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Abstract 

När Covid-19 pandemin förlamade Sverige infördes vaccinationsbevis för större 

folksamlingar med syftet att motarbeta spridningen av sjukdomen och skydda utsatta grupper 

utan att införa striktare restriktioner. I respons till införandet gick ärkebiskopen Antje 

Jackelén ut i media och argumenterade för att dessa vaccinationsbevis inskränkte på 

religionsfriheten. Resonemanget baserades på att vaccinationsbevisen skulle exkludera en viss 

grupp av människor från att delta i gudstjänster. 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka detta uttalande. Studiens huvudfrågeställning blir 

därmed följande: Strider införandet av vaccinationsbevis mot religionsfriheten? Denna 

frågeställning kompletteras av sex analysfrågor. Materialet består av en tidningsartikel med 

ärkebiskopens uttalande och resonemang, samt två filosofiska texter av Robert Audi och 

Martha C. Nussbaum där två tolkningar av religionsfriheten presenteras. Detta material 

undersökts sedan genom en argumentationsanalys och en innehållslig idéanalys. Studien har 

kopplingar till tidigare forskning i valet av ämne. 

Valet av material motiveras med resonemanget att det krävs olika perspektiv för att nå en 

relevant slutsats på studiens frågeställning. Jackeléns uttalande utgör det första perspektivet, 

medan Audis och Nussbaums förståelse av begreppet religionsfrihet utgör det andra och tredje 

perspektivet.  

Studien ämnar ge svar på dess tes genom två olika metoder. Den första metoden prövar 

beviskraften hos Jackeléns resonemang för att avgöra om ärkebiskopens uttalande grundas på 

starka argument. Den andra metoden undersöker Audi och Nussbaums förståelse av 

religionsfrihet för att avgöra om det finns stöd för Jackeléns uttalande i filosofiska tolkningar 

av religionsfriheten.  

Nyckelord: religionsfrihet, positiv frihet, negativ frihet, kvalitativ frihet, kvantitativ frihet, 

vaccinationsbevis, argumentationsanalys, innehållslig idéanalys 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Religionsfriheten och dess gränser har varit centrala frågor i samhällsdebatten i flera hundra 

år. Redan på 1700-talet argumenterade och debatterade såväl politiker som filosofer om 

huruvida religionsfrihet var en mänsklig rättighet, samt vad denna rättighet innebar för 

gemene man (Jefferson 1960, 401). I spåren av upplysningens och det alltmer sekulära 

samhällets framväxt fick människans förnuft och förmåga till kritiskt tänkande allt större 

värde och förståelsen av begreppet religionsfrihet förändrades i takt med samhällets 

utveckling; från att endast innebära rätten att ändra religiös tillhörighet till att även innefatta 

rätten att avstå från religion (Pfändtner 2006, 100).  

Under de senaste tjugo åren har frågor gällande religionsfriheten återigen blivit 

uppmärksammade i politiska diskurser och dess gränser prövas konstant (Enkvist et al. 2020, 

21). Ett aktuellt exempel på en sådan prövning är följden av de upplopp som skedde dagarna 

14–17 april 2022 som resultat av att den högerextrema politikern Rasmus Paludan bränt 

koranen i en manifestation. Domstolen har både rättfärdigat och motstridigt polisens beslut att 

neka och stoppa Paludans senare manifestationer (Dagens Nyheter 2022). Ett annat exempel 

är ärkebiskopen Antje Jackeléns uttalande i svensk tidning om införandet av de 

vaccinationsbevis som trädde i kraft i december 2021. I enlighet med artikelns titel – 

”Vaccinpassen är ett hot mot religionsfriheten” – anser Jackelén att införandet av dessa 

identitetshandlingar inskränker på religionsfriheten (Nilsson 2021, 8). Det är detta uttalande 

som är bakgrunden till denna studies tes.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Målet med denna studie är således att undersöka om införandet av vaccinationsbevis kan 

anses inskränka på religionsfriheten. I och med att förståelsen av både mänskliga rättigheter i 

allmänhet och religionsfrihet i synnerhet förändras i takt med samhällets utveckling så finns 

det alltid ett behov av att ompröva och undersöka förståelsen av dem; inte bara för 

forskarvärlden utan även för samhället i stort. Den här studien är ett bidrag till denna 

omfattande uppgift. 

Religionsfriheten är ett begrepp vars innebörd kan förstås på många olika sätt och relateras till 

väldigt olika samhällsfrågor. Av den anledningen kommer denna studie att ställa huvudtesen i 
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relation till tre olika förståelser av religionsfrihet. Den första är den förståelse som 

ärkebiskopen ger uttryck för genom de argument som presenteras i svensk tidning. De två 

andra är hämtade ur litterära texter av två filosofer: Robert Audi (2011) och Martha C. 

Nussbaum (2000). De två senare texterna är mycket olika den första – både i omfång och 

genre. Därför behövs det även två olika metoder som gör det möjligt att utvärdera de tre 

aktörernas resonemang. I studien används en argumentationsanalys baserad på den metod som 

framförts av Björnsson et al samt en innehållslig idéanalys i linje med Grenholms 

beskrivning. För att underlätta i arbetet används även flera analysfrågor. Dessa presenteras 

nedan, men det är värt att påpeka att dessa frågor inte uttryckligen ställs i studien; detta för att 

deras syfte var att vägleda arbetet med studien. Förhoppningen är att de även ska kunna 

vägleda dig som läsare. Således är studiens huvudfrågeställning: Strider införandet av 

vaccinationsbevis mot religionsfriheten? 

De analysfrågor som använts är: 

• Hur förstår Jackelén religionsfriheten? 

o Hur starka är hennes argument? 

• Hur förstår Audi religionsfriheten? 

o Strider införandet av vaccinationsbevis mot Audis förståelse av 

religionsfriheten? 

• Hur förstår Nussbaum religionsfriheten? 

o Strider införandet av vaccinationsbevis mot Nussbaums förståelse av 

religionsfriheten? 

 

2. Material 

Materialet i denna studie består av tre texter. Den första är en tidningsartikel ur Dagens 

Nyheter och de två andra är filosofiska texter; närmare bestämt Robert Audis Democratic 

Authority and the Separation of Church and State och Martha C. Nussbaums Women and 

Human Development – The Capabilities Approach. Denna samling material är någorlunda 

komplex att undersöka eftersom en text skiljer sig markant från de två andra. 

Den huvudsakliga anledningen till detta val av material är texternas relevans för studiens tes. 

Denna tes har sitt ursprung i Jackeléns uttalande och tidningsartikeln är därför central. I den 

presenterar ärkebiskopen sina argument och resonemang för varför införandet av 
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vaccinationsbevis strider mot religionsfriheten; Jackeléns svar på studiens tes har alltså redan 

getts. Det är viktigt att påpeka att detta inte gör texten irrelevant för denna studie. Texten ger 

perspektiv och fungerar som en introduktion till frågan eftersom den presenterar de 

resonemang som Jackelén själv ger för sin ståndpunkt. De två andra texternas relevans 

kommer av att de presenterar tydliga tolkningar av religionsfrihet, vilket studien kräver av sitt 

material.  

 

3. Metod 

Denna studie använder sig av två olika metoder. Detta val grundar sig i att en av texterna 

skiljer sig från de två andra i både omfång, stil och genre. Denna motivering utvecklas i 

avsnitt 6.4. 

 

3.1 Argumentationsanalys 

Metoden som används för att undersöka tidningsartikeln är en argumentationsanalys. Det 

finns tre kriterier att utgå ifrån när argumentationen i en källa analyseras. Dessa är beviskraft, 

hållbarhet och relevans. Innan dessa kriterier förklaras är det dock viktigt att redogöra för två 

olika typer av argument samt två olika typer av påståenden. Pro-argument är de argument 

vars syfte är att övertala läsaren eller lyssnaren att acceptera det påstående som getts 

(Björnsson et al. 2009, 22). Contra-argument är avsedda att övertala åhöraren att förkasta det 

påstående som framförts (Björnsson et al. 2009, 23). Faktuella påståenden rör objektiva 

sakförhållande; till exempel att solen är en stjärna. Dock bör det noteras att faktuella 

påståenden kan vara falska. Formulerat annorlunda kan faktuella påståenden bevisas eller 

motbevisas genom vetenskapliga metoder. Normativa påståenden är påståenden som inte lika 

självklart kan bevisas att vara sanna eller falska; exempelvis är påståendet skyddsänglar 

existerar ett normativt påstående (Björnsson et al. 2009, 31).  

Hållbarhet definieras som ”ett mått på den grad av tilltro som vi har skäl att ha till 

påståendet” (Björnsson et al. 2009, 24). Denna grad av tilltro utgörs av en sammanvägning av 

de argument som presenteras för ett visst påstående – alltså både för- och motargument. Det 

är viktigt att betona betydelsen av granskarens subjektiva världsföreställning för denna 

definition. De allra flesta argument kan ses som mer eller mindre tillförlitliga beroende på en 

rad olika faktorer, som exempelvis den grad av expertis som granskaren erhåller (Björnsson et 

al. 2009, 27). Begreppet relevans berör kopplingen mellan ett argument och ett påstående. Ett 
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argument med en tydlig koppling till ett visst påstående har högre relevans än ett argument 

med en otydlig koppling till ett visst påstående. Precis som i fallet med hållbarhet är detta 

beroende av kontext (Björnsson et al. 2009, 34).  

Begreppet beviskraft hänvisar till den sammantagna styrkan hos ett argument. Argumentets 

hållbarhet och relevans påverkar alltså tillsammans argumentets beviskraft. Ett bra argument 

har således stark beviskraft och ett dåligt argument har svag beviskraft (Björnsson et al. 2009, 

22). Alla ”bra” argument är dock inte lika starka och alla ”dåliga” argument inte lika svaga; 

vilket innebär att denna styrka finns på en skala. Björnsson et al. (2009, 23) har definierat 

denna skala i termer av fem grader: mycket låg, låg, måttlig, hög och mycket hög. Är 

beviskraften mycket låg är den praktiskt taget obefintlig och det motsatta gäller graden mycket 

hög. 

När man ska avväga ett arguments beviskraft menar Björnsson et al. (2009, 44–45) att det 

finns fyra aspekter att ha i åtanke: 

1. Ett argument har endast den högsta möjliga beviskraften om både relevans och 

hållbarhet är av den högsta möjliga graden. 

2. Om ett arguments relevans inte är av den högsta graden, så kan inte beviskraften vara 

av en högre grad. Om den helt saknar relevans, så saknar den också beviskraft. 

3. Om ett arguments hållbarhet inte är av den högsta graden, så kan inte beviskraften 

heller vara av den högsta graden. Om den helt saknar hållbarhet, så saknar den också 

beviskraft. 

4. Om både hållbarhet och relevans inte är av den högsta graden, så påverkas 

beviskraften av båda separat. Det betyder att om relevansen drar ner beviskraften 

något, så drar hållbarheten ner den ännu mer.  

 

3.2 Innehållslig idéanalys 

Syftet med en innehållslig idéanalys är att undersöka en texts innehåll. Detta uppnås genom 

att klargöra textens logiska struktur – det vill säga genom att redogöra för författarens 

argument och resonemang och hur dessa hänger ihop – och sedan pröva dessa resonemangs 

hållbarhet. Denna hållbarhetsprövning består i att undersöka om de argument som författaren 

presenterar leder till de resonemang eller ståndpunkter som presenteras i texten (Grenholm 

2006, 13).  
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För att svara på denna studies tes krävs det en modifikation av denna metod. Syftet med den 

idéanalys som genomförs i denna studie är undersöka om författarnas ståndpunkter (här 

förstått som deras tolkning av religionsfriheten) är förenliga med införandet av 

vaccinationsbevis. Detta kräver en redogörelse av de argument som författarna presenterar för 

sin tolkning av religionsfriheten, med syftet att tydliggöra tolkningen och därmed stärka 

analysen.  

 

4. Teori 

Denna del av uppsatsen kan sägas vara uppdelad i tre delar. Den första delen består av 

avsnitten 4.1–4.4 och syftar till att kontextualisera studien. Exempelvis förklaras innebörden 

av både grundlag och vaccinationsbevis. Den andra delen består av avsnitten 4.5 och 4.6 och 

är en redogörelse för de definitioner och begrepp som utgör grunden för studiens teori. 

Slutligen är avsnitt 4.7 en redogörelse av studiens egna teoretiska ramverk.  

  

4.1 Objektsspråk och analysspråk 

Utförandet av en textanalys kräver etableringen av både ett objektsspråk och ett analysspråk. 

Med objektsspråk menas det språk som används av författaren vars text man undersöker; det 

kan vara väl etablerade akademiska begrepp eller otydliga – men relevanta – formuleringar 

från författaren själv. Begreppet analysspråk hänvisar till de termer och begrepp som 

forskaren använder i sitt arbete med texten. Utöver redan etablerade termer så ingår här en 

egen uppsättning begrepp och termer som används av forskaren specifikt i relation till de 

texter som undersöks (Grenholm 2006, 216). 

I denna studie utgörs objektsspråket av tre delar där varje del rör en av de tre texterna som 

används i studien. Den första gäller således artikeln om Antje Jackelén. I den uppkommer 

begreppen vaccinationsbevis, vaccinpass, identitet, religion, religionsfrihet, exkludering och 

grundlag. Den andra uppsättningen objektsspråk gäller Robert Audis bok. De begrepp som är 

relevanta är således: identitet, stat, rättigheter, plikter, religionsfrihet, mänskliga rättigheter 

och skadeprincipen. Den tredje uppsättningen objektsspråk – som angår Martha C. Nussbaum 

– innehåller följande begrepp: religionsfrihet, RFRA, centrala förmågor och fundamentala 

rättigheter.  
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Vad gäller denna studies analysspråk baseras det till mångt och mycket på objektsspråket. 

Dock används inte alla termer och begrepp som finns i objektsspråket i analysspråket. Detta 

beror framför allt på att analysspråket används på ett mer generellt sätt än vad vissa av 

objektsspråkets termer ger fog för, men även i ett fall på grund av att två termer är så snarlika 

att de i analysspråket förstås som endast ett begrepp; detta gäller begreppen vaccinationsbevis 

och vaccinpass. Med det klarlagt består denna studies analysspråk av följande begrepp: 

religionsfrihet, religion, identitet, mänskliga rättigheter, grundlag och vaccinationsbevis.  

 

4.2 Sveriges grundlag 

Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen 

och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa lagar står över alla andra lagar, vilket betyder att andra 

lagar inte får gå emot grundlagarna, och de är därför inte lika lätta att ändra. Att ändra en 

grundlag kräver att riksdagen fattar samma beslut två gånger och att ett riksdagsval hålls 

mellan dessa två beslut. Av dessa fyra grundlagar är det regeringsformen som är relevant för 

denna studie då det är i den som religionsfriheten är formulerad. Denna formulering finner du 

i 4.6 (Sveriges riksdag, u.å.).  

 

4.3 Vaccinationsbevis 

Ett vaccinationsbevis är ett av tre olika typer av covidbevis utformade av den svenska staten. 

Ett vaccinationsbevis är ett bevis på att man har vaccinerat sig mot Covid-19 (MSB, 2022). 

Beviset innehåller personlig information som namn och födelsedatum samt information om 

det vaccin man tagit – inklusive hur många doser, typ av vaccin, tillverkare och det datum då 

vaccinet togs (E-hälsomyndigheten, 2022).  

 

4.4 Olika definitioner av begreppet religion 

Religion är ett komplext begrepp som kan definieras på olika sätt. En klassisk förståelse är 

grundad i den formulering som Edward Taylor presenterade i början av 1900-talet; nämligen 

att religion är en tro på andliga väsen (Klasson Sundin 2006, 118).  

En vanlig indelning inom religionssociologin är den mellan funktionell och substantiell 

religion. Funktionella definitioner av religion fokuserar på vad religion gör för människor och 
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samhällen; vilken funktion religionen har. Religion kan då ses som ett system av 

trosföreställningar och handlingar som gör det möjligt för en grupp människor att försöka 

komma fram till ett svar på de existentiella frågor som livet ställer oss inför (Lövheim & 

Nordin 2015, 19). Substantiella definitioner fokuserar å andra sidan på vad som kan anses 

utgöra en religion; det som kan anses vara religionens substans. Exempel på sådant innehåll är 

en tro på en gudomlig överhet eller normer och värderingar som är centrala för de troendes 

handlande (Lövheim & Nordin 2015, 18).  

Man kan även tala om privat och offentlig religion. Detta kan kontextualiseras på två sätt; 

genom att tala om religion i termer av kollektivitetsdistinktioner eller synlighetsdistinktioner. I 

termer av kollektivitetsdistinktioner kan religion vara offentlig genom de representanter för 

olika religiösa institutioner och organisationer som är etablerade i samhället; exempelvis 

genom deras uttalanden och ageranden i samhällsfrågor. Religion blir däremot privat om det 

rör sig om individuella uttryck för en viss tro som inte gör något anspråk på att vara en aktuell 

fråga för samhället i stort. I termer av synlighetsdistinktioner kan religion vara privat i den 

bemärkelse att den kan utövas enskilt av människor eller bakom hemmets slutna dörrar, och 

offentligt genom religiösa ritualer eller manifestationer på öppen gata (Lövheim & Nordin 

2015, 13). 

 

4.5 Frihetsbegreppet 

Inom politisk filosofi talar man om två förståelser av begreppet frihet: positiv frihet och 

negativ frihet. Positiv frihet berör frihetens potential för mänskligt självförverkligande. Fokus 

för denna förståelse av frihet är ändamålet – ett individuellt eller socialt definierat mål – och 

individens möjlighet att förverkliga detta mål. Med andra ord är det själva utövandet av ens 

frihet som är avgörande (Modée 2006, 25). Vad gäller negativ frihet är det individens 

valmöjligheter som står i fokus. Avgörande för denna form av frihet är att ens valmöjligheter 

inte begränsas av sociala eller politiska faktorer. Maximal negativ frihet skulle innebära att 

individen hade friheten att göra vilka val som helst – efter egen förmåga – så länge deras val 

inte inskränkte på någon annans handlingsmöjligheter. I praktiken begränsas dock negativ 

frihet av politiska och sociala företeelser om vad som anses vara tillåtna handlingar (Modée 

2006, 24). 

Utöver positiv och negativ frihet finns det även kvantitativ och kvalitativ frihet. Kvantitativ 

frihet innebär ett perspektiv vars fokus enbart rör sig om mängden möjliga val som är 
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tillgängliga. Man är då maximalt fri så länge ingen annan hindrar en själv från att agera 

utifrån dessa möjligheter, oavsett om man har rätten att agera utifrån dem. Man kan då vara 

mer eller mindre fri, beroende vilka möjligheter som är tillgängliga för en (Kymlicka 1995, 

147). Kvalitativ frihet innebär att man drar slutsatser kring en individs frihet genom att avgöra 

hur dyrbara hens möjliga val är; denna dyrbarhet kan vara objektiv eller subjektiv. Objektiv i 

den bemärkelse att en frihet anses vara värdefull oavsett om en individ uppskattar den eller 

inte och subjektiv i den bemärkelse att värdet av en frihet avgörs av hur mycket en individ 

uppskattar den (Kymlicka 1995, 150).  

 

4.6 Begreppet religionsfrihet 

Enligt Europakonventionen definieras religionsfrihet på följande sätt: 

1. Var och en har rätt till […] 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 eller ritualer. 

2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana inskränkningar som är inskrivna 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 

(Danelius 2007, 412). 

Denna definition stämmer överens med formuleringen av både den gamla 

religionsfrihetslagen och den formulering som finns i nuvarande svensk lagstiftning. Precis 

som Europakonventionen la den gamla formuleringen fokus på både den enskildes rätt till 

religionsutövning och samhällets rätt att begränsa denna utövning om den orsakar oro i 

samhället: ”Envar äger rätt att fritt utöva sin, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn 

eller åstadkommer allmän förargelse” (Sveriges riksdag, u.å.). Den nya formuleringen är 

betydligt kortare: ”religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin 

religion” (Sveriges riksdag, u.å.). Anledningen till denna förändring beror på förhållandet 

mellan svensk lag och Europakonventionen. Kortsagt står Europakonventionen likställd med 

svensk lag (Danelius 2012, 39), vilket leder till att den gamla svenska formuleringen blivit 

överflödig. 

 

4.7 Studiens teori 
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Denna studies teoretiska ramverk består av en förståelse av religionsfrihet baserad på de olika 

teoretiska definitioner som presenterats i föregående avsnitt. Genom att applicera begreppen 

positiv frihet, negativ frihet, kvantitativ frihet och kvalitativ frihet på formas den tolkningsram 

som används i studiens analys. Följaktligen formuleras studiens teori som sådan: 

Positiv religionsfrihet förstås som att staten har en skyldighet att möjliggöra 

religionsutövning. Det innebär bland annat att staten agerar för att främja religiös mångfald. 

Negativ religionsfrihet förstås som att staten har en skyldighet att inte stoppa 

religionsutövning. Det innebär exempelvis att staten inte förbjuder vissa former av religiös 

praxis eller endast tillåter att individer tillhör en specifik religiös organisation.  

Vad beträffar kvantitativ och kvalitativ frihet är det lite mer komplicerat. Anledningen till 

detta är för att dessa två kan appliceras på två nivåer; låt oss kalla dem makro- och mikronivå. 

På makronivå appliceras dessa begrepp på religionsfrihet i relation till andra mänskliga 

rättigheter. Kvantitativ religionsfrihet blir då mycket svår att definiera, eftersom kvantitativ 

frihet rör antalet möjliga val en individ har till sitt förfogande. Kvalitativ religionsfrihet är 

dock möjlig att definiera och innebär då att religionsfriheten värderas annorlunda jämfört 

med andra mänskliga rättigheter; antingen högre eller lägre – alternativt mer eller mindre 

viktig – än andra rättigheter. 

På mikronivå appliceras de två begreppen på en förståelse eller tolkning av religionsfrihet. 

Tolkningen är då kvantitativ – eller har kvantitativa drag – om fokus ligger på antalet 

möjligheter religionsfrihetens ramverk delger individer. Europakonventionens tolkning 

innefattar till exempel möjligheten att fritt byta sin religionstillhörighet. En tolkning blir 

kvalitativ om den i stället fokuserar på en eller flera särskilda aspekter av religionsfriheten – 

de kan även kallas frihetsuttryck – och argumenterar för att dessa har någon form av 

särställning; att den exempelvis lyfter möjligheten till idoldyrkan som särskilt viktig eller 

oviktig.  

 

5. Tidigare forskning 

Religionsfrihet har länge varit ett intressant ämne för forskarvärlden. Detta intresse är delvis 

på grund av religionsfrihetens nära koppling till både individuell och kollektiv identitet, delvis 

på grund av ämnets komplexitet då det finns otroligt många olika sätt man kan studera 
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religionsfrihet. I följande avsnitt presenteras två studier som är relevanta då de belyser olika 

aspekter av religionsfrihet.  

Den första forskningsstudien är Challenges to Religious Freedom in the USA: Some Lessons 

from Global Crises av David Hollenbach. Studiens utgångspunkt ligger i hur vissa religiösa 

aktörer (särskilt evangeliska och romersk-katolska ledare) ifrågasätter lagstiftningar som går 

emot deras trosföreställningar – ofta de trosföreställningar som gäller sexuell läggning, 

könstillhörighet eller abort – genom att hänvisa till deras religionsfrihet. Detta leder i sin tur 

till att de som ser dessa lagstiftningar som progressiva förbättringar börjar se religionsfriheten 

som ett hot mot progressiv utveckling. Det är dessa konflikter som studien ämnar att 

analysera, med målet att resonera fram hur staten kan bemöta dessa konflikter på ett konkret 

sätt (Hollenbach 2020, 540).  

Hollenbachs utgångspunkt liknar denna studies egen utgångspunkt. Båda studierna utgår från 

individer som ifrågasätter statligt agerande som går emot deras trosföreställningar. Det är 

detta som motiverar valet av Hollenbachs studie. Den visar på att detta är ett internationellt 

och allmänmänskligt fenomen; ett område som är värt att undersöka vidare. Samtidigt 

undersöker studierna olika aspekter av denna utgångspunkt. Hollenbachs studie undersöker 

vilka konflikter som kan uppkomma som en konsekvens av utgångspunkten och hur dessa 

konflikter bör hanteras; denna studie undersöker utgångspunktens rimlighet. På detta vis 

komplimenterar studierna varandra. 

Den andra studien är The Limits of Secularism: Public Religious Expression in Moments of 

National Crisis and Tragedy av William Marshall. Studien undersöker vikten av religiös 

utövning under samhällskriser. Mer specifikt undersöker studien detta i relation till 

terrorattacken den 11 september 2001. Studien är uppdelad i fyra delar. Den första undersöker 

den till synes motsägelsefulla tanken att USA är ett sekulärt samhälle (både konstitutionellt 

och traditionellt), samtidigt som dess kultur kan anses vara mycket andlig – för att inte säga 

religiös. Marshall resonerar således att USA har en sekulär fasad snarare än en sekulär kärna. 

I den andra delen presenteras de argument som stödjer detta resonemang (Marshall 2002, 13). 

Del tre undersöker relationen mellan den amerikanska lagstiftningens syn på statlig sponsring 

av religiösa aktörer och den religiösa kultur som finns i landet. Slutligen undersöker del fyra 

de konstitutionella problem som uppkom som följd av terrorattacken den 11 september och 

ställer då frågan: Kan staten motivera stöd av religiösa aktörer utan att detta motstrider 

konstitutionella föreskrifter?. Marshall menar att staten i vissa fall kan göra just det (Marshall 

2002, 14).  
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Marshalls studie är relevant då kontentan berör samma kärnfrågor som denna studie. Det vill 

säga om staten kan eller bör involvera sig själv frågor som gäller grundläggande 

samhälleliga värdering och om så är fallet när detta ska anses vara acceptabelt. Studierna 

belyser olika perspektiv på dessa grundläggande frågeställningar, då de skiljer sig åt i kontext 

och övriga frågeställningar.  

 

6. Analys 

6.1 Jackeléns förståelse av religionsfrihet 

Ärkebiskopen Antje Jackelén anser att införandet av vaccinationsbevis är en inskränkning av 

religionsfriheten. Resonemanget kan sammanfattas som följande: införs vaccinationsbevis 

kommer de som vill besöka en kyrka att behöva uppvisa identitetshandling för att bli insläppta 

och de som av olika anledningar saknar vaccinationsbevis kommer då att exkluderas. Detta är 

problematiskt av två anledningar: (1) Religionsfriheten en del av svensk grundlag. Att införa 

en aktion som inskränker på en grundlagsskyddad rättighet kan öppna upp för möjligheten att 

andra grundlagsskyddade rättigheter också blir inskränkta i framtiden. (2) Möjligheten att 

besöka religiösa platser är central för många troende (Nilsson 2021, 8). 

Genom dessa argument och resonemang ger Jackelén uttryck för en viss förståelse av 

religionsfriheten. Det är viktigt att poängtera att det är en förståelse som ärkebiskopen ger 

uttryck för. Det är inte möjligt att avgöra om detta utgör Jackeléns hela förståelse eller om det 

bara är en del av den. Det går heller inte att avgöra om detta är Jackeléns personliga, mest 

privata förståelse av religionsfriheten. Denna problematik är en begränsning som uppstått på 

grund av studiens avgränsade omfång. Men det är den förståelse som Jackelén ger uttryck för 

i sin roll som ärkebiskop i relation till införandet av vaccinationsbevisen och det räcker för att 

en relevant analys ska vara möjlig.  

Ärkebiskopens förståelse präglas av negativa och kvalitativa aspekter. Den är negativ i och 

med att fokus ligger på exkluderingen av människor. Det antyder att staten försöker stoppa 

individers utövande av sin religionsfrihet genom införandet av vaccinationsbevis, vilket också 

antyder att Jackelén anser att detta är något som staten har en skyldighet att inte göra. 

Förståelsen är kvalitativ eftersom fokus framför allt läggs på hur viktigt det är att människor 

får gå till kyrkan. Denna aspekt av religiös praxis lyfts som särskilt viktig i relation till andra 

former, som exempelvis enskild bön.  
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Det är svårt att se någon annan tolkning än den som presenterats ovan. Försök att formulera 

resonemang för andra tolkningar har inte lyckats. En möjlighet är följande resonemang: 

eftersom religionsfriheten är en del av svensk grundlag har staten en skyldighet att beskydda – 

och därmed möjliggöra – religionsfriheten, vilket är ett kännetecken för positiv frihet. Detta 

resonemang lägger dock mer fokus på att religionsfriheten är en del av grundlagen än vad 

Jackelén själv gör. Jackeléns huvudsakliga resonemang är att människor exkluderas, inte att 

religionsfriheten är grundlagsskyddad – vilket är varför hennes förståelse klassas som negativ 

snarare än positiv. 

Då Jackeléns uttalande inbegriper uppfattningen att vaccinationsbevis strider mot 

religionsfriheten finns det ingen anledning att undersöka det. Det är däremot möjligt att 

undersöka om de skäl som ärkebiskopen presenterar verkligen stödjer den tesen; bara för att 

Jackelén är övertygad behöver inte det betyda att argumenten är övertygande.  

I artikeln presenterar Jackelén två argument. Det är dock möjligt att uttolka ett tredje, 

underförstått argument; nämligen att det är moraliskt fel att exkludera människor från att 

utöva sin religion. Detta argument är underförstått eftersom det inte uttalas – möjligtvis för att 

det anses vara självklart; det är dock även möjligt att ärkebiskopen inte har reflekterat över 

argumentets existens. Anledning till att detta anses vara ett konkret argument är dess relation 

till Jackeléns argument det är viktigt att människor kan gå i kyrkan. En naturlig följdfråga på 

detta blir varför är det av vikt? och svaret på den frågan blir det moraliska argumentet att det 

är fel att exkludera dem. Det finns således tre argument för ärkebiskopens tes att införandet av 

vaccinationsbevis strider mot religionsfriheten: ett av juridisk-politisk karaktär, ett av religiös 

karaktär och ett av moralisk karaktär. Denna studie är framför allt intresserad av de två senare, 

men alla tre kommer att undersökas enligt den argumentationsanalys som beskrivits i avsnitt 

3.  

Låt oss börja med det juridisk-politiska argumentet. Detta argument består av två delar: det 

faktum att religionsfriheten är en del av grundlagen och den därför har ett särskilt skydd, samt 

de potentiella konsekvenserna av att inskränka denna rättighet. Att religionsfriheten är 

skyddad av grundlagen är ett relevant argument eftersom det belyser religionsfrihetens 

särställning i jämförelse med andra rättigheter; det vill säga att det finns fog för att prioritera 

religionsfriheten över andra friheter. Argumentet är också hållbart i den bemärkelse att det är 

en objektiv sanning. Däremot försämras hållbarheten om man analyserar argumentet i relation 

till införandet av vaccinationsbevis. Undersöker man Europakonventionens formulering och 

den gamla formuleringen i svensk grundlag blir det tydligt att en individs religionsfrihet får 
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inskränkas om den allmänna hälsan och säkerheten är i fara, alternativt om andra människors 

rättigheter riskeras av denna individs religionsfrihet. Staten har alltså all juridisk rätt att införa 

vaccinationsbevis under en pandemi; inte bara för att den allmänna hälsan är i fara, utan även 

för att införandet kan ses som ett försök att skydda andra människors religionsfrihet.  

Att politiska aktioner som inskränker på en grundlagsskyddad rättighet kan få allvarliga 

konsekvenser i framtiden är inte ett ogrundat resonemang. Det finns historiska exempel av 

både vardagligt folk och politiska ledare som använder aktioner som från början var tänkta att 

endast gälla i en specifik situation till att införa allvarliga restriktioner och inskränkningar på 

människors rättigheter. Oavsett vad man dock anser om detta resonemangs hållbarhet, kan det 

konstateras att resonemanget inte är särskilt relevant. Detta är snarare ett argument mot 

inskränkning av grundlagar än ett argument för tesen införandet av vaccinationsbevis strider 

mot religionsfriheten. Sammantaget är alltså Jackeléns första argumentet svagt. Det bygger 

dels på irrelevanta resonemang, dels på svaga argument, vilket gör beviskraften låg.  

Det andra argumentet rör vikten av att besöka religiösa platser för troende människor. Detta är 

ett hållbart argument. Det faktum att människor regelbundet gör pilgrimsresor till Jerusalem 

och att flera krig genomförts enbart med målet att erövra denna stad är tillräckligt med bevis 

för att visa att religiösa platser är viktiga för troende. Även relevansen är hög. En central del 

av religionsfriheten är utövandet av ens religion, vilket kan ske vart som helst men vissa 

religiösa ritualer och praxis får betydelse just för att de sker på religiöst signifikanta platser. 

Anledningen till att tusentals judar och muslimer reser till Västra muren är för att platsen har 

religiös betydelse. Sammantaget har det andra argumentet hög beviskraft.  

Det sista argumentet rör den moraliska aspekten av att exkludera människor från en del av sin 

religionsfrihet. Det har därför en stark koppling med det föregående argumentet trots att de 

två undersöks separat. Även detta argument är relevant. Detsamma kan dock inte sägas om 

hållbarheten. Å ena sidan kan hållbarheten anses vara god på grund av det faktum att 

religionsfrihetens formulering värdesätter inkluderingen av alla människor samt att 

religionsfriheten är en internationell mänsklig rättighet. Det är allmänt vedertaget att 

mänskliga rättigheter är någonting som samhället behöver värna om; något som vi som 

medmänniskor har en moralisk plikt att värna om. Att inskränka på dessa rättigheter blir 

således moraliskt fel. Därav blir argumentet att exkludera människor från att gå i kyrkan är 

moraliskt fel ett hållbart argument. 
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Å andra sidan, precis som detta argument kan användas för att stödja Jackeléns tes, så kan det 

även användas emot den tesen. Utifrån ärkebiskopens uttalande kan det konstateras att det 

argument som presenteras ovan hänvisar till de individer som av olika anledningar inte kan 

delges vaccinationsbevis och därför exkluderas. Men det finns även grupper av människor 

som inte kan gå i kyrkan på grund av smittorisken, som exempelvis pensionärer. Enda sättet 

dessa personer skulle kunna gå i kyrkan är om de kan vara säkra på att alla som vistas är 

vaccinerade. Är Jackelén alltså villig att exkludera denna grupp, men inte den andra? Svaret 

på den frågan kan inte denna studie ge, men det kan i alla fall konstateras att ärkebiskopens 

argument inte håller måttet – och då finns det fortfarande ett motargument kvar att diskutera. 

Det är sant att det är moraliskt fel att neka en människa en del av deras religiösa praxis. 

Samma resonemang som stärker detta argument gör det dock också möjligt att hävda att det är 

fel att sätta en individs religiösa praxis över andra människors hälsa och säkerhet. Rätten till 

trygghet är också en mänsklig rättighet; en rättighet som inskränks genom att människor 

utsätter varandra för smittan. Som tidigare nämnts är det allmänt vedertaget att vi som 

medmänniskor har en moralisk plikt att värna om dessa rättigheter. Så vad är då mer fel? Att 

neka en människa en del av deras rättighet eller att neka samtliga människor en av deras 

rättigheter? Det är inte nödvändigtvis en lätt fråga att svara på, men det finns fog för att det 

senare är ett allvarligare fel. Det finns trots allt många olika sätt att utöva sin religion. 

Vaccinationsbevisen nekar ingen från att be böner på platser där de inte utgör en risk för 

andra och sig själva; inte heller nekas de från att delta i sammankomster som möter 

restriktionernas krav. 

Sammanfattningsvis är svaret på frågan strider införandet av vaccinationsbevis mot Jackeléns 

förståelse av religionsfrihet? som sagt ett självklart ja, medan svaret på frågan är Jackeléns 

argument för denna åsikt starka? ett nej. Ett av hennes argument har hög beviskraft, men de 

andra två argument har mycket låg beviskraft. 

 

6.2 Audis förståelse av religionsfrihet 

Audi resonerar att staten kan begränsa en individs frihet endast om goda skäl för denna 

restriktion kan ges. Denna ståndpunkt utvecklas genom resonemanget att staten bör beskydda 

religionsfriheten till den allra högsta grad som tillåts inom ramen för en rimlig tolkning av 

skadeprincipen (Audi 2011, 41). En sådan tolkning bör inbegripa inte bara andra människor 
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utan även djur och natur (Audi 2011, 62). Skadeprincipen formulerades av J.S. Mills och 

citeras av Audi på följande sätt: 

That principle is, that the sole end for which mankind are warranted, individually or collectively, in 

interfering with the liberty of action of any of their number, is self-protection… to prevent harm to 

others (Audi 2011, 41). 

Således resonerar Audi att det är ytterst viktigt för moderna demokratier att beskydda 

religionsfriheten (Audi 2011, 37). Två allmänna skäl ges som stödjer detta resonemang. Det 

första är den enorma auktoritet och makt som religiösa institutioner – och i vissa fall även 

individuella religiösa aktörer – har haft över allmänheten genom människans historia. Den 

andra är att religion är en central del av människors identitet; oavsett om man identifierar sig 

med en religiös eller icke-religiös livsåskådning (Audi 2011, 42).  

Från detta kan det uttolkas en förståelse av religionsfrihet som framför allt karaktäriseras av 

negativ och kvalitativ religionsfrihet. Det negativa karaktärsdraget syns allra tydligast i Audis 

applicering av skadeprincipen där det indirekt träder fram i och med att fokus läggs på 

undantagstillfället. Staten får i allmänhet inte förhindra eller inskränka på religionsfriheten; 

det är endast när en sådan inskränkning krävs för att skydda andra som den blir rättfärdigad. 

Den kvalitativa aspekten syns på makronivå, eftersom Audi argumenterar för att 

religionsfriheten – bland alla andra friheter – är särskilt viktig för stater att beskydda. 

Det är även möjligt att på mikronivå argumentera för att Audis förståelse av religionsfrihet 

har kvantitativa drag. Dess fokus ligger på att friheten begränsas; eller om man så vill att 

möjligheten att utöva sin religion begränsas. Då positiv frihet fokuserar på antalet friheter som 

en individ har möjligheten att utöva, blir en tolkning av religionsfriheten som belyser att eller 

hur detta antal begränsas därmed positiv religionsfrihet. Detta resonemang är dock svagt 

eftersom det endast får stöd av att varken skadeprincipens formulering eller Audis reflektioner 

fokuserar på kvalitén av den eller de friheter som begränsas, vilket gör detta till ett långsökt 

resonemang. Bara för att kvalitativa drag inte kan uttolkas betyder inte det att kvantitativa 

drag kan uttolkas. 

Det finns även en problematik med skadeprincipen. Det gäller dess kriterium för när en annan 

människa kommer till skada. Det kan vara svårt att avgöra vad som uppfyller detta på grund 

av att svaret till en viss gräns är en subjektiv bedömning och olika tolkningar av 

skadeprincipen kan därmed lämna utrymme för agerande som kan anses vara moraliskt 

felaktigt. Ett aktuellt exempel är situationen gällande Rasmus Paludans brännande av koranen. 
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Det är möjligt att Rasmus Paludans agerande skulle falla inom ramen för en tolkning av 

skadeprincipen som endast innefattar konkreta skador – alltså fysiska eller ekonomiska – och 

den skulle därmed vara tillåtet. Staten skulle då ha agerat på ett rättsligt acceptabelt sätt när de 

godkände Paludans ansökan om att hålla ett offentligt evenemang (ordet rättsligt här förstått 

som i linje med en filosofiskt definierad rättighet; inte som en juridisk bemärkning). Denna 

tolkning fungerar dock endast om Paludans agerande utvärderas i ett vakuum, utan att ta 

hänsyn till agerandets möjliga konsekvenser. En sådan konsekvens är just det som faktiskt 

skedde. Paludans agerande orsakade upplopp runt om i landet och många människor hamnade 

i fara för fysiskt våld, vilket då gör att Paludans agerande inte är rättfärdigat. Dessutom skulle 

en tolkning av skadeprincipen som tar hänsyn till människors sinnesfrid och mentala mående 

definitivt inte acceptera Paludans agerande, då detta mycket tydligt orsakat stor förargelse. 

Denna fråga kring vart gränsen för skadeprincipen går blir relevant för denna studies tes. 

Närmare bestämt blir frågan om skadeprincipen tillåter införandet av vaccinationsbevis. 

Införandet innebär som sagt att man måste kunna bevisa att man är vaccinerad för att få vistas 

på platser där smittrisken anses vara allvarlig; med andra ord platser som är inomhus 

(exempelvis kyrkor och moskéer) och/eller där människor inte kan hålla ett tillräckligt 

avstånd från varandra. Man inskränker alltså på religionsfriheten i syfte att skydda andra 

människor och rädda liv. Med tanke på att tusentals människor dött av Covid-19 kan man 

definitivt hävda att en sådan aktion inte är överdriven. Dessutom kan man även argumentera 

för att införandet av vaccinationsbevisen syftar till att värna om andras religionsfrihet. 

Sammantaget finns det fog för att hävda att friheten begränsas på goda grunder. Då Audis 

kriterium innefattade ett krav på goda grunder, kan man konstatera att införandet av 

vaccinationsbevis inte strider mot Audis förståelse av religionsfrihet.  

 

6.3 Nussbaums förståelse av religionsfrihet 

Martha Nussbaum presenterar en annan, men inte helt olik, tolkning av religionsfrihet. Denna 

tolkning baseras på USA:s Religious Freedom Restoration Act (RFRA) från 1993 (Nussbaum 

2000, 198). RFRA förbjuder statliga institutioner och företrädare från att inskränka på en 

individs religiösa utövande så länge staten inte kan visa att denna inskränkning främjar 

statliga intressen, samt att denna inskränkning är den minst restriktiva aktionen som främjar 

detta statliga intresse (Nussbaum 2000, 199). Med andra ord får staten inskränka på en 
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individs religionsfrihet om staten har goda skäl för att göra det, samt om de kan visa att denna 

inskränkning är den åtgärd som på bästa sätt respekterar individens religionsfrihet.  

Nussbaum modifierar denna förståelse av religionsfriheten genom att tillägga att främjandet 

och beskyddandet av medborgares centrala förmågor – förstått som en lista av fundamentala 

rättigheter – ska räknas som ett statligt intresse (Nussbaum 2000, 202). Vilka rättigheter som 

skulle inberäknas i dessa fundamentala rättigheter klargör Nussbaum inte utöver att de 

”might be embodied in constitutional guarantees” (Nussbaum 2000, 202). I denna studie 

tolkas dessa fundamentala rättigheter som de etablerade, allmänt accepterade mänskliga 

rättigheter som är centrala för moderna demokratier. Denna tolkning grundas på det faktum 

att Nussbaum själv gör en koppling mellan medborgares centrala förmågor och mänskliga 

rättigheter (Nussbaum 2000, 97). 

Nussbaums förståelse av religionsfrihet består av positiva, negativa och kvalitativa drag. Den 

är positiv i och med att hennes tillägg fokuserar på statens skyldighet att främja – och därmed 

möjliggöra – religionsfriheten. Den är negativ eftersom den är en modifierad version av 

RFRA, vilket är ett ramverk som grundas på tanken att staten i allmänhet har en skyldighet att 

inte inskränka på religionsfriheten, och att den endast får inskränka på den om det finns goda 

skäl till att göra så. Slutligen är den kvalitativ eftersom Nussbaums modifikation av RFRA 

baseras på ståndpunkten att grundläggande rättigheter har ett särskilt högt värde jämfört med 

andra rättigheter – och som en mänsklig rättighet räknas religionsfriheten till dessa 

grundläggande rättigheter.  

Nussbaums tillägg innebär en form av självreglering. Om ett statligt organ vill utföra en 

aktion som begränsar eller inskränker på religionsfriheten så måste detta vägas dels mot de 

två kriterier som är etablerade i USA:s RFRA, dels mot det statliga intresset av att beskydda – 

och därmed motverka – inskränkningar på religionsfriheten. I relation till denna studies tes 

blir då frågan om denna självreglering tillåter införandet av vaccinationsbevis.  

Som sagt menar Nussbaum att religionsfriheten bara får inskränkas om (1) behovet av att 

införa denna inskränkning är större än behovet av att skydda en individs religionsfrihet och 

(2) om det inte finns något alternativ till denna aktion som är mindre inskränkande. Till en 

viss grad kommer svaret på det första kriteriet alltid att vara subjektivt. Det är dock möjligt att 

precis som i de två tidigare fallen dra vissa slutsatser. Under de perioder då Covid-19 viruset 

hade flest offer var det tusentals som insjuknade varje dag och totalt har närmare 19 000 

människor avlidit i Sverige (Folkhälsomyndigheten, u.å.).  
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Oavsett hur stort eller litet detta antal är i relation till omvärlden finns det ingen tvekan om att 

detta är en tragedi. Därför finns det goda skäl till att hävda att behovet att införa restriktioner i 

from av vaccinationsbevis var av högsta prioritet. Ytterligare kan det konstateras att 

religionsfriheten inte är den enda frihet som skyddas av Nussbaums första kriterium. 

Människor har också rätten till en trygg och säker tillvaro och att minska spridningen av en 

pandemi är ett nödvändigt och viktigt steg i arbetet att beskydda den rättigheten. Även om 

man bortser från andra mänskliga rättigheter, gäller inskränkningen fortfarande eftersom man 

genom införandet av vaccinationsbevis ser till att dem som är vaccinerade kan gå till religiösa 

platser – man inskränker med andra ord på en människas religionsfrihet för att möjliggöra 

andras religionsfrihet.  

Vad gäller det andra kriteriet uppfyller vaccinationsbevisen även det. Denna studie har inte 

befogenheten att göra anspråk på om den form som vaccinationsbeviset tog var den minst 

inskränkande varianten; expertisen för ett sådant uttalande finns inte. Det går dock att hävda 

att staten skulle ha kunnat tilltagit åtgärder som är betydligt mer inskränkande än 

vaccinationsbeviset; ett totalt förbud mot att vistas på allmänna inomhusplatser är ett sådant 

exempel. Vaccinationsbeviset inskränker som sagt inte på de som har vaccinerat sig, vilket är 

något som majoriteten av befolkningen kan göra, även om det också finns de som inte kan 

göra det. Sammanfattningsvis visar föregående resonemang att Nussbaums tolkning av 

religionsfriheten tillåter införandet av vaccinationsbevis.  

 

6.4 Slutsats och diskussion 

Man kan dra tre slutsatser från denna undersökning. För det första tillåter både Audis och 

Nussbaums tolkningar av religionsfriheten införandet av vaccinationsbevis. För det andra är 

Jackeléns egen tes – att införandet av vaccinationsbevis strider mot religionsfriheten – inte 

särskilt hållbar, åtminstone inte som den presenteras i den tidningsartikel som studien 

undersökt. Hennes skäl varierar markant i trovärdighet och majoriteten av hennes argument 

bedömdes att ha mycket låg beviskraft. Dessa två slutsatser leder sedan till den tredje, att 

undersökningen antyder att införandet av vaccinationsbevis under Covid-19 pandemin inte 

strider mot religionsfriheten.  

Det är intressant att se hur olik Jackeléns förståelse av religionsfrihet är jämfört med de två 

andra trots att alla tre framför allt karaktäriseras av negativa och kvalitativa drag. Det visar på 

hur komplext religionsfrihet är. Ett annat sätt denna komplexitet yttrar sig på är likheten 
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mellan Audi och Nussbaum. De ger trots allt uttryck för mer eller mindre samma förståelse, 

men på två olika sätt. Audi åberopar skadeprincipen som argument för att det bör vara möjligt 

att inskränka på friheter så länge det finns en god moralisk anledning till att göra det och 

Nussbaum når samma slutsats genom sin modifiering av RFRA.  

Något som är särskilt intressant med enbart Jackeléns resonemang är att det verkar så 

kompromisslöst. Som redogjorts tidigare finns det i både Audis, Nussbaums och 

Europakonventionens tolkning av religionsfriheten en möjlighet för kompromiss. Dessa 

tolkningar tillåter att man inskränker på några fås frihet för att värna om flera andras friheter. 

Som nämnts tidigare kan man därav se införandet av vaccinationsbevis som ett försök att 

undvika att religiösa verksamheter stängs ner. Det är en lösning som både ämnar värna om 

religionsfriheten och rätten till säkerhet och hälsa eftersom de som kan visa att de inte utgör 

en fara för andra kan gå till kyrkan precis som förr. Jackelén verkar dock inte ta detta i 

beaktning – fokus är blint på att det är en minoritet som inte får delta. Vidare verkar 

ärkebiskopen ej reflektera över att precis som det finns en minoritet som inte kan gå i kyrkan 

om vaccinationsbevis införs, så finns det också minoriteter som bara kan gå till kyrkan om 

vaccinationsbevisen införs. Äldre människor och andra som ingår i riskgruppen – exempelvis 

de med svaga immunsystem – skulle inte kunna gå till kyrkan (eller moskén eller synagogan) 

om deras säkerhet inte tas i beaktning.  

Utöver detta kan det även vara värt att redogöra för varför de argument som Audi och 

Nussbaum presenterar för sina förståelser av religionsfrihet inte analyseras. Anledningen är 

att deras argument inte har någon koppling till studiens tes. Låt oss ta Audi som exempel. Ett 

av resonemangen är att religionsfriheten är särskilt viktig att värna om för att det vid flera 

tillfällen genom historiens gång har funnits en reell politisk makt inom religiösa 

organisationer; vilket antyder att (1) detta är problematiskt och (2) att religionsfriheten 

motverkar detta. Detta är ett hållbart resonemang. Den allmänna definitionen av 

religionsfriheten förebygger och förespråkar religiösmångfald, vilket i sin tur motverkar att en 

religiös organisation blir fullkomligt dominerande. Men detta resonemang angår som sagt 

varför religionsfriheten är viktig att värna om, inte om införandet av vaccinationsbevis strider 

mot religionsfriheten, vilket gör argumentet fullkomligt irrelevant för denna studie. Så oavsett 

hur hållbara deras argument är kommer beviskraften alltid att vara praktiskt taget obefintlig 

eftersom relevansen är så låg. 

En annan sak värd att diskutera är valet av två metoder. Detta val grundar sig i skillnaderna i 

materialet. Den första texten skiljer sig markant från de två senare i både omfång, stil och 
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genre; vilket får konsekvenser för analysen. Jackeléns resonemang och argumentation 

begränsas till några få rader på grund av tidningsartikelns upplägg, medan Audi och 

Nussbaum får det utrymme de behöver för att redogöra sina tankar. Dessutom har texterna 

olika syften; tidningsartikelns syfte är att presentera Jackeléns argument, medan de två andra 

texterna är filosofiska undersökningar i sin egen rätt.  

Det är inte möjligt att dra relevanta slutsatser av Jackeléns argumentation enbart genom en 

innehållslig idéanalys av tidningsartikeln. Det krävs en metod som innehåller kriterier för 

vilka argument som kan anses vara trovärdiga och hur denna värdering bör motiveras. Lika så 

går det inte att dra relevanta slutsatser genom en argumentationsanalys av Audi och 

Nussbaum – något som motiverades i det föregående stycket. Detta är anledningen till att 

denna studie använder sig av två olika metoder snarare än en enskild metod.  

Slutligen bör även osäkerheten i den metod som framförs av Björnsons et al diskuteras. Som 

presenterats i avsnitt 3 är ett arguments relevans – och därmed beviskraft – mer eller mindre 

beroende av den kontext som argumentationen befinner sig i. Denna kontext består av någon 

kombination av historiska, samhälleliga och kulturella faktorer som påverkas i någon grad av 

analytikerns subjektivitet. Den här subjektiviteten gör det mycket besvärligt att ge mer exakta 

kriterier för vad som räknas som måttlig hållbarhet eller hög relevans.  

För möjligheten finns att använda sig av andra modeller som skulle kunna ge en mer 

detaljerad beskrivning. Exempelvis kan man använda en sifferskala från 1–10. Hög relevans 

skulle då kunna sägas vara mellan 7–8, mycket hög 9–10 och 4–6 representerar måttlig 

relevans. Vart dessa gränser dras kan bli mer detaljerad om man ökar skalan, säg 1–100; då 

kanske man drar gränsen mellan hög och mycket hög vid 85. I praktiken begränsas dock även 

dessa skalor av en grad av oklarhet och deras försök att bli mer exakta kan faktiskt bli ett 

bekymmer. Denna uppfattning grundas på att olika människor kommer att göra olika 

överväganden. Ett visst argument kan bedömas ha hög relevans av en person och måttlig 

relevans av en annan beroende på vilka kunskaper de har samt vilken subjektiv världsbild de 

har. Att involvera siffror och statistik riskerar att flytta fokus från det som är väsentligt – det 

vill säga argumentationen i sig – till vart gränsen mellan de olika graderna går och om 

argumentet stämmer in på den ena eller den andra graden. Det är av dessa anledningar som 

skalan argumentationsanalysen använder sig av inte har modifierats eller utvecklats.  
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7. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har den här studien gett tre resultat. Det första är att både Audis och 

Nussbaums förståelse av religionsfrihet tillåter införandet av vaccinationsbevis. Båda 

tolkningarna innehåller ett kriterium som gör det möjligt för staten att införa aktioner som 

begränsar religionsfriheten om en tillräckligt god anledning kan ges. Detta blir då intressant i 

relation till Jackeléns förståelse av religionsfriheten, eftersom den inte tillåter införandet av 

vaccinationsbevis. Det andra är att den sammantagna beviskraften av de argument som 

Jackelén presenterar för sin tes är låg. Endast ett argument presenteras som kan anses vara 

tillräckligt hållbart och relevant för att ha hög beviskraft. Allt detta leder till det tredje 

resultatet, vilket är att utifrån den analys som utförts så finns det fler goda belägg för att 

införandet av vaccinationsbevis inte inskränker på religionsfriheten än det finns goda belägg 

för att det inskränker på religionsfriheten.  

Då denna studie är en kandidatuppsats – och därför begränsad i sitt omfång – finns det många 

möjligheter för framtida forskning. Det är möjligt att undersöka fler tolkningar av 

religionsfrihet; tolkningar som grundas i politiska ideologier eller olika religiösa 

trosföreställningar. Det finns eventuellt intressanta skillnader både mellan och inom de olika 

världsreligionernas tolkning. En annan möjlighet är att undersöka denna studies material i 

relation till en annan relevant samhällsfråga – och på det sättet utveckla och utmana vår 

förståelse för religionsfriheten och dess gränser. 
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