäl.103 För att en omplacering ska vara möjlig måste 

arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det nya arbetet, vilka kan liknas 

vid de krav som hade ställts på en utomstående som söker arbetet i fråga.104 Det 

                                                
96 Glavå, 2011, s. 65. 
97 Rönnmar, 2004, s. 45. 
98 34 § Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 
99 AD 1934 nr 179. 
100 Källström & Malmberg, 2009, s. 133. 
101 Prop. 1973:129, s. 62. 
102 7 § 2-3 st Lagen (1982:80) om anställningsskydd. 
103 Lunning, Lars & Toijer, Gudmund, Anställningsskydd: kommentarer till 
anställningsskyddslagen, 2006, s. 465. 
104 Källström & Malmberg, 2009, s. 148. 
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innebär att arbetsgivaren inte behöver överväga en förflyttning till ett arbete som 

den aktuella arbetstagaren inte har förutsättningar för att klara av, dock med ett 

visst utrymme för upplärning, som kan liknas vid den upplärning en nyanställd 

hade behövt genomgå för att klara av arbetet.105 Enligt propositionen till 1974-års 

anställningsskyddslag har arbetsgivaren en skyldighet att överväga alla de 

möjligheter som finns till omplacering inom ramen för anställning till personligen 

mer lämpade arbetsuppgifter, innan uppsägning sker. 106 Enligt 

bastubadarprincipen kräver en särskilt ingripande omplacering på grund av 

personliga skäl godtagbara skäl.107 

3.2.3 Arbetsbrist 

Arbetsbrist saknas en direkt definition i LAS och är istället bestämt negativt i 

AD:s praxis som alla fall där en uppsägning från arbetsgivarens sida beror på 

något annat än förhållanden som är att hänföra till arbetstagaren personligen.108 

Exempel på situationer som omfattas av arbetsbrist är att företaget läggs ned och 

att en konkurs inträffar men även planerade och mer långsiktiga åtgärder samt 

organisatoriska förändringar. Arbetsbrist kan beskrivas som brist på arbete men 

även brist på sådant arbete som anställningsavtalet har avsett.109 Vid uppsägning 

på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren upprätta en turordningslista där en 

arbetstagare med längre anställningstid företräde framför en arbetstagare med 

kortare anställningstid.110 

3.2.4 Personliga skäl 

Uppsägning på grund av personliga skäl är till skillnad från arbetsbrist definierat i 

LAS, dock mycket vagt och utan någon redogörelse för vad som egentligen är 

personliga skäl.111 Vid bedömningen skall framtida konsekvenser av beteendet 

beaktas och inte de begångna företeelserna i sig.112 Exempel på viktiga faktorer är 

arbetstagarens anställningstid, arbetsgivarens storlek och arbetstagarens ställning. 
                                                
105 Lunning & Toijer, 2006, s. 475. 
106 Prop. 1973:129, s. 63. 
107 AD 1978 nr 89. 
108 Källström & Malmberg, 2009, s. 133. 
109 Lunning & Toijer, 2006, s. 449. 
110 22 § LAS. 
111 7 § 4 st LAS. 
112 AD 1996 nr 102. 
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113 Storleken på företaget eller organisationen spelar en betydande roll då det finns 

olika möjligheter att lösa problem på olika stora arbetsplatser. Även det gäller till 

exempel olovlig frånvaro kan domstolens tolerans skiljas åt beroende på storleken 

av arbetsplatsen, då den olovliga frånvaron kan ha olika stora återverkningar på 

organisationen i övrigt.114 

3.2.5 Särskilt om arbetsvägran 

Order- och arbetsvägran anses vara relativt allvarliga företeelser på grund av att 

hela konceptet med en anställning är att arbetstagaren ställer sin arbetskraft till 

förfogande för arbetsuppgifter som uppkommer från arbetsgivaren som i sin tur 

betalar ut lön. Den kan dock inte anses vara en saklig grund för uppsägning utan 

vidare, snarare måste en bedömning göras kring omständigheterna i det enskilda 

fallet.115 En del praxis på området handlar i grund och botten om arbetsvägran till 

följd av omplaceringar, men även när arbetsgivaren har beordrat arbetet på ett 

tvivelaktigt sätt eller arbetet har varit särskilt betungande. Sådana omständigheter 

anses i förekomna fall vara av förmildrande omständigheter och kan stärka 

skyddet för arbetstagaren.116 När det gäller en allmän ovillighet att utföra vissa 

arbetsuppgifter har AD konstaterat att det kan utgöra saklig grund för uppsägning, 

men inte för avsked.117 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                                
113 Glavå, 2011, s. 487. 
114 Lunning & Toijer, 2006, s. 333. 
115 Glavå, 2011, s. 521. 
116 A.a., s. 522. 
117 AD 1978 nr 6. 
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3.3 Sjukvårdslagstiftning 

3.3.1 Abortlagstiftning 

Abortlagen från 1974 fastställer varje kvinnas rätt till abort fram till den 18e 

graviditetsveckan samt efter 18e graviditetsveckan vid särskild prövning. 118 

Barnmorskans eventuella rätt till samvetsfrihet tas inte upp i Abortlagen, däremot 

diskuterades det i propositionen till samma lag. Flertalet remissinstanser framhöll 

vikten av att personalens önskemål kring att inte medverka vid abort. 119 Det 

anförs i propositionen att vid arbetsfördelningen120 bör man så långt det är möjligt 

ta hänsyn till personalens intressen och förutsättningar, därför bör man undvika att 

binda personal till abort som av till exempel moraliska eller religiösa skäl inte vill 

delta i det arbetet. Hänsyn till den abortsökande kvinnan framställs som ett 

argument. 121 Det bör dock poängteras för läsaren att den nu gällande 

abortlagstiftningen och tillhörande propositionen är 40 år gammal och att den 

generella inställningen till abort i Sverige har förändrats. 

3.3.2 Kompetensbeskrivning för barnmorska 

Socialstyrelsen har publicerat ett antal kompetensbeskrivningar för olika yrken 

inom hälso- och sjukvården, bland annat för legitimerade barnmorskor. Den 

innehåller rekommendationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och 

förhållningssätt för det reglerade yrket. 122 Det är inte ett juridisk bindande 

dokument. 123 I kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska räknas 

flertalet kompetenser och delkompetenser upp, som bland annat berör abortvård. 

Till exempel anges delkompetenserna ”aborter och de komplikationer som kan 

uppstå i samband med abort”, ”information till abortsökande” samt ”vårda 

patienter som genomgår abort”. 124  

                                                
118 1 § Abortlag (1974:595). 
119 Prop. 1974:70, s. 76. 
120 Ansvaret för fördelningen vilar på klinik- och blockchefer i första hand, enligt 13-15 §§ 
Sjukvårdskungörelsen (1972:676). 
121 Prop. 1974:70, s. 77. 
122 Socialstyrelsen, Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska, 2006, s. 3. 
123 A.a., s. 11. 
124 A.a., s. 13-14. 
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4. ”Barnmorskefallet” 

4.1 Bakgrund 
En barnmorska i Jönköpings län blev under 2013-2014 erbjuden tre olika 

anställningar som barnmorska på olika kvinnokliniker i Jönköpings läns landsting. 

Samtliga tre erbjudanden om anställning drogs tillbaka när barnmorskan 

meddelade att hon inte tänkte utföra några aborter i tjänsten.125 Utan någon vilja 

till hjälp från Vårdförbundet vände hon sig till Diskrimineringsombudsmannen, 

DO, som inte heller ville ta frågan vidare. På grund av avsaknad av juridisk hjälp 

från de traditionella instanserna har barnmorskan redan fått hjälp utlovad från 

anti-abort organisationen Provita som vill driva fallet på internationell nivå.126  

4.2 Diskrimineringsombudsmannens yttrande 
DO meddelade i april 2014 att de avslutade ärendet kring barnmorskan.127 De 

hänvisar i beslutet dels till den svenska diskrimineringslagen och dels till 

Europakonventionen. I första hand prövade diskrimineringsombudsmannen om 

landstingets agerande hade utgjort direkt diskriminering i enlighet med 1 kap 4 § 

1 st Diskrimineringslagen och behandlade de tre rekvisiten för uppfyllande av 

detta. Huruvida barnmorskan missgynnades ansågs inte vara en särskild fråga, då 

det inte råder några tvivel kring om ett tillbakadraget jobberbjudande är ett 

missgynnande.128 Vad gäller orsakssambandet mellan religionen och 

                                                
125 Sveriges Television, Barnmorska nekas fler jobb, 2014-11-12,  
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/barnmorska-nekas-fler-jobb, hämtad 2014-12-
15. 
126 Sveriges Radio, Abortvägrande barnmorska får stöd, 2014-01-24, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5766109, hämtad 2014-12-15. 
127 Diskrimineringsombudsmannen, Beslut i ärende rörande anmälan om diskriminering som har 
samband med religion, 2014-04-10, http://do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-
aktuellt/2014/Beslut-i-arende-rorande-diskriminering-som-har-samband-med-religion-
barnmorska-/, hämtad 2014-12-04. 
128  Diskrimineringsombudsmannen, ANM 2014/12, s. 4. 
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missgynnandet konstaterade DO att landstinget inte har fäst något avseende vid 

barnmorskans religion.129 I frågan om barnmorskan har befunnit sig i en jämförbar 

situation med en hypotetisk jämförelseperson resonerar DO kring Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska och dess innehåll som berör 

aborter. I kompetensbeskrivningen framgår att det följer i en barnmorskas 

yrkesroll att medverka vid aborter och eftersom barnmorskan inte har varit beredd 

att utföra denna arbetsuppgift som är en del av hennes yrkesbeskrivning, kunde 

hon inte anses befinna sig i en jämförbar situation med den hypotetiska 

barnmorska som följer Socialstyrelsens kompetensbeskrivning.130 

 

I andra hand prövade diskrimineringsombudsmannen om landstingets agerade i 

stället utgjorde indirekt diskriminering i enlighet med 1 kap 4 § 2 st 

Diskrimineringslagen. Samma bedömning som vid direkt diskriminering gjordes 

kring missgynnandet. Vidare förs ett resonemang kring jämförelsen mellan 

gruppen som barnmorskan tillhör och andra grupper samt respektive gruppers 

möjlighet att uppfylla kraven som har ställts av landstinget. DO konstaterade att 

det skillnader finns i gruppernas möjligheter att uppfylla kraven. 131 Eftersom 

dessa två rekvisit ansågs vara uppfyllda fördes resonemanget vidare kring 

intresseavvägningen som skall göras vid bedömning av ett eventuellt indirekt 

diskriminerande förfarande. Sammanfattningsvis fastställde DO att 

upprätthållandet av Socialstyrelsens kompetensbeskrivning kan motiveras av rätt 

och tillgång till abortvård, att syftet anses vara objektivt godtagbart samt att kravet 

på att kunna utföra aborter inte går längre än nödvändigt för att uppnå syftet.132 

 

Vidare hade DO att pröva barnmorskans fall i förhållande till 

Europakonventionen, specifikt artikel 9. Inledningsvis hänvisas till 

Arrowsmithprincipen och DO konstaterar att barnmorskans vägran att utföra abort 

har ett sådant nära samband med hennes religion som efterfrågas, därmed anses 

landstingets agerande vara ett ingrepp i barnmorskans positiva religionsfrihet 

                                                
129 A.a., s. 5. 
130 A.a. 
131 A.a.  
132 A.a., s. 6-7. 
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enligt artikel 9(1) i konventionen.133 Resonemangen kring inskränkningarna i 

religionsfriheten enligt artikel 9(2) i konventionen är något mer omfattande från 

DOs sida, främst rörande arbetsskyldighet och arbetsgivarens arbetsledningsrätt. 

Arbetsskyldigheten för arbetstagare är inte genom allmän lagreglering stadgad i 

svensk arbetsrätt, däremot är utgångspunkten från praxis att en arbetstagare är 

skyldig att utföra de arbetsuppgifter som han eller hon har åtagit sig genom sitt 

anställningsavtal. DO tar i ärendet upp att arbetsgivaren trots avsaknaden av 

konkret lagstiftning har en av den svenska rättsordningen sanktionerad rätt att 

begära att en arbetstagare utför vissa arbetsuppgifter. Rörande landstingets 

ingrepp i barnmorskans religionsfrihet konstaterar DO därmed att kravet på 

barnmorskan och genomförandet av aborter i tjänsten har ett tillräckligt starkt stöd 

i den svenska rättsordningen att kravet på att inskränkningar i den 

konventionsstadgade religionsfriheten skall ske med stöd i lag bör anses vara 

uppfyllt.134 Andra möjligheter för en konventionsstat att begränsa 

religionsfriheten är för att säkerställa andras fri- och rättigheter och till skydd för 

hälsa. Inskränkningen i barnmorskans religionsfrihet från landstingets sida har 

alltså syftat till att säkerställa en effektiv tillgång till abortvård i Sverige, som i sin 

tur skyddas av artikel 8 i konventionen.135 Utan något vidare resonemang lyfter 

DO resolution 1763 från Europarådet och konstaterar trots denna att 

omständigheterna i ärendet inte ger någon anledning att anta att barnmorskan har 

utsatts för diskriminering eller en förbjuden inskränkning i religionsfriheten.136 

4.3 Reinhold Fahlbeck i Juridisk Tidskrift 
I Juridisk Tidskrift 2014-15 nr 1 ställer sig professor emeritus Reinhold Fahlbeck 

frågan om en barnmorska har rätt att få sin religiösa övertygelse respekterad på ett 

sådant sätt att han eller hon befrias från all sådan verksamhet vid ansökan om 

arbete eller under pågående anställning.137 Han prövar frågan utifrån 

Europakonventionen, den svenska diskrimineringslagen och Resolution 1763 från 

Europarådet. Likt DO konstaterar han enkelt att en barnmorskas positiva 

                                                
133 A.a., s. 7-8. 
134 A.a., s. 8. 
135 A.a., s. 9. 
136 A.a., s. 10. 
137 JT 2014-15, s. 18. 
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religionsfrihet enligt artikel 9(1) i konventionen kränks om han eller hon inte får 

ett arbete eller blir uppsagd på grund av sin vägran att utföra abort. Efter 

genomgång av de olika kraven på inskränkningar i personer religionsfrihet som 

finns i artikel 9(2) konstaterar Fahlbeck först att kravet på stöd i lag är uppfyllt. 

Angående nödvändigheten menar han att konventionsstaternas utrymme att själva 

forma sina egna bedömningar om inskränkningar i religionsfrihet i praktiken inte 

är så stort egentligen och hänvisar till tidigare praxis från Europadomstolen som 

styrker att Sverige behöver rättfärdiga inskränkningen med skäl som är specifika 

för just Sverige, vilket han anses saknas. Slutligen menar han att kravet på 

proportionalitet inte är uppfyllt dels då rätten till liv skyddas av konventionen i 

artikel 2 och att den rättigheten har en högre dignitet än rätten till religionsfrihet 

och inskränkningar i detsamma. Han gör också en bedömning i fråga om tillgång 

till abort för kvinnor i Sverige och är av åsikten att samvetsfrihet inte utgör ett 

direkt hot mot denna tillgång samt att Resolution 1763 kräver att tillgången till 

abort i medlemsstaterna skall tillgodoses.138  

 

Fahlbeck resonerar också kring kravet på aktiva åtgärder enligt 

diskrimineringslagen och konstaterar att de krav som ställs på arbetsgivaren går i 

samma linje som konventionen artikel 9 och att det är rimligt att begära 

anpassning av arbetsorganisationen, till exempel i form av bemanning, av 

arbetsgivaren. Han menar även att begränsningarna i kravet på aktiva åtgärder 

stämmer väl överens med inskränkningarna i religionsfriheten.139  

 

Sammantaget landar Fahlbeck i svaret att en barnmorska har rätt att få sin 

religiösa övertygelse respekterad och därmed slippa utföra aborter. Han resonerar 

visserligen kring den hypotetiska konflikten mellan barnmorskan och en 

vårdsökande kvinna som behöver den medicinska behandlingen för att överleva, 

dock förbehållet att detta är just en hypotetisk konflikt med mycket låg 

sannolikhet att uppkomma i praktiken. Han menar då att problemet dessutom kan 

lösas genom att någon annan barnmorska som inte hyser dessa religiösa 

betänkligheter får utföra behandlingen.140  

                                                
138 A.a., s. 19-23. 
139 A.a., s. 24-26. 
140 A.a., s. 26-27. 
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5. Analys 

5.1 Inledning 
Till att börja med finner jag det nödvändigt att poängtera de två olika perspektiven 

som rättsfrågan kan utredas ur. Ur det ena, något mer praktiska, perspektivet kan 

frågan utredas kring vad som är möjligt idag. Vid en analys ur det perspektivet 

bör till exempel arbetsorganisation, storlek på aktuell kvinnoklinik eller annan 

sjukvårdsinrättning och arbetsfördelningen mellan arbetstagare tas upp. En sådan 

analys handlar alltså om vad som är praktiskt möjligt att genomföra. Frågor som 

kan ställas är vilka befogenheter en arbetsgivare har att erbjuda en barnmorska att 

slippa vissa arbetsuppgifter med hjälp av sin arbetsledningsrätt i det enskilda 

fallet. Jag är av uppfattningen att detta skulle vara praktiskt möjligt utan några 

större organisatoriska svårigheter, framför allt i en större arbetsorganisation. Det 

bör inte vara några större problem att erbjuda andra arbetsuppgifter, då 

abortverksamheten utgör en relativt liten del av av arbetsuppgifterna en 

barnmorska förväntas arbeta med utgångspunkt ur den tidigare nämnda 

kompetensbeskrivningen. Denna fråga skulle dock behöva diskuteras vidare ur ett 

perspektiv innehållande vidare frågeställningar kring bland annat det kommunala 

självbestämmandet.  

 

Det andra, något mer djupare, perspektivet som frågan bör behandlas ur är vilka 

konsekvenser ett sådant praktiskt tillåtande av vägran att utföra abort skulle kunna 

innebära i ett längre perspektiv. Ett vedertaget sätt att hantera juridiska frågor som 

inte har ett konkret svar i någon rättskälla är, likt jag har gjort tidigare i denna 

uppsats, att bygga sin uppfattning på hur liknande situationer har bedömts 

tidigare. Därmed följer ett antal risker med samvetsfrihet vad gäller barnmorskor 

och aborter. Ett exempel på en mer omfattande samvetsfrihet skulle kunna vara en 

läkare som vägrar att utföra blodtransfusioner, vilket som exempel står emot 
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Jehovas Vittnens tro. Jag är övertygad om att konsekvenserna inom sjukvården för 

en sådan samvetsfrihet skulle kunna bli betydligt större än för abortvägran, men 

möjligheten för att häva den formen av samvetsfrihet blir betydligt större om man 

skulle tillåta samvetsfrihet, då man även här skulle kunna göra en analog 

tillämpning av samvetsfriheten för barnmorskor och hävda att den även skulle 

kunna gälla för läkare och blodtransfusioner. 

 

Utifrån den sjukvårdslagstiftning som har nämnts tidigare i denna uppsats, dvs. 

abortlagstiftningen, finns ett stöd för samvetsfrihet, då det anfördes i 

propositionen till abortlagen att man bör undvika att tvinga personal att delta i 

arbetet med aborter. Det är dock inte abortlagen som styr vilka arbetsuppgifter 

som en arbetstagare ska utföra, även om arbetstagarens arbetsuppgifter i sak är 

reglerade av abortlagen. Däremot är det tydligt i Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska att de abortrelaterade 

arbetsuppgifterna utan tvekan ingår i yrket. Då de arbetsuppgifter som framgår av 

yrkes- eller tjänstebeskrivningar bör anses ingå i arbetsskyldigheten, ingår således 

abortverksamheten i en barnmorskas arbetsskyldighet, oavsett om barnmorskan 

har läst tjänstebeskrivningen eller inte innan ett anställningsavtal ingås. Dessutom 

kan man utgå från att en barnmorska med all säkerhet är medveten om att 

abortrelaterade arbetsuppgifter ingår i yrket. Således kan jag konstatera att 

abortrelaterade arbetsuppgifter ingår i en barnmorskas arbetsskyldighet med stöd 

av kompetensbeskrivningen och därmed har arbetsgivaren en rätt att kräva att en 

barnmorska utför aborter, i ett arbetsledningsrättsligt perspektiv. 

5.2 Religionsfriheten och dess möjliga inskränkningar 
Gällande konventionen råder inga tveksamheter kring att samvetsfrihet omfattas 

av den positiva religionsfriheten i artikel 9(1). Den slutsatsen bygger jag på att 

samvetsfrihet är en av friheterna som räknas upp i artikeltexten. En möjlig 

invändning är den s.k. Arrowsmithprincipen. Jag är dock av uppfattningen att 

abortmotståndet har en nära anknytning till aktuella delar av kristendomen, 

framför allt då abortmotståndet grundar sig i rätten till liv, vilket är en viktig del 

av religionen.  
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Däremot, är frågan om inskränkningarna i artikel 9(2) betydligt mer komplex. 

Som tidigare nämnts finns ett antal krav för att inskränkningarna ska vara tillåtna. 

Först och främst ska de vara föreskrivna i lag och därmed förutsägbara för 

individer. En stor del av arbetsrätten i Sverige bygger på generella principer och 

tradition, snarare än direkt lagstiftning. Ett exempel på det är arbetsledningsrätten 

som ger arbetsgivaren befogenheten att leda och fördela arbetet. Däremot har 

Europadomstolen i sin praxis erkänt den svenska arbetsledningsrätten och ger den 

samma rättsliga status som lagstiftning. Med anledning av detta kan jag konstatera 

att den inskränkning i religionsfriheten som bygger på arbetsgivarens rätt att leda 

och fördela arbetet i det avseendet är legitim.  

 

Inskränkningarna ska vidare vara nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med 

hänsyn till allmän säkerhet, ordning samt hälsa och moral. Här visar sig 

intresseavvägningen mycket tydlig. Frågan om abort och samvetsfrihet är något 

problematisk att koppla till allmän säkerhet och ordning, däremot är hälsa och 

moral högst relevant. I en praktisk hypotetisk situation kan en abort bli fördröjd då 

det inte finns någon barnmorska som kan delta. Med en sådan fördröjning kan den 

vårdsökandes hälsa riskeras, till exempel genom att en längre gående graviditet 

kräver mer avancerade abortmetoder. Slutligen kan en inskränkning av 

religionsfriheten vara befogad om den syftar till att skydda andra människors fri- 

och rättigheter. Även här rör det sig om en intresseavvägning, dels mellan 

individers positiva och negativa religionsfrihet men även mellan en persons 

positiva religionsfrihet och en annan persons positiva rättighet till något annat, till 

exempel abort. När det gäller abort och samvetsfrihet kan det alltså finnas 

motsättningar mellan barnmorskan och den vårdsökande i två olika perspektiv, 

dels har den vårdsökande rätten att undgå påverkan av barnmorskans religion men 

har även en positiv rättighet till abort. Utredningen kring möjliga inskränkningar 

påverkas alltså i stor utsträckning av praktiska omständigheter i det enskilda fallet, 

till exempel tillgången på andra barnmorskor som kan utföra aborten istället. Här 

krävs därmed en viss generalisering och antaganden för att kunna svara på 

frågeställningen. Vad gäller kravet på att inskränkningar ska vara föreskrivna i lag 

råder för mig inga tvivel kring att just det kravet är uppfyllt. Däremot blir frågan 

mer problematisk när det handlar om intresseavvägningen. Förutsatt att det inte 

finns några andra barnmorskor som kan utföra aborter är svaret något mer 
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uppenbart, eftersom det innebär en risk dels för den vårdsökandes hälsa men även 

en inskränkning i den vårdsökandes rätt till abort. Om det finns andra 

barnmorskor som kan utföra aborter är det mer troligt att arbetsgivaren har en viss 

skyldighet att låta en barnmorska slippa delta i aborter om han eller hon så önskar. 

Men en viss generalisering bör jag dock utgå från ett hypotetiskt fall med en 

enskild barnmorska som vägrar utföra aborter och göra en bedömning oavsett 

vilka och hur många kollegor denna barnmorska har. Ur det perspektivet är min 

analys att inskränkningen i religionsfriheten är befogad och uppfyller samtliga 

krav för att vara tillåten enligt artikel 9(2). 

5.3 En jämförelse med liknande fall 
I kapitel 2 har jag lyft frågan om samvetsfrihet inom det militära, även kallat 

vapenvägran. I fallet Bayatyan mot Armenien ansågs den vapenvägrandes 

religionsfrihet enligt artikel 9 i konventionen ha blivit kränkt. Det föreligger dock 

en betydande skillnad mellan militär vapenvägran och samvetsfrihet för abort, 

främst rörande graden av frivillighet. Som tidigare nämnt har Europadomstolen 

och kommissionen generellt varit av åsikten att man som individ bör ha 

överseende med förväntade inskränkningar av religionsfriheten. I praktiken har 

jag valt att tolka denna praxis som att (1) anställningar, som till exempel 

barnmorska, kan innebära inskränkningar av religionsfriheten och (2) dessa 

inskränkningar är något man indirekt godkänner när man ingår ett 

anställningsavtal. Frågan som jag ställer mig vad gäller förhållandet mellan 

vapenvägran och samvetsfrihet för abort är om det är mer befogat att erbjuda 

vapenvägran vid någon form av tvångstjänstgöring i det militära än att låta en 

barnmorska vägra utföra aborter. Min analys i den frågeställningen är att den 

betydande skillnaden mellan tvångstjänstgöring och ett frivilligt ingånget 

anställningsavtal är så pass stor att rätten till vapenvägran inte per automatik bör 

tolkas så att samvetsfrihet för barnmorskor att vägra utföra abort omfattas av 

samma rättigheter.  

 

För att kunna jämföra en barnmorskans vägran att utföra aborter med Eweida-

domen bör vissa skillnader till en början belysas. Den största skillnaden är att 

registratorn Ms Ladele arbetade med myndighetsutövning. En korrekt 

myndighetsutövning som inte diskriminerar någon torde ha en mycket högre 
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dignitet, framför allt mycket högre än registratorns personliga religiösa 

uppfattning, men kanske även högre än en vårdsökande kvinnas rätt att få en abort 

utförd så snabbt som möjligt. En bärande princip i Eweida-domen är trots det att 

hon hade ingått en anställning och därmed kunde förvänta sig en inskränkning i 

religionsfriheten till följd av ett anställningsavtal. Denna princip bör tillämpas i 

frågan om aborter.  

5.4 Resolution 1763 och Fahlbeck 
Vad gäller resolution 1763 är min analys att den inte medför någon avgörande 

skillnad i hur frågan om samvetsfrihet bör tolkas. Om Sverige hade skrivit på 

resolutionen hade fallet varit ett annat, men så länge Sverige inte har skrivit på 

och dokumentet därmed inte är juridiskt bindande påverkar den inte min 

bedömning åt varken det ena eller det andra hållet. Det finns en betydande 

skillnad i hur olika personer och juridiska instanser väljer att tolka resolution 1763 

The right to conscientious objection in lawful medical care från Europarådet. 

Reinhold Fahlbeck lägger en stor vikt vid resolutionen i sin artikel i Juridisk 

tidskrift, trots att resolutionen inte är juridiskt bindande i Sverige. DO väljer i 

stället i sitt yttrande, som jag redogör för i kapitel 5, att endast mycket kort 

kommentera att resolutionen inte förändrar deras bedömning. I Fahlbecks artikel 

är frågan ställd hypotetiskt, men den observanta noterar att tidsperioden för hans 

publicering och DOs yttrande överensstämmer samt att Fahlbeck har yttrat sig i 

media kring exakt det fallet som anges i kapitel 5. Därmed kan man anta att hans 

frågeställning trots allt inte är särskilt hypotetisk.  

 

Min analys av Fahlbecks yttrande är att det främst rör det praktiska perspektivet, 

bland annat kring de aktiva åtgärder som diskrimineringslagen kräver men även 

att aborterna kan utföras av någon annan barnmorska vid en eventuell vägran. 

Tyvärr lyfter han inte det bredare perspektivet och artikeln saknas dessvärre 

resonemang kring vilka konsekvenser samvetsfrihet kan få i framtiden. Jag anser 

även att det är mycket anmärkningsvärt att han i artikeln diskuterar rätten till liv, 

den grundläggande rättigheten i konventionen som står över alla andra fri- och 

rättigheter, ur ett kristet perspektiv med en kristen syn på livet och det ofödda. De 

mänskliga rättigheterna i konventionen bör absolut inte tolkas ur den religiösa 
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individens perspektiv. Det faller inte i samklang med hans inledande avsikt att 

inte behandla abortfrågan i sig.  

5.5 Samvetsfrihet och diskriminering 
Likt AD har gjort vid tidigare bedömning om religiösa invändningar mot vissa 

arbetsuppgifter fokuseras min bedömning främst vid frågan om jämförbar 

situation och sambandsrekvisitet. Det är nämligen relativt enkelt att konstatera att 

en person som inte får ett arbete eller blir uppsagd från sitt arbete har blivit 

missgynnad. De relevanta frågorna man bör ställa sig är dels om uppsägningen 

eller beskedet om att inte få en anställning har ett samband med religionen och 

dels hur arbetsgivaren hade agerat vid en vägran att utföra vissa arbetsuppgifter 

utifrån någon annan grund än en religiös sådan. Arbetsgivarna i samtliga fall som 

denna uppsats berör kring samvetsfrihet i olika former och sammanhang har 

hävdat att sambandet mellan uppsägningen eller beskedet om att inte få en 

anställning och religionen saknas. Detta har dock inte i aktuell praxis diskuterats i 

särskilt vid mening, då samvetsfriheten faller i fråga om en uppfylld jämförbar 

situation. Domstolarna kan ganska enkelt konstatera att en person som, i exemplet 

AD 2005 nr 21, hade vägrat samma arbetsuppgifter med någon annan grund än 

religiös också hade blivit uppsagd.  

 

Vad gäller indirekt diskriminering kan som tidigare nämnt inte någon hypotetisk 

jämförelse göras, det handlar istället om en faktisk jämförelse mellan grupper. 

Min uppfattning är att det är troligt att anta att en religiös grupp av människor som 

inte vill utföra aborter har en betydligt mindre möjlighet att få eller behålla 

anställning som barnmorska, då de till exempel inte kan uppfylla de 

arbetsuppgifter som anges i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

legitimerad barnmorska. Likt frågan om konventionen handlar indirekt 

diskriminering till slut även om en intresseavvägning. Då har man att ta ställning 

till om kravet på att kunna utföra aborter som barnmorska dels är objektivt 

godtagbart samt om åtgärden är lämplig och nödvändig. Syftet med att kräva att 

samtliga barnmorskor kan utföra aborter grundar sig i att alla vårdsökande skall ha 

samma rättigheter oavsett var i landet man befinner sig och vilken religion 

barnmorskorna i ens närhet personligen bekänner sig till, vilket bör anses vara 

objektivt godtagbart.  
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Slutligen vad gäller diskrimineringsförbudet bör frågan om aktiva åtgärder 

behandlas. Min analys av hur långtgående kraven är beror i stort på vilka 

förutsättningar arbetsgivaren har. Därmed landar jag i uppfattningen av att det inte 

går att generellt svara på hur kravet på aktiva åtgärder bör tillämpas i praktiken, 

då man kan kräva mer av till exempel en större arbetsgivare. Jag kan dock 

konstatera att en eventuell skyldighet att erbjuda samvetsfrihet är troligare inom 

ett större landsting än i ett mindre. Däremot skulle detta behöva diskuteras vidare i 

förhållandet till det kommunala självbestämmandet.  

5.6 Samvetsfrihet och arbetsvägran 
Frågan om huruvida en vägran att utföra aborter utgör saklig grund för 

uppsägning bör dels behandlas som en fråga om arbetsbrist och dels som en fråga 

om personliga skäl, närmare bestämt arbetsvägran.  

 

Vad gäller arbetsbrist skulle en uppsägning bero på att arbetsgivaren har 

arbetsbrist på barnmorskor som inte utför alla arbetsuppgifter som anges i 

kompetensbeskrivningen för yrket. Denna situation är troligare att uppstå i en 

mindre organisation än i en större, då det är troligare att barnmorskorna i en 

mindre organisation måste dela på alla arbetsuppgifter i en högre grad än i en 

större. Min uppfattning är därmed att en arbetsgivare bör kunna hävda arbetsbrist 

för att säga upp en barnmorska som inte vill utföra abortrelaterade arbetsuppgifter 

i en mindre organisation, till exempel i ett litet landsting. Min uppfattning kring 

personliga skäl och arbetsvägran är att vägran att utföra aborter definitivt faller 

under begreppet arbetsvägran och att det därmed kan vara saklig grund för 

uppsägning. Begränsningen för detta skulle i sådana fall vara 

diskrimineringsskyddet och Europakonventionen.  

 

För att slutligen kunna konstatera huruvida samvetsfrihet kan vara en saklig grund 

för uppsägning måste frågan om omplacering behandlas, för vilken arbetstagaren 

måste ha tillräckliga kvalifikationer. Om arbetsgivaren skulle anställa en ny 

barnmorska skulle arbetsgivaren förmodligen även på denna barnmorska ställa 

kravet på att kunna utföra aborter. Självklart beror detta på omständigheter i det 

enskilda fallet, som om arbetsgivaren skulle vara ett landsting som erbjuder 
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tjänster som enbart arbetar med till exempel förlossningar. Då skulle en sådan 

omplacering kunna vara en hypotetisk praktisk lösning på problemet.  

5.7 Sammanfattande slutsatser 
Jag kan alltså konstatera med anledning av det som anförts ovan att svaret på 

frågeställningen inte är helt okomplicerad. Å ena sidan har individen sin rättighet 

till religionsfrihet och att inte bli diskriminerad, å andra sidan har arbetsgivaren 

rätt att leda och fördela arbetet samt att säga upp sin personal när saklig grund 

föreligger. Dessa rättigheter och skyldigheter måste då prövas mot varandra i 

förhållande till respektive rättsliga dignitet.  

 

Europakonventionen är utöver erkännandet som svensk lag dessutom stadgad i 

Regeringsformen. Det innebär att Europakonventionen står över övrig svensk 

lagstiftning, som till exempel LAS. Det intressanta i fråga om 

Europakonventionen är dock vilka inskränkningar som är tillåtna. Om en 

inskränkning är tillåten enligt artikel 9(2) bör den också anses ha grundlagsstatus i 

Sverige. Jag har ovan konstaterat att inskränkningar i samvetsfriheten bör anses 

vara tillåtna enligt konventionen, då de är stadgade i lag eller innehar samma 

rättsliga status som lag, Den praxis som har anförts ovan och har koppling till 

konventionen anser jag stärker den uppfattningen, gällande Eweida-fallet då det 

principiellt rör samma sak och gällande Bayatyan-fallet baseras min slutsats på att 

skillnaden i graden av frivillighet är för stor för att en direkt liknelse av 

rättigheterna ska kunna göras.  

 

Ett antal områden som har anförts tidigare i uppsatsen förändrar inte denna 

bedömning. Det gäller dels resolution 1763 som saknar tvingande tillämpning i 

Sverige och dels de rekommendationer som har fastställts av ICM och WHO som 

helt saknar någon särskild juridisk status utan snarare bör ses som en önskan från 

civilrättsliga institutioner. 

 

Vad gäller saklig grund för uppsägning anfördes ovan att en vägran att utföra 

aborter faller under begreppet arbetsvägran och därmed är en saklig grund för 

uppsägning av personliga skäl samt att det är befogat att hävda arbetsbrist om 

arbetsgivaren inte kan bereda arbete som endast innehåller övriga arbetsuppgifter 
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som anges i kompetensbeskrivningen för yrket. Detta ställes dock i relation till 

Europakonventionen och diskrimineringsförbudet som möjliga inskränkningar i 

rätten att säga upp en barnmorska av dessa skäl. Eftersom jag kan konstatera att 

samvetsfriheten i fråga om vägran att utföra aborter inte är skyddad av varken 

Europakonventionen eller diskrimineringslagen faller därmed den potentiella 

inskränkningen och en uppsägning bör därmed anses vara sakligt grundad. Ur ett 

diskrimineringsrättsligt perspektiv kan jag också konstatera att det är befogat och 

lagligt för en arbetsgivare att välja bort en arbetssökande som meddelar att han 

eller hon på grund av sin religion inte kan utföra aborter. 

  

För att slutligen återkomma till de olika perspektiv som kan användas, som 

anförts i inledningen av denna analys, kan jag än en gång konstatera att det är 

mycket möjligt att en organisatorisk lösning av problemet kan tänkas förekomma. 

Däremot, anser jag inte att en generell rättighet till samvetsfrihet är förenlig med 

varken de internationella mänskliga rättigheterna eller den svenska arbetsrättsliga 

lagstiftningen.  

5.8 Avslutande reflektioner 
Frågan om samvetsfrihet är onekligen en mycket komplicerad fråga som med 

fördel hade behandlats i ett större sammanhang, så som en magister- eller 

masteruppsats. Det hade varit önskvärt att resonera kring frågan i förhållande till 

det kommunala självbestämmandet för att undersöka om det finns möjligheter för 

ett enskilt landsting att införa samvetsfrihet trots att det saknas ett generellt stöd 

för det på en nationell nivå.  

 

Det hade vidare varit intressant att genomföra en komparativ studie av 

samvetsfrihet med utgångspunkt i de länder som har valt att införa samvetsfrihet, 

till exempel Norge och Polen. Exempel på frågor som skulle kunna behandlas är 

hur det har påverkat tillgången på aborter i respektive land, hur stor del av 

yrkesgruppen som vägrar samt hur omfattande samvetsfriheten är, dvs. om den 

endast gäller själva abortingreppet eller även den anslutande sjukvården.  
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