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1 Inledning  
Samvetsfrihet. Ett litet ord som i svenska medier väckt stort uppseende de senaste åren. 

Debatten tog ordentlig fart i Sverige år 2014 när två barnmorskor nekades anställning med 

anledning av att de inte ville medverka vid abort eftersom det stred mot deras samvete och 

religiösa övertygelse. Händelserna väckte många känslor, självklart ska man få säga nej till att 

utföra abort utan konsekvenser menade vissa. Nej, samvetsfrihet har ingen plats inom vården, 

det är ett hot mot aborträtten, menade andra.1 Debatten pågick inte bara i Sverige utan frågan 

om abort och dess samband med samvetsfrihet har diskuterats i Europa och i internationella 

forum så som Förenta Nationerna (FN). På grund av att rätten till abort är ett ämne som 

väcker känslor och skapar debatter är det naturligt att dess samband med samvetsfriheten är 

en ständigt aktuell fråga. Debatten om samvetsfrihet har dock även förekommit inom andra 

område, som rätten att slippa värnplikt med hänvisning till sitt samvete. Det finns idag en rätt 

att i Sverige, så väl som i princip alla europeiska länder, undgå att bli tvingad att agera mot 

sitt samvete eller sin religion när det rör militärtjänstgöring. Denna rätt har även fastställts av 

Europadomstolen i målet Bayatyan mot Armeninen och utgör således en del av de rättigheter 

och friheter som fastställts i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna.2 

 

Den svenska debatten tycks ha avtagit efter att barnmorskorna förlorade i domstol. Rättsläget 

är dock även fortsättningsvis relativt oklart. Det står visserligen klart att samvetsfrihet är en 

mänsklig rättighet enligt artikel 9 i Europakonventionen. Något som också är ostridigt är att 

Europakonventionen är svensk lag. Således är rätten till samvetsfrihet i sig inget som bör 

ifrågasättas. Det faktum att Europakonventionen utgör svensk lag innebär dock inte att svensk 

rättstillämpning per automatik står i överensstämmelse med Europakonventionen och 

Europadomstolens praxis. Därför krävs det en utredning av det svenska såväl som det 

europarättsliga rättsläget för att utreda vad begreppet samvetsfrihet egentligen innebär och 

vad som ska anses omfattas av dess skydd. Finns det en rätt att utöva samvetsfrihet på samma 

sätt som man utövar religionsfriheten? Kan en vägran att utföra arbetsuppgifter med 

hänvisning till sitt samvete anses utgöra en sådan utövning som ska skyddas av 

Europakonventionen? Och i så fall, under vilka omständigheter kan en sådan samvetsutövning 

begränsas?  

  
                                                
1 [https://www.svd.se/om/debatten-om-samvetsfrihet] 2019-02-17 
2 Hädanefter Europakonventionen eller konventionen. 
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1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera hur svensk rätt förhåller sig till 

Europakonventionen om skyddet av de mänskliga rättigheterna vad gäller samvetsfrihet, 

huruvida den innebär en rätt att vägra utföra vissa handlingar och under vilka omständigheter 

utövandet i så fall kan begränsas, främst i förhållande till aborträtten.  

 

1.2 Metod och material  

Metoden som använts i denna uppsats skulle till viss del kunna beskrivas som en 

rättsdogmatisk metod i den mening att utgångspunkten har varit i lagstiftning, rättspraxis, 

lagförarbeten och litteratur. Med hjälp av ovan nämnda material har det gjorts försök att 

utreda gällande rätt, något som också är karaktäristiskt för rättsdogmatiken.3 Det råder dock 

oklarheter kring termen rättsdogmatik, hur mycket analys och kritik kan användas innan 

metoden inte längre kan anses dogmatisk? Den rättsdogmatiska metoden har således fått kritik 

för att vara allt för snäv, för att stå för ovilja till förnyelse eller vara synonym med 

ovetenskaplig.4 I denna uppsats görs visserligen försök att utreda gällande rätt, men både 

doktrin, rättspraxis och lagstiftning har genomgående problematiserats och analyserats. 

Rättsläget är också relativt oklart. Olika tolkningar av rättsläget analyseras genom uppsatsen 

och svårbedömda avvägningar mellan rättigheter uppmärksammas. Metoden i denna uppsats 

kan därför bäst beskrivas som ett försök att fastställa svensk gällande rätt för att sedan 

analysera hur väl den stämmer överens med Europakonventionen och Europadomstolens 

praxis. Den metoden har en del likheter med vad Sandgren beskriver som en rättsanalytisk 

metod.5 För rättsanalytikern till skillnad från dogmatikern är uppgiften inte i första hand att 

finna ”den rätta regeln” och ”rätt svar” utan att identifiera de relevanta argumenten för och 

emot regler och lösningar. Tyngdpunkten bör inte vara enbart på innebörden av regler utan 

väl så mycket på de argument som bär upp reglerna och hur de fungerar i olika jurisdiktioner.6 

Denna uppsats innehåller inte något förslag på hur rätten bör vara, eller direkta lösningar på 

problem, den analytiska aspekten kommer snarare in vid undersökningen om huruvida svensk 

rätt stämmer överens med Europakonventionen. För att kunna göra en sådan analys krävs 

dock att det först fastställts vad gällande rätt är i Europadomstolen såväl som i den svenska 

rätten. Det kan därför beskrivas som att metoden i denna uppsats är rättsanalytisk med 

                                                
3 Olsen, 2004, s. 116. 
4 Sandgren, 2005, s. 649, Agell, 2002, s. 247. 
5 Sandgren, 2005, s. 655–656. 
6 Sandgren, 726. 
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rättsdogmatiska inslag eller vice versa. Då uppsatsen i viss mån gör en jämförelse mellan 

svensk rätt och Europakonventionen skulle det också kunna hävdas att det föreligger vissa 

komparativa inslag.7  

 

Uppdelningen av ”svensk rätt” och Europakonventionen föranleds i denna uppsats av den 

omständighet att en underliggande förutsättning för uppsatsen är att det ibland föreligger 

skillnader mellan medlemsländernas tolkningar av skyddet för konventionsrättigheter och 

Europadomstolens syn på hur rättigheterna borde skyddas. För att kunna utreda om Sverige 

erbjuder adekvat skydd blir det därför nödvändigt att dela upp lagstiftningen på detta sätt och 

undersöka hur de svenska rättstillämparna tolkar Europakonventionen utifrån ”svensk rätt”. 

Det händer ju onekligen att medlemsstater fälls i Europadomstolen för att ha kränkt, eller 

underlåtit att skydda, konventionsrättigheter. Utgångspunkten kan således inte vara att svensk 

rättstillämpning per automatik står i överensstämmelse med Europakonventionen endast på 

grund av att den implementerats genom svensk lag. I övrigt kan sägas att dispositionen i 

uppsatsen utgår från uppbyggnaden av syftet, först utreds vad begreppet samvetsfrihet innebär 

under avsnittet om svensk rätt såväl som under avsnittet om Europakonventionen. Sedan 

besvaras frågan om det anses finnas en rätt att utöva samvetsfrihet under respektive avsnitt 

och om den kan begränsas. Sist görs en avslutande analys av hur de förhåller sig till varandra 

och om svensk rätt kan anses erbjuda ett tillräckligt skydd i Europakonventionens mening. 

 

Materialet som använts i denna uppsats består till största del av internationell doktrin. Detta i 

enlighet med uppsatsens syfte att i viss mån jämföra den svenska rättsuppfattningen med den 

europarättsliga. Det förefaller sig därför naturligt att söka sig bortom svensk doktrin i försöket 

att utreda hur Europakonventionen ska tolkas. Europadomstolens hemsida innehåller en lista 

över doktrin som kommenterar Europakonventionen.8  Däribland återfinns bl.a. böcker av 

Danelius, Jacobs, White & Ovey och Harris, O´boyle och Warbrick. Deras verk har sedan 

utgjort utgångspunkten för att hitta annat relevant material. Eftersom frågan om samvetsfrihet 

är känslomässigt laddad kräver det en extra uppmärksamhet vid val av källor eftersom det kan 

finnas bakomliggande intressen för att framställa fakta på ett visst sätt. Ett exempel på en 

sådan källa är Puppincks bok. Författaren är ’Director General’ för European Center for Law 

& Justice, en kristen inspirerad organisation som vill mobilisera kristna jurister 

                                                
7 Olsson, 2004, s. 125.  
8 [https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=library/collections&c=] 2019-02-14.  
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internationellt.9 Puppincks bok används i denna uppsats i syfte att belysa olika uppfattningar 

om det rådande rättsläget. Ett annat val av material som bör uppmärksammas är 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. Dokumentet är inte 

juridiskt bindande men används som relevant material i de två barnmorskemålen för att visa 

hur barnmorskor arbetar och att det inte endast faller på läkare att utföra aborter. Dokumentet 

anses även ha relevans för denna uppsats som ett stöd vid bedömningen av huruvida kriteriet 

”föreskrivet i lag” kan anses uppfyllt. 

 

Vad gäller de rättsfall som använts kan det konstateras att det råder en brist på domar om 

samvetsfrihet och utövning i form av vägran att utföra vissa uppgifter från de högre 

instanserna inom svenskt rättsväsende såväl som från Europadomstolen. Denna brist på praxis 

gör att vidare beskrivning av urvalet av domar blir överflödig. Domarna om barnmorskorna är 

för närvarande två av de få svenska rättsfall som behandlar situationen om att vägra utföra 

arbetsuppgifter inom vården med hänvisning till religion och samvete. Domarna har 

överklagats till Europadomstolen vilket gör dem än mer relevanta. Vidare har domarna 

använts som utgångspunkt för att finna annat relevant material eftersom de behandlar många 

viktiga aspekter av både nationell lagstiftning och europeisk praxis. Vad gäller 

Europadomstolens domar har utgångspunkterna varit Bayatyan mot Armenien och Ewedia 

m.fl. mot Storbritannien. De beskrivs som ”key cases” av Europadomstolen och innehåller 

gedigna referenser till Europadomstolens tidigare praxis och således har andra relevanta 

domar lokaliserats.  

 

2 Skyddet för samvetsfriheten i svensk rätt 
 
Det har under de senaste åren framförts argument för att det i svensk lag skulle finnas ett 

skydd för samvetsfrihet inom sjukvården.10 För att besvara frågan huruvida det finns en rätt 

till samvetsfriheten i Sverige och vad den i så fall skulle innebära inleds denna uppsats med 

en redogörelse av dess ställning i den svenska inhemska rätten. Det finns inte något 

uttryckligt skydd för samvetsfrihet i svensk grundlag. 11  För att utreda samvetsfrihetens 

ställning i svensk rätt och om/i vilken utsträckning den åtnjuter skydd enligt inhemsk lag 

krävs en redogörelse av sambandet mellan samvets- och religionsfrihet och deras historiska 

utveckling.  
                                                
9 [https://eclj.org/about-us] 2019-02-14. 
10 Fahlbeck, 2015. Se även avsnitt 2.1.3. och 2.1.4. om barnmorskemålen. 
11 Zillén, 2016, s. 139, SOU 1975:75. 
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2.1 Samvetsfriheten– en del av religionsfriheten? 
Något uttryckligt skydd för samvetsfrihet finns som tidigare nämnt inte i svensk grundlag.12 

Om den samvetsgrundade övertygelsen har ett samband med och kan kategoriseras som en 

religiös övertygelse kan den dock skyddas under religionsfriheten. Religionsfriheten finns 

stadgad i vår grundlag, 2 kap 1 § 1 st. p. 6 regeringsformen (1974:152) (RF) som lyder:  

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad religionsfrihet: frihet att ensam eller 

tillsammans med andra utöva sin religion. 

Här anges de rättsliga ramarna för den positiva religionsfriheten, dvs. rätten till religion. Den 

positiva religionsfriheten är den enda av de positiva opinionsfriheterna, yttrandefrihet, 

informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet och föreningsfrihet, som anses vara 

absolut i den mening att den inte kan begränsas genom lag.13 Religionsfriheten innehåller 

även en negativ rättighet enligt 2 kap 2 § RF, dvs. rätten att få stå utanför en religion, som 

även den är absolut. 14  Tillsammans utgör de två viktiga delar av religionsfriheten. 

Religionsfriheten innebär bland annat en frihet att utöva sin religion, vilket framgår av 

ordalydelsen i 2 kap 1 § 1 st. 6 p. RF. Vid första anblick kan det verka okomplicerat, men vad 

innebär begreppet religion ur ett rättsligt perspektiv? Vad är religionsutövning? Begreppet 

religion är inte definierat någonstans i svensk rätt. 15  I förarbetena till 

diskrimineringslagstiftningen, där religion utgör en av diskrimineringsgrunderna, anges att 

någon definition av religion visserligen inte finns i de svenska lagarna eller i lagförarbetena 

men att det inte heller är nödvändigt med en legaldefinition.16 Inte heller i förarbetena till RF 

återfinns någon definition utan istället lyfter remissinstanserna fram svårigheterna med att 

avgränsa begreppet. 17  Att definiera begreppet religion är förenat med risken att vissa 

övertygelser faller utanför begreppet vid en för snäv definition eller att övertygelser som inte 

bör åtnjuta skydd faller in under begreppet om den ges en för bred definition.18 Genom att 

definiera vad religion är definieras också vad religion inte är. Eftersom religion är något som 

ser olika ut i olika samhällen och kontexter, i ett så föränderligt samhälle som vårt skulle det 

vara svårt att definiera vad religion är idag när religion kan betyda något annat imorgon.19 

                                                
12 Zillén, 2016, s. 139, SOU 1975:75. 
13 2 kap 20 § e contrario. 
14 Enkvist, 2013, s. 84. 
15 Fahlbeck, 2011, s. 20, Enkvist, 2013, s. 87. 
16 Prop. 2007/08:95 s. 121.  
17 Prop. 1975/76:209 s. 238. 
18 Prop. 2002/03:65 s. 82. 
19 Enkvist, 2013, s. 88 och Zillén, 2016, s. 121. 



10 
 

Eftersom det inte finns någon definition för religion kan det också argumenteras för att det är 

svårt att avgöra gränsen mellan en religiös övertygelse och en övertygelse baserat på rent 

samvete hos en religiös person. En del menar dock att problemet inte ligger i att det saknas en 

definition utan snarare i bestämmelsens absoluta utformning. Enkvist menar att det är på 

grund av dess absoluta karaktär som en definition är nödvändig samtidigt som hon ställer 

frågan om religionsfriheten verkligen är absolut.20  Detta är en rimlig iakttagelse, kan en 

rättighet anses vara absolut när det inte är fastställt vad som ingår i denna rättighet och vad 

som faller utanför? Ska alla ”religiösa” aspekter ges ett absolut skydd utan möjlighet till 

begränsning?  

2.1.1 Religionsfrihetens begränsningar 
Religionsfriheten är som tidigare nämnts en absolut rättighet när 2 kap 20 § läses e contrario. 

Huruvida religionsfriheten är absolut i praktiken kan dock ifrågasättas. I förarbetena lyftes 

risken med att utformningen av religionsfriheten skulle kunna leda till en felaktig uppfattning 

om skyddets styrka. Det diskuterades därför om inte religionsfriheten borde göras 

begränsningsbar för att ge en riktigare bild av rättsläget. Dock framfördes det att de moment 

som inte hämtat inslag från de övriga opinionsfriheterna, inte heller bör kunna underkastas 

några begränsningar. Slutligen infördes religionsfriheten som en absolut rättighet med 

hänvisning till att de moment som inte hämtar inslag från de övriga opinionsfriheterna inte 

heller bör begränsas.21 De regler som gäller om yttrande-, mötes- och föreningsfrihet ska 

således gälla även i religiöst hänseende, vilket även innefattar möjligheten att begränsa dessa. 

I förarbetena uttrycks detta som att reglerna om religionsfrihet inte får:  

hindra att de bestämmelser som i allmänhet gäller för begränsning av yttrande-, 

informations-, mötes-, demonstrations- och föreningsfriheterna är tillämpliga också 

när dessa friheter utövas i religiösa sammanhang.22 

Det uttalas även att de regler som finns för mänskligt handlande eller mänsklig underlåtenhet 

även ska gälla vid religionsutövning. En i allmänhet straffbar handling ska t.ex. inte vara 

skyddad bara därför att den förekommer i religiöst sammanhang.23 Vad mänskligt handlande 

är framgår dock inte men klart är att religionsfriheten inte är tänkt att vara tillämplig som 

ursäktsgrund. Skyddet för religionsfriheten är som framgått av ovan tänkt att omfatta det som 

                                                
20 Enkvist, 2013, s. 88. 
21 Prop. 1975/76:209 s. 115, 237-238. 
22 Prop. 1975/76:209 s. 114 och SOU 1997:41 s. 93.  
23 Prop. 1975/76:209 s. 48 och SOU 1975:75 s. 132. 
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inte är utflöden av andra rättigheter. Vad detta innebär råder det delade meningar om. Bull & 

Sterzel uttrycker det som att grundlagsskyddet för religionsfrihet innebär ett skydd på två 

punkter. Dels ett skydd mot att en religion förbjuds eller särbehandlas, dels ett skydd för den 

enskilde att ensam och utan att påverka omgivningen i övrigt, får tro vad hen vill. Den 

tolkningen får innebörden att bestämmelsen framstår som tämligen begränsad i förhållande 

till motsvarande bestämmelse i Europakonventionen.24 På grund av att religionsfriheten inte 

är definierad finns det dock utrymme för andra tolkningar av dess innebörd. 

Begränsningar av religionsfriheten får enligt RF göras endast när utövandet innehåller inslag 

av de övriga opinionsfriheterna. För att kunna begränsa dessa krävs att kriterierna i 2 kap. 20–

21 §§ RF är uppfyllda. Begränsningar ska göras genom lag endast för att tillgodose ändamål 

som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får dessutom aldrig gå 

utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte 

heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av 

folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, 

kulturell eller annan sådan åskådning. Begränsningsmöjligheterna är således relativt 

restriktiva. Om det religiösa handlandet eller tron inte har något inslag av de övriga friheterna 

är begränsningsmöjligheterna obefintliga.  

Med hänsyn till att det i förarbetena ges uttryck för att det finns en risk för att bestämmelsen 

ska ges ett för starkt skydd kan Enkvist förklaringsmodell utgöra en bra förklaring på vad som 

bör innefattas av skyddet. Hon menar att en religiös företeelse som är en religionsutövning i 

RF:s mening endast kan begränsas när den utgör ett utflöde från en annan opinionsfrihet som 

kan begränsas enligt 2 kap. 20–21 §§. Förklaringsmodellen stödjer sig mycket på vad som i 

detta avsnitt har nämnts av förarbeten och lagtexter och utgör en pedagogisk förklaring på hur 

lagen kan tillämpas. Den rimliga slutsatsen är, i enlighet med Enkvist modell och vad som 

framkommit ovan, att det finns en del av religionsfriheten som är begränsningsbar och en 

annan del som är absolut. Det kvarstår dock frågor som inte besvaras av denna modell. Om 

gränsdragningen för den absoluta och den begränsningsbara religionsfriheten är ”utflöde av 

andra opinionsfriheter” kan man fundera på vad som händer när religionsutövningen består av 

en negativ handling, dvs. en vägran att utföra något? Faller denna vägran in under begreppet 

religionsutövning i RF? Det kan argumenteras för att det bör anses vara ett utövande av 

religion i RF:s mening när en person motsätter sig att agera på ett visst sätt med hänvisning 

                                                
24 Bull & Sterzel, 2013, s. 72.  
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till sin tro. Ponera sedan att den handlingen inte kan hänföras till någon av de andra 

begränsningsbara opinionsfriheterna. Denna typ av religionsutövning skulle då inte gå att 

begränsa överhuvudtaget utan skulle omfattas av det absoluta skyddet för religionsfriheten. 

Skyddet av religionsfriheten skulle då bli omfattande och frågan är om det överensstämmer 

med lagstiftarens mening. En annan fråga är den om samvetsfriheten ska anses omfattas av 

religionsfriheten och således även åtnjuta ett skydd? 

2.1.2 Samvetsfriheten genom tiderna 
Samvetsfriheten omnämns i 1809 års regeringsform 16 § tillsammans med religionsfriheten 

och denna lag var tillämplig fram till 1974 när den nya regeringsformen började gälla.25 

Paragraf löd i de relevanta delarna: Konungen bör […] ingens samvete tvinga eller tvinga låta 

utan skydda hvar och en vid en fri utöfning af sin religion, så vidt han derigenom icke störer 

samhällets lugn eller allmän förargelse åstadkommer […]. 26  Vad paragrafen egentligen 

innebar diskuterades häftigt i mitten av 1800-talet och debatten handlade till stor del om det 

fria utträdet ur svenska kyrkan samt rätten att byta religion. 27  Det var först år 1860 

straffbestämmelserna för avfall från svenska kyrkans bekännelse upphävdes.28 Att det vid 

införandet av 16 § RF inte var tillåtet att utträda från den svenska kyrkan torde väcka frågan 

om vilket skydd bestämmelsen egentligen var avsedd att innebära för de svenska 

medborgarna. I en statlig utredning år 1941 konstaterades att skaparna av 1809 års statsskick 

inte betraktade 16 § RF som endast en allmän deklaration utan som en användbar föreskrift 

avsedd för praktisk lagtillämpning.29 Vid tillfället för utredningen framhölls dock att ”R. f. § 

16, som stundom kallas för vår Magna charta, ger inga betryggande rättsgarantier för de 

medborgerliga fri- och rättigheter, som ingått i det svenska rättssamhällets rättsmedvetande 

och praxis”.30 Även om tanken må ha varit att 16 § RF skulle vara en användbar föreskrift har 

det framhållits att 1809 års regeringsform var av liten betydelse även i samtida rättspraxis och 

ansågs inte vara en rättskälla att räkna med.31  Vilken uppfattning som fanns kring skyddet för 

samvetsfrihet har inte diskuterats så mycket i doktrin.32 Istället har frågan om vem stadgandet 

riktade sig till och på vilket sätt den skulle vara bindande omdebatterats.33 

                                                
25 Enkvist, 2013, s. 53. 
26 Återgiven i Granström, 2002, s. 56 och Enkvist, 2013, s. 54. 
27 Enkvist, 2013, s. 56. 
28 SOU 1941:20 s. 18.  
29 Ibid, s. 86. 
30 Ibid, s. 8. 
31 Bull & Sterzel, 2013, s. 13–14, Granström, 2002, s. 52, 57.  
32 Granström, 2002, s. 57. 
33 SOU 1941:20 s. 87, Granström, 2002, s. 57. 
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På grund av ordalydelsen i 16 § RF har paragrafen tolkats på olika sätt sedan dess 

ikraftträdande. Vid debatten om utträde ur kyrkan uttalades att det skulle strida mot 

samvetsfriheten att kvarhålla någon i den svenska kyrkan mot dennes vilja och att utträdet 

därför borde vara helt fritt. 34  Här diskuteras alltså rätten till utträde med hänvisning till 

samvetsfriheten. Vid den statliga utredningen 1941 uttalades att »tros- och samvetsfriheten— 

friheten att omfatta vilken som helst religiös trosbekännelse eller ingen alls — har genom § 

16 regeringsformen blivit principiellt erkänd som en statsborgerlig frihet».35 Samvetsfriheten 

ansågs innebära en rätt att tro på vilken religion som helst, eller ingen religion alls, och 

nämns ofta i samband med trosfrihet. 16 § RF innehöll en begränsning för religionsfriheten 

genom orden, »så vitt han därigenom icke störer samhällets lugn eller allmän förargelse 

åstadkommer». Härigenom göres dock icke någon inskränkning i samvetsfriheten utan endast 

i rätten till fri religionsutövning.36 Det skulle kunna argumenteras för att samvetsfriheten 

ansågs vara den delen av religionsfriheten som var absolut medan religionsutövningen kunde 

begränsas med hänvisning till ovanstående. Begreppet samvetsfrihet har således inneburit 

olika saker vid olika tidpunkter. Det kan argumenteras för möjligheten att samvetsfriheten i 

16 § RF till en början användes för att beskriva den inre kärnan av religionsfriheten, rätten att 

ha en inre övertygelse och tro, snarare än att vara en egen rättighet skild från religionsfriheten. 

Således bör de kanske inte ses som två olika rättigheter utan som två delar av samma sak. 

Samvetsfriheten som rätten att ha en tro eller religion och religionsfriheten som rätten att 

praktisera sin tro genom att t.ex. gå ur kyrkan. Det har visserligen funnits tillfällen när 

samvetsfriheten har åberopats som en rättighet skild från religionsfriheten. 16 § RF användes 

under 1800-talets senare del som argument för att det skulle vara grundlagsstridigt att tvinga 

någon att utföra något som gick emot dennes samvete, t.ex. värnplikt.37  

2.1.3 Värnpliktsvägran 
Vid 1872 års riksdag fattades det beslut om ett införande av allmän värnplikt. Frågan om 

samvetsömma värnpliktiga togs upp som en motion i andra kammaren först år 1898.38  I 

samband med frågan om samvetsömma värnpliktiga diskuterades viktiga frågor som 

relationen mellan statens intressen och individens intressen. Motionen lämnades över till 1898 

års värnpliktskommitté som tog ställning till frågan huruvida samvetsfriheten i 16 § RF kunde 

anses kräva ett medgivande för värnpliktiga som hyste samvetsbetänkligheter mot deltagande 
                                                
34 SOU 1964:13 s. 13–16, 20.  
35 SOU 1941:20 s. 110. 
36 SOU 1941:20 s. 112. 
37 Granström, 2002, s. 52.  
38 SOU 1977:7 s. 52.  
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i vapenövning att utbyta det mot annat arbete. Kommittén anförde i denna fråga att 

samvetsfrihet innefattade ett skyddande av individen vid fri utövning av hans religion ”såvitt 

han därigenom icke störer samhällets lugn eller allmän förargelse åstadkommer”. 39  Det 

konstaterades också att det fanns de som hävdade att 16 § RF innebar statens erkännande av 

rätten att i samvetsfrågor handla i enlighet med sin egen samvetsövertygelse. 

Värnpliktskommitténs egen uppfattning var dock att en tolkning av samvetsfriheten i 16 § RF 

som en obegränsad rätt för individen att i sina handlingar endast följa sitt samvete stod i 

uppenbar strid med principen om staten själv.40 Kommittén anförde vidare att det inte fick 

uppstå fara för att statens verksamhet till skydd för sin egen tillvaro förlamades. En sådan fara 

ansågs kunna uppstå om enskilda värnpliktiga medgavs att handla endast efter samvetets 

ingivelse.41 16 § RF var avsedd att reglera skyddet av individens möjligheter att fritt utöva sin 

religion och Värnpliktskommittén fann att stadgandet inte kunde åberopas som stöd för 

befrielse från vapentjänstgöring. Granström framhåller att samvetsfriheten så som den 

framkommer genom 16 § RF kom att tolkas restriktivt av lagstiftare och militära tillämpare 

när det gällde rätten till att vägra värnplikt. Man menade att stadgandet skulle läsas i sin 

helhet och tolkas som att den snarare handlade om möjligheten att fritt utöva sin religion.42 

 

Kungen utfärdade 1902 ett cirkulär där det framgick att samvetsömma visserligen skulle 

kallas in till tjänstgöring men att de kunde beviljas alternativ tjänstgöring vid förbandet.43 Än 

så länge rörde detta endast de religiösa grunderna för samvetsbetänkligheter även om man var 

orolig över spridning till fredsrörelsen.44 År 1920 tillkom den första lagen om vapenfri tjänst 

och i lydelsen krävdes för vapenfri tjänst att den värnpliktige skulle hysa allvarliga, på 

religiös övertygelse grundande, samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring.45 Frågan 

om hur samvetsfriheten skulle tolkas togs återigen upp när en läkare vägrade fullgöra sin 

värnplikt, inte med hänvisning till religiös övertygelse utan på grund av humanistiska skäl. 

Dessa grundades inte på religion vilket ledde till att läkaren dömdes till fängelse och debatten 

om vapenvägran återupptogs.46 Detta ansågs närmast ha framkallat den nya lagstiftningen 

som trädde ikraft 1925.47 Den största förändringen i den nya lagen var att grunderna för 

                                                
39 Ibid. 
40 Granström, 2002, s. 67. 
41 SOU 1977:7 s. 52. 
42 Granström, 2002, s. 59. 
43 Ibid.  
44 Granström, 2002, s. 79.  
45 SOU 1977:7 s. 54. 
46 Granström, 2002, s. 179. 
47 Se Prop. 1925:210 s. 21 och Granström 2002, s. 198.  
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legitima samvetsbetänkligheter utvidgades till att utöver religiösa grunder omfatta även etiska 

grunder. Det fanns även möjlighet att få göra civiltjänstgöring utanför försvaret. År 1943 

infördes återigen en ny lag och ett nytt begrepp infördes i lagen. Det stadgades att värnpliktig 

för vilken bruk av vapen mot annan skulle medföra djup samvetsnöd fick fullgöra vapenfri 

värnplikt istället. 48  Anledningen till detta byte av ordval var att man ville förhindra att 

personer som inte var verkligt samvetsömma undgick värnplikt.49  

 

Begreppet samvetsnöd fanns kvar i lagen fram till 1978. Det konstaterades i utredningen att 

man såg oöverstigliga svårigheter att i lagstiftning precisera begreppet samvete.
50

 Istället 

stadgades att tillstånd för att fullgöra vapenfri tjänst kan erhållas ”om det kan antagas att bruk 

av vapen mot annan är så oförenligt med den värnpliktiges allvarliga personliga övertygelse 

att han icke kommer att fullgöra värnpliktstjänstgöringen”.51 När denna lagändring trädde 

ikraft hade även den nya regeringsformen tillkommit. Detta var av vikt inför utredningen av 

vapenfri tjänst och man hänvisade till den utredning som företagits av fri-och 

rättighetsutredningen. Rätten till fri religionsutövning angavs inte innebära en rätt för den som 

har en viss trosåskådning att av religiösa skäl få slippa t.ex. göra värnplikt. 52  Samtidigt 

uttalades dock att det självfallet inte skulle föreligga hinder mot att medlemmar av vissa 

trossamfund befriades från t.ex. värnplikt.53 Det kan sammanfattas så att samvetsvägran till 

värnplikt vid tillkomsten av RF inte ansågs vara en skyddad del av religionsfriheten men att 

staten av humanitära skäl ansåg att personer med som hyste allvarliga personliga övertygelser 

mot bruk av vapen ändå skulle medges undantag från värnplikt. Således var rätten att slippa 

värnplikt inte grundad på grundlagen utan på vanlig lag.  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas om den samvetsfrihet som diskuterats i detta avsnitt att den 

dominerande uppfattningen under en längre tid var att stadgandet i dåvarande grundlagen 

handlade om religionsfrihet och inget annat. Trots att samvetsfrihet var slagordet i debatten 

om värnpliktsvägran skiljde sig den samvetsgrundade uppfattningen sällan från den religiösa 

uppfattningen och det var snarare två delar av samma rätt. Inte förrän det blev accepterat att 

vägra värnplikt av andra skäl än religiösa kan de sägas särskiljas från varandra. 

Samvetsfriheten fick en egen roll. Dock kan inte slutsatsen dras att samvetsfriheten ansågs 
                                                
48 Prop. 1943:18 s. 2. 
49 Ibid, s. 16. 
50 SOU 1977:7 s. 98. och Prop. 1977/78:159 s. 40–41. 
51 Prop. 1977/78:159 s. 2, SFS 1978:524. 
52 SOU 1977:7 s. 84. 
53 Prop. 1975/76:209 s. 48, SOU 1975:75 s. 132 och SOU 1977:7 s. 84. 
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vara stadgad i grundlagen. Precis som värnpliktskommittén anförde 1899 så var den enskildes 

samvetsfrihet tvungen att ge vika när den stod i strid med statens intressen.54 Debatterna ledde 

sedan till att staten, av medkänsla för de samvetsömma snarare än ett erkännande av en 

grundlagsstadgad samvetsfrihet, gav medborgare rätt att få utföra vapenfri värnplikt. Samvetet 

ansågs inledningsvis vara något känslomässigt och individuellt som hänförde sig till 

individens inre. Lagstiftaren valde sedan att ta avstånd från begreppet samvete helt eftersom 

det var oöverstigligt svårt att definiera. Lydelsen övergick till ”allvarliga personliga 

övertygelser” men skiljer det sig verkligen från vad som i allmänt språkbruk avses med 

samvete? Av ovan redovisade framgår att staten under vissa förutsättningar erkänner att det 

finns vissa starka och djupt hållna övertygelser hos vissa medborgare och att dessa 

övertygelser får företräde framför statens intressen vid frågan om värnplikt. Med andra ord 

kan sägas att samvetsfriheten erkänns vid tillfällen när individen annars riskerar att på grund 

av tvång och hot om straff från statens sida handla i strid mot sitt samvete genom att utföra 

värnplikt.  

 

2.1.4 Samvetsfrihet inom vården 
Det har i samtida debatter hävdats att det skulle finnas en inneboende rätt i abortlagen som 

garanterar samvetsfrihet för personal inom vården. I förarbetena till abortlagen diskuterades 

vårdpersonalens skyldighet att medverka vid abort. Flera av remissinstanserna framhöll vikten 

av att det tas hänsyn till personalens önskemål om att slippa delta i abortverksamhet. 

Departementschefen framförde att  

 

…enligt 13-15 §§ sjukvårdskungörelsen (1972:676) vilar ansvaret för fördelningen av 

sjukvårdspersonalens arbete i första hand på klinik-och blockchefer. Vid denna 

fördelning bör man självfallet inom sjukvården liksom inom arbetslivet i övrigt så 

långt det är möjligt ta hänsyn till de anställdas intressen och förutsättningar i olika 

hänseenden. Man bör därför undvika att till abortverksamhet binda sådan personal 

som av exempelvis moraliska eller religiösa skäl har svårt att acceptera sådant arbete. 

Detta inte minst gäller av hänsyn till den abortsökande kvinnan.55  

 

Detta förarbetsuttalande har tolkats på olika sätt. Fahlbeck menar att den svenska abortlagen 

uttryckligen skyddar samvetsfrihet för medicinsk personal och att uttalandet visar att det när 

                                                
54 Granström, 2002, s. 80. 
55 Prop. 1974:70 s. 77. 
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lagen trädde i kraft för 40 år sedan var en självklarhet med samvetsfrihet inom vården.56 En 

annan tolkning skulle kunna vara att personal som av moraliska eller religiösa skäl har svårt 

att acceptera sådant arbete inte heller bör ha en tjänst där det ingår i arbetsuppgifterna. 

Abortlagen innehåller ingen bestämmelse om samvetsfrihet. Att uttalandet av 

departementschefen skulle vara av sådan karaktär att det innebär en självklar rätt till 

samvetsfrihet av samma karaktär som om den stått i lagtext bör också ifrågasättas. I ett JO-

beslut framförs vidare att sjukvårdspersonal inte kan hämta stöd i den grundlagsskyddade 

religionsfriheten för en vägran att medverka vid abort. Samvetsfriheten åtnjuter, framhåller 

JO, till skillnad från religionsfriheten, överhuvudtaget inte grundlagsskydd. 

Sjukvårdspersonalen kan därför än mindre hämta stöd i grundlagen för en vägran att 

medverka vid abort av etiska eller liknande skäl. 57 

 

2.1.4.1 Barnmorskemålet  
Ellinor Grimmark arbetade som sjuksköterska vid Region Jönköpings läns landsting 

(hädanefter Regionen). Hon hade beviljats tjänstledigt för att kunna utbilda sig till 

barnmorska och i anslutning till sin examen gjorde hon ett antal förfrågningar om arbete inom 

Regionen.  I samband med förfrågningarna upplyste hon om att hon med hänvisning till sin 

kristna tro och livsåskådning inte kunde vara med och utföra några slags aborter, vilket även 

inkluderade att sätta in kopparspiraler och utfärda akut p-piller. Kvinnoklinikerna nekade 

henne arbete med motiveringen att de inte kunde ta hänsyn till arbetstagarens önskemål om 

vilka patienter hon vill ha hand om eftersom alla barnmorskor behövde kunna utföra alla 

arbetsuppgifter som krävdes på grund av klinikernas begränsade storlek. 

Grimmark anmälde Regionen till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som avslutade 

ärendet med hänvisning till att omständigheterna i ärendet inte gav anledning att anta att hon 

blivit utsatt för diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning.58 

Grimmark väckte då talan vid tingsrätten och yrkade att Regionen skulle förpliktigas att till 

henne utge skadestånd med hänvisning till att hennes samvetsfrihet och religionsfrihet enligt 

Europakonventionen kränkts samt diskrimineringsersättning med anledning av Regionens 

beslut att neka henne anställning på grund av åberopad religion- och samvetsfrihet. I 

tingsrätten framförde barnmorskan att en kränkning av religionsfrihet och en kränkning av 

samvetsfrihet är två skilda saker. Hon ansåg att samvetsfriheten inte var skyddad av 
                                                
56 Fahlbeck, 2015.  
57 SOU 1977:7 s. 82. JO-beslut 1976-01-19 Dnr 657/75. 
58 DO:s ärende ANM 2014/12, 2014/226 och 2014/227. 
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diskrimineringslagstiftningen och att Sverige därmed hade otillräckligt rättighetsskydd. 

Vidare utvecklade hon ståndpunkten att samvetsfrihet, till skillnad från religionsfrihet, inte 

kan inskränkas eftersom det handlar om en persons inre övertygelser och idéer. Tingsrätten 

avslog hennes talan.59 Frågan om huruvida hennes rättigheter hade kränkts prövades efter 

överklagan av Grimmark av Arbetsdomstolen (AD) tillsammans med frågan om regionen 

gjort sig skyldig till diskriminering. 

Arbetsdomstolen gjorde, med hänvisning till Europadomstolens fall Eweida m.fl. mot 

Storbritannien, bedömningen att Grimmarks ställningstagande när det manifesterar sig i form 

av en vägran att utföra beordrat arbete är att anse som sådan religionsutövning som skyddas 

av artikel 9 i Europakonventionen. AD ansåg således att artikel 9 var tillämplig. Vad gällde 

Grimmarks anförande att hennes samvetsfrihet skulle särskiljas från religionsfriheten gjorde 

AD bedömningen att det i hennes fall inte gick att skilja friheterna åt. AD kunde inte tänka sig 

en bedömning, avseende religions- och samvetsfrihet, som innebar att den ena friheten blivit 

kränkt men inte den andra. Domstolen övergick sedan till en fördragskonform tolkning av 

kriterierna i artikel 9 under bedömningen av direkt och indirekt diskriminering. I målet var det 

klarlagt att beslutet att inte anställa Grimmark som barnmorska grundades på att hon inte 

kunde utföra vissa arbetsuppgifter. Eftersom beslutet inte grundades på hennes religiösa 

övertygelse i sig ansåg AD att hon inte blivit direkt diskriminerad. Av samma anledning fann 

domstolen att det inte förelåg en kränkning av hennes religionsfrihet enligt artikel 9 (1). Trots 

sin slutsats att rättigheterna inte kränkts utredde AD om kriterierna i 9 (2) ansågs vara 

uppfyllda.  Grimmark menade att det saknades lagstöd, ett av kraven i 9 (2), för 

arbetsgivarens krav på medverkan vid abort. Av det som framkommit av utredningen, b.la. 

arbetsgivarens rätt att fördela arbetet och kompetensbeskrivningen för barnmorskor, drog AD 

slutsatsen att regionen inte utövat sin företags- och arbetsledningsrätt genom kravet på att 

barnmorskor, efter ordination av ansvarig läkare, ska iordningsställa och ge aborterande 

läkemedel, i strid mot lag. Arbetsdomstolens slutsats var att E.G. inte kunde nå framgång med 

sin invändning att det av regionen uppställda villkoret att medverka till att utföra aborter 

saknade lagstöd i Europakonventionens mening. Domstolen menar också att den 

abortsökande kvinnans rätt till god vård i enlighet med lagstiftningen utgör ett berättigat syfte. 

Det avgörande enligt AD är om inskränkningen av Grimmarkas religionsfrihet uppnår 

kriteriet nödvändig och lämplig i ett demokratiskt samhälle.  

                                                
59 Jönköpings tingsrätts dom 2015-11-12 i mål nr T 1781-14. 
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För att inskränkningen ska nå kriteriet om nödvändighet och lämplighet ska den vara 

proportionerlig i förhållande till det motstående intresset.  Arbetsdomstolen konstaterade att 

det när det gäller intresset av att tillgodose andra personers fri- och rättigheter har 

Europadomstolen gett uttryck för att, om abort är tillåtet enligt nationell lag, kan det vara en 

kränkning av en abortsökande kvinnas rätt till bl.a. respekt för sitt privatliv, om staten 

underlåter att säkerställa att kvinnor i praktiken har möjlighet att få tillgång till abort. Staten 

ska därför tillåtas en viss ”margin of appreciation”. Det framfördes från barnmorskans håll att 

svenska staten skulle ha ett begränsat tolkningsutrymme på grund av samsyn i stora delar av 

de europeiska staterna gällande rätten att med hänsyn till sin samvetsfrihet vägra utföra abort. 

Grimmark och hennes ombud framförde också att det allmänna påståendet om att den 

abortsökande kvinnans rättigheter skulle inskränkas om barnmorskan beviljats samvetsfrihet 

endast har betydelse om ett stort antal individer inom sjukvårdsområdet skulle hävda sin rätt 

till samvetsfrihet, ett mycket osannolikt scenario i Sverige.  Arbetsdomstolen fann dock trots 

detta att det vid en sammantagen bedömning stod klart att kriterierna om nödvändighet och 

lämplighet uppnåtts. AD uttalade att det således inte förelåg någon indirekt diskriminering 

och att det inte heller skett någon kränkning enligt artiklarna 9 (2) eller 14.  

Denna dom är den senaste och till min kännedom den enda domen från AD gällande 

barnmorskors rätt till samvetsvägran. Domen sätter ramarna för det rådande rättsläget inom 

svensk rätt i frågan om vägran att medverka vid abort. Att AD i sin dom inte ville skilja 

samvetsfriheten och religionsfriheten åt är inte förvånande. Det är, som framkommit i denna 

uppsats, förenat med stora svårigheter att definiera begreppen med den logiska följden att det 

blir svårt att veta när den ena friheten slutar och den andra tar vid. Eftersom Europadomstolen 

i Eweida valde att inte skilja på begreppen utan istället konstatera att det utgjorde 

religionsutövning, är det således rimligt av AD att resonera på liknande sätt. AD kom således 

fram till att Grimmarks vägran utgjorde religionsutövning men även att det inte förelåg en 

kränkning av artikel 9 (1). Domstolen fortsatte dock med det efterföljande resonemanget 

kring artikel 9 (2) inom ramarna för indirekt diskriminering. Indirekt diskriminering har 

kriterier som liknar de i artikel 9 (2) och således lämpar den sig för en fördragskonform 

tolkning. Precis som att inskränkningar av religionsutövning kan vara tillåtet enligt artikel 9 

(2) finns det fall där indirekt diskriminering är tillåten. För att den ska vara tillåten krävs att 

två krav är uppfyllda. För det första måste syftet vara objektivt sett godtagbart. Det ska vara 

ett syfte som är tillräckligt viktigt och skyddsvärt för att motivera att det ges företräde framför 

principen om icke-diskriminering. För det andra måste åtgärden (medlet för att uppnå syftet) 
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vara lämplig och nödvändig. Om det finns andra, icke diskriminerande handlingsalternativ 

eller medel för att uppnå ett i sig godtagbart syfte utgör missgynnandet i princip indirekt 

diskriminering i strid med lagen. 60  Domen kan stundtals upplevas som lite rörig men 

sammanfattningsvis kan konstateras att AD fann att vägran att medverka vid abort i detta fall 

utgjorde religionsutövning och omfattades av artikel 9. Vid en fördragskonform tolkning av 

artikeln i Europakonventionen konstaterades dock att Ellinor Grimmark inte blivit direkt 

diskriminerad. Inte heller blev hon indirekt diskriminerad eftersom det fanns ett berättigat 

syfte som var nödvändigt och lämpligt utifrån sitt ändamål.  

2.1.4.2 Barnmorskemål 2 
Linda Steen var anställd som sjuksköterska vid Sörmlands läns Landsting (Landstinget). 

Hösten 2013 ansökte hon om tjänstledigt för att utbilda sig till barnmorska och i samband 

med detta ansökte hon om studiefinansiering. Steen beviljades detta med villkoret att hon 

skulle arbeta heltid under två år efter avslutade studier. Vid slutet av sin utbildning kontaktade 

Steen kvinnokliniken i Nyköping varpå hon även meddelade att hon inte kunde delta i 

abortvård med hänvisning till sitt samvete. Vårdchefen förklarade att hon inte kunde erbjudas 

arbete såvida hon inte deltog i abortvården. Steen sökte då arbete hos Mälarsjukhusets 

kvinnoklinik men inte heller där fick hon arbete, istället fick hon besked om att hon efter 

studierna skulle återuppta sin tjänst som sjuksköterska. Linda Steen ansåg sig förhindrad att 

utföra vissa ingrepp eller handlingar så som utdelning av fosterutdrivande tabletter, kvittering 

eller förlossning vid sena aborter samt insättning av kopparspiral eller dagen-efterpiller som 

kan resultera i en mycket tidig abort. Anledningen till detta var hennes tro och övertygelse om 

att ett mänskligt liv börjar vid befruktningen samt att alla människor, inklusive ofödda foster, 

har lika värde. Steen ansåg att Landstinget kränkt hennes religions-, samvets- och tankefrihet 

enligt artikel 9, hennes åsikts-och yttrandefrihet enligt artikel 10 samt att hon genom att bli 

avskedad, alternativt nekad anställning, från kvinnokliniken utsatts för diskriminering enligt 

artikel 14 i Europakonventionen.61  

Linda Steen yrkade ideellt skadestånd vid Nyköpings tingsrätt på grunden att 

anställningsvillkoret, det vill säga att en barnmorska ska vara beredd att medverka vid aborter 

samt ha en viss inställning till abort, var ett krav som särskilt missgynnar personer med viss 

                                                
60 Prop. 2007/08:95 s. 491 
61 Med hänvisning till uppsatsens syfte utelämnas domskälen och sakomständigheterna gällande artikel 10. 

Tingsrätten fann att det inte förelåg brott mot yttrandefrihet enligt EKMR. 
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religion eller annan trosuppfattning. 62 Linda Steen menade att Diskrimineringslagen 

(2008:567) (DL) inte utgjorde ett tillräckligt rättsskydd för hennes fri- och rättigheter enligt 

Europakonventionen och att EKMR därför ska anses vara direkt tillämplig som lag. Steen 

anförde att varje inskränkning i den enskildes rättigheter enligt EKMR måste ha stöd i lag, 

vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle samt vara proportionerlig, varpå en 

intresseavvägning måste göras. I hennes fall hade det inte funnits något lagstöd eftersom 

abortlagens 5 § stadgar att ”endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utöva abort 

eller avbryta havandeskap enligt 6 §”. Inte heller ansåg hon att nödvändighetsrekvisitet var 

uppfyllt eftersom det enligt henne rådde en nästan total samsyn bland de europeiska 

medlemsstaterna. Hon hänvisade till Europarådets resolution 1763 (2010) samt resolution 

1928 (2013) för att påvisa en europeisk konsensus och hävdade att 21 av 28 medlemsstater 

inom EU har lagstiftning som skyddar medicinsk personals rätt till samvetsfrihet. Huruvida 

det förelåg en europeisk samsyn var av vikt vid bedömning om vilken nationell 

bedömningsmarginal (”margin of appreciation”) som skulle ges till staten, vilket fastställdes i 

Europadomstolens mål Bayatyan mot Armenien. Ju större samsyn det finns bland 

Europarådets medlemsländer, desto mindre nationell bedömningsmarginal tillfaller 

myndigheter i en enskild medlemsstat som avviker från denna samsyn. Gällande 

proportionalitetsrekvisitet anförde Steen att det inte kan anses proportionerligt att hindra en 

enskild barnmorska att arbeta med hänvisning till att det skulle inskränka kvinnors rätt till 

abort.  

Tingsrätten skrev i sina domskäl att Landstinget inskränkt Steens rättigheter i artikel 9 EKMR 

med hänvisning till Europadomstolens fall Eweida m.fl. mot Storbritannien. Nästa steg blev 

därför att utreda om inskränkningarna varit rättfärdigade enligt EKMR. Enligt andra stycket 

av artikel 9 EKMR får friheten att utöva sin religion eller tro underkastas sådana 

inskränkningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga 

med hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral 

eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Tingsrätten fann att inskränkningen var 

nödvändig med hänvisning till allmän hälsa. För att kunna garantera god vård i enlighet med 2 

a § hälso-och sjukvårdslagen (1982:763)63 krävs att sjukvårdspersonal uppfyller de uppställda 

kompetenskraven. Linda Steen hävdade att det enligt 5 § abortlagen endast är läkare som är 

                                                
62 Nyköpings tingsrätts dom 2016-11-04, mål T 2153-15. 
63 Nu ersatt med Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) där motsvarande bestämmelse återfinns i 5 kap 1 §. 

Ändringarna i paragrafen är endast av språklig och redaktionell karaktär. 
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behöriga att utföra abort. Tingsrätten konstaterade dock att det av 6 kap. 3 § första stycket 

patientsäkerhetslagen framgick att hälso- och sjukvårdspersonal får delegera en arbetsuppgift 

till någon annan när det är förenligt med kravet på en god och säker vård. Det framgick även 

av Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för barnmorskor att det ingår i arbetsuppgifterna att 

tillämpa kunskaper om abort. Slutligen framförde tingsrätten att arbetsgivarens vida ramar att 

utöva sin arbetsledningsrätt utgör en allmän rättsgrundsats (AD 1932 nr 100 och AD 1934 nr 

179). Tingsrätten hänvisade till Europadomstolens mål Wretlund mot Sverige, i vilket 

arbetsgivarens arbetsledningsrätt ansågs uppfylla EKMR:s krav på lagstöd. Kravet på lagstöd 

ansågs uppfyllt. Tingsrätten fann att avvägningen mellan det skyddsvärda intresset, hälsa och 

Linda Steens religions- och samvetsfrihet var proportionerlig och således var inskränkningen 

rättfärdigad. Käromålet ogillades.64 Linda Steen överklagade domen till Arbetsdomstolen som 

beslutade att inte meddela prövningstillstånd vilket innebar att tingsrättens dom stod fast.65  

2.2 Sammanfattning 
Samvetsfriheten har inte något skydd i grundlagen. Istället kan den anses vara en del av 

religionsfriheten om samvetsövertygelsen även har religiösa grunder. Den åtnjuter då ett 

skydd i form av religionsfrihet och inte i form av samvetsfrihet och belastas av samma 

begränsningsmöjligheter. Detta stämmer även överens med den rättshistoriska tolkningen av 

begreppet då samvetsfriheten ansetts utgöra ”rätten att ha en religion” snarare än ett eget 

koncept som skapar egna rättigheter. Att särskilja samvetsfriheten från religionsfriheten är 

således svårt och i vissa fall kanske inte ens nödvändigt eftersom religiösa övertygelser och 

samvetsgrundade övertygelser ofta kan antas samspela. Eftersom religion inte heller är 

definierat finns det utrymme för att tolka in en del i begreppet. Icke religiösa 

samvetsgrundade övertygelser åtnjuter dock inte något skydd. Svenska staten har valt att i 

frågan om värnplikt låta personer med både icke religiösa och religiösa övertygelser slippa 

delta i värnpliktstjänstgöring. Rätten att slippa värnpliktstjänstgöring anses dock inte vara en 

rättighet grundad på religions- eller samvetsfrihet utan något som beviljats av staten genom 

lag. Slutligen kan sägas att det inte finns mycket som talar för att en utövning av 

samvetsfrihet, som inte har religiösa inslag, skulle skyddas av den inhemska rätten idag lika 

lite som förr.  

 

                                                
64 Nyköpings tingsrätts dom 2016-11-04, mål T 2153-15. 
65 Arbetsdomstolens beslut 2017-05-08 i mål nr B 124/16. 
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3 Ger Europakonventionen ett starkare skydd för 
samvetsfriheten?  

 
Det primära ansvaret för att rättigheterna i Europakonventionen respekteras faller på 

medlemsstaterna som enligt artikel 1 i konventionen är de som ska se till att individen kan 

åtnjuta de fri- och rättigheter som skyddas genom Europakonventionen.66 Lever de inhemska 

svenska lagarna upp till det skydd som stadgas i Europakonventionen eller ger 

Europakonventionen ett starkare skydd för samvetsfriheten? 

 
3.1 Europakonventionens ställning i svensk rätt  

Sverige skrev under Europakonventionen 28 november 1950 och ratificerade den 4 februari 

1952. 67  Konventionen inkorporerades sedan i svensk rätt i form av lag (1994:1219) om 

europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

Denna infördes genom vanlig lag och inte grundlag med motiveringen att det redan fanns ett 

skydd för mänskliga fri- och rättigheter i RF som inspirerats av Europakonventionen och att 

det då skulle föreligga dubbel reglering. 68  Ett av skälen för att inkorporera 

Europakonventionen i svensk rätt var att skapa ett uttryckligt underlag för att direkt tillämpa 

konventionen vid svensk domstol.69 Samma år infördes även en bestämmelse i 2 kap 23 § RF 

om att lagstiftning inte får meddelas i strid med Europakonventionen. Denna bestämmelse 

infördes dock i grundlagen och återfinns idag i 2 kap 19 § RF. Det faktum att konventionen 

förekommer i RF ger inte konventionen i sig grundlagsstatus. Däremot gör bestämmelsen att 

det är grundlagsstridigt att bryta mot konventionen. Om en vanlig bestämmelse står i strid 

med konventionen står den således i strid med grundlagen.70 Om en grundlagsbestämmelse 

skulle stå i strid med Europakonventionen har det hävdats att domstolarna då måste ge de 

svenska grundlagsbestämmelserna företräde eftersom konventionen inte har grundlagsstatus.71 

Cameron framhåller dock att Europadomstolen inte skulle tillåta ett sådant åsidosättande av 

konventionen och om den fann att det förelåg en kränkning av konventionen skulle 

lagstiftaren vara tvungen att korrigera grundlagen. 72  Att Europakonventionen inte har 

grundlagsstatus innebär inte att det skapas någon ny nivå i normhierarki mellan vanlig lag och 

grundlag. Detta innebär att i fall av verklig eller skenbar konflikt mellan konventionen och 
                                                
66 Danelius, 2015, s. 56. Se även avsnitt 4.3. 
67 Prop. 1993/94:117, s. 11.  
68 Ibid, s. 36. 
69 Prop. 1993/94:117, s. 33, NJA 2005 s. 805.  
70 Cameron, 2018, s. 198.  
71 Bull & Sterzel, 2013, s. 95. Cameron, 2018, s. 198. 
72 Cameron, 2018, s. 198. 
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annan lag måste konflikten lösas genom lagtolkning eller med hjälp av 

rättstillämpningsmetoder.73 Grundlagsregeln i 2 kap 19 § RF ger domstolarna möjlighet till 

lagprövning om en lag skulle stiftas i uttrycklig strid med Europakonventionen.74 Det har 

dock ifrågasatts om det inte hade varit bättre att följa Norges exempel och ge 

Europakonventionen företrädesrätt genom att skapa en ny nivå i normhierarkin och placera 

Europakonventionen mellan grundlag och vanlig lag.75  

Frågan om vilken ställning Europakonventionen ska anses ha gentemot den svenska inhemska 

lagen har varit föremål för omfattande debatt. Vissa är kritiska till de anvisningar som görs i 

förarbetena om vilka metoder domstolarna kan använda i de fall de föreligger en konflikt 

mellan lagreglerna. 76  I förarbetena uppräknas nämligen olika metoder för att undvika 

konflikter mellan konventionen och svensk rätt. I det fall konventionen och RF innehåller 

olika skydd ska den regel som har det mest långtgående skyddet tillämpas.  Ur medborgarens 

perspektiv innebär detta att hen är berättigad till det skydd som såväl grundlagen som 

konventionen ger. Det skydd som grundlagen och konventionen ger är således kumulativt och 

medborgaren kan åberopa den regel som i varje given situation ger hen det starkaste 

skyddet.77 Det har uppmärksammats att även denna princip inte löser alla komplikationer trots 

att det är en bra utgångspunkt. I praktiken är det nämligen inte sällan som två rättigheter står 

mot varandra och det gör att frågan inte blir så renodlad som att hitta det bästa skyddet. 78  

Principen om det mest långtgående skyddet är tillämpligt när konventionen och grundlagen 

innehåller olika skydd för samma rättighet. Om domstol eller myndighet däremot ställs inför 

påståendet att en svensk lagregel står i strid med konventionens bestämmelser kan den enligt 

förarbetena göra följande överväganden. Först och främst skulle en sådan situation kräva att 

domstol tar reda på konventionsbestämmelsens innebörd genom att granska praxis från 

konventionsorganen för att sedan fastställa den inhemska regelns innebörd. Om tvekan om 

deras förenlighet fortfarande kvarstår ska rättstillämparen använda en fördragskonform 

tolkning. 79  Några uppmärksammade exempel på rättsfall där domstolen tillämpat 

fördragskonform tolkning är NJA 2005 s. 462 och NJA 2009 s. 463. 80  För det fall att 

                                                
73 Prop. 1993/94:117, s. 37. 
74 Prop. 1993/94:117, s. 36. Bernitz, 2002, s. 151.  
75 Bernitz, 2002, s. 154.  
76 Cameron, 2007. 
77 Prop. 1993/94:117, s. 39.  
78 Derlén, Lindholm & Naarttijärvi, 2016, s. 277–278. 
79 Prop. 1993/94:117, s. 37. 
80 Bull & Sterzel, 2013, s. 96. 
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rättstillämparen finner att det föreligger en verklig konflikt mellan dessa två hierarkiskt 

sidoordnade lagrummen måste hen välja vilken av dem som ska tillämpas. Lagstiftaren 

framför att i det fallet ska principerna om lex posterior och lex specialis användas. Högsta 

domstolens ledamöter framhöll även en fjärde princip, ”att en konvention om mänskliga 

rättigheter, även om den i den inhemska laghierarkin inte har högre rang än vanlig lag, ändå 

bör på grund av sin speciella karaktär ges en särskild vikt i fall av konflikt med inhemska 

lagbestämmelser.”81  

Det förarbetsresonemang som framgår ovan är ett resultat av kompromisser mellan skilda 

synsätt.82 Bernitz framhåller att betoningen av fördragskonform tolkning och återgivandet av 

HD:s remissyttrande inte går ihop med konstaterandet att en tillämpning av lex posterior och 

lex specialis-principerna kan leda till att domstolarna bör tillämpa konventionsstridig inhemsk 

lag. Han menar att man i första hand bör ta fasta på rekommendationen att genom 

tolkningsvägen undvika en öppen konflikt mellan inhemsk lag och en 

konventionsbestämmelse även om det skulle innebära en ganska hårdhänt omtolkning av 

inhemsk lag.83 Om det ändock föreligger en konflikt återstår endast av lex posterior och lex 

specialis-principerna. Detta skapar problem och risk att konventionsrättigheter ”lagstiftas 

bort”. En tillämpning av lex posterior skulle innebära att lagar som tillkommit efter 

Europakonventionens ikraftträdande ges företräde och eftersom Europakonventionen är 

relativt allmänt hållen torde det inte vara svårt att skapa en svensk lagregel så att den framstår 

som lex specialis.84 Dessutom har det framhållits att lex specialis inte kan tillämpas för att 

lösa konflikter mellan två olika lagsystem, skapade av två olika lagstiftare. 85  Cameron 

argumenterar därför för att posterior och lex specialis-principerna endast ska användas för att 

ge Europakonventionen företräde.86  Europadomstolens dynamiska tolkningsmetod innebär 

dessutom att en lag eller förordning stiftad efter 1994, som inte var strid med konventionen 

när den stiftades, kan komma i strid med konventionen p.g.a. senare rättspraxis.87 Danelius 

skriver att det även vid en direkt konflikt mellan Europakonventionen och nationell rätt kan 

finnas goda skäl att ge företräde åt Europakonventionen.88 

                                                
81 Prop. 1993/94:117, s. 37-38.  
82 Cameron, 2018, s. 196. Bernitz, 2002, s. 153. 
83 Bernitz, 2002, s. 153.  
84 Bernitz, 2002, s. 153. Cameron, 2018, s. 197–198. 
85 Cameron, 2018, s. 198.  
86 Cameron, 2007, s. 852.  
87 Ibid, 2007, s. 853.  
88 Danelius, 2006, s. 240. 



26 
 

Ett särskilt intressant exempel på fördragskonform tolkning som förtjänar att uppmärksammas 

här är NJA 2005 s. 805. Rättsfallet behandlade situationen när religionsfriheten uttrycks inom 

en annan opinionsfrihet, yttrandefriheten. Det handlade om en pastor som i sin predikan 

uttryckte sig nedsättande mot homosexuella genom att bland annat uttala att de homosexuella 

är ”gosseskändare” och att ”sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst på hela 

samhällskroppen. Herren vet att sexuellt förvridna människor kommer till och med att våldta 

djuren”. Pastorns uttalanden uppfyllde visserligen kriterierna för hets mot folkgrupp men 

frågan var emellertid om en tillämpning av denna bestämmelse i pastorns fall skulle innebära 

ett brott mot Sveriges konventionsåtaganden. HD uttalar att ”med hänsyn till den centrala 

betydelse som en religiös övertygelse har för den enskilde måste det antas att vid tillämpning 

av Europakonventionen en viss återhållsamhet skall iakttas när det gäller att godta 

inskränkningar som legitima enligt artikel 9”.89 HD friade pingstpastorn Åke Green i målet 

om hets mot folkgrupp med hänvisning till att det är sannolikt att Europadomstolen skulle ha 

funnit att en fällande dom skulle ha kränkt Europakonventionen för de mänskliga 

rättigheterna.90 Detta mötte dock en del kritik, då det inte ansågs vara HD:s uppgift att "gissa" 

vad Europadomstolen skulle tycka vid en eventuell framtida tolkning av konventionen utan 

HD skulle själv avgöra vad som gäller enligt konventionen.91 Liknande åsikter har uttryckts 

även på senare år, domstolarna ska tolka Europakonventionen som den inhemska rätt som den 

är och inte skriva domskäl som tar sig uttryck i prognoser av hur t.ex. Europadomstolen skulle 

ha dömt i fallet om de haft målet.92   

De svenska domstolarna, särskilt de högre instanserna, har visat sig klart obenägna att 

tillämpa inhemsk lag på ett sådant sätt att deras avgöranden riskerar att underkännas vid 

eventuell prövning i Europadomstolen. För att undvika ett sådant utfall har domstolarna 

tillmätt konventionen allt större betydelse i rättstillämpningen.93 Detta har dock lett till en del 

viktiga debatter om maktdelning, eller brist på en sådan. Vem är det som ska leda 

rättsutvecklingen, den högsta domstolen eller riksdagen?94 Om HD ges för stort utrymme att 

tolka lagstiftningen i enlighet med Europakonventionen, riskerar det då att underminera 

demokratiskt stiftade lagar? Vad händer om grundlagen anses stå i strid med konventionen? 

Ska HD då döma i enlighet med grundlagen, eller ensam ges makten att omtolka den svenska 
                                                
89 NJA 2005 s. 805. 
90 Österdahl, 2006, s. 213. 
91 Ytterberg, 2006, s. 227. 
92 Wersäll, 2014, s. 4. 
93 Danelius, 2015, s. 44.  
94 T.ex. Wersäll, 2014, Fura, 2014 och Derlén och Lindholm, 2016. Det finns inte utrymme att i denna uppsats 

redogöra för hela vidden av denna debatt. 
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grundlagen i enlighet med Europakonventionen? Europakonventionens ställning i svensk rätt 

är således stark. Hur domstolen på bästa sätt ska lösa de konflikter som kan uppstå mellan 

inhemsk stiftad lag och Europakonventionen råder det dock delade uppfattningar om. Kritiken 

mot förarbetenas något förenklade lösningar är att således att anses som rättfärdigad. Vad 

gäller frågan om samvets- och religionsfrihet skulle principerna om fördragskonform tolkning 

och det mest långtgående skyddet kunna göras aktuella om det skulle finnas en diskrepans 

mellan RF och Europakonventionen. För att identifiera om det föreligger en konflikt mellan 

regelverken och i så fall vilket regelverk som erbjuder det mest långtgående skyddet krävs en 

noggrann redogörelse för rättigheterna i Europakonventionen och Europadomstolens praxis i 

frågan.  

3.2 Artikel 9 (1) 
Det är i Europadomstolens artikel 9 som rätten till samvets-, tanke- och religionsfrihet står att 

finna. Artikel 9 har följande lydelse: 

1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt 

innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med 

andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, 

undervisning, sedvänjor och ritualer. 

2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana begränsningar 

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

hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral 

eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. 

Artikel 9 (1) skyddar två aspekter av individens rättigheter. Den första är den interna 

dimensionen av rättigheterna, rätten till tanke-, samvets- och religionsfrihet, som främst 

utövas inom individen i form av tankar och känslor. Denna aspekt kallas forum internum och 

får inte inskränkas. Med andra ord är skyddet för individens inre tankar och övertygelser 

absolut. Den andra aspekten är skyddet av det yttre elementet av individens tro, utövandet av 

religionen, så kallad forum externum. Eftersom utövandet kan ha en påverkan på andra 

människor så kan denna del av skyddet inskränkas genom de i artikel 9 (2) uppställda 

kriterierna. Den rätten är således relativ.95 Det är dock endast religionsfriheten som innehåller 

en uttrycklig rätt att utövas. Samvetsfriheten omfattas av forum internum som en absolut 

rättighet att ha ett samvete, men det framgår inte direkt av ordalydelsen att det finns en rätt att 
                                                
95 Harris, O´Boyle & Warbrick, 2018, s. 573, Jacobs, White & Ovey, 2017, s. 457. 
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utöva sin samvetsgrundade värdering eller uppfattning. Å ena sidan kan detta tolkas som att 

det inte finns någon rätt att utöva sin samvetsfrihet, å andra sidan finns det dem som hävdar 

att det inte finns någon anledning att särskilja samvete från religion vilket skulle innebära att 

det finns en generell rätt till att utöva samvetsfrihet.96 Vissa inom internationell och europeisk 

doktrin menar således att rätten att utöva samvetsvägran kan utläsas som en relativ rättighet 

av artikel 9 (1).97  

3.3 Begreppen samvets- och religionsfrihet enligt Europakonventionen  
Rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet är grundläggande mänskliga 

rättigheter och återfinns i Europakonventionens artikel 9 samt artikel 18 i Förenta Nationernas 

(FN) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Rätten till tankefrihet, samvetsfrihet 

och religionsfrihet har av Europadomstolen ansetts utgöra en av grunderna i ett ”demokratiskt 

samhälle” i Europakonventionens mening.98 Vad som menas med begreppen samvete och 

religion står däremot inte att finna i artikel 9 Europakonventionen eller i Europadomstolens 

praxis.99 Begreppet tro nämns inte som en av friheterna i artikel 9 (1) men artikel 9 (2) 

refererar ändock till rätten att byta religion eller tro som en del av rättigheterna. Det är förenat 

med stora svårigheter att försöka definiera begreppet religion eftersom begreppet måste 

rymma en bred omfattning av religioner och trosuppfattningar men samtidigt vara tillräckligt 

specifikt för att vara applicerbar i ett individuellt fall. Risken med en definition är även att 

vissa uppfattningar och mindre kända religioner faller utanför. Genom att precisera vad 

religion är så preciseras även vad religion inte är.100 Det råder delade uppfattningar om vad 

som bör inkluderas i begreppet och någon konsensus på en internationell nivå har inte 

uppnåtts. 101  Europakonventionens artikel 9 hämtade inspiration från artikel 18 i FN:s 

allmänna förklaring av om de mänskliga rättigheterna.102 Ett exempel på debatt som uppstod i 

det forumet var huruvida ateister, agnostiker och andra icke-religiösa uppfattningar skulle 

omfattas av rättigheterna. Det var länge omstritt och trots att de flesta idag anser att även de 

uppfattningarna omfattas av ’religion och tro’ har det inte slutligt avgjorts på internationell 

                                                
96 Evans, 2001, s. 52 och däri angivna fotnoter.  
97 Lamačková, 2008, s. 7.  
98 Europadomstolens dom i Kokkinakis mot Grekland den 25 maj 1993, § 31. 
99 Europarådets Guide on article 9, 2018, s. 8 § 14, Evans, 2001, s. 51.  
100 Harris, O´Boyle & Warbrick, 2018, s. 572. 
101 Lerner, 2012, s. 5.  
102 Krishnaswami, 1960, s. 12.  
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nivå.103 På grund av de många kontroversiella frågor som omger begreppet religion har ingen 

konvention om mänskliga rättigheter, inklusive Europakonventionen, någonsin definierat 

begreppet religion eller tro.104 Europadomstolen har även den undvikit att definiera begreppet 

av ovan nämnda anledningar men dess tolkning av artikel 9 ger viss vägledning när det gäller 

vad som krävs för att en religion ska omfattas av skyddet i artikel 9.105 Genom praxis står det 

klart att de välkända religionerna som bl.a. islam, judendom, hinduism och kristendomens 

olika inriktningar och frikyrkor som Jehovas vittnen, omfattas av begreppet religion i artikel 

9:s mening. 106  Även religioner som inte är lika utbredda så som Frälsningsarmén och 

Scientologkyrkan har av Europadomstolen ansett skyddade.107  

I Europadomstolens mål Kokkinakis mot Grekland konstaterades att artikel 9 i sin religiösa 

dimension är en av de viktigaste beståndsdelarna av identiteten hos troende och deras 

livsåskådning men att den också utgör en värdefull tillgång för ateister, agnostiker, skeptiker 

och de likgiltiga.108 Även andra övertygelser som inte grundar sig på religiösa uppfattningar, 

som t.ex. pacifism, har ansetts omfattas av skyddet.109  Dessa övertygelser omfattas dock 

snarare av skyddet i artikel 9 genom att de är hänförliga till begreppet tro samt till den 

negativa rättigheten att inte bekänna sig till en religion. Tro omfattar visserligen begreppet 

religion men är ett bredare begrepp som även omfattar icke-religiösa åskådningar. Evans 

framhåller problemet med att det finns en rätt att manifestera sin tro samtidigt som den inte 

omfattas av skyddet att inneha en tro. Hon menar därför att den rimliga tolkningen bör vara 

att tro ska ses som en del av tanke- och samvetsfriheten.110 Danelius skriver att det genom att 

tanke- och samvetsfriheten nämns vid sidan av religionsfriheten görs klart att konventionen 

skyddar såväl religiösa som icke-religiösa åskådningar samt att var och en har rätt att ansluta 

sig till vilken religion som helst, eller ha en ateistisk livsåskådning. Han menar att syftet med 

artikel 9 inte kan sträcka sig längre än till att ge skydd mot ingrepp i det centrala innehållet av 

                                                
103 Lerner, 2012, s. 7, Evans, 2001, s. 51, 60. Krishnaswami ansåg dock att icke-religiösa uppfattningar 

omfattades av begreppet tro och att det fanns en positiv trend mot en större acceptans gentemot de som inte 
bekände sig till någon tro i länder där majoriteten var religiösa, 1960, s. 55.  

104 Evans, 2001, s. 51, 59. 
105 Harris, O´Boyle & Warbrick, 2018, s. 572. 
106 Se t.ex. Europadomstolens dom i Kokkinakis mot Grekland den 25 maj 1993, Europakommissionens beslut i 

Karaduman mot Turkiet den 3 maj 1993 och Europakommissionens beslut i D. Mot Frankrike den 6 
december 1983. 

107 Se t.ex. Europadomstolens dom i Moscow Branch of the Salvation Army mot Ryssland den 5 oktober 2006 
och Europadomstolens dom i Church of Scientology Moscow mot Ryssland den 5 april 2007. 

108 Europadomstolens dom i Kokkinakis mot Grekland den 25 maj 1993, § 31. 
109 Europakommissionens rapport om Arrowsmith mot Storbritannien den 12 oktober 1978. 
110 Evans, 2001, s. 53. 
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övertygelsen. 111  Europadomstolen uttrycket i Kokkinakis, dess första avgörande gällande 

artikel 9, genom att religionsfrihet främst är en fråga om individuellt samvete.112 När det 

gäller de två begreppen tankefrihet och samvetsfrihet, finns det dock inte heller någon 

definition att utgå ifrån. De må vara lika svårt, om inte svårare, att definiera dessa begrepp 

som att definiera religion. Ordalydelsen i artikel 9 ger inte mer vägledning än att tankar och 

samvete ska särskiljas från religion. Det är dock möjligt att begreppen var menade att tolkas 

tillsammans som en helhet, dvs. att religion inte ska tolkas så brett att det omfattar allt som 

bättre skulle beskrivas som samvete och tankar.113  

Europadomstolen har i målet Pretty mot Storbritannien uttalat att alla åsikter eller 

övertygelser som skulle kunna liknas med en tro inte skyddas av artikel 9, även om de är djupt 

rotade.114 Det krävs att en övertygelse eller åskådning uppnår en viss nivå av övertygelse, 

allvarlighet, kohesion och betydelse för att omfattas av tanke-, samvets- och religionsfriheten. 

Det ska också betonas att även i de fall när tron eller övertygelsen uppnår dessa kriterier så 

skyddar inte artikeln alla manifestationer som är motiverade, inspirerade eller influerade av 

denna tro. För att räknas som ett utövande eller manifestation i Europakonventionens mening 

krävs att det är direkt sammankopplad med religionen eller tron.115  

3.4 En rätt att utöva samvetsfrihet?  
Europadomstolen har vid en del tillfällen hänvisat till något de kallar för ”conscientious 

objection” (samvetsvägran 116 ) som ett begrepp för individens vägran att utföra vissa 

handlingar med hänvisning till sitt samvete. Denna samvetsvägran är ofta nära förknippad 

med individens religiösa uppfattning och livsåskådning.117 Frågan är om det finns en rätt att 

utöva sin samvetsfrihet i form av samvetsvägran även när den inte grundar sig i en religiös 

uppfattning. Europadomstolen konstaterade i fallet Bayatyan mot Armenien att: “the court 

notes that Article 9 does not explicitly refer to a right to conscientious objection”. 118 Artikel 

9 (1) ger således inte uttryckligen stöd åt samvetsvägran och ger ingen vägledning i frågan. I 

Europadomstolens fall Eweida m.fl. mot Storbritannien uttalar domstolen att det krävs att en 

handling är direkt sammankopplad med religionen eller tron för att räknas som ett utövande 
                                                
111 Danelius, 2015, s. 446. 
112 Europadomstolens dom i Kokkinakis mot Grekland den 25 maj 1993, § 31. 
113 Evans, 2001, s. 52.  
114 Europadomstolens dom i Pretty mot Storbritannien den 29 april 2002, § 82. 
115 Europadomstolens dom i Eweida m.fl. mot Storbritannien den 15 januari 2013, §§ 81-82. 
116 Författarens egen översättning som används genom uppsatsen för att beskriva conscientious objection.  
117 T.ex. Europadomstolens dom i Bayatyan mot Armenien den 7 juli 2011, Europadomstolens dom i Eweida 

m.fl. mot Storbritannien den 15 januari 2013. 
118 Europadomstolens dom i Bayatyan mot Armenien den 7 juli 2011 § 110. 
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eller manifestation i Europakonventionens mening. Handlingar som inte är ett direkt uttryck 

för tron eller endast är avlägset sammankopplat med en tro faller utanför skyddet i artikel 9.119 

Här blir återigen tolkningen av begreppen i artikel 9 relevant. Domstolen uttalar att handlingar 

som inte är sammankopplade med religion eller tro faller utanför artikel 9. Om begreppet tro 

hör till skyddet för religionsfrihet skulle det i teorin innebära att samvetsvägran utan något 

religiöst samband inte omfattas av skyddet. Samvetsvägran som har en stark sammankoppling 

med den religiösa uppfattningen eller tron skulle erkännas som manifestation, men främst 

som en manifestation av religionsfriheten. I det fall att begreppet tro istället ses som en del av 

samvets- och tankefrihet blir resultatet att handlingar som inte har en religiös grund kan 

skyddas av artikel 9 och ses som ett utövande av samvetsfriheten. Europadomstolens dom har 

dock, som framgår i senare avsnitt, kommit att tolkas som att en vägran hänförs till 

religionsutövning snarare än samvetsfrihet.  

Det har diskuterats, även inom FN, huruvida samvetsvägran ska falla inom forum internum 

eller forum externum av tanke-, samvets- och religionsfriheten. På grund av att forum 

internum inte får inskränkas får det en avgörande betydelse för rättstillämpningen. Bielefeldt 

är av åsikten att samvetsvägran är en underkategori av externa handlingar som faller in under 

den extern utövning, dvs. forum externum, av samvetsfriheten i artikel 18 i FN:s stadga.120 I 

fallet Grimmark argumenterar barnmorskan för att samvetsfrihet, liksom tankefrihet, inte kan 

inskränkas eftersom det handlar om en persons inre övertygelser och idéer, dvs. forum 

internum. 121  Utövandet av religion omfattas av forum externum och kan begränsas med 

motiveringen att det påverkar andra människor. Det står därför nära till hands att anta att när 

samvetsvägran påverkar andra människor är även den ett yttre utövande av samvetsfriheten 

och blir föremål för samma begränsningar som religionsfriheten. Innan frågan om när 

samvetsvägran kan begränsas krävs dock en vidare utredning om de situationer när det finns 

en rätt till samvetsvägran.  

3.4.1 Samvetsvägran vid militärtjänstgöring 
Den initiala ståndpunkten i frågan om samvetsvägran vid militärtjänstgöring uttrycktes i 

Europakommissionens beslut i Grandrath mot Tyskland. Målet handlade om ett Jehovas 

vittne som med hänvisning till sitt samvete och sin religion inte bara vägrade utföra 

militärtjänstgöring utan även den alternativa civiltjänstgöring som erbjudits honom. 

                                                
119 Europadomstolens dom i Eweida m.fl. mot Storbritannien den 15 januari 2013, §§ 81-82. 
120 Bielefeldt, 2017, s. 212. 
121 AD 2017 nr. 23.  
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Kommissionen konstaterade att artikel 9 innehöll en generell rätt till religion-, tanke- och 

samvetsfrihet men att artikel 4 uttryckligen behandlade frågan om samvetsfrihet vid 

militärtjänstgöring. Med stöd av artikel 4 drog Kommissionen slutsatsen att konventionen inte 

innehöll en rätt att bli undantagen från civil tjänstgöring på grund av 

samvetsbetänkligheter.122 Det fanns således ingen rätt till samvetsvägran i konventionen utan 

det var upp till medlemsstaterna själva om de ville acceptera samvetsvägran eller inte. I det 

fall att medlemsstater erbjöd alternativ civil tjänstgöring fanns det överhuvudtaget inte någon 

rätt att bli undantagen från den på grund av samvetsvägran.  

 

Ett liknande mål i frågan om samvetsfrihet vid militärtjänstgöring var Europakommissionens 

beslut i G.Z. mot Österrike. I beslutet uttalade kommissionen att artikel 9 (1) ska läsas 

tillsammans med artikel 4 (3)(b) som stadgade att ”med tvångsarbete eller annat påtvingat 

arbete enligt denna artikel förstås inte tjänstgöring av militär art eller, i länder där 

samvetsbetänkligheter mot sådan tjänstgöring beaktas, tjänstgöring som i dessa fall utkrävs i 

stället för militär värnpliktstjänstgöring”. Av artikelns ordalydelse framgick att länderna 

kunde välja att erkänna samvetsbetänkligheter eller att inte erkänna dem. 

Europakommissionen konstaterade att artikel 9, läst tillsammans med artikel 4 (3)(b), inte 

innebar en skyldighet för länderna att beakta samvetsbetänkligheter när det kom till 

obligatorisk militär värnpliktstjänstgöring.123 Denna tolkning fastställdes i många senare fall 

där Europakommissionen med hänvisning till G.Z. mot Österrike uttalade att rätten till 

samvetsbetänkligheter inte var skyddad av konventionen.124 I ett av målen, N. mot Sverige, 

ville personen undgå all form av tjänstgöring inom militären, även den vapenfria, med 

hänvisning till att han var pacifist. Sverige hade nekat honom detta med hänvisning till att det 

krävdes en viss grad av tro och övertygelse för att helt undgå tjänstgöring. 

Europakommissionen konstaterade ännu en gång att samvetsbetänkligheter mot 

militärtjänstgöring eller alternativ civiltjänstgöring inte skyddades av konventionen.125 Trots 

Europakommissionens upprepade beslut att inte beakta samvetsvägran som en rättighet som 

skyddas av artikel 9 gick utvecklingen i omvärlden åt att anse att rätten till samvetsvägran vid 

militärtjänstgöring var skyddsvärd. Europarådets parlamentariska församling (PACE) nämnde 

rätten till samvetsvägran redan 1967 i Resolution 337 som följdes av Recommendation 478 

                                                
122 Europakommissionens rapport om Grandrath mot Tyskland den 12 december 1966, s. 626, § 32. 
123 Europakommissionens beslut i G.Z. mot Österrike den 2 april 1973. 
124 Se t.ex. Europakommissionens beslut i Conscientious objectors mot Danmark den 7 mars 1977, s. 117, 

Europakommissionens beslut i X mot Tyskland den 5 juli 1977, s. 204.  
125 Europakommissionens beslut i N. mot Sverige den 11 oktober 1984, s. 203.  
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(1967) med en uppmaning till medlemsstaterna att anpassa sin lagstiftning så att individen 

fick rätt att vägra militärtjänstgöring. Detta följdes av Recommendation 816 (1977) och 

Recommendation 1518 (2001). I den senaste rekommendationen 2001 påpekades att det 

endast var fem medlemsstater som inte hade erkänt rätten till samvetsvägran vid 

militärtjänstgöring. Denna utveckling beaktades av Europadomstolen när den dömde i målet 

Bayatyan mot Armenien, en dom som skulle visa sig ändra inriktning helt gentemot tidigare 

praxis.  

 
3.4.1.1 Nytt rättsläge 
Målet Bayatyan mot Armenien handlade om ett Jehovas vittne som blev dömd till två och ett 

halvt års fängelse efter att han vägrat att utföra militärtjänstgöring med hänvisning till sitt 

samvete. Bayatyan anförde under de nationella domstolsförhandlingarna att han var villig att 

utföra civil tjänstgöring som ett alternativ till militärtjänstgöring men eftersom staten inte 

hade infört något substitut till militärtjänstgöring var det inte ett existerande alternativ. 

Bayatyan anförde då i Europadomstolen att hans religions- och samvetsfrihet enligt artikel 9 i 

EKMR hade kränkts av den armeniska staten. 

Inledningsvis redogjorde domstolen för rådande praxis och konstaterade att 

Europakommissionen stadgat att artikel 9 skulle läsas tillsammans med artikel 4 med 

resultatet att konventionen inte skyddade samvetsbetänkligheter vid militär eller civil 

tjänstgöring. Härefter framhöll Europadomstolen de rådande ståndpunkterna bland 

medlemsländerna och konstaterade att nästan alla medlemsländer, inklusive Sverige, som 

hade eller har haft obligatorisk militärtjänstgöring valt att införa lagar som gav rätt att vägra 

utföra beväpnad värnplikt med hänvisning till sitt samvete. Många av dessa medlemsländer 

hade erkänt samvetsbetänkligheter som en grund för att inte behöva utföra militär tjänstgöring 

om de grundade sig på religion, andra länder erkände även samvetsbetänkligheter av icke-

religiös natur. 126  Europadomstolen erinrade om att den, med hänsyn till förutsebarhet, 

legalitetsprincipen och jämställdhet inför lagen, inte borde avvika från sin tidigare praxis utan 

goda anledningar men att en underlåtenhet att upprätthålla en dynamisk tolkning istället 

riskerade att hindra reformer eller förbättringar. 127  Europakommissionen hade visserligen 

genom ett stort antal mål funnit att artikel 9 inte kunde appliceras på personer med 

samvetsbetänkligheter men Europadomstolen hade tidigare inte prövat frågan om artikel 9:s 

                                                
126 Europadomstolens dom i Bayatyan mot Armenien den 7 juli 2011, §§ 46, 49. 
127 Ibid, § 98. 
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tillämplighet i sådana fall. 128  Med hänsyn till den utbredda konsensus som rådde bland 

medlemsländerna och Europakonventionens karaktär av ett ”levande instrument” beslutade 

Europadomstolen att inte etablera kommissionens praxis. Artikel 9 skulle inte längre tolkas 

tillsammans med artikel 4 och Bayatyans fall bedömdes enbart på artikel 9.129 

Europadomstolen utredde huruvida rätten till samvetsvägran vid militärtjänstgöring 

omfattades av skyddet i artikel 9. Domstolen erinrade att artikel 9 inte innehåller någon 

uttrycklig rätt till samvetsvägran. Om en person emellertid motsätter sig militärtjänstgöring på 

grund av en verklig konflikt mellan värnplikten och personens religiösa eller icke-religiösa 

övertygelse bör den skyddas av artikel 9, om denna tro uppnår en nivå av tillräcklig 

övertygelse, allvarlighet, kohesion och betydelse.130  Europadomstolen fann att Bayatyans 

vägran att genomföra militärtjänstgöring var av sådan djup övertygelse att den föll inom 

skyddsområdet för artikel 9. Att han blivit fängslad för sin samvetsvägran var således en 

inskränkning av hans rättighet som för att utgöra en tillåten inskränkning behövde uppfylla 

kriterierna i artikel 9 (2). Europadomstolen konstaterade att det inte fanns en proportionerlig 

balans mellan samhällets intressen och Bayatyans samvetsfrihet. Inte heller ansågs det 

nödvändigt i ett demokratiskt samhälle att fängsla och bestraffa personer som av samvetsskäl 

inte vill utföra militärtjänstgöring när det inte fanns någon alternativ civil tjänstgöring som 

bättre passade deras övertygelse. Det förelåg således en otillåten inskränkning av artikel 9.131 

Genom Europadomstolens dom ändrades Europakommissionens tidigare praxis och 

samvetsvägran vid militärtjänstgöring ansågs omfattas av skyddet i artikel 9 (1). 

Europadomstolen elaborerade inte kring vilken av friheterna i artikel 9 som Bayatyans 

samvetsvägran skulle hänföra sig till. Det har dock framkommit i senare domar från 

Europadomstolen att pacifister och personer som inte bekänner sig till någon religiös eller 

anti-militär rörelse ändå har en rätt till samvetsvägran vid militärtjänstgöring.132 Domstolen 

uttalade i fallet Papavasilakis mot Grekland att “…the rejection of the applicant’s application 

for conscientious objector status may be regarded as interference with his right to freedom of 

                                                
128 Ibid, § 99. Europadomstolen har visserligen haft två andra fall i vilka två personer blivit dömda på grund av 

sin samvetsvägran. I dessa fall fann domstolen att det inte var nödvändigt att utreda tillämpningsområdet av 
artikel 9 utan applicerade istället artikel 14 och 3, Thlimmenos mot Grekland den 6 april 2000 och Ülke mot 
Turkiet 24 januari 2006.  

129 Europadomstolens dom i Bayatyan mot Armenien den 7 juli 2011, § 109. 
130 Europadomstolens dom i Bayatyan mot Armenien den 7 juli 2011, § 109. 
131 Ibid, §§ 124, 128. 
132 Europadomstolens dom i Savda mot Turkiet den 12 juni 2012 samt Europadomstolens dom i Papavasilakis 

mot Grekland den 15 september 2016. Europarådets Guide on article 9, 2018, s. 24 § 62. 
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thought and conscience…”133. Det verkar därför vara en rimlig slutsats att samvetsvägran vid 

militärtjänstgöring anses utgöra en manifestering av samvetsfriheten i artikel 9.  

Europadomstolen har tagit vägledning av FN:s ställningstagande i frågan om vad 

samvetsvägran innebär.134 Samvetsvägran beskrivs som en konflikt mellan tanke-, samvets- 

och religionsfrihet och den obligatoriska användningen av vapen och dödligt våld.135 FN har i 

sin General Comment no. 22 on Article 18 of the ICCPR uttalat följande:   

11. ... The Covenant does not explicitly refer to a right to conscientious objection, but 

the Committee believes that such a right can be derived from Article 18, inasmuch as 

the obligation to use lethal force may seriously conflict with the freedom of 

conscience and the right to manifest one’s religion or belief. When this right is 

recognized by law or practice, there shall be no differentiation among conscientious 

objectors on the basis of the nature of their particular belief. …   

Det kan därför inte dras någon långtgående slutsats om att Bayatyan skulle innebära en 

generell rätt till samvetsvägran. Resonemanget som förs av Europadomstolen och FN tyder 

snarare på att rätten till samvetsvägran ska vara begränsad till militärtjänstgöring. 

Obligatorisk militärtjänstgöring anses av Europadomstolen utgöra en särskilt tung börda för 

medborgarna.136 I sammanhanget kan också nämnas att det i artikel 10 i den Europeiska 

Unionens (EU) stadga om de grundläggande rättigheterna finns en bestämmelse om tanke-, 

samvets- och religionsfrihet som är identisk med artikel 9 (1). Den enda skillnaden är tillägget 

i artikel 10 (2) som stadgar att ”rätten till vapenvägran ska erkännas enligt de nationella lagar 

som reglerar utövandet av denna rättighet”. Slutsatsen blir att det finns en internationell 

konsensus att det finns en rätt till samvetsvägran vid militärtjänstgöring.  

3.4.2 Samvetsvägran inom arbetslivet  
Att inte vilja utföra värnplikt på grund av sitt samvete faller under skyddet av artikel 9. Det 

kan dock finnas flera situationer när personer inte vill agera i strid med sitt samvete. Ett 

exempel på detta är Europadomstolens dom i Pichon och Sajous mot Frankrike som handlade 

om två personer som tillsammans ägde ett apotek. En dag fick de besök av tre kvinnor som 

ville hämta ut de preventivmedel som de fått föreskrivet av sina läkare. Apotekarna vägrade 

                                                
133 Europadomstolens dom i Papavasilakis mot Grekland den 15 september 2016, § 50. 
134 Europarådets Guide on article 9, 2018, s. 23 § 59, se Europadomstolens dom i Bayatyan mot Armenien den 7 

juli 2011, §§ 58-64, 105. 
135 Europarådets Guide on article 9, 2018, s. 23 § 59. 
136 Europadomstolens dom i Bayatyan mot Armenien den 7 juli 2011, § 125. 
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dock att lämna ut detta läkemedel med hänvisning till att det stred mot deras religion och 

samvete varpå kvinnorna skickade in en anmälan mot dem hos de franska myndigheterna. 

Den nationella domstolen dömde apotekarna till böter på grund av att samvete och religion 

inte utgjorde legitima grunder för att vägra att sälja preventivmedel. Apotekarna ansåg att 

deras rättigheter under artikel 9 hade blivit kränkta av de nationella domstolarna och ansökte 

om prövning i Europadomstolen. Europadomstolen konstaterade i sin dom att skyddet i artikel 

9 inte alltid innebar en rätt att i ett offentligt utrymme bete sig på ett visst sätt med hänvisning 

till sin religion. Istället upprepade Europadomstolen tidigare praxis från Europakommissionen 

att termen ”utöva” i artikel 9 inte inkluderade alla handlingar som är motiverade eller 

influerade av religion eller tro; “the word “practice” used in Article 9 § 1 does not denote 

each and every act or form of behaviour motivated or inspired by a religion or a belief.” 137 

Att vägra sälja preventivmedel med hänvisning till sin religion eller sitt samvete var således 

inte ett sådant utövande som omfattades av skyddet i artikel 9. Ansökan avslogs med 

anledning därav och eftersom domstolen ansåg att det fanns många möjligheter för de 

sökande att utöva sin tro utanför den professionella sfären.138 

 

Europadomstolens avgörande är mycket kortfattat och ger ingen förklaring till varför 

apotekarnas samvetsvägran inte anses omfattas av artikel 9. Domstolen betonade att den 

huvudsakliga sfären som skyddas av artikel 9 var personliga övertygelser och religiös tro som 

hänförde sig till det individuella samvetet. Vidare konstaterades att handlingar som hade ett 

nära samband med detta samvete också omfattades av skyddet. 139  I det aktuella fallet 

bedömde domstolen att apotekarnas samvetsvägran föll utanför skyddet i artikel 9. Fallet 

Pichon och Sajous har fått mer eller mindre berättigad kritik på grund av detta. Vissa menar 

att domen är ett isolerat och gammalt exempel som inte påverkar den generella uppfattningen 

att det finns en rätt till samvetsvägran vid abort.140 Andra framhåller vikten av att inte dra för 

hastiga slutsatser kring betydelsen och vikten av domen.141 Lamačková skriver att det hade 

varit fördelaktigt om domstolen istället för att avvisat fallet med så lite förklaring, bedömt 

samvetsvägran som en del av artikel 9 och sedan gjort en bedömning om inskränkningen 

nådde kriterierna i artikel 9 (2). Hon menar att detta utfall hade varit mer rättvist, både mot 

kvinnorna i fråga och mot de som samvetsvägrade. På så sätt hade Europadomstolen kunnat 
                                                
137 Europakommissionens rapport om Arrowsmith mot Storbritannien den 12 oktober 1978, § 71, 

Europadomstolens beslut i Pichon och Sajous mot Frankrike den 2 oktober 2001, s. 4. 
138 Ibid.  
139 Ibid. 
140 Puppinck, 2017, s. 22.  
141 Campbell, 2011, s. 288. 
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bidra med vägledning i avvägningen mellan kvinnans rätt till preventivmedel, i förlängningen 

henne rätt till reproduktiv hälsa, och den samvetsvägrande personens friheter enligt artikel 

9.142 Domstolen lade visserligen en viss vikt vid balansen mellan det motstående intresset, 

dvs. kvinnornas lagliga rätt till preventivmedel, och apotekarnas rätt till religions- och 

samvetsfrihet. Den nämnde även det faktum att preventivmedel var lagligt och inte såldes 

någon annanstans än på apotek gjorde att apotekarnas religionsfrihet fick ge vika för 

kvinnornas rätt till föreskrivna läkemedel. Denna bedömning gjordes dock inte under 

kriterierna i artikel 9 (2) utan som en del av förklaringen till varför samvetsvägran inte skulle 

anses skyddad av artikeln.  

Jacobs, White och Ovey skriver att fallet innebar att det är legitimt att begränsa utövandet av 

religion inom den professionella sfären och att det inte fanns något som tydde på att 

apotekarna inte kunde manifestera sin tro utanför den sfären.143 En annan viktig aspekt som 

särskiljer samvetsvägran i arbetslivet och samvetsvägran vid militärtjänstgöring är det 

frivilliga valet.144 Pearson skriver att Pichon och Sajous är ett exempel på Europadomstolens 

tillämpning av vad han kallar ”the specifik situation”, som innebär att det vid en konflikt 

mellan religion och arbetsskyldigheter inte föreligger någon inskränkning av religionsfriheten 

om personen kan undvika den genom att säga upp sig eller vidta liknande åtgärder.145 Han är 

kritisk till denna princip och ifrågasätter om det verkligen föreligger ett fritt val när det gäller 

anställningar eftersom arbete är en ekonomisk nödvändighet för de flesta.146  Trots att en del 

är skeptiska till den prejudiciella betydelsen av Pichon och Sajous är domen fortfarande 

gällande och en del av den begränsade praxis som finns gällande samvetsvägran inom det 

civila området. Europadomstolen har även i sin senare praxis hänvisat till domen som ett 

exempel på vad som inte erkänns som ett uttryck för tro och därför inte åtnjuter skydd av 

artikel 9.147 Sammanfattningsvis kan sägas att domen innebär att det inte räknas som ett 

utövande av religion eller tro att som apotekare vägra dela ut föreskrivna preventivmedel med 

hänvisning till sitt samvete. Samvetsvägran erkändes således inte som skyddad under artikel 9 

i denna arbetsrättsliga situation.  

                                                
142 Lamačková, 2008, s. 42–43. 
143 Jacobs, White och Ovey, 2017, s. 460. 
144 Lamačková, 2008, s. 17.  
145 Pearson, 2013, s. 589. Se även Europakommissionens beslut i X mot Storbritannien den 12 mars 1981, s. 35 § 

9, s. 36 § 15.  
146 Pearson, 2013, s. 590. 
147 Europadomstolens dom i Skugar m.fl. mot Ryssland den 3 december 2009, s. 7–8. 
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3.4.2.1 Samvetsvägran eller religionsutövning? 
En dom som är av betydelse gällande om religion-och samvetsfrihet inom det civila området 

är fallet Eweida m.fl. mot Storbritannien. Fallet handlade om fyra olika personer som menade 

att deras rättigheter enligt artikel 9 hade blivit kränkta av den brittiska staten. Eweida arbetade 

som incheckningspersonal åt det brittiska flygbolaget British Airway (BA). De anställda hos 

BA var tvungna att bära uniform samt följa regler kring vad för smycken eller accessoarer 

som fick bäras ihop med uniformen. Eweida bar ett halsband med ett kors under sin blus som 

ett tecken på sin kristna tro. En dag bestämde hon sig för att bära korset synligt utanpå blusen 

varpå hon blev ombedd att ta av sig halsbandet eller dölja det under blusen. Efter att hon 

upprepade gånger burit korset i strid med klädkoderna skickades hon hem. British Airway 

ändrade sin policy några månader senare och Eweida återgick till arbetet. Europadomstolen 

ansåg att Eweidas religionsfrihet inskränkts. Hennes rätt att manifestera sin tro vägdes därför 

mot den privata arbetsgivarens önskan om att upprätthålla en enhetlig företagsimage mot sina 

kunder vid rättfärdigandet under 9 (2). Domstolen fann att syftet visserligen varit legitimt men 

att det hade getts för stor tyngd av den nationella domstolen med ett oproportionerligt resultat. 

Europadomstolen fann därför att Eweidas religionsfrihet blivit kränkt.148 Den andra klagande 

var Chaplin, en kristen troende som även hon bar ett kors runt halsen. Hon arbetade som 

sjuksköterska och sjukhuset hade strikta rutiner vad gällde smycken med hänvisning till 

infektions- och skaderisk. Med anledning därav fick hon inte bära smycket runt halsen. 

Chaplin ansåg att hon blivit diskriminerad men den nationella domstolen bedömde att 

restriktionerna var legitima och nödvändiga eftersom de grundade sig på hälsa och säkerhet 

för personal och patienter. Europadomstolen konstaterade att sjukhuset genom att inte tillåta 

henne bära ett halsband med ett kors inskränkt hennes rättigheter i artikel 9 men att 

inskränkningen gjorts med beaktande av hälsa och säkerhet för patienter och andra anställda. 

Anledningen till varför hon inte tilläts bära sitt halsband ansågs därför vara av större vikt och 

omfattning än i Eweidas fall.149 Slutsatsen var således att syftet med inskränkningen var både 

legitimt och nödvändigt enligt artikel 9 (2).  

Den tredje klagande, Ladele, hade även hon en kristen tro. Hon arbetade på en offentlig 

myndighet som registrator av födslar, dödsfall och giftermål. När det blev tillåtet för 

samkönade par att registrera sitt partnerskap och på så sätt erhålla samma rättigheter och 

skyldigheter som vid ett giftermål ingick även detta i registratorns arbetsuppgifter. Ladele 

                                                
148 Europadomstolens dom i Eweida m.fl. mot Storbritannien den 15 januari 2013, §§ 94–95. 
149 Ibid, §§ 97-99. 
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vägrade att utfärda samkönade partnerskap med hänvisning till sin kristna tro och samvete. 

Hennes vägran orsakade extra arbetsbörda för hennes kollegor och bröt mot arbetsplatsens 

värdegrunder. Disciplinära åtgärder företogs och Ladele hävdade att hon blivit diskriminerad 

på grund av sin tro enligt artikel 14 läst tillsammans med artikel 9. Europadomstolen 

konstaterade att hennes vägran var direkt motiverad av hennes religiösa tro och således föll 

innanför skyddet av artikel 9 med resultatet att artikel 14 var tillämplig. Arbetsgivarens syfte 

med åtgärderna ansågs dock vara legitima och proportionerliga med hänvisning till att de var 

menade att säkra andra människors rättigheter som också är skyddade under konventionen.150 

Någon otillåten inskränkning förelåg således inte. 

Den fjärde klagande var McFarlane som arbetade som relationsrådgivare åt ett privat företag. 

Han var ortodoxkristen och enligt hans tro var homosexuell aktivitet en synd som han inte 

skulle uppmuntra eller stötta. Han gav dock relationsrådgivning till homosexuella par utan 

några problem. McFarlane utbildade sig sedan i sexual-terapi men uttryckte sedan en oro över 

att behöva ge sexualrådgivning till samkönade par eftersom det stred mot hans kristna tro. Till 

följd av detta blev han tillslut uppsagd, något som McFarlane ansåg utgjorde indirekt 

diskriminering. Den nationella domstolen fann att uppsägningen hade ett legitimt syfte då 

arbetsgivaren ville försäkra sig om att deras klienter blev likabehandlade oavsett vilken 

sexuell läggning de hade. Europadomstolen ansåg att hans vägran utgjorde en manifestation 

av hans religiösa tro och att den var direkt motiverad av hans ortodoxkristna tro gällande 

giftermål och sexuella relationer.151 Staten hade därför en positiv skyldighet att se till att hans 

religionsfrihet inte inskränktes och Europadomstolens uppgift var att utvärdera om det fanns 

en balans mellan de motstående intressena, homosexuellas rätt att inte bli diskriminerade och 

religionsfriheten.152 Europadomstolen fann att staten hade en bred margin of appreciation vid 

bedömningen av balansen mellan de två intressena och att den inte överskridit den. Det 

förelåg således ingen kränkning av artikel 9.  

De två sista fallen skiljer sig på mer än ett sätt från de två första och illustrerar de olika 

aspekter av artikel 9. Eweida och Chaplin utövade båda sin religionsfrihet genom att bära 

religiösa symboler. De utövade aktivt sin religion, en positiv manifestering av tron. Ladele 

och McFarlane däremot hade anställningar som till en början gick att kombinera med deras 

tro. Deras övertygelser manifesterades inte förrän de blev uppmanade att utföra vissa 

                                                
150 Ibid, §§ 102–106.  
151 Europadomstolens dom i Eweida m.fl. mot Storbritannien den 15 januari 2013, § 108. 
152 Ibid, §§ 107–110. 
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arbetsuppgifter som stred mot deras religion och vägrade. Detta kan kallas för en negativ 

manifestering av samvets- och religionsfriheten.153 I sin dom konstaterade Europadomstolen 

inledningsvis att religionsfrihet huvudsakligen består av en rätt till individuellt tänkande och 

samvete. Artikel 9 innehåller även rätt att utöva sin tro men på grund av att utövandet kan 

komma att påverka andra finns det möjlighet att inskränka denna del av fri-och rättigheterna i 

artikel 9 (2).154 Inskränkningen ska då vara föreskriven i lag, nödvändig i ett demokratiskt 

samhälle och ha ett legitimt syfte. I kommissionens tidigare praxis har dock framhållits att 

inskränkningen inte behöver vara legitim under 9 (2) om personen kan vidta åtgärder för att 

komma runt begränsningen av hens religionsfrihet. 155  När det gäller arbetsgivares 

restriktioner av sina arbetstagares möjligheter att utöva sin religion konstateras att 

kommissionen i flertalet beslut framhållit att det, på grund av arbetstagarens möjlighet att byta 

anställning, inte kan anses utgöra en inskränkning av en arbetstagares religiösa frihet.156 

Europadomstolen ansåg dock att den omständigheten att arbetstagaren kan byta arbete inte 

bör innebära att religionsfriheten inte kan anses kränkt vid en arbetsrättslig restriktion av 

religionsutövandet. Möjligheten att säga upp sig skulle istället beaktas vid bedömningen av de 

arbetsrättsliga sanktionernas proportionalitet. 157  Pearson skriver att detta innebär att ”the 

specifik situation” inte längre gäller.158 

Jacobs, White och Ovey skriver att fallen Ladele och McFarlane bekräftar tidigare 

ställningstagande i Pichon och Sajous att det är legitimt att begränsa utövandet av religion 

inom den professionella sfären.159 Då det visserligen är riktigt att Europadomstolen i dessa 

fall begränsar religionsutövningen genom sin proportionalitetsbedömning så finns det viktiga 

skillnader mellan fallen. I Pichon och Sajous konstaterar domstolen att det inte skett någon 

inskränkning i apotekarnas religions- och samvetsfrihet eftersom de inte är hindrade att utöva 

sin religion utanför professionella sfären. I fallen Ladele och McFarlane erkänner 

Europadomstolen att det har gjorts en inskränkning i deras religionsfrihet. Således erkänner 

Europadomstolen att en vägran att registrera partnerskap, och att ge sexuell rådgivning åt, 

homosexuella par faller innanför artikel 9. Omfattningen av vad som räknas som 

                                                
153 T.ex. Puppinck, 2017 s. 29. 
154 Europadomstolens dom i Eweida m.fl. mot Storbritannien den 15 januari 2013, § 80.  
155 T.ex. Europakommissionens beslut i Karaduman mot Turkiet den 3 maj 1993, se Europadomstolens dom i 

Eweida m.fl. mot Storbritannien den 15 januari 2013, §§ 46, 83. 
156 T.ex. Europakommissionens beslut i Konttinen mot Finland den 3 december 1996. 
157 Europadomstolens dom i Eweida m.fl. mot Storbritannien den 15 januari 2013, § 83.  
158 Pearson, 2013, s. 595.  
159 Jacobs, White och Ovey, 2017, s. 460. 
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’manifestering av tro eller religion’ har i och med Eweida m.fl. utvidgats.160 Europadomstolen 

har bedömt att McFarlanes och Ladeles vägran utgör en negativ manifestering av deras tro. 

Däremot är det svårt att skilja deras religion från deras samvete. De grundade sin vägran på 

sin kristna livsåskådning och tro. Utgör deras agerande samvetsvägran eller ska det enbart ses 

som en utövning av religion? Det framgår inte tydligt av domen om avgörandet ger en rätt till 

samvetsvägran inom arbetslivet eftersom domstolen diskuterade manifesteringen under 

religionsfriheten snarare än under samvetsfriheten. De skiljaktiga domarna Vučinić och De 

Gaetano var av uppfattningen att majoriteten utelämnat ett viktigt resonemang kring den, 

enligt Vučinić och De Gaetano, fundamentala skillnaden mellan samvetsfriheten och 

religionsfriheten. De uppmärksammade att Ladeles samvetsvägran visserligen också var en 

manifestation av hennes djupa religiösa tro men framhöll att vägran skulle ha bedömts under 

rätten till samvetsfrihet snarare än religionsfriheten. På så vis hade Europadomstolen kunnat 

erkänna samvetsvägran i arbetslivet. Domarna Vučinić och De Gaetano ansåg att det kommer 

att krävas en dom som på ett seriöst och genuint sätt erkänner samvetsvägran som utövning av 

samvetsfrihet för att staten ska kunna åläggas skyldigheter.161 

Det ligger viss motsättning i Jacobs’, White’s och Ovey’s påstående att Europadomstolen 

bekräftat en begränsad rätt till religionsutövning i arbetslivet och Dijks, Hoofs, Rijns och 

Zwaaks påstående om att omfattningen av ”manifestation” utvidgats. Ingen av Pichon och 

Sajous eller Ladele och McFarlane fick visserligen ”rätt” i slutändan men att endast säga att 

domstolen bekräftat sin tidigare praxis ger inte en fullständig bild av rättsläget. Det är 

visserligen inte någon helomvändning likt den Europadomstolen gjorde i Bayatyan men att en 

vägran att utföra vissa arbetsuppgifter numera kan räknas som en manifestering av 

religionsfriheten är ändå en viktig skillnad att poängtera. Tyvärr har de skiljaktiga domarna en 

poäng i att domstolen inte för något resonemang kring skillnaderna mellan samvetsfrihet och 

religionsfrihet. Med tanke på att Europadomstolen inte velat utveckla eller förklara dessa 

skillnader tidigare är det kanske föga förvånande att den inte heller nu ger ett tydligt svar på 

vad som omfattas av vilken frihet. Det kan dock tänkas att det får betydelse för hur icke-

religiösa åskådningar kan utövas inom arbetslivet. Nu när domstolen motiverat sitt avgörande 

med att Ladele’s och McFarlane’s vägran var direkt motiverad av deras religion är det inte 

alls självklart att en vägran som är motiverad av annat än religion skyddas. Domen kan därför 

inte sägas innebära en generell rätt till samvetsvägran. Att Europadomstolen erkänt vägran 
                                                
160 Europadomstolens dom i Eweida m.fl. mot Storbritannien den 15 januari 2013, §§ 102–108, Van Dijk, Van 

Hoof, Van Rijn & Zwaak, 2018, s. 746.   
161 Europadomstolens dom i Eweida m.fl. mot Storbritannien den 15 januari 2013, ’Separate Opinions’ s. 49.  
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som utövning av religion istället för att anse att det inte omfattas av artikel 9 överhuvudtaget 

kan ändå få betydelse eftersom det leder till en proportionalitetsbedömning kring de 

motstående intressena. Det kan förhoppningsvis ge större vägledning åt de nationella 

domstolarna än tidigare vad gäller avvägningen mellan olika rättigheter och intressen. 

3.4.3 Samvetsvägran inom hälso- och sjukvård.  
Europadomstolen har ännu inte prövat något specifikt fall gällande rätten för sjukhuspersonal 

att samvetsvägra till medverkan av aborter.162 Vissa menar dock att det genom en analogisk 

tolkning av Bayatyan framgår att en sjukvårdspersonal som vägrar utföra abort eller eutanasi 

inte kan bli straffad på grund av sin vägran utan istället endast bli ombedd att utföra andra 

betydelsefulla uppgifter som är kompatibla med hens tro.163 Andra är av uppfattningen att det 

inte kan anses föreligga någon inskränkning av friheterna i artikel 9 om en person frivilligt 

accepterar ett jobb trots att hen är medveten om att dess huvudsakliga karaktär  kommer att 

hamna i konflikt med deras religiösa tro. Pearson skriver att det är svårt att förstå varför de 

personerna skulle slippa följdverkningar av sitt val när konsekvenserna redan från början var 

tydliga och gick att undvika. Han menar att om exempelvis en doktor tar ett jobb på en 

abortklinik kan hen inte senare vägra utföra aborter med hänvisning till sin religiösa tro. Om 

en gynekolog accepterar ett jobb som innehåller utförande av aborter och sedan konverterar 

till en religion enligt vilken hen inte längre kan utföra aborter kan dock en inskränkning av 

hens rättigheter ske eftersom abort inte är en gynekologs huvudsakliga och egentliga 

uppgift. 164  Bielefeldt resonerar på liknande sätt och framhåller den uppenbara skillnaden 

mellan militärtjänstgöring och arbete inom sjukvården, ingen blir inkallad till den medicinska 

sektorn. Personer som arbetar inom sjukvården gör det oftast av egen vilja. Han menar att det 

vore ”utterly absurd” för en sjuksköterska som vägrar bistå vid abort att söka arbete vid en 

abortklinik.165 Precis som Pearson betonar Bielefeldt dock komplexiteten av samvetsvägran. I 

det fall en sjuksköterska är anställd med en bred variation av arbetsuppgifter och det finns 

tillräckligt med personal för att se till att institutionen är fullt fungerande trots hennes 

samvetsvägran till vissa uppgifter, kan det anses vara en otillåten inskränkning att ändå förmå 

henne utföra dessa.166  

Europarådets parlamentariska församling (PACE) resolutioner är inte bindande för 

                                                
162 Se dock barnmorskemål 1 och 2.   
163 Puppinck, 2017, s. 48.  
164 Pearson, 2013, s. 596. 
165 Bielefeldt, 2017, s. 218. 
166 Ibid. 
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Europadomstolen men ger ändock vägledning i det aktuella klimat som råder kring frågor i 

medlemsländerna. I brist av praxis från Europadomstolen i frågan lyfts därför PACE 

Resolution 1763 (2010) gällande samvetsvägran inom vården. Av den framgår att den 

parlamentariska församlingen tagit beslutet att ingen ska bli diskriminerad eller åläggas 

ansvar för en vägran att utföra, medverka eller assistera vid en abort eller annan handling som 

kan orsaka dödsfall av foster eller embryo. Det uttrycks dock en viss oro över att en oreglerad 

rätt till samvetsvägran kan påverka kvinnor, framför allt de med låg inkomst eller de som bor 

på landet, på ett oproportionerligt sätt.167 Utredningen och förslaget som låg till grund för 

resolutionen skiljde sig väsentligt från slutresultatet. Detta reflekteras av titeln på resolutionen 

som ändrades från ‘Women’s Access to Lawful Medical Care: The Problem of Unregulated 

Use of Conscientious Objection’ till den nuvarande ‘The Right to Conscientious Objection in 

Lawful Medical Care’. Förslaget skrevs av Ms Christine McCafferty från Social, Health and 

Family Affairs Committee. Hon framhöll att det fanns problem i många europeiska länder 

med att hitta en balans mellan samvetsvägran och kvinnans rätt till hälsa och sjukvård. I 

hennes rapport betonas att staten har en skyldighet enligt internationell rätt att säkerställa att 

reproduktiv vård är av bra kvalitet och finns att tillgå inom ett lämpligt avstånd från patienten 

samt att patienten bemöts av personal som är villig att utföra de tjänsterna i god tid.168 

McCafferty uppmärksammar att det på många ställen inte finns tillräcklig reglering kring 

samvetsvägran. När rapporten skrevs vägrade 70% av gynekologerna i Italien utföra abort på 

grund av sitt samvete. Kvinnor i Österrike hade också svårigheter att tillgå abort på grund av 

att sjukvårdspersonalen vägrade utföra ingreppet trots att det är lagligt. 169  Förslaget till 

resolutionen grundades på att det inom medlemsstaterna fanns ett problem med oreglerad 

samvetsvägran eftersom det utgjorde en risk att försämra tillgången av vård för främst 

kvinnor. Resolutionen blev sedan föremål för ändringar så väsentliga att den snarare kom att 

betona rätten till samvetsvägran inom vården med tillägget att det kan ha en negativ påverkan 

på tillgången till vård. Resolutionen antogs med en knapp majoritet där 56 röstade för, 51 

röstade emot och 4 lade ner sin röst. Ms McCafferty själv röstade emot resolutionen till följd 

av de ändringar som gjorts.170 Eftersom samvetsvägran vid abort främst påverkar vårdtagare 

av det kvinnliga könet kan det vara intressant att notera att endast 8 av 33 kvinnor röstade ja 

                                                
167 Resolution 1763 (2010), §§ 1–2. 
168 Doc. 12347, § 18. 
169 Doc. 12347, § 45–46. 
170 PACE [http://assembly.coe.int/nw/xml/Votes/DB-VotesResults-EN.asp?VoteID=2212&DocID=13164] 

2019-01-15. 
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till resolutionen och 48 av de 78 män röstade ja.171 Att frågan om samvetsvägran inom vården 

är en kontroversiell fråga framgår av resultatet, om de nedlagda rösterna tas i beaktande 

antogs resolutionen med minsta möjliga majoritet, en röst.172  Den känsliga naturen kring 

frågan om samvetsvägran ledde till debatter och bara några månader efter beslutet förklarade 

det svenska utrikesutskottet att de förhöll sig kritiskt till innehållet i resolution 1763 (2010) 

och ansåg att delegationen borde verka för att åstadkomma en förändring av denna 

resolution.173  

Bielefeldt framhåller att frågan om samvetsvägran sår splittring bland lagstiftare, 

rättsväsenden och även inom kretsen för de som arbetar med mänskliga rättigheter.174 Wicclar 

menar att en kompromiss är svår att uppnå på grund av två vitt hållna ståndpunkter. På ena 

sidan i debatten finns de förespråkare som menar att personer som inte är villiga att 

tillhandahålla laglig sjukvård och utföra de uppgifter som ingår borde välja ett annat yrke. På 

andra sidan finns de som förespråkar att det inte finns några etiska begränsningar när det 

gäller samvetsfrihet och samvetsvägran för vårdpersonal. De har ingen skyldighet att utföra 

några handlingar som står i strid med deras samvete. Denna synvinkel kallar Wicclar för 

”conscience absolutism”. 175  Att påstå att resolutionen visar på en bred konsensus inom 

Europasmedlemsländer när det gäller samvetsvägran inom vården vore således missvisande, 

istället visar resolutionen och debatterna som förts kring frågan snarare på en splittrad 

uppfattning om gällande rätt och hur frågan på bästa sätt ska besvaras.  

3.5 Sammanfattning  
Det finns ingen enhetlig definition av samvetsfrihet eller religionsfrihet. Europadomstolen har 

konstaterat att för att åsikter ska omfattas av rätten till tanke-, samvets- och religionsfrihet 

krävs att de uppnår en viss nivå av övertygelse, allvarlighet, kohesion och betydelse. Även när 

tron eller övertygelsen uppnår alla dessa kriterier så skyddar inte artikeln alla manifestationer 

som är motiverade, inspirerade eller influerade av denna tro. För att räknas som ett utövande 

eller manifestation i Europakonventionens mening krävs att det är direkt sammankopplad med 

religionen eller tron. På grund av bristen på definition är det dock oklart vart gränsen för 

religionsfriheten slutar och samvetsfriheten tar vid. Det är dock rimligt att anta att de utgör två 

                                                
171 PACE [http://assembly.coe.int/nw/xml/Votes/DB-VotesResults-EN.asp?VoteID=2212&DocID=13164] 

2019-01-15. 
172 Bielefeldt, 2017, s. 202.  
173 Utrikesutskottets betänkande 2010/2011:UU12, s. 11.  
174 Bielefeldt, 2017, s. 202. 
175 Wicclar, 2011, s. 33–34. 
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olika rättigheter och att de livsåskådningar som inte är religiösa åtnjuter skydd under tro i 

form av samvets- och tankefrihet. Det innebär däremot inte att religionsfrihet och 

samvetsfrihet inte kan överlappa när det t.ex. handlar om övertygelser hos en religiös person.  

Det finns ingen rätt i artikel 9 till att utöva samvetsfriheten. Det finns således ingen uttrycklig 

rätt till samvetsvägran. Europadomstolen har dock genom sin praxis erkänt en rätt till 

samvetsvägran när det handlar om militärtjänstgöring. Denna rätt gäller personer som 

samvetsvägrar av religiösa såväl som icke religiösa skäl. Vad gäller samvetsfrihet i arbetslivet 

har det inte erkänts någon generell rätt till samvetsvägran. I fallet Eweida m.fl. framgår dock 

att en vägran att utföra arbetsuppgifter faller innanför ramarna av artikel 9. Europadomstolen 

talar i detta fall om samvetsvägran som en del av religionsutövning snarare än som en 

utövning av samvetsfriheten. På grund av att Europadomstolen anser att detta är en 

religionsutövning snarare än samvetsvägran har fallet inte ansetts innebära en generell rätt till 

samvetsvägran med hänvisning till sin samvetsfrihet. Några förklaringar till varför 

samvetsvägran erkänts vid militärtjänstgöring men inte inom arbetslivet kan vara förekomsten 

av tvång respektive frivillighet. Obligatorisk värnplikt anses utgöra en tung börda för 

medborgaren medan arbetet ofta bygger på frivillighet. Möjligheten att säga upp sig innebär 

dock inte att det inte kan föreligga kränkningar av konventionen i arbetslivet. Den 

möjligheten ska snarare tas upp vid bedömningen av huruvida begränsningen är 

proportionerlig.   

4 Begränsningar av samvetsfriheten 
 
När det gäller rättigheter och friheter som finns stadgade i Europakonventionen är inte alla 

absoluta i den mening de inte kan begränsas. Rätten att ha en religion eller en tro är 

visserligen absolut men rätten att utöva dessa friheter är relativ. För att utgöra legitima 

begränsningar krävs dock att vissa villkor är uppfyllda. Dessa framgår av artikel 9 (2):  

 

Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar 

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

hänsyn till den allmänna säkerheten eller till skydd för allmän ordning, hälsa eller 

moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.  

 

Den uppmärksamme läsaren lägger kanske märke till att det i detta stycke inte står något om 

samvetsfriheten. Av tidigare avsnitt framgår att detta har diskuterats inom doktrinen, ska det 
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tolkas som att det inte finns något rätt att utöva sin samvetsfrihet? Eller att det finns en rätt att 

utöva samvetsfrihet men att den inte kan begränsas eller inskränkas? Det har också diskuterats 

huruvida samvetsvägran ska falla inom forum internum eller forum externum av tanke-, 

samvets- och religionsfriheten. På grund av att forum internum inte får inskränkas får det en 

avgörande betydelse. Om slutsatsen är att samvetsfrihet kan utövas i form av samvetsvägran, 

torde rimligen svaret vara att det utövandet går att begränsa oavsett om man kommer fram till 

svaret genom att tolka in samvetsfrihet i begreppet tro eller genom att anse att det skulle leda 

till ett otillfredsställande resultat om det endast var samvetsvägran med religiösa inslag som 

kunde begränsas. Det har dock framförts åsikter om att negativ frihet skulle förtjäna ett 

starkare skydd eftersom det är mycket allvarligare att tvinga någon att handla mot sin vilja än 

att hindra någon från att agera i enlighet med den.176 Huruvida så är fallet eller inte så skulle 

den bedömningen förmodligen göras bäst under proportionalitetsbedömningen i ett senare 

skede.  

 

När det konstaterats att samvetsvägran kan inskränkas så behöver de olika kriterierna i artikel 

9 (2) vara uppfyllda för att det inte ska föreligga en otillåten kränkning av rättigheten. 

Kriterierna kräver en närmare redogörelse. Vad innebär det egentligen att en inskränkning ska 

vara föreskriven i lag? Hur avgör domstolen om en inskränkning är nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle? 

 

4.1 Föreskriven i lag  
Det första kriteriet som måste vara uppfyllt för att en begränsning av en rättighet ska vara 

tillåten är att den finns föreskriven i lag. Syftet med ”föreskriven i lag” klausulen i artiklarna 

8–11 är att se till att beslutsutrymmet för godtyckliga ändringar av rättigheter begränsas i 

nationell rätt. Begreppet ”lag” i denna kontext är dock inte begränsad till endast nationell rätt i 

traditionell bemärkelse utan inkluderar mer abstrakta och generella antaganden om kraven i 

”the rule of law”.177 Europadomstolen har genom sin praxis skapat olika tester för att utreda 

huruvida inskränkningen gjordes med stöd i lag eller inte. Tre olika kriterier som ska vara 

uppfyllda för att inskränkningen ska anses ”föreskriven i lag” kan utläsas av ett av 

Europadomstolens tidiga fall Sunday Times mot Storbritannien. För det första fastslår 

domstolen att inskränkningen måste ha någon form av grund i den nationella rätten. Det krävs 

dock inte att den är skriven i lagtext för att det ska vara giltigt utan även oskrivna lagar och 

                                                
176 Puppinck, 2017, s. 31.  
177 Greer, 1997, s. 9.  
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praxis som skapats av domstolar uppfyller kravet.178 För det andra konstaterar domstolen att 

lagen måste vara tillgänglig för medborgarna, vilket innebär att ”the citizen must be able to 

have an indication that is adequate, in the circumstances, of the legal rules applicable to a 

given case”.179 Ett exempel på när Europadomstolen fann att tillgänglighetsrekvisitet inte var 

uppfyllt var i fallet Silver mot Storbritannien. Där uppkom frågan om vilken ställning ett par 

cirkulär och instruktioner skulle ges. Cirkulären var inte publicerade och fanns inte 

tillgängliga för de personer som berördes av dem, därav kunde de inte anses uppfylla kraven 

för ”lag”.180  

Enligt det tredje kriteriet måste lagen vara formulerad på så sätt att det under 

omständigheterna går att förutse konsekvenserna av ett visst handlande. Detta innebär bl.a. att 

en norm inte kan anses vara ”lag” om den inte är formulerad med tillräcklig precision för att 

medborgaren ska kunna anpassa sitt handlande, ”he must be able - if need be with appropriate 

advice - to foresee, to a degree that is reasonable in the circumstances, the consequences 

which a given action may entail”. 181  Kraven på förutsebarhet och tillgänglighet utgör 

tillsammans ett mått på lagens kvalitet.182 Fallen Malone mot Storbritannien och Leander mot 

Sverige är två exempel som illustrerar hur förutsebarhetskriteriet tillämpas. 183  I Malone 

handlade det om avlyssning av kommunikation för polisändamål, något som var otydligt 

reglerat och öppet för olika tolkningar i England och Wales. Domstolen konstaterade att 

frasen ”föreskriven i lag” antydde att “there must be a measure of legal protection in domestic 

law against arbitrary interferences by public authorities with the rights.”184 Europadomstolen 

konstaterade att det skulle vara att inkräkta på nationella domstolarnas funktion att uttala sig 

om nationella rättsproblem. Europadomstolen behövde dock utreda huruvida den nationella 

lagen med tillräcklig klarhet fastställde de väsentliga delarna för myndigheternas behörigheter 

inom det aktuella området. 185 Lagen fanns visserligen tillgänglig för allmänheten men 

Europadomstolen fann att det inte med rimlig säkerhet kunde konstateras vilka delar av 

befogenheterna som var inkorporerade i lag och vilka delar som föll utanför. 186  Med 

anledning därav ansåg Europadomstolen att förutsebarhetskriteriet inte var uppfyllt.:   

                                                
178 Europadomstolens dom i Sunday Times mot Storbritannien (No.1) den 26 april 1979, § 47, Europadomstolens 

dom i Silver mot Storbritannien den 25 mars 1983, § 86. 
179 Europadomstolens dom i Sunday Times mot Storbritannien (No.1) den 26 april 1979, § 49. 
180 Europadomstolens dom i Silver mot Storbritannien den 25 mars 1983, §§ 87–88, 93. 
181 Europadomstolens dom i Sunday Times mot Storbritannien (No.1) den 26 april 1979, § 49. 
182 Jacobs, White & Ovey, 2017, s. 343.  
183 Greer, 1997, s. 11.  
184 Europadomstolens dom i Malone mot Storbritannien den 2 augusti 1984, § 67. 
185 Ibid, § 79.  
186 Ibid.  
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The law of England and Wales does not indicate with reasonable clarity the scope and 

manner of exercise of the relevant discretion conferred on the public authorities. To 

that extent, the minimum degree of legal protection to which citizens are entitled 

under the rule of law in a democratic society is lacking.187 

Leander handlade om en person som fick lämna sin vikarierande tjänst som museitekniker. 

Under arbetet skulle han ha fått tillgång till vissa militära säkerhetszoner men med hänvisning 

till uppgifter som framkommit i en personalkontroll ansågs han utgöra en säkerhetsrisk. 

Domstolen erinrade i fallet att det i bedömningen av förutsebarhet kan tas hänsyn till 

instruktioner eller administrativa handlingar som inte har status av materiell lag så länge de 

som berörs är tillräckligt medvetna om innehållet. Vidare konstaterade domstolen att även när 

lagen tillämpas genom hemliga åtgärder så måste lagen i sig vara tydlig gällande vilket 

handlingsutrymme som ges till den aktuella myndigheten för att ge individen ett adekvat 

skydd mot godtyckliga inskränkningar. 188  Den svenska inskränkningen ansågs vara 

föreskriven i lag. Sammanfattningsvis kan det utifrån fallen Leander och Malone sägas att om 

en lag överlåter beslutsbefogenheter till myndigheterna måste den också tydligt ange 

gränserna för dessa befogenheter för att uppnå förutsebarhet för individen.189  

Europadomstolen har i fallen Huvig mot Frankrike 190  och Kruslin mot Frankrike 191 

identifierat fyra frågor baserat på tidigare rättsfall som kan användas vid testet av huruvida 

inskränkningen av en specifik rättighet var laglig.  

Does the domestic legal system sanction the infraction? Is the relevant legal provision 

accessible to the citizen? Is the legal provision sufficiently precise to enable the citizen 

reasonably to foresee the consequences which a given action may entail? Does the law 

provide adequate safeguards against arbitrary interference with the respective 

substantive rights?192  

Något förenklat kan man säga att om svaret är ja på dessa frågor kan kravet på att 

inskränkningen ska vara föreskriven i lag anses vara uppfyllt. Nästa steg i bedömningen om 

inskränkningen är rättfärdigad är då att avgöra om inskränkningen grundas på ett legitimt 

                                                
187 Ibid. 
188 Europadomstolens dom i Leander mot Sverige den 26 mars 1987, § 51.  
189 Derlén, Lindholm & Naarttijärvi, 2016, s. 283. 
190 Europadomstolens dom i Huvig mot Frankrike den 24 april 1990. 
191 Europadomstolens dom i Kruslin mot Frankrike den 24 april 1990. 
192 Greer, 1997, s. 9, McHarg, 1999, s. 685. 
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syfte.  

4.2 Legitimt syfte  
När det har konstaterats att inskränkningen är föreskriven i lag undersöker Europadomstolen 

om syftet med restriktionen är legitimt. För att det ska anses legitimt att begränsa samvets- 

och religionsfrihet krävs det att det görs med hänvisning till något av de syften som ställts upp 

i artikel 9 (2); med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa 

eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Dessa syften är 

uttömmande men omfattar ändock en stor bredd av olika intressen.193 Traditionellt sätt brukar 

Europadomstolen vara relativt kortfattad när det gäller att fastställa huruvida restriktionen har 

ett legitimt syfte. Det har visat sig vara väldigt lätt för en medlemsstat att motivera sitt 

handlande med hänvisning till undantagen i andra paragrafen eftersom domstolen sällan 

analyserar legitimiteten och istället lägger huvudfokus på om åtgärderna som vidtagits för att 

uppnå syftet är proportionerliga.194 Van Dijk, Van Hoof, Van Rijn och Zwaak skriver dock att 

detta kan vara under förändring eftersom Europadomstolen har börjat lägga allt mer fokus på 

det legitima syftet och huruvida det är uppnått.195  

 

Ett exempel på när det legitima syftet ”till skydd för andra personers fri- och rättigheter” har 

använts som motivering vid inskränkningen av en konventionsrättighet var fallet Otto- 

Preminger Institute mot Österrike. Europadomstolen ansåg att visningen av en förolämpande 

film bröt mot rätten till respekt för religiösa känslor när rättigheterna i artikel 9 och 10 lästes 

tillsammans– inskränkningen av artikel 10 ansågs således vara rättfärdigad av det legitima 

syftet att skydda rättigheterna i artikel 9.196 Skyddet för andra personers fri- och rättigheter 

används ofta som det bakomliggande syftet vid en inskränkning i en rättighet. I fallen Ladele 

och McFarlane ansågs det vara ett legitimt syfte att vilja uppnå en likabehandling av 

medborgarna och att motarbeta diskriminering av homosexuella par.197 Med andra ord syftade 

inskränkningen i deras respektive religions- och samvetsfrihet till att skydda andra personers 

fri- och rättigheter. När det gäller vägran att utföra arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård 

med hänvisning till sin religion eller samvete är det därför relevant att utreda om rätten till 

abort utgör ett legitimt syfte i form av skydd för andras ”hälsa eller moral” eller skydd för 

andra personers fri- och rättigheter.  
                                                
193 Jacobs, White & Ovey, 2017, s. 347. 
194 Jacobs, White & Ovey, 2017, s. 347. 
195 Van Dijk, Van Hoof, Van Rijn & Zwaak, 2018, s. 314.  
196 Europadomstolens dom i Otto-Preminger Institute mot Österrike den 20 september 1994, § 47.  
197 Europadomstolens dom i Ewedia m.fl. mot Storbritannien den 15 januari 2013, §§ 105, 109.  
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4.2.1 En rätt till abort? 
Ett av de motstående intressena vid samvetsvägran inom vården är kvinnans rätt till abort. 

Vissa menar att abort är ett intresse av lägre stående rang än religionsfriheten med argumentet 

att abort inte är någon skyddad rättighet.198 Europadomstolen har framhållit att om andra 

personers fri- och rättigheter är sådana som skyddas av Europakonventionen så måste det 

accepteras att andra konventionsrättigheter begränsas. I det fall de fri- och rättigheter som 

skyddas genom restriktionen inte är stadgade i Europakonventionen krävs att de är av 

obestridlig nödvändighet för att rättfärdiga inskränkning i en konventionsrättighet.199 För att 

rättfärdiga en inskränkning i artikel 9 med hänvisning till rätten till abort krävs därför svar på 

frågan om abort är intresse som skyddas av konventionen eller inte. Den konventionsartikel 

som aktualiseras är artikel 8. Artikeln har följande lydelse: 

 

1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens.  

2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om 

det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella 

säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till 

förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för 

andra personers fri- och rättigheter. 

 

Det framgår således inte direkt av ordalydelsen vad som omfattas i begreppen privat- och 

familjeliv. I ett av Europadomstolens tidiga fall, Niemietz mot Tyskland ansåg domstolen att 

det varken var möjligt eller nödvändigt att försöka skapa en uttömmande definition av 

privatliv. Dock observerade domstolen att det vore för restriktivt att begränsa den till att 

endast bestå av en “inre cirkel” som exkluderar världen utanför hens personliga liv. Eftersom 

privatliv till viss grad måste innehålla en rätt att etablera och utveckla relationer finns det 

ingen anledning till att arbetslivet ska vara exkluderad.200 I fallet Peck mot Storbritannien 

återupprepade Europadomstolen sin tidigare praxis och konstaterade att privatliv är en bred 

term som omfattar element så som könsidentitet, namn, sexuell läggning och sexualliv.201 

Artikel 8 är således en artikel med omfattande skydd. Exempel på områden som skyddas eller 

                                                
198 Puppinck, 2017, s. 49. 
199 Europadomstolens dom i Chassagnou m.fl. mot Frankrike den 29 april 1999, § 113.  
200 Europadomstolens dom i Niemietz mot Tyskland den 16 december 1992, § 29. 
201 Europadomstolens dom i Peck mot Storbritannien den 28 januari 2003, § 57. 
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berörs av artikel 8 är bl.a. identitet, rykte och anseende, hemlig övervakning, 

familjerelationer, fysisk och psykisk integritet och skydd mot våld.202 I denna uppsats är det 

dock ett skyddsområde som är av särskilt intresse, de reproduktiva rättigheterna. 

Europadomstolen har konstaterat att privatliv omfattar möjligheten att få biologiska barn. 

Detta inkluderar både rätten att bli eller inte bli förälder.203 Detta får betydelse även i frågan 

om abort. Jacobs, White och Ovey framhåller att Europadomstolen har ett förvirrande 

tillvägagångssätt i frågan om huruvida graviditet är att hänvisa till privatliv. De menar att 

Europadomstolen, senast i fallet A, B och C mot Irland, har bekräftat kommissionens 

otillfredsställande ställningstagande att en graviditet inte endast avser kvinnans privatliv 

eftersom att när hon är gravid blir hennes privatliv sammanlänkat med det växande fostret.204 

 

Fallet A, B och C mot Irland handlade om tre kvinnor som åkt till England för att utföra abort 

eftersom abort var förbjudet i Irland förutom i de fall där det förelåg risk för kvinnans liv. 

Straffet för olaglig abort var livstids fängelse.205 A och B anförde att Irland brutit mot bl.a. 

artikel 8 genom att inte tillåta abort i de fall det krävs för kvinnors hälsa. C anförde istället att 

hon inte hade några lämpliga medel för att säkerställa sin rätt till laglig abort vid fara för sitt 

liv. Europadomstolen uttalade att artikel 8 inte kunde tolkas så att den anses innehålla en rätt 

till abort. Däremot fann domstolen att Irlands strikta förbud mot abort berörde kvinnors 

privatliv i det fall abort söktes på grund av hälsoskäl. Det ansågs falla inom skyddet av artikel 

8. Med andra ord omfattas lagregleringen kring abort av begreppet privatliv så som det menas 

i artikel 8.206 Europadomstolen konstaterade i A, B och C att Irland åtnjöt en bred margin of 

appreciation trots en konsensus hos majoriteten av medlemsstaterna att tillåta abort under mer 

fria omständigheter än de i Irland. 207  Detta var ovanligt då Europadomstolen vanligtvis 

använder medlemsstaternas konsensus som en anledning till att begränsa 

tolkningsmarginalen.208 Motiveringen till detta beslut var att det visserligen fanns konsensus 

att tillåta abort, men inte någon konsensus kring när liv börjar och när fostret ska åtnjuta 

skydd i form av rätten till liv i artikel 2.209 Sex domare var skiljaktiga på denna punkt och 

påpekade att domstolens uppgift inte varit att besvara eller utreda den svåra frågan om när 

                                                
202 För en utförlig beskrivning av de olika skyddsområderna, se Van Dijk, Van Hoof, Van Rijn & Zwaak, 2018, 

Jacobs, White och Ovey, 2017 och Danelius, 2015.  
203 Europadomstolens dom i Evans mot Storbritannien den 10 april 2007, § 71. 
204 Jacobs, White och Ovey, 2017, s. 441. 
205 Europadomstolens dom i A, B och C mot Irland den 16 december 2010, § 126. 
206 Ibid, § 213–214. 
207 Ibid, § 235–236. 
208 Se t.ex. Europadomstolens dom i Bayatyan mot Armenien den 7 juli 2011. 
209 Europadomstolens dom i A, B och C mot Irland den 16 december 2010, § 237. 
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livet börjar. De påpekade att detta var första gången som domstolen hade bortsett från 

europeisk konsensus med hänvisning till ”profund moral views” och framhöll att det var en ny 

och farlig avvikelse i Europadomstolens praxis.210 Resultatet blev att Irland genom sitt förbud 

mot abort i fallen A och B inte ansågs ha överskridit sin margin of appriciation. Irlands förbud 

mot abort, även när det söktes av hälsoskäl, ansågs således inte var oförenlig med artikel 8. 

Denna slutsats motiverades med att kvinnorna lagligt kunde åka utomlands och genomgå 

abort och att förbudet grundades på den irländska befolkningens djupa moraliska åsikter 

gällande livets början.211 Domstolen betonade dock i sina domskäl att förbud mot abort med 

hänvisning till skydd för fostret inte automatiskt är rättfärdigat i konventionens mening.212  

 

I fallet C fann Europadomstolen att det förelåg en konflikt mellan den teoretiska nationella 

rätten till abort vid fara för kvinnans liv och den praktiska tillämpningen i verkligheten.213 

Irland hade brutit mot sin positiva skyldighet genom att underlåta att implementera lagar och 

regelverk genom vilka C hade kunnat avgöra om hon hade rätt till laglig abort. 214 

Europadomstolen har i enlighet med fallet C i två andra fall rörande Polen konstaterat att när 

en medlemsstat inom ramarna för margin of appreciation antar lagar som tillåter abort i vissa 

situationer så får staten inte strukturera sitt regelverk på ett sätt som begränsar tillgången i 

praktiken. Tvärtom har staten en positiv skyldighet att skapa ett system som möjliggör för den 

gravida kvinnan att utnyttja sin rätt till laglig abort.215  Europadomstolen upprepade sin praxis 

från A, B och C och uttalade att ”legislation regulating the interruption of pregnancy touches 

upon the sphere of private life”.216  

 

Puppinck hävdar att abort inte är en rättighet som skyddas av konventionen. Bielefeldt skriver 

att det är korrekt iakttaget och att ”having an abortion is not in itself a human right”.217 Trots 

att det finns olika uppfattningar kring hur Europadomstolens praxis ska tolkas i förhållande 

till rätten till abort så verkar den allmänna uppfattningen vara att det finns begränsat 

trovärdigt stöd i praxis för att anse rätten till abort som erkänd under artikel 8.218 Artikel 8 har 

                                                
210 Europadomstolens dom i A, B och C mot Irland den 16 december 2010, Separate Opinions of Judges Rozakis, 

Tulkens, Fura, Hirvelä, Malinverni And Poalelungi. 
211 Europadomstolens dom i A, B och C mot Irland den 16 december 2010, § 241.  
212 Ibid, § 238. 
213 Ibid, § 264. 
214 Ibid, § 267. 
215 Europadomstolens dom i R.R. mot Polen den 26 maj 2011, § 200, Europadomstolens dom i Tysiąc mot Polen 

den 20 mars 2007, § 116. 
216 Europadomstolens dom i R.R. mot Polen den 26 maj 2011, § 181. 
217 Bielefeldt, 2017, s. 221, fotnot 35.  
218 Fenwick, 2012, s. 263. 
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således ännu inte ansetts ge upphov till en rätt till abort i sig. Istället är det fortfarande upp till 

medlemsstaterna om de vill legalisera abort eller inte. I de medlemsländer som har valt att 

reglera rätten till abort i sin lagstiftning omfattas dock abort av rätten till privatliv och ger 

upphov till positiva skyldigheter för staten. Det är därför inte ett tillfredställande 

tillvägagångssätt att helt avfärda abort med argumentet att det inte är en rättighet som skyddas 

av konventionen. Staten har, enligt Europakonventionen, en skyldighet att se till att kvinnor 

åtnjuter den nationella lagstadgade rätten till abort i praktiken såväl som i teorin. Alla 

medlemsländer, förutom Malta och Andorra, tillåter abort i de fall då det föreligger fara för 

kvinnans liv.219 De flesta medlemsländer tillåter abort på begäran.220 Det finns således, som 

tidigare framgått, en bred konsensus när det gäller att tillåta abort. Med anledning därav kan 

det också sägas att abort i de flesta medlemsländer är en rättighet som skyddas av artikel 8. I 

det fall abort krävs för kvinnans hälsa torde även det legitima syftet ”skyddet för andra 

personers hälsa” kunna aktualiseras. Europadomstolens fall, P och S mot Polen, illustrerar 

utfallet när den nationellt lagstadgade rätten till abort hamnar i konflikt med 

sjukvårdspersonalens samvetsvägran.  

P och S mot Polen handlade om en då 14-årig flicka hade blivit våldtagen och till följd av 

våldtäkten blev hon gravid. Med hänsyn till hennes unga ålder, hennes önskan att gå klart 

skolan och att graviditeten var resultatet av en våldtäkt tog hon tillsammans med sin mamma 

beslutet att genomgå abort. Enligt polsk lag är abort lagligt endast under särskilda 

omständigheter, bl.a. om det är sannolikt att graviditeten uppstått genom brott. I detta fall var 

kriterierna för en laglig abort uppfyllda. När den gravida flickan och hennes mamma kom till 

sjukhuset möttes de av en läkare som inte ville utföra abort på grund av att det stred mot hans 

samvete. Han hänvisade dem till chefsläkaren för den gynekologiska avdelningen på ett annat 

sjukhus. Där bemöttes de med informationen att läkaren var på semester. När läkaren kom 

tillbaka såg hon till att den gravida flickan fick tala med en katolsk präst utan att flickan själv 

hade blivit tillfrågad om hon önskade tala med någon präst. Prästen och läkaren försökte 

övertala henne att inte genomgå abort. Läkaren förklarade att varken hon eller någon annan på 

sjukhuset skulle utföra aborten på grund av att de hade rätt till samvetsvägran. Sjukhuset 

utfärdade ett pressmeddelande om att sjukhuset inte skulle utföra abort i flickans fall och 

fallet blev nationala nyheter. Kvinnorna åkte då till ett sjukhus i Warszawa. Dock gick det 
                                                
219 Irland höll den 25 maj 2018 en folkomröstning där 66, 4 % röstade för att upphäva förbudet mot abort. Efter 

att den nya lagen trädde ikraft kan kvinnor i Irland erhålla abort fram till vecka 12 eller senare om det 
föreligger fara för kvinnans hälsa eller risk för skador på fostret. 

220 Doc. 11537, Access to safe and legal abortion in Europe, Report Committee on Equal Opportunities for 
Women and Men, 08 April 2008. 
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bara någon dag innan sjukhuset meddelade att man på grund av press utifrån i form av samtal 

och arga mail inte längre kunde hjälpa dem. Flickan och hennes mamma blev trakasserade när 

de lämnade sjukhuset av flera abortmotståndare. Mamman och dottern blev sedan eskorterade 

till polishuset där de fick höra att dottern skulle placeras i ungdomsvård medan de utredde 

mammans lämplighet som förälder. Efter många försvårande omständigheter lyckades 

mamman kontakta Ministry of Health som ordnade så att dottern kunde få utföra abort i 

Gdánsk, 500 kilometer från där de bodde.  

 

Europadomstolen konstaterade åter att artikel 8 visserligen inte kan tolkas på så sätt att den 

ger en rätt till abort men upprepade sitt ställningstagande från A, B och C att förbud mot abort 

när abortvård söks på grund av hälsa och välmående faller inom artikelns sfär.221 I detta fall 

valde Europadomstolen att utreda fallet utifrån statens positiva skyldigheter under artikel 8. 

Konventionen är inte tänkt att skydda teoretiska och illusoriska rättigheter och friheter, utan 

rättigheter som är effektiva och praktiska. En stat kan därför inte anta en lag som innehåller en 

rättighet till abort men samtidigt formulera den på så sätt att den egentliga tillgången till abort 

blir begränsad. Rätten till abort blir då endast teoretisk. Europadomstolen konstaterade därför 

att staten har en positiv skyldighet att skapa processuella ramar som gör det möjligt för en 

gravid kvinna att på ett effektivt sätt få tillgång till sin lagstadgade rätt till abort.222 I linje med 

detta konstaterade Europadomstolen att medlemsstater är skyldiga att organisera sina hälso-

och sjukvårdssystem så att utövandet av samvetsvägran av vårdpersonal inte hindrar 

patienternas tillgång till service som de är berättigade till enligt lag. När det gäller vägran att 

utföra handlingar på grund av samvete enligt artikel 9 så erinrade domstolen att ordet ”utöva” 

inte omfattar varje handling som inspireras eller motiveras av religion eller tro. 223 

Europadomstolen fann att staten hade misslyckats med att uppfylla sina positiva skyldigheter 

att tillförsäkra kvinnornas effektiva rätt till privatliv och således förelåg en kränkning av 

artikel 8.224  

 

Av domarna gällande Polen och Irland kan således slutsatsen dras att när abort är tillåtet 

enligt nationell lag så omfattas det av skyddet i artikel 8. Om staten underlåter att säkerställa 

att det finns tillgång till abort i praktiken när det finns en teoretisk rätt till abort föreligger en 

kränkning av rätten till privatliv. Den omvända situationen– vad som händer när friheterna 
                                                
221 Europadomstolens dom i P och S mot Polen den 30 oktober 2012, § 96.  
222 Ibid, §§ 98–99. 
223 Ibid, § 106. 
224 Ibid, § 112.  



55 
 

enligt artikel 9 inskränks med hänvisning till rätten till abort– har ännu inte prövats av 

Europadomstolen. Om man som Puppinck menar att abort inte är en rätt skyddas i 

konventionen kan rättfärdigandet av en sådan inskränkning fallera vid Europadomstolens 

prövning av huruvida restriktionen förorsakats av ”skyddet för andras fri- och rättigheter.” 

Kvinnans rätt till abort skulle då inte kunna rättfärdiga en inskränkning. I förlängningen skulle 

då sjukvårdspersonalen erhålla ett förstärkt skydd när det gäller samvetsvägran vid abort. Om 

abort istället anses vara en rättighet som skyddas av konventionen, i vart fall när det finns en 

lagstadgad rätt till abort, kommer domstolen istället behöva göra en bedömning om 

inskränkningen är proportionerlig och ”nödvändig i ett demokratiskt samhälle”. Detta kan 

resultera i en avvägning som kan vara av betydelse i de länder där det bevisligen är svårt att få 

abort trots att kvinnorna har en lagstadgad rätt till detta. I t.ex. Italien vägrar ungefär 70 % av 

gynekologerna att utföra abort med hänvisning till sitt samvete.225 Problemet med detta har 

lyfts av PACE bl.a. genom sin Resolution 1607 (2008) “Access to safe and legal abortion in 

Europe”.226 Frågan om vilken ställning aborträtten har är således en komplex fråga men i de 

fall när det finns lagstadgad nationell rätt som ger tillgång till abort så är det svårt att hävda att 

det inte skyddas av artikel 8. I dessa fall kan abort därför anses som ett legitimt syfte med 

hänvisning till andras fri- och rättigheter. Det skulle även kunna argumenteras för att abort i 

vissa övriga fall kan hänvisas till det legitima syftet ”skyddet för andras hälsa”.  

4.2.2 Aborträtten i Sverige  
Medlemsländerna har som tidigare nämnt rätt att inom ramen för sin margin of appreciation 

själva bestämma om de vill ge kvinnan rätt till abort. I Sverige ses abort idag som en del av 

hälso-och sjukvård i Sverige och regleras av bestämmelser i bl.a. hälso-och sjukvårdslagen 

(2017:30) samt abortlagen (1974:595). Innan den nuvarande abortlagen trädde i kraft byggdes 

dock abortlagstiftningen på reglerna om fosterfördrivning i dåvarande 3 kap. 4 och 10 §§ 

brottsbalken (1962:700). Det var således straffbart att utföra abort om inte någon av 1938 års 

abortlags fem abortindikationer var uppfyllda. 227  Endast i de situationerna har det från 

statsmakterna sida ”ansetts rimligt att en kvinna befrias från skyldigheten att finna sig i att 

hennes graviditet fortsätter”.228 I Sverige är abort numera avkriminaliserat och det är tillåtet 

att utföra abort vilket framgår av 1 § abortlagen (1974:595) som stadgar att abort får utföras 
                                                
225 Giubilini, 2014, s. 167. 
226 Se även avsnitt 3.4.3.  
227 Det skulle föreligga 1) fara för kvinnans liv eller hälsa, 2) hennes kroppsliga och själsliga krafter skulle 

allvarligt nedsättas, 3) graviditeten uppstått genom brottslig gärning så som våldtäkt, 4) det fanns risk för att 
barnet skulle födas med svårartad sjukdom eller svårt lyte på grund av arvsanlag, 5) eller på grund av skador 
under fosterstadiet. Prop. 1974:70 s. 59. 

228 Prop. 1974:70 s. 32.  
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om åtgärden vidtas före den artonde graviditetsveckan. En kvinna som begär abort har således 

rätt att få aborten utförd inom de ramar som lagen anger och denna rätt inskränks endast om 

åtgärden skulle medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa. Klart är därför att det finns en 

lagstadgad rätt till abort i Sverige som enligt Europadomstolens ovan redovisade praxis 

aktualiserar statens positiva skyldigheter att försäkra tillgången av abort såväl i praktiken som 

i teorin. Det kan därför argumenteras för att den svenska aborträtten skulle utgöra ett legitimt 

syfte för en inskränkning av en konventionsrättighet. Det har dock hävdats att arbetsgivare 

inte har rätt att kräva att barnmorskor ska assistera eller medverka vid abort eftersom det 

saknas lagstöd för detta.229 Det skulle därför vara en inskränkning som inte var ”föreskriven i 

lag” att inte anställa en barnmorska på grund av att hon med hänvisning till sitt samvete inte 

vill utföra abort.  

Abortlagstiftningen trädde i kraft 1975. Av förarbetena till abortlagen framgår att de 

abortmetoder som användes vid införandet av lagen skiljer sig från de som används idag. 

Metoderna som anges är skrapning av livmodern, vilket utfördes under narkos eller 

lokalbedövning, och sugmetoden som innebar att läkaren använde sugpump för att tömma 

livmodern. Abort var således synonymt med ett kirurgiskt ingrepp när abortlagen trädde i 

kraft år 1975.230 Med detta i åtanke är det därför inte förvånande att det i 5 § andra stycket 

abortlagen står skrivet att ”endast den som är behörig att utföra läkaryrket får utföra abort 

eller avbryta havandeskap enligt 6 §”. Denna paragraf har dock använts, bland annat av 

barnmorskan Grimmark, som argument för att det endast skulle vara läkare som får utföra 

abort. Eftersom Grimmark är barnmorska och inte läkare skulle det i förlängningen leda till 

att hon inte haft någon arbetsskyldighet att utföra aborter och att arbetsgivaren således utövat 

sin arbetsledningsrätt och företagsledningsrätt i strid med lag. 231  Är det riktigt att 5 § 

abortlagen utgör ett hinder mot att annan än läkare utför de aktuella arbetsuppgifterna? 

Av förarbetena till abortlagen framgår att man genom att ge läkarna ansvaret ville tillförsäkra 

att kvinnan fick rätt behandling och att ingreppet gjordes under betryggande former. Vidare 

framgår att Socialstyrelsen i den mån det behövs bör få meddela särskilda föreskrifter om 

behörighet att utföra abort.232 Syftet med bestämmelsen är därför att anse som en garanti för 

att den som utförde det kirurgiska ingreppet besatt erforderliga kunskaper. Den medicinska 

                                                
229 Se avsnitt 2.1.3. Barnmorskemålet.  
230 Prop. 1974:70 s. 16.  
231 AD 2017. Nr. 23, s. 13. 
232 Prop. 1974:70 s. 77.  
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utvecklingen har dock gått framåt och som framgår av Socialstyrelsens rapport Medicinska 

aborter, fördelning av arbetsuppgifter – praxis och regelverk, 2008, har såväl teknik som 

läkemedel utvecklats sedan abortlagen trädde i kraft. Detta har lett till att en ny abortmetod 

uppstått som inte kräver ett kirurgiskt ingrepp. Den kallas för den medicinska metoden och 

har lett till en förskjutning av arbetsuppgifterna inom abortvården, uppgifter som tidigare 

utfördes av gynekologer kan nu utföras av sjuksköterskor och barnmorskor.233 Att tillämpa 

kunskaper om abort, vårda patienter som genomgår abort samt föreskriva och administrera 

preventivmedel ingår i barnmorskans arbetsuppgifter enligt Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska, 2006.234 Med detta sagt är det inte längre 

endast läkare som utför aborter. Denna förskjutning är lagenlig då det enligt 6 kap 3 § 

patientsäkerhetslagen (2010:659) är det tillåtet att delegera arbetsuppgiften till någon annan 

om det är förenligt med kravet på god och säker vård. Eftersom abort inte längre behöver vara 

ett kirurgiskt ingrepp är det således inte längre nödvändigt att medicinen utges av läkare för 

att garantera att kvinnan tillförsäkras god och säker vård. Socialstyrelsens rapport är 

visserligen inte att anse som lag. Det framgår dock som tidigare nämnts att det under 

bedömningen av förutsebarhet kan tas hänsyn till instruktioner eller administrativa handlingar 

som inte har status av materiell lag så länge de som berörs är tillräckligt medvetna om 

innehållet.235 Abortlagen läst tillsammans med Socialstyrelsens rapporter bör således kunna 

anses uppfylla kravet på ”föreskriven i lag”.  

4.3 Nödvändigt i ett demokratiskt samhälle 
Förutom att vara föreskriven i lag och grundad på ett legitimt syfte så krävs det även att 

inskränkningen är ”nödvändig i ett demokratiskt samhälle” för att den ska anses rättfärdigad. 

Frasen har beskrivits som en av de viktigaste klausulerna i hela Europakonventionen eftersom 

den, i princip, ger Strasbourg organen största möjliga utrymme när det gäller att ha 

överseende med eller fördöma inskränkningar i rättigheter som stater försöker rättfärdiga med 

hänvisning till ett legitimt syfte.236  Trots att kriteriet har en avgörande roll att spela när 

Europadomstolen avgör ett fall så finns det i vanlig ordning oklarheter kring dess innebörd. 

När det gäller begreppet ”nödvändig” har Europadomstolen uttalat att “the adjective 

"necessary" is not synonymous with "indispensable, "absolutely necessary" and "strictly 

necessary", neither has it the flexibility of such expressions as "admissible", "ordinary", 

                                                
233 Socialstyrelsens rapport Medicinska aborter, fördelning av arbetsuppgifter–praxis och regelverk, 2008, s. 7.   
234 Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska, 2006, s. 13. 
235 Europadomstolens dom i Leander mot Sverige den 26 mars 1987, § 51.  
236 Greer, 1997, s. 14. 
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"useful", "reasonable" or "desirable"”237 Betydelsen av ordet anses således ligga någonstans 

mellan absolut nödvändig och användbart eller önskvärt. Europadomstolen har också 

konstaterat att adjektivet “nödvändigt” så som det används i konventionens artikel 8–11 

antyder förekomsten av ett "pressing social need". Inte heller ”pressing social need” har 

någon tydlig innebörd eftersom Europadomstolen har underlåtit att definierat begreppen.238 

Det som står klart är att medlemsstaterna åtnjuter en viss margin of appreciation vid 

bedömningen om ett sådant behov föreligger.239 Utöver förekomsten av ett trängande behov 

ska motiven bakom inskränkningen av rättigheten vara relevanta och lämpliga. 240 

Sammanfattningsvis kan det sägas att en åtgärd för att vara ansedd som nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle ska vara baserad på ett ”pressing social need”, grundad på relevanta 

och lämpliga motiv och inte vara mer ingripande än vad som är nödvändigt för att uppnå det 

avsedda resultatet.241 I fallet Silver summeras detta av Europadomstolen som med grund i sin 

tidigare praxis formulerat ett test för att avgöra om inskränkningen är nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle:242 

 

a) the adjective "necessary" is not synonymous with "indispensable", neither has it the 

flexibility of such expressions as "admissible", "ordinary", "useful", "reasonable" or 

"desirable"; 

b) the Contracting States enjoy a certain but not unlimited margin of appreciation in the 

matter of the imposition of restrictions, but it is for the Court to give the final ruling on 

whether they are compatible with the Convention;  

c) the phrase "necessary in a democratic society" means that, to be compatible with the 

Convention, the interference must, inter alia, correspond to a "pressing social need" 

and be "proportionate to the legitimate aim pursued"; 

d) those paragraphs of Articles of the Convention which provide for an exception to a 

right guaranteed are to be narrowly interpreted.243  

Detta så kallade nödvändighetstest som formulerats i praxis har mött kritik. Det har uttalats att 

det är i tillämpningen av nödvändighetstestet som den riktiga förvirringen över relationen 

                                                
237 Europadomstolens dom i Handyside mot Storbritannien den 7 december 1976, § 48.  
238 Van Dijk, Van Hoof, Van Rijn & Zwaak, 2018, s. 317. 
239 Europadomstolens dom i Lingens mot Österrike den 8 juli 1986, § 39. 
240 Arai-Takahashi, 2002, s. 11. 
241 Jacobs, White & Ovey, 2017, s. 359.  
242 Jacobs, White & Ovey, 2017, s. 359, Europadomstolens dom i Silver m.fl. mot Storbritannien den 25 mars 

1983, § 97. 
243 Europadomstolens dom i Silver m.fl. mot Storbritannien den 25 mars 1983, § 97. 
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mellan rättigheter och undantag uppstår.244 Av det ramverk som har utvecklats, främst genom 

Handyside 245 , Silver 246  och Lingens 247 , framgår tre principella delar: nödvändighet, 

proportionalitet och den margin of appreciation som staterna åtnjuter. Dock återstår 

oklarheter kring vad varje element innehåller och hur de relaterar till varandra.248 Det har lyfts 

kritik mot att domstolens nödvändighetstest inte överensstämmer med det som vanligtvis 

menas med ett sådant test. Gerards framför att nödvändighetstest vanligtvis kan definieras 

som ett test av ”minst ingripande åtgärder”.249 I svensk processrätt brukar det test kallas för 

behovsprincipen som innebär att ett tvångsmedel bara får tillgripas om det finns ett påtagligt 

behov och resultatet inte kan uppnås med mindre ingripande åtgärder. Åtgärderna ska 

dessutom upphöra så snart syftet uppnåtts.250 Även om nödvändighetstestet och den ”minst 

ingripande åtgärden” kan överlappa varandra så kan det finns det situationer där kravet på 

”nödvändighet” är uppfyllt i och med att åtgärden visar sig vara användbar och lönsam trots 

att ”minst ingripande” testet inte är uppfyllt då samma resultat hade kunnat uppnås med 

mindre ingripande åtgärder. 251  Således är nödvändighetskravet och behovsprincipen inte 

synonyma med varandra.252 Nödvändighetstestet sammanfattas i Olsson mot Sverige: 

 

According to the Court’s established case-law, the notion of necessity implies that the 

interference corresponds to a pressing social need and, in particular, that it is 

proportionate to the legitimate aim pursued; in determining whether an interference is 

"necessary in a democratic society", the Court will take into account that a margin of 

appreciation is left to the Contracting States. 253  

4.3.1 Proportionalitetsprincipen  
Frasen ’nödvändigt i ett demokratiskt samhälle’ har således ansetts innebära att 

inskränkningen i fråga måste vara ”proportionate to the legitimate aim pursued”. 254  

Proportionalitetsprincipen är, likt margin of appreciation, en skapelse av Strasbourgorganen 

och omnämns inte i konventionen. En förenklad beskrivning av proportionalitetsprincipen är 

                                                
244 McHarg, 1999, s, 686.  
245 Europadomstolens dom i Handyside mot Storbritannien den 7 december 1976, §§ 48–50. 
246 Europadomstolens dom i Silver mot Storbritannien den 25 mars 1983, §§ 97–98. 
247 Europadomstolens dom i Lingens mot Österrike den 8 juli 1986, §§ 37–41. 
248 McHarg, 1999, s. 686, Gerards, 2013, s. 467. 
249 Gerards, 2013, s. 481–482. Se Gerards för argument kring hur nödvändighetstestet kan förbättras.  
250 Derlén, Lindholm & Naarttijärvi, 2016, s. 287. 
251 Gerards, 2013, s. 482. 
252 Derlén, Lindholm & Naarttijärvi, 2016, s. 287. 
253 Europadomstolens dom i Olsson mot Sverige den 24 mars 1988, § 67. 
254 Europadomstolens dom Handyside mot Storbriannien den 7 december 1976, § 49. 
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att den används för att avgöra om en balans mellan det legitima syftet och inskränkningen har 

uppnåtts. Principen om proportionalitet kan används för att avgöra om staten har brustit i sina 

negativa förpliktelser såväl som att avgöra om staten uppfyllt sina positiva förpliktelser. Detta 

framgår till exempel av fallet Rees mot Storbritannien. Europadomstolen konstaterade att vid 

avgörandet av de positiva skyldigheternas omfattning, “regard must be had to the fair balance 

that has to be struck between the general interest of the community and the interests of the 

individual, the search for which balance is inherent in the whole of the Convention.”255 Det 

skulle kunna förklaras så att det allmänna intresset ofta hänförs till det legitima syftet, t.ex. 

moral eller allmän ordning, medan individens intressen är den rättighet som blivit inskränkt.  

Hur proportionalitetsprincipen tillämpas av Europadomstolen i praktiken och hur den 

samspelar med övriga delar av nödvändighetstestet är komplext och omdiskuterat. Den har 

kallats ‘the other side of the margin of appreciation’ och vissa menar att 

proportionalitetsprincipen ibland främst verkar ha en retorisk roll. 256  Andra menar att 

principen utan tvekan är det viktigaste kriteriet för att avgöra huruvida en inskränkning är 

rättfärdigad. 257  Det har observerats att ”the spectrum of the proportionality test is so broad 

that it is difficult to fit the cases into the same picture”. Försök att utveckla en generell formel 

för principen verkar därför vara dömt att misslyckas.258 Viljanen skriver att det kanske inte 

ens är möjligt att hitta ett slutligt svar på proportionalitetsprincipen:  

Although the proportionality principle has been the subject of fairly extensive research 

in recent years, not all the relevant questions have been answered. Maybe it is not 

even possible to find one definite answer to the proportionality test, because the test is 

so multi-shaped and related to the context under which the examination is undertaken. 

The assessment leads to different results in different context, because the weight of 

factors is different in different contexts.259 

En av anledningarna till varför det är så svårt att skapa en formel för 

proportionalitetsprincipen är således att vad som anses vara proportionerligt beror på de 

specifika omständigheterna i just det aktuella fallet.260 Ett exempel som illustrerar detta är 

fallen Ewedia och Chaplin. I båda situationerna handlade det om en person som ville bära ett 

                                                
255 Europadomstolens dom i Rees mot Storbritannien den 17 oktober 1986, § 37.  
256 Arai-Takahashi, 2002, s. 14–15. 
257 Letsas, 2007, s. 86. 
258 Christoffersen, 2009, s. 32.  
259 Viljanen, 2003, s. 271 citerad i Christoffersen, 2009, s. 32, Lavrysen, 2018, s. 318.  
260 Cameron, 2018, s. 119.  
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halsband med ett kors på men som inte tilläts bära det synligt. I Ewedias fall ansågs den 

inskränkningen inte vara proportionerlig utifrån det legitima syftet men det gjorde det i 

Chaplins fall. Samma inskränkning av samma religionsutövning fick således olika resultat på 

grund av att de skilda legitima syftena påverkade proportionaliteten av åtgärden. Det har 

också argumenterats för att det föreligger ett samband mellan proportionalitetsprincipen och 

margin of appreciation.261 I det fall att domstolen finner att det inte föreligger en balans eller 

proportionalitet mellan de motstående intressena så kan staten anses ha överskridit sin margin 

of appreciation och således kränkt en rättighet.262 Vice versa så kan staten anses ha agerat 

inom ramarna för margin of appreciation om det föreligger proportionalitet.263 En del inom 

doktrinen har dock uttryckt missnöje över att margin of appreciation i dessa fall endast 

använts för att uttrycka en slutsats om huruvida en inskränkning anses vara en kränkning efter 

att alla omständigheter tagits i åtanke, dvs. efter proportionalitetstestet.264 Jacobs, White och 

Ovey skriver om proportionalitetsprincipens och margin of appreciations förhållande på 

följande sätt:  

It would seem that the margin of appreciation goes to the legitimacy of the aim of the 

interference in meeting a pressing social need, wheras the doctrine of proportionality 

concerns the means used to achieve that aim. The two doctrines are, however, 

intertwined, and many cases illustrate how the principle of proportionality has been 

used to show that a Contracting Party has gone beyond is margin of appreciation.265  

Även om detta är en bra beskrivning på skillnaden mellan de två principerna och hur de 

samspelar med varandra lämnar det fortfarande frågan om hur de ska tillämpas obesvarad. 

Kanske är det dock nödvändigt att principerna inte låter sig ”boxas in” av olika kriterier? Det 

skulle kunna resultera i en fyrkantig tillämpning när den istället behöver vara flexibel och 

öppen för att kunna åstadkomma ett resultat som passar i just den specifika situationen. 

4.3.2 Statens negativa och positiva skyldigheter 
Enligt artikel 1 i Europakonventionen är det konventionsstaterna som ska säkerställa att 

rättigheterna och friheterna i konventionen efterlevs. Tillsammans med ordalydelsen av senare 

artiklar har artikel 1 ansetts gett upphov till både negativa och positiva skyldigheter eller 

förpliktelser. En negativ skyldighet är när staten är förpliktad respektera de mänskliga 
                                                
261 Tsarapatsanis, 2015, s. 39 
262 Europadomstolens dom i Van Kück mot Tyskland den 12 juni 2003, § 84–85. 
263 Europadomstolens dom i Janowski mot Polen den 21 januari 1999, § 35.  
264 Letsas, 2007, s. 87. 
265 Jacobs, White &Ovey, 2017, s. 368.  
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rättigheterna genom att avhålla sig från att vidta åtgärder som kan inskränka eller begränsa 

rättigheterna. De flesta skyldigheter i konventionen för staten är av denna karaktär. En positiv 

skyldighet däremot, är när staten måste vidta åtgärder för att skydda de mänskliga 

rättigheterna, t.ex. att tillhandahålla medicinsk behandling för att realisera rätten till hälsa.266 

Vad som krävs av staten för att den ska anses uppfylla sina positiva förpliktelser kan dock 

variera från rättighet till rättighet och i förhållande till vilka resurser som krävs. Staterna 

åtnjuter således en margin of appreciation. Att staten har positiva skyldigheter i förhållande 

till artikel 9 framgår bl.a. av fallen i Eweida m.fl. där Europadomstolen i två av fallen anförde 

att trots att det rörde sig om handlingar som utförts av privata företag, och således inte 

hänförde sig direkt till den svarande staten, så hade staten en positiv skyldighet att säkerställa 

rättigheterna under artikel 9 för de individer som befann sig i dess jurisdiktion.267   

Staten har således positiva skyldigheter även när det rör sig om att skydda individens 

rättigheter från inskränkningar av privata arbetsgivare. De positiva skyldigheterna sträcker sig 

även till att skydda en persons rättigheter från att inskränkas av andra privatpersoner.268 I 

fallet X och Y mot Nederländerna hade en mentalt handikappad kvinna blivit utsatt för 

allvarliga sexuella övergrepp. På grund av en lucka i lagen var det inte möjligt att vidta 

straffrättsliga åtgärder och staten ansågs således ha kränkt rättigheterna i artikel 8 genom att 

inte uppfylla sina positiva förpliktelser.269 En kränkning av en rättighet i konventionen kan 

således bestå av en åtgärd som inskränker rättigheten men även av bristen på åtgärder när 

staten har en skyldighet att agera för att skydda en rättighet.270 Gränserna mellan staternas 

negativa och positiva skyldigheter är dock inte möjliga att definiera med precision. 

Europadomstolen har uttalat att:  

Whilst the boundary between the State’s positive and negative obligations under the 

Convention does not lend itself to precise definition, the applicable principles are, 

nonetheless, similar. In both contexts regard must be had in particular to the fair 

balance that has to be struck between the competing interests of the individual and of 

the community as a whole, subject in any event to the margin of appreciation enjoyed 

                                                
266 Harris, O´Boyle & Warbrick, 2018, s. 24.  
267 Europadomstolens dom i Eweida m.fl. mot Storbritannien den 15 januari 2013, § 84. 
268 Viktigt att betona här är att Europakonventionen inte kan användas av en privatperson för att vidta 

processuella åtgärder mot en annan privatperson. Europakonventionen skapar skyldigheter enbart för 
staterna, inte för privatpersoner. Harris, O´Boyle & Warbrick, 2018, s. 26.  

269 Europadomstolens dom i X och Y mot Nederländerna den 26 mars 1985. 
270 Brems, 1996, s. 246.  
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by the State.271  

Således gäller samma kriterier för att det inte ska anses föreligga en kränkning av rättigheten. 

I båda fallen har staten en viss margin of appreciation.  

4.3.3 Margin of Appreciation 
När det ska beslutas om en åtgärd var ”nödvändig i ett demokratiskt samhälle” uppstår ofta 

frågan om statens margin of appreciation. Margin of appreciation innebär i korthet att staterna 

har ett visst utrymme i sättet de väljer att implementera konventionen. Inom det utrymmet 

underkänner inte Europadomstolen ett avsteg från konventionen och bedömer inte en 

restriktion av en konventionsrättighet som inkompatibel med statens skyldigheter. 272  I 

förhållande till statens positiva skyldigheter innebär det att staten har ett visst utrymme att 

själv avgöra med vilka medel en rättighet ska skyddas.273 Om staterna håller sig innanför sin 

margin of appreciation gör inte Europadomstolen någon egen bedömning och staten anses inte 

ha kränkt konventionsrättigheterna. Det kan också beskrivas som att konventionsstaterna får 

ett tolkningsföreträde rörande nödvändigheten och proportionaliteten av en åtgärd. 274 

Tillämpningen kan dock vara problematiskt, till vilken grad ska Europadomstolen ta hänsyn 

till staternas tolkning av situationen när domstolen utreder rättfärdigandet av en inskränkning 

i en rättighet?275 Hur bred eller smal marginal ska tillåtas?  

Margin of appreciation är grundat i Europadomstolens praxis, illustrerat i tre viktiga domar, 

Handyside, Silver och Lingens som tillsammans utgör ett ramverk för principen. Principen har 

trots att den inte funnits med i konventionen ansetts rättfärdigad av subsidiaritetsprincipen.276 

Enligt subsidiaritetsprincipen är det staterna som har det primära ansvaret för att rättigheterna 

i konventionen blir respekterade medan domstolen har det subsidiära ansvaret att ingripa när 

inskränkningar av rättigheterna inte har åtgärdats på nationell nivå.277 Margin of appreciation 

indikerar att Europadomstolen inte anser att det endast finns ett rätt svar på hur en rättvis 

balans mellan olika intressen ser ut. Istället för att fastställa ett specifikt svar så undersöker 

domstolen om staten har åstadkommit en balans som är acceptabel ur konventionens 

                                                
271 Europadomstolens dom i Eweida m.fl. mot Storbritannien den 15 januari 2013, § 84, Europadomstolens dom 

Evans mot Storbritannien den 10 april 2007, § 75.  
272 Brems, 1996, s. 240, Lavrysen, 2018, s. 327.  
273 Brems, 1996, s. 246. 
274 Derlén, Lindholm & Naarttijärvi, 2016, s. 290.  
275 Jacobs, White & Ovey, 2017, s. 360.  
276 Brems, 1996, s. 299–303, Tsarapatsanis, 2015, s. 686–687. 
277 Lavrysen, 2018, s. 327.  
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synpunkt.278 Det kan sägas ha samband med två underliggande antaganden bakom principen 

om margin of appreciation. För det första, vad som är nödvändigt för att uppnå ett legitimt 

syfte kan variera från stat till stat. För det andra, staterna har bättre kännedom om det aktuella 

läget i samhället och är således bättre lämpade att utvärdera nödvändigheten av en åtgärd än 

en internationell domstol.279 Det finns många som i linje med dessa antaganden argumenterar 

för att margin of appreciation är ett sätt att balansera medlemsstaternas suveränitet och den 

övervakande funktionen hos Europadomstolen eftersom konventionens upprätthållande är 

beroende av medlemsstaternas samtycke.280 Brems skriver att margin of appreciation är en 

naturlig produkt av maktfördelningen mellan konventionsstaterna och Strasbourg organen, 

som båda delar på ansvaret för konventionens upprätthållande.281 Balansen mellan staternas 

suveränitet och den övervakande funktionen av Europadomstolen har ansetts vara tecken på 

att konventionen var menad att ge en lägsta garanti för de rättigheter som skyddas däri och 

kan beskrivas som ett instrument för att harmonisera medlemsstaternas lagar till att innehålla 

ett minimiskydd. 282  Denna balans i form av margin of appreciation tillåter även 

Europadomstolen att navigera genom känsliga områden utan att behöva ta ställning i svåra 

avvägningsfrågor eller politiskt känsliga ämnen. Detta innebär visserligen en kompromiss 

men kan anses vara en nödvändig sådan för att behålla konventionsstaternas förtroende.283  A, 

B och C skulle kunna hävdas vara ett exempel på när Europadomstolen tar ställning i ett 

enskilt fall samtidigt som den undviker att ta ställning i den politiskt känsliga frågan om rätten 

till abort.  

Margin of appreciation har dock blivit kritiserat för att urvattna rättigheterna och det har 

ifrågasatts om tillämpningen av principen är koherent med begreppet mänskliga rättigheter. 

Idén om mänskliga rättigheter är att ge individer rättigheter gentemot staten och skyddet av 

individens autonomi skulle således inte ge inte utrymme för ett koncept som margin of 

appreciation.284 Även inom Europadomstolen har domare gett uttryck för ett missnöje av dess 

tillämpning:  

Where human rights are concerned, there is no room for a margin of appreciation 

which would enable the States to decide what is acceptable and what is not. […] The 

                                                
278 Lavrysen, 2018, s. 327.  
279 Janis, Kay & Bradley, 2008, s. 242. 
280 Brems, 1996, s. 293–294. Se Arai-Takahashi, 2002, s. 16 och Letsas, 2007, s. 90. 
281 Brems, 1996, s. 304.  
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empty phrases concerning the State’s margin of appreciation - repeated in the Court’s 

judgments for too long already - are unnecessary circumlocutions, serving only to 

indicate abstrusely that the States may do anything the Court does not consider 

incompatible with human rights. Such terminology, as wrong in principle as it is 

pointless in practice, should be abandoned without delay.285 

Margin of appreciation har dock under åren dock blivit en alltmer erkänd princip vilket 

framgår av Protokoll 15, ett tillägg i Europakonventionen. Protokoll 15 har ännu inte trätt 

ikraft men när den gör det kommer margin of appreciation att få plats i Europakonventionens 

preambel tillsammans med subsidaritetsprincipen.286 Protokollet lyder i sin akutella del:  

Affirming that the High Contracting Parties, in accordance with the principle of 

subsidiarity, have the primary responsibility to secure the rights and freedoms defined 

in this Convention and the Protocols thereto, and that in doing so they enjoy a margin 

of appreciation, subject to the supervisory jurisdiction of the European Court of 

Human Rights established by this Convention. 

 

När protokollet träder ikraft kommer principen om margin of appreciation att bli en 

grundläggande princip i konventionen.287 Det är dock viktigt att komma ihåg att margin of 

appreciation inte är avsedd att utgöra en rättighet för staterna utan är något Europadomstolen 

beviljar dem i efterhand.288 Införandet i preambeln är inte tänkt att påverka tillämpningen av 

margin of appreciation. Den fortsatta bristen på klarhet gällande hur margin of appreciation 

ska tillämpas kan anses resultera i en brist på förutsebarhet gällande beslutsfattandet i 

Europadomstolen som står i strid med legalitetsprincipen.289  

Margin of appreciation spelar en avgörande roll i de flesta fall som prövas av 

Europadomstolen.290 Det följer därför naturligt att försöka utröna hur principen tillämpas och 

hur dess bredd avgörs. Författare och akademiker har sökt efter ett svar på under vilka 

omständigheter som staten har en bred marginal och under vilka omständigheter den är smal. 

Det finns fortfarande inget tydligt och enhetligt svar men baserat på Europadomstolens praxis 

                                                
285 Skiljaktig domare De Meyer i Europadomstolens dom Z mot Finland den 25 februari 1997. 
286 Protokollet träder ikraft när alla medlemsländer har ratificerat den. Vid dagens datum, 2019-02-17, har den 

ännu inte ratificerats av Italien och Bosnien-Hercegovina [https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/213/signatures?p_auth=wUSxvfs5]  

287 Jacobs, White & Ovey, 2017, s. 368. 
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har det i doktrinen getts exempel på omständigheter som kan ha påverkan på dess bredd.  En 

av de omständigheter som har funnits påverka marginalen är rättighetens natur och vikten av 

det berörda intresset; “The margin of appreciation to be accorded to the competent national 

authorities will vary in accordance with the nature of the issues and the importance of the 

interests at stake”.291 Om rättigheten är en sådan att den berör en särskilt viktig del av en 

persons existens eller identitet har staten således en begränsad margin of appreciation.292 Ett 

exempel på detta är fallet Dudgeon mot Storbritannien som handlade om förbud mot vissa 

homosexuella aktiviteter. Europadomstolen fann att lagen hindrade den sökande från att 

åtnjuta ”a most intimate aspect of private life” och därav begränsade statens 

tolkningsutrymme trots att staten vanligtvis medges en bred margin of appreciation där frågan 

berör moraliska aspekter. 293  Detta illustreras bl.a. i fallet Handyside där förekomsten av 

frågan om moralitet föranledde en bred margin of appreciation.294 

 

En annan aspekt som ofta används vid avgörandet av hur stor margin of appreciation som ska 

medges är förekomsten av, eller bristen på, konsensus mellan medlemsländerna. 

Europadomstolen har uttalat att i det fall det föreligger en utbredd konsensus så har en stat en 

begränsad margin of appreciation att agera på annat sätt. Det ställs då ännu högre krav på att 

det föreligger övertygande och påtagliga anledningar för en inskränkning i en rättighet ska 

kunna rättfärdigas.295  Även om en föreliggande konsensus ofta leder till en mer begränsad 

margin of appreciation är det inte säkert att så alltid är fallet. Europadomstolen konstaterade i 

A, B och C att Irland åtnjöt en bred margin of appreciation, trots att det förelåg en konsensus 

mellan majoriteten av medlemsstaterna att tillåta abort under mer fria omständigheter än de i 

Irland. 296  De sex skiljaktiga domarna i fallet påpekade att detta var första gången som 

domstolen hade bortsett från europeisk konsensus med hänvisning till ”profund moral views” 

och framhöll att det var en ny och farlig avvikelse i Europadomstolens praxis att moraliska 

värderingar kan övertrumfa europeisk konsensus.297 En utbredd konsensus minskar vanligtvis 

utrymmet för margin of appreciation men som visats ovan är det inte någon självklarhet att så 

är fallet. Jacobs, White och Ovey skriver att en bred margin of appreciation där det saknas 

konsensus mellan medlemsstaterna snarare är ett exempel på att det är rättighetens natur som 
                                                
291 Europadomstolens dom i Pretty mot Storbritannien den 29 april 2002, § 70.  
292 Europadomstolens dom i Evans mot Storbritannien den 10 april 2007, § 77.  
293 Europadomstolens dom i Dudgeon mot Storbritannien den 22 oktober 1981, § 149.  
294 Europadomstolens dom i Handyside mot Storbritannien den 7 december 1976, § 57. 
295 T.ex. Europadomstolens dom i Bayatyan mot Armenien den 7 juli 2011, § 123.  
296 Europadomstolens dom i A, B och C mot Irland den 16 december 2010, § 235–236. 
297 Europadomstolens dom i A, B och C mot Irland den 16 december 2010, Separate Opinions of Judges Rozakis, 

Tulkens, Fura, Hirvelä, Malinverni And Poalelungi. 
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avgör marginalen. En brist på konsensus skulle indikera att naturen och vikten av ett visst 

individuellt intresse fortfarande är under processen att bli förstådd, erkänd och accepterad.298 

Det finns en poäng i detta som ligger i linje med Europadomstolens uttalande i bl.a. Bayatyan 

om att Europakonventionen är tänkt att utgöra ett levande instrument.299 En rättighet kan 

utvecklas med tiden. Samvetsvägran vid militärtjänstgöring utgör ett exempel på detta, ett 

annat exempel är utvecklingen av rättigheter för transsexuella personer där det i de tidiga 

fallen konstaterades att staterna åtnjöt en bred margin of appreciationen för att det inte fanns 

någon konsensus kring hur transsexuella individer borde behandlas.300 Idén tycks således vara 

att Europadomstolen väntar på en konsensus mellan staterna innan den bedömer något som en 

kränkning för att majoriteten av medlemsstaterna inte ska anses bryta mot konventionen så 

fort det sker en utveckling av rättigheternas standard och vad de anses innebära.301  

Ett annat område där staterna åtnjuter en bred, men inte obegränsad, margin of appreciation är 

i frågan om nationell säkerhet.302 Det har även uttalats att staten ges bredare mariginal när den 

har positiva skyldigheter.303 Sammanfattningsvis är förekomsten av eller bristen på konsensus 

hos medlemsstaterna, avvägningar mellan motstående intressen, frågor om nationell säkerhet, 

frågor av känslig moralisk eller etisk natur, rättighetens fundamentala natur och 

grundläggande aspekter av en individs existens eller identitet omständigheter som kan 

påverka margin of appreciation. 304 

Det kan inte förnekas att det är svårt att förutspå ett utfall i Europadomstolen i de fallen där 

margin of appreciation är den avgörande faktorn. Således kan det sägas utgöra en brist i 

förutsebarheten och legalitetsprincipen. Europadomstolen är dock ett övervakande organ och 

ingen överinstans som ska pröva den nationella rätten och omständigheterna i sig. Det 

förutsetts således att staterna själva, som bärare av det primära ansvaret, har agerat i enlighet 

med ’the rule of law’ och de mänskliga rättigheterna. Av den debatt som förs i doktrinen 

framgår att det finns olika tankar kring margin of appreciation, huruvida den är nödvändig för 

att upprätthålla medlemsstaternas suveränitet och förtroende för konventionen eller om den 

helt enkelt lämnar orättfärdigt utrymme åt staterna att göra inskränkningar i rättigheter som är 

                                                
298 Jacobs, White & Ovey, 2017, s. 363. 
299 Europdomstolens dom i Bayatyan mot Armenien den 7 juli 2011, § 102.  
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tänkta att skydda individen mot just statens inskränkningar. Närmast till hands står kanske att 

se margin of appreciation som ett nödvändigt ont som ger möjlighet att skapa ett enhetligt 

minimiskydd där alternativet är inget skydd alls. Europadomstolen har visserligen etablerat 

sin ställning i den internationella rätten men den behöver även fortsättningsvis stöd från 

medlemsstaterna eftersom det i första hand är de som säkerställer att rättigheterna iakttas. Att 

säga att Europadomstolen inte borde lämna staterna en margin of appreciation eller inte borde 

följa utvecklingen av konsensus kan sägas vara en förenklad lösning av den ofta komplicerade 

verkligheten. Många frågor som hamnar i Europadomstolen är politiskt och moraliskt 

känsliga och det måste få finnas ett visst utrymme för staterna att hantera frågan utifrån de 

nationella omständigheterna utan att de för den skull ska tillåtas tänja på rättigheten för långt. 

Jacobs, White och Ovey sammanfattar detta på ett bra sätt när de skriver att margin of 

appreciation tjänar sitt syfte i form av ett instrument för att skydda den pluralism som är 

central för Europakonventionens system men att i form av ett instrument att förutspå utfallet 

från fall till fall är den fortsatt obestämd, oklar och full av komplexitet.305  

4.4 Sammanfattning 
Samvetsvägran, oavsett om den åtnjuter skydd under religionsfriheten eller samvetsfriheten, 

utgör en utövning som faller inom friheternas forum externum. I form av en utövning som kan 

komma att påverka andra människor kan samvetsvägran bli föremål för inskränkningar i 

enlighet med 9 (2). När Europadomstolen står inför uppgiften att utreda om denna 

inskränkning utgör en kränkning av konventionsrättigheten så använder den sig av ett test 

bestående av fyra delar. Först det första, huruvida det förelåg en inskränkning av en 

konventionsrättighet; för det andra, huruvida denna inskränkning var föreskriven i lag; för det 

tredje, om inskränkningen faller inom något av de legitima syftena; och till slut, huruvida 

inskränkningen var proportionerlig och nödvändig i den mening att det föreligger ett 

trängande behov.306 Det har dock framgått ovan att var och en av dessa steg är föremål för 

olika tolkningar och tillämpningar. För att vara föreskriven i lag kan det sammanfattningsvis 

sägas att kvaliteten på lagen spelar en avgörande faktor för att Europadomstolen ska anse att 

inskränkningen är föreskriven i lag. Om kriteriet anses uppfyllt är nästa steg är att utreda om 

inskränkningen föregås av ett legitimt syfte. De legitima syftena framgår av artikel 9 (2) - 

med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller 

till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Dessa syften är uttömmande. Detta orsakar 

                                                
305 Jacobs, White & Ovey, 2017, s. 368.  
306 Letsas, 2007, s. 86. 
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sällan problem då Europadomstolen ofta anser att handlingen faller inom något av de legitima 

syftena. Frågan om rätten till abort kan anses utgöra ett legitimt syfte för en inskränkning är 

dock inte klarlagt.   

Artikel 8 kan inte anses innebära en rätt till abort i sig. Ett land som förbjuder abort kan 

således inte anses kränka artikel 8. Om medlemsstaten väljer att inom ramen för sin margin of 

appreciation införa en rätt till abort så omfattas dock den rätten av skyddet i artikel 8. 

Konventionen är nämligen inte tänkt att skydda teoretiska och illusoriska rättigheter och 

friheter, utan rättigheter som är effektiva och praktiska. En stat kan därför inte anta en lag som 

innehåller en rättighet till abort men samtidigt formulera den på så sätt att den egentliga 

tillgången till abort blir begränsad. Rätten till abort blir då endast teoretisk. Eftersom de allra 

flesta medlemsländer tillåter abort, en del visserligen under mer restriktiva förutsättningar än 

de svenska, så föreligger i praktiken ett skydd för aborträtten under artikel 8 i största delen av 

Europa. Sverige har infört fri aborträtt och således skulle en kvinna som nekas abort i Sverige 

kunna hävda att hennes rättigheter enligt artikel 8 har kränkts. Det skulle följaktligen kunna 

argumenteras för att aborträtten kan anses utgöra ett legitimt syfte för en inskränkning av 

friheterna i artikel 9. Knäckfrågan skulle då istället bli huruvida inskränkningen är nödvändig 

i ett demokratiskt samhälle.   

För att vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle krävs det att föreligger ett ”pressing social 

need” bakom inskränkningen och att inskränkningen är proportionerlig i förhållande till det 

legitima syftet. När domstolen beslutar huruvida en inskränkning är nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle lämnar den en viss margin of appreciation till medlemsstaten ifråga. 

Det finns ingen allmän formel för hur proportionalitetsprincipen tillämpas och det finns inte 

heller någon vedertagen formel för hur bred eller smal margin of appreciation som staten 

åtnjuter i ett specifikt fall.  Jacobs, White och Ovey sammanfattar det dock på ett nyanserat 

sätt när de skriver att margin of appreciation hänför sig till bedömningen av huruvida det 

legitima syftet ska anses uppnå ett ”pressing social need” medan proportionalitetsprincipen 

handlar om medlet med vilket syftet uppnåtts. Principerna är flexibla och kan anpassas till 

varje specifik situation. Detta leder till att det är svårt att på för hand svara på hur 

Europadomstolen kommer att döma i ett fall. Den flexibilitet som är inneboende i principerna 

och som gör dem så svåra att förutspå är också det som gör det möjligt för Europadomstolen 

att navigera i känsliga frågor och skräddarsy en lösning på ett problem. Margin of 

appreciation är därför på sitt sätt ”nödvändig i ett demokratiskt samhälle”.   
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5 Slutsats 
Begreppet samvete förblir, tillsammans med begreppet religion, odefinierat. Det är visserligen 

frustrerande för rättstillämparen, eller för den juriststudenten som skriver en uppsats i ämnet, 

men det är även ett nödvändigt ont. En allt för fyrkantig tolkning av begreppen skulle 

sannolikt leda till att en del skyddsvärda åsikter eller tankar, nu eller i framtiden, faller utanför 

ramarna och blir skyddslösa. I enlighet med Europakonventionens karaktär som ett levande 

instrument krävs därför en öppen och flexibel tolkning av begreppen. Begreppen kan snarast 

beskrivas som överlappande samlingsbegrepp för olika tankar och övertygelser, ibland tillhör 

de både gruppen samvete och religion, ibland bara den ena. Samvetsfrihet är dock ett begrepp 

som inte längre finns i den svenska grundlagen. Under den tiden den fanns med i grundlagen 

ansågs den dock ha ett sådant nära samband med begreppet religion att det knappt fanns 

anledning att skilja dem åt. Samvetet var att tolka som de innersta tankarna medan religion 

hänförde sig till utövandet av tron. På grund av den öppna definitionen av religion föreligger 

inga hinder för att den tolkningen skulle kunna gälla även idag. Svensk rätt innehåller således 

inget uttryckligt skydd för samvetsfrihetens forum internum till skillnad från 

Europakonventionen. Eftersom forum internum hänför sig till en persons innersta tankar och 

känslor kan det dock sägas att det sannolikt inte finns något i svensk rätt eller rättstillämpning 

som inskränker denna frihet. Omständigheten att svensk grundlag inte innehåller en uttrycklig 

bestämmelse om ”rätten att ha ett samvete” skulle kunna innebära att svensk rätt ger ett 

svagare skydd i RF än det som åtnjuts via Europakonventionen utan att grundlagen för den 

skull står i strid med Europakonventionen. En intressantare fråga blir däremot vilken rätt som 

finns att utöva sin samvetsfrihet.  

 

Europadomstolen har erkänt en rätt att med hänvisning till sin religion eller till sitt samvete 

undgå obligatorisk militärtjänstgöring. Europadomstolen har därav konstaterat att rätten till 

samvetsvägran vid militärtjänstgöring gäller för religiösa såväl som icke religiösa 

livsåskådningar och anses utgöra utövning av samvetsfriheten. I Sverige har personer en rätt 

att slippa genomgå militärtjänstgöring om deras vägran grundar sig på allvarliga personliga 

övertygelser. Den rätten har inte uttryckligen hänförts till en rätt till samvetsvägran men i 

praktiken innebär det att svenska medborgare åtnjuter samma rättigheter under svensk lag 

som under Europakonventionen. Det föreligger således ingen konflikt mellan svensk rätt och 

Europakonventionen och Europadomstolens praxis i det praktiska avseendet. Uttalandena från 

förarbetena, att rätten att undgå värnplikt inte hänför sig till religionsfriheten, måste dock 
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anses som inte längre gällande efter Europadomstolens dom. Detta torde dock inte föranleda 

något krav på förändring av den svenska lagen men det bör uppmärksammas att rätten nu 

härstammar från religions- och samvetsfriheten.  

 

Gällande utövning av samvetsfriheten genom samvetsvägran inom det civila området är 

rättsläget fortsättningsvis oklart. I fallen Ladele och McFarlane konstaterade 

Europadomstolen att deras vägran att utföra arbetsuppgifter var att anse som 

religionsutövning. Fallen kan därav inte föranleda en slutsats om att det numera finns en 

generell rätt till utövning av samvetsfriheten. Precis som de skiljaktiga domarna sa så utgjorde 

domen således inte ett ”rent fall” av samvetsvägran eftersom det snarare ansågs vara 

religionsutövning. Domen skulle kunna ses som ett utslag av viss återhållsamhet från 

Europadomstolens sida att erkänna en generell rätt till samvetsvägran. Det fanns en klar 

möjlighet för domstolen att skapa praxis som hade erkänt en sådan rätt men diskussionen om 

huruvida det skulle anses utgöra utövning av samvetsfrihet eller religionsfrihet utelämnades. 

Kanske berodde det helt enkelt på att domstolen fann deras vägran mer kopplad till deras 

religion eller kanske så var det ett försök från Europadomstolens sida att navigera genom ett 

känsligt område. Oavsett varför domstolen inte erkände en generell rätt till samvetsvägran 

under samvetsfriheten är det viktigt att betona att vägran att utföra arbetsuppgifter, trots att 

den inte utgjorde utövning av samvetsfrihet, ansågs skyddad i form av religionsutövning. 

Inskränkningen var därför tvungen att rättfärdigas under artikel 9 (2) för att inte utgöra en 

kränkning av artikel 9.  

 

I de svenska barnmorskemålen bedömdes barnmorskornas vägran som religionsutövning med 

hänvisning till Europadomstolens ovan nämnda fall. Arbetsdomstolen fann dock att 

inskränkningen var att anse som rättfärdigad genom en fördragskonform tolkning av 

diskrimineringslagen. Det svenska rättsläget, att en vägran att utföra arbetsuppgifter kan 

hänföras till religionsutövning, ligger således i linje med Europadomstolens senaste praxis. 

Sammanfattningsvis kan det därför sägas att det finns en rätt till samvetsvägran när den utgör 

religionsutövning men inte annars. Omständigheten att det i svensk rätt saknas en uttrycklig 

rätt att utöva sin samvetsgrundade uppfattning innebär således inte att den inte kan anses vara 

en skyddsvärd utövning i form av en religionsutövning. Europakonventionen kräver i 

dagsläget inte att medlemsstaterna erkänner en generell rätt att utöva samvetsfrihet så länge 

vägran i form av religionsutövning åtnjuter skydd. Detta har dock inte hindrat en stor del av 

medlemsstaterna från att själva erkänna samvetsvägran som skyddad oavsett vilken anledning 
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som ligger bakom vägran. Än så länge finns dock inget enhetligt svar på frågan, varken i 

internationell eller i svensk rätt, om en icke religiöst motiverad vägran att utföra 

arbetsuppgifter ska skyddas som ett utövande av samvetsfrihet. Detta kan potentiellt vara 

problematiskt eftersom en religiös vägran kan åtnjuta skydd i form av utövning av religion 

medan en vägran av icke religiösa men lika djupt hållna övertygelser inte åtnjuter skydd i 

form av samvetsfrihet.  

 

Av uppsatsen och Europadomstolens fall Ewedia m.fl. framgår att en inskränkning i en 

samvetsvägran i form av religionsutövning kan rättfärdigas om kriterierna i artikel 9 (2) är 

uppfyllda. I uppsatsen framgår att abortlagstiftning kan anses uppfylla kriterierna föreskriven 

i lag och legitimt syfte om staten i fråga har reglerat en lagstadgad rätt till abort. Staten har 

således positiva skyldigheter att bevaka rättigheterna till abort. Det kan också uttryckas som 

att det inte föreligger några hinder, varken i svensk rätt eller i Europakonventionen, att 

inskränka samvetsvägran med hänvisning till aborträtten om medlemsstaten i fråga har valt att 

i lag införa en rätt till abort. Frågan blir då istället huruvida en sådan inskränkning skulle vara 

nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Det krävs då att inskränkningen anses vara grundad på 

ett ”pressing social need”, proportionerlig och att medlemsstaten håller sig innanför sin 

margin of appreciation. Eftersom varken proportionalitetsprincipen eller margin of 

appreciation har kunnat komprimerats till en mall är det svårt att förutspå hur 

Europadomstolen skulle besvara frågan vid en prövning av t.ex. barnmorskornas fall. 

Intressantare är att lyfta aspekten med proportionalitetsprincipen på ett mer generellt plan. Det 

står klart att vad som är proportionerligt kan anses vara olika under olika omständigheter. 

Därav är det möjligen så att det inte finns endast ett svar på under vilka omständigheter 

aborträtten kan anses vara ett proportionerligt skäl att inskränka samvetsvägran. I ett försök 

att förklara omständigheterna kan problemet illustreras på följande sätt. Det föreligger 

exempelvis en europeisk konsensus i den mening att de flesta medlemsstater tillåter abort. 

Omständigheterna under vilka abort tillåts är dock väldigt varierande. I Sverige har vi fri 

aborträtt men i många länder krävs det att det t.ex. föreligger fara för hälsa eller att aborten är 

resultatet av en våldtäkt för att kvinnan ska ha rätt till laglig abort. Det kan därför tänkas att 

vad som är ”proportionerligt” i ett land under de specifika omständigheter som råder där kan 

anses vara en för långtgående inskränkning i ett annat fall. I t.ex. Italien vägrar den största 

majoriteten av gynekologer att utföra abort trots att kvinnan har en lagstadgad rätt till det. En 

inskränkning med motiveringen att Italien försöker uppfylla sina positiva förpliktelser i artikel 
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8 kanske skulle anses som proportionerlig medan samma inskränkning i ett annat land inte 

skulle anses nödvändig i ett demokratiskt samhälle av Europadomstolen.  

 

En annan aspekt som ska vägas in i proportionalitetsbedömningen vid en inskränkning av 

samvetsvägran är frivilligheten. Europadomstolen uttalade i Eweida m.fl. att möjligheten att 

säga upp sig eller byta arbete kan vägas in i bedömningen om en inskränkning är 

proportionerlig. Till skillnad från obligatorisk militärtjänstgöring kan det konstateras att de 

allra flesta yrkesverksamma inom sjukvården är där av egen fri vilja. Detta lär innebära att 

medlemsstaterna har ett större utrymme att inskränka samvetsvägran inom arbetslivet än när 

det gäller militärtjänstgöring. Det är också rimligt med tanke på den börda som obligatorisk 

militärtjänstgöring har ansetts utgöra för medborgaren. Medlemsstaterna själva har dessutom 

en margin of appreciation när det gäller bedömningen av vad som är nödvändigt och 

proportionerligt. Ett argument som har framförts i debatten är dock att den margin of 

appreciation är begränsad med hänvisning till att det föreligger konsensus inom resten av de 

europeiska medlemsstaterna om en rätt till samvetsvägran för vårdpersonal. Ett land som 

inskränker eller inte erkänner den rätten skulle därför anses kränka rättigheterna i artikel 9. Av 

uppsatsen framgår dock att margin of appreciation är betydligt mer komplicerat och mindre 

förutsägbart än så.  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att svensk rättstillämpning och tolkning av 

Europakonventionen vad gäller samvetsfrihet och samvetsvägran i form av religionsutövning 

står i överensstämmelse med, eller i vart fall inte i strid med, Europadomstolens praxis. 

Frågan som återstår att besvara är huruvida de svenska domstolarnas avvägning mellan 

samvetsvägran och motstående intressen så som rätten till abort ska bedömas som 

proportionerlig och som inom ramarna för svenska statens margin of appreciation. Det är 

frestande att ”gissa” sig till vad Europadomstolen skulle komma fram till vid en sådan 

prövning. På grund av den oförutsebara karaktären av margin of appreciation är det dock svårt 

att på ett trovärdigt sätt motivera ett specifikt utfall. Rättsläget gällande vilka inskränkningar 

som anses nödvändiga i ett demokratiskt samhälle är fortsättningsvis oklart. Det återstår 

endast att med spänning följa utvecklingen av Europadomstolens praxis i frågan.  
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Omröstning vid resolution 1763 (2010), [http://assembly.coe.int/nw/xml/Votes/DB-

VotesResults-EN.asp?VoteID=2212&DocID=13164] 2019-01-15. 

Doc. 12347, report of the Social, Health and Family Affairs Committee, rapporteur: Mrs 

McCafferty. 

Doc. 11537, report of the Committee on Equal Opportunities for Women and Men, 

rapporteur: Mrs Gisela Wurm. 
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