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”Freedom of thought, conscience and religion is one of the foundations of a democratic society within the 

meaning of the Convention. It is, in its religious dimension, one of the most vital elements that go to make 

up the identity of believers and their conception of life, but it is also a precious asset for atheists, 

agnostics, sceptics and the unconcerned.” 

                 Europadomstolen i Kokkinakis mot Grekland  
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1 Inledning 

 

1.1 Ämne | Bakgrund 

 

Religionsfrihet och samvetsfrihet har under de senaste åren blivit ett aktuellt ämne i 

både samhället och i arbetslivet. Inte minst kan detta förklaras med den fria rörligheten 

inom den Europeiska unionen, som har bidragit till ett mer mångkulturellt samhälle. I 

och med invandringen har frågan kring religionsfrihet i arbetslivet fått alltmer fokus. 

 För arbetsgivarens del kan det uppkomma svårigheter att tillmötesgå den enskildes krav 

att uttrycka och utöva sin religion eller tro på arbetsplatsen. För den enskildes del 

uppstår en intressekonflikt mellan å ena sidan att neka en erbjuden anställning och å 

andra sidan att inte kunna uttrycka sin religion eller tro på arbetsplatsen, när 

arbetsgivaren inte tillmötesgår den enskildes krav på att utöva sin religion. Inte sällan 

förekommer det situationer då arbetstagare vill ha på sig särskilda kläder eller 

huvudbonader under arbetstid. Det uppkommer även situationer då arbetstagaren inte 

vill utföra vissa särskilda arbetsuppgifter som strider mot dennes religion eller samvete. 

För några år sedan vägrade en muslimsk man hälsa på en kvinnlig företagsledare genom 

handskakning vilket senare resulterade i indragen arbetslöshetsersättning. Mannen 

förklarade att det strider mot hans religion att ta okända kvinnor i handen. Stockholms 

tingsrätt, som prövade målet, fann att han blivit diskriminerad på grund av sin religion.
1
 

I ett nyligt fall från landstinget i Jönköpings län blev en barnmorska, som inte ville 

medverka till aborter på grund av sin religiösa tro, vägrad anställning vid tre olika 

vårdkliniker. Fallet uppmärksammades i media och har gett upphov till en livlig 

samhällsdebatt. 

 

1.2 Syfte | Frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att utreda frågan huruvida hälso- och sjukvårdspersonal har 

rätt att vägra utföra en arbetsuppgift som strider mot deras tro eller samvete. För att 

ställa problematiken på sin spets kommer ovan nämnda fall, om barnmorskan som inte 

ville medverka till abort, tas som utgångspunkt. Således utreds frågan huruvida hälso- 

                                                           
1
 Se Stockholms tingsrätts mål nr T 7324-08. 
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och sjukvårdspersonal har rätt att vägra medverka till abort på grund av religiösa skäl 

eller samvetsskäl. Utifrån mitt syfte besvaras i denna framställning följande frågor: 

 

 Skyddas en enskilds religiöst motiverade vägran att medverka till abort av 

religionsfriheten enligt regeringsformen? 

 Skyddas en enskilds religiöst motiverade vägran att medverka till abort av 

religionsfriheten enligt Europakonventionen? 

 Skyddas en enskilds samvetsbaserade vägran att medverka till abort av 

samvetsfriheten enligt Europakonventionen? 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Syftet som valts utgör ett omfattande område inom svensk rätt, varför en avgränsning av 

ämnet är påkallad. Problematiken kring religionsfrihet på arbetsplatsen och vägran att 

utföra vissa arbetsuppgifter kan angripas på flera sätt; arbetsrättsligt, medicinrättsligt, 

konstitutionellrättsligt och utifrån svensk diskrimineringsrätt. I denna uppsats beaktas 

problemet endast utifrån ett konstitutionellt perspektiv. Således redogörs för 

religionsfriheten enligt regeringsformen och Europakonventionen. Skydd mot 

diskriminering i arbetslivet på grund av religion kommer inte att behandlas. Det är 

omfattningen av religionsfriheten som utgör utgångspunkten i denna uppsats. 

Möjligheterna för hälso- och sjukvårdspersonalen att vägra utföra en arbetsuppgift med 

stöd av hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen behandlas heller inte. 

Arbetsrätten behandlas endast marginellt och då för att ge en fördjupad förståelse av 

relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Vidare får religionsfriheten enligt 

Europakonventionen ett stort utrymme i denna uppsats. Skälet härtill är att 

Europakonventionen ständigt utvecklas och att dess bestämmelse om religionsfrihet 

utvecklar den inhemska svenska rätten. 
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1.4 Metod och material 

 

I denna uppsats används sedvanlig rättsdogmatisk metod.
2
 Lagar, förarbeten, doktrin 

och rättspraxis systematiseras och tolkas huvudsakligen för att utreda gällande rätt. I 

kapitel 5 behandlas enbart rättsfall rörande Europakonventionen varför den 

rättsdogmatiska metoden inte används i sin fulla utsträckning. Vidare används rättsfall 

från nationella domstolar i en liten utsträckning. Anledningen härtill är att rättsfallen 

löses utifrån arbetsrättsliga metodlösningar.  

Ledning har även tagits från Socialstyrelsens allmänna publikationer. Dessa 

publikationer har inte tillfört denna framställning något i juridiskt-materiellt hänseende. 

De har använts av den anledningen att läsaren ska kunna förstå hur den medicinska 

verksamheten fungerar i praktiken. 

 

1.5 Disposition 

 

Uppsatsen består av åtta kapitel, varav det första är inledningen. I inledningen redogörs 

för syftet med denna uppsats och vilka frågor som kommer att besvaras. I det andra 

kapitlet utreds religionsfriheten enligt regeringsformen. Därefter redogörs, i kapitel tre, 

religionsfriheten enligt Europakonventionen. I det fjärde kapitlet redogörs för 

samvetsfriheten utifrån både svensk rätt och europeisk rätt. Efterföljande kapitel består 

av rättspraxis från Europakonventionen som klargör rättsläget för religionsfriheten på 

arbetsplatsen. I det sjätte kapitlet studeras kvinnans rätt till abort och arbetstagarens 

arbetsskyldighet. Mot slutet av uppsatsen analyseras rättsläget utifrån mitt syfte och 

frågeställningar som utgångspunkt. Uppsatsen slutförs med en avslutning där det 

klargörs vad jag har kommit fram till. 

Mina frågeställningar besvaras vid analysen i slutet av uppsatsen. Jag kommer 

emellertid att utreda vad som är gällande rätt. Således kommer det att analyseras 

löpande i uppsatsen. 

I behandlingen kan upprepningar förekomma i vissa delar. Dessa upprepningar avser 

emellertid att underlätta texten för läsaren.  

                                                           
2
 Peczenik, Juridikens teori och metod, s. 33. 
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2 Religionsfriheten enligt regeringsformen 

 

2.1 Inledning 

 

I detta kapitel redogörs för religionsfriheten enligt regeringsformen. Utgångspunkten är 

2 kap. 1 § stycke 1 p. 6 regeringsformen (RF). Religionsfriheten enligt 

Europakonventionen berörs inte detta avsnitt. Avsnittet inleds med en allmän 

redogörelse för religionsfriheten. Därefter behandlas religionsfrihetens skydd och 

slutligen dess omfattning och innebörd. Kapitlet syftar till att ge en fördjupad förståelse 

av religionsfrihet enligt regeringsformen. 

 

2.2 Allmänt 

 

Religionsfriheten har länge varit en grundläggande rättighet i Sverige. I 1809 års 

regeringsform stadgades religionsfriheten i § 16 och var den enda opinionsfriheten som 

uttryckligen framgick av lagtexten. Genom 1976 års regeringsform fick 

religionsfriheten sin nuvarande lydelse. Det finns dock en väsentlig skillnad mellan 

1809 års religionsfrihet och nuvarande religionsfrihet; nämligen att den förra var en 

relativ rättighet och den senare är en absolut rättighet. Det betonades i förarbetena till 

1976 års regeringsform att religionsfriheten är en fundamental rättighet varför några 

begränsningar under några förutsättningar inte får ske.
3
 Hur det förhåller sig i praktiken 

återkommer jag till nästa avsnitt. 

Religionsfriheten stadgas i 2 kap. 1 § första stycket p. 6 RF där det framgår att var och 

en, gentemot det allmänna, är tillförsäkrad frihet att ensam eller tillsammans med andra 

utöva sin religion. Bestämmelsen anger de rättsliga ramarna för den positiva 

religionsfriheten.
4
 I 2 kap. 2 § RF framgår att ”[i]ngen får av det allmänna tvingas ge till 

känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat hänseende. Inte heller får 

någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i 

demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, 

trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen”. 

                                                           
3
 Prop. 1975/76:209, s. 48 och 114 f., SOU 1975:75, s. 321. 

4
 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 87. 
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Medan 2 kap. 1 § första stycket p. 6 RF reglerar rätten till en religion reglerar 2 kap. 2 § 

RF rätten att stå utanför en religion. Jag kommer nedan att redogöra mer ingående för 

innebörden och omfattningen av religionsfriheten enligt regeringsformen. 

  

2.3 Religionsfriheten – en absolut rättighet? 

 

Religionsfriheten i Sverige är unik såtillvida att den, i motsats till religionsfriheten i 

andra internationella instrument, är absolut. Detta innebär att den inte kan inskränkas.
5
 

Den är den enda rättigheten bland de positiva opinionsfriheterna, vilka regleras i 2 kap. 

1 § första stycket RF, som är absolut. De övriga opinionsfriheterna är yttrandefrihet, 

informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet och föreningsfrihet. Att 

religionsfriheten är absolut framgår inte direkt ur ordalydelsen av lagtexten utan förstås 

genom att läsa 2 kap. 20 § RF e contrario. Av 2 kap. 20 § RF framgår vilka fri- och 

rättigheter som får begränsas. Eftersom 2 kap. 20 § RF inte anger religionsfriheten som 

begränsningsbar innebär det att religionsfriheten är absolut. I 2 kap. 21 § RF stadgas 

förutsättningarna för begränsningar av fri- och rättigheterna. Begränsningar får, enligt 2 

kap. 21 § RF, endast göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett 

demokratiskt samhälle. Begränsningarna får heller inte, enligt samma bestämmelse, gå 

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

inte heller sträcka sig så långt att de utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen. 

Begränsningarna måste även ske genom lag. Beträffande de övriga opinionsfriheterna 

framgår det i 2 kap. 20 § RF att de är begränsningsbara. 

Det kan hittills konstateras att religionsfriheten (i teorin) är en absolut rättighet. Det 

förhåller sig emellertid annorlunda i praktiken. Det ter sig naturligt att 

religionsutövningen eller, i vart fall moment av religionsutövningen, hämtar inslag från 

andra fri- och rättigheter, såsom föreningsfriheten och yttrandefriheten. Redan vid 

stiftandet av religionsfriheten framhölls det att religionsfriheten framstår som ett 

rättighetskomplex med inslag av alla opinionsfriheterna förutom 

demonstrationsfriheten.
6
 De moment i religionsfriheten som anses vara utflöden av 

andra opinionsfriheter, såsom yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten och 

                                                           
5
 För utländska medborgare kan religionsfriheten begränsas, se 2 kap. 25 § första stycket p. 1 RF. 

6
 Prop. 1975/76:209, s. 104-105. 
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föreningsfriheten, begränsas enligt vad som gäller för dessa friheter.
7
 Det allmänna ska 

exempelvis kunna hindra religiösa sammankomster när det utbryter en epidemi. Det 

allmänna ska även kunna ingripa när det uppkommer ärekränkande yttranden i religiösa 

sammanhang.
8
 Å andra sidan blir de moment i religionsfriheten som inte hämtar inslag 

från andra opinionsfriheter oinskränkbara.
9
 Det kan således, mot bakgrund av det 

anförda, konstateras att religionsfriheten i praktiken kan begränsas i enlighet med vad 

som gäller de övriga opinionsfriheterna när dessa åtnjuts i samband med 

religionsutövning. Begränsningarna ska vara i enlighet med 2 kap. 21 § RF. 

  

2.4 Religionsutövning 

 

I 2 kap. 1 § första stycket p. 6 RF stadgas att var och en är försäkrad att ensam eller 

tillsammans med andra utöva sin religion. Det kan ur en objektiv tolkning kunna förstås 

att religionsfrihet, såsom det framgår av ordalydelsen, innebär en frihet att ensam eller 

tillsammans med andra utöva sin religion. Det är emellertid inte helt klart vad den 

rättsliga innebörden är av bestämmelsen. Av bestämmelsen kan således rekvisiten 

”religion” och ”utöva” diskuteras. 

Begreppet ”religion” är knappast definierat i förarbetena. Även i doktrin kommenteras 

det tämligen blygsamt. Petrén och Ragnemalm synes ställa upp ett villkor för att 

omfattas av begreppet ”religion”, nämligen den att religionen eller åskådningen uppbärs 

av en övertygelse, av tro, och att denna är inriktad på målsättningar, som går utöver det 

alldagligt jordiska.
10

 Hinduismen skulle, enligt deras definition, således falla utanför 

begreppet ”religion”.
11

 Nobel återger Petrén och Ragnemalms resonemang.
12

 

Lagstiftaren har, som angivits, inte berört begreppet ”religion” i förarbetena. Enkvist 

menar att det kan bero på att lagstiftaren inte velat bestämma vad som bör anses vara en 

religion i juridisk mening.
13

 Enligt min mening har Enkvist fog för sitt argument. Med 

tanke på det integrerade samarbetet i EU och att förhållandena i det moderna samhället 

skiftar så snabbt är det till gagn att begreppet ”religion” inte har givits en bestämd 

                                                           
7
 Prop. 1975/76:209, s. 48 och SOU 1975:75, s. 132. Se även Holmberg, m.fl., Grundlagarna s. 100-101. 

8
 Se prop. 1975/76:209, s. 114. Se även NJA 2005 s. 805. 

9
 Prop. 1975/76:209, s. 115. 

10
 Petrén och Ragnemalm, Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med förklaringar, s. 47. 

11
 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s.87. 

12
 Nobel, Lag och rätt och nya religioner, s. 15. 

13
 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 87. 
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innebörd. Enkvist resonerar på så sätt att det som inte anses vara en religion idag, kan 

vara det i morgon.
14

 

Det kan mot bakgrund av det anförda konstateras att begreppet ”religion” i 

regeringsformen är ett vagt juridiskt begrepp och att det inte finns någon entydig 

definition av begreppet ”religion”.  

Begreppet ”utövning” skall också kommenteras. Innebörden och omfattningen av 

religionsfriheten grundar sig i princip på utövningen av religionen varför rekvisitet har 

en stor betydelse för förståelsen av religionsfriheten. Frågan som uppstår härmed är vad 

religionsutövning innebär. I propositionen synes lagstiftarens inställning vara att 

religionsutövning är att hysa en religiös övertygelse, att anordna och delta i 

gudstjänster, att sprida och ta del av religiös förkunnelse samt att bilda och medverka i 

religiösa sammanslutningar.
15

 Lagstiftaren synes ha inriktat sig på den enskildes 

trosuppfattning och deltagandet i gudstjänster. Bull och Sterzel är av den åsikten att 

utövandet av religionen är liktydigt med att tro.
16

 Vidare menar de att varje handling 

som ger uttryck för tron ifråga inte skall anses vara ett utövande av religionsfriheten och 

således inte omfattas av den.
17

 Det är, enligt dem, endast åsikten som omfattas av 

utövandet av religionen. Den enskilde får således tro på vad denne vill. De menar även 

att religionsfriheten innebär ett skydd mot att en viss religion förbjuds i lagstiftning eller 

särbehandlas i något avseende.
18

 Strömberg uttrycker att religionsfriheten innebär att 

den enskilde kan gå in i sin kammare för att be och göra det med den trygga vetskapen 

att denne åtnjuter religionsfrihetens grundlagsskydd. Han framhåller vidare 

religionsfriheten som ett diskrimineringsskydd som syftar till att förhindra 

diskriminering av religioner.
19

 Nobel menar, i likhet med Bull och Sterzel, att det är 

själva trosuppfattningen som skyddas. Dock menar Nobel att utövandet av 

trosuppfattningen också skyddas under förutsättning att utövningen inte står i strid med 

samhällets lagar eller allmänt viktiga värderingar såsom exempelvis könsjämställdhet.
20

 

Religionsfriheten syftar, enligt honom, även till att förhindra diskriminering av 

religioner. Holmberg m.fl. nämner inte något om vad religionsutövning innebär men 

                                                           
14

 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 88. 
15

 Prop. 1975/76:209, s. 114. 
16

 Bull och Sterzel, Regeringsformen – en kommentar, s. 72. 
17

 Jfr forum externum nedan. 
18

 Bull och Sterzel, Regeringsformen – en kommentar, s. 72. 
19

 Strömberg, Hädiska tankar om religionsfriheten, s. 45. 
20

 Nobel, Lag och rätt och nya religioner, s. 19. 
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menar att religionsfriheten innebär ett förbud mot regler som uttryckligen riktar sig mot 

en viss religionsutövning eller som uppenbart syftar till att motverka en viss religiös 

riktning.
21

 Warnling-Nerep m.fl. anser att religionsfriheten syftar till ”ett skydd mot 

lagstiftning utan ett legitimt syfte som utgör en direkt förföljelse.”
22

 Vad som närmare 

avses med lagstiftning som utgör en direkt förföljelse och vad som är ett legitimt syfte 

framgår emellertid inte. 

Med anledning av religionsfrihetens absoluta karaktär är det av betydelse att lagstiftaren 

begränsar omfattningen av friheten och inte ger religionsfriheten ett alltför omfattande 

tillämpningsområde. Lagstiftaren har även uttalat att friheten till religionsutövningen 

inte medger någon överträdelse av de gränser som i allmänhet stadgas för människors 

handlande eller underlåtenhet.
23

 En i allmänhet straffbar handling, exempelvis 

misshandel eller mened, är inte tillåten endast för att den förekommer i ett religiöst 

sammanhang.
24

 Vidare innebär inte religionsfriheten någon rätt att vägra värnplikt av 

religiösa skäl.
25

 

 

2.5 Sammanfattning 

 

Religionsfriheten i svensk rätt har länge utgjort ett fundamentalt skydd för den enskilde. 

Inte minst synes detta i dess absoluta natur. Religionsfriheten är emellertid i praktiken 

begränsningsbar när religionsutövningen hämtar inslag från de andra opinionsfriheterna. 

Begränsningen sker i enlighet med vad som gäller för respektive opinionsfrihet. Vad 

som anses utgöra ”utövning” av religion är oklart. Själva trosuppfattningen och den 

religiösa övertygelsen är med all sannolikhet den del som åtnjuter det absoluta skyddet i 

grundlagen. Det synes även råda stor enighet att religionsfriheten är ett sorts 

diskrimineringsskydd som skyddar mot att någon religion missgynnas.  

                                                           
21

 Holmberg m.fl., Grundlagarna, s. 101. 
22

 Warnling-Nerep m.fl., Statsrättens grunder, s. 169. 
23

 Prop. 1975/76:209, s. 115., SOU 1975:75, s. 194. 
24

 Prop. 1975/76:209, s. 115., SOU 1975:75, s. 194. 
25

 Prop. 1975/76:209, s. 132., SOU 1975:75, s. 195. 
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3 Religionsfriheten enligt Europakonventionen 

 

3.1 Inledning 

 

I detta kapitel redogörs för religionsfriheten enligt Europakonventionen. 

Utgångspunkten är artikel 9 i Europakonventionen. Artikel 9 omfattar religionsfrihet, 

tankefrihet och samvetsfrihet. I detta avsnitt redogörs endast för religionsfrihet. 

Avsnittet inleds med en allmän redogörelse för Europakonventionen och dess betydelse 

för svensk rätt. Därefter beskrivs religionsfriheten och dess omfattning enligt 

Europakonventionen. I slutet av detta avsnitt utreds förutsättningarna för inskränkning 

av religionsfriheten enligt Europakonventionen. Detta kapitel syftar till att ge en 

fördjupad förståelse av religionsfriheten enligt Europakonventionen. Redogörelsen 

nedan kommer även att utgöra grunden för min analys i avsnitt 7. 

 

3.2 Allmänt 

 

Sverige är sedan 1995 medlem av Europarådet och således bundet av 

Europakonventionen och dess reglering av religionsfrihet.
26

 Sverige kan sägas beröras 

av Europakonventionen på tre plan, (1) den är en folkrättsligt förpliktande konvention, 

(2) den är en del av EU-rätten och (3) den är svensk lag.
27

 Av 2 kap. 19 § RF framgår att 

lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Europakonventionen. I en 

offentlig utredning om trossamfundens rättsliga reglering konstaterades ”för det fall 

konventionen ger ett starkare skydd än det som följer av regeringsformens fri- och 

rättighetsskydd eller av allmänna rättsprinciper, skall konventionens bestämmelser 

tillämpas.”
28

 I de fall den svenska rätten strider mot Europakonventionen får den 

svenska rätten även ge vika för Europakonventionen enligt lex superior. 

Religionsfriheten i Europakonventionen är, i motsats, till religionsfriheten i 

regeringsformen, dynamisk. Europakonventionen kan betraktas som en dynamisk 

rättskälla då rättigheterna i konventionen utvecklas hela tiden genom Europadomstolens 

                                                           
26

 Se lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna.  
27

 Fahlbeck, Bed och arbeta, s. 22. 
28

 SOU 1997:41, s. 96. 
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praxis.
29

 Redan vid inkorporeringen av Europakonventionen noterades det i 

propositionen att Europakonventionens bestämmelser successivt skulle preciseras 

genom Europadomstolens praxisbildande verksamhet. Denna praxis, framhöll 

lagstiftaren, utgör gällande rätt i Sverige.
30

 

 

3.3 Europakonventionen artikel 9 

 

Artikel 9 Europakonventionen stadgar att: 

”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. 

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.” 

Artikel 9 skyddar både den positiva och den negativa religionsfriheten. Den positiva 

religionsfriheten är reglerad i första stycket och innebär att den enskilde har rätt till de 

friheter som nämns i artikelns första stycke, dvs. tankefrihet, samvetsfrihet och 

religionsfrihet. Den positiva religionsfriheten innebär således en rätt för den enskilde att 

ha, ändra och byta religion eller övertygelse. Den negativa religionsfriheten kommer i 

uttryck samma stycke e contrario och innebär att den enskilde har rätt avstå från en 

religion. Den negativa religionsfriheten berättigar därmed den enskilde att stå utanför 

och lämna någon religion. 

Begreppet ”religion” i Europakonventionen har en vidare innebörd än begreppet 

religion i regeringsformen. Artikel 9 innefattar vilken religion som helst.
31

 Således 

omfattas, utöver de traditionella världsreligionerna, andra religioner och 

trosövertygelser såsom exempelvis pacifistisk livsåskådning,
32

 sikhism,
33

 och Jehovas 

vittnen
34

. Artikel 9 skyddar inte endast religioner med någon grund i någon gud utan 

                                                           
29

 Fahlbeck, Bed och arbeta, s. 26., Se även Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 85. 
30

 Prop. 1993/94:117, s. 33-34. 
31

 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, s. 417. 
32

 Se Kommissionens mål 7050/75, beslut 12 oktober 1978 (Arrowsmith mot Storbritannien). 
33

 Se Kommissionens mål 8121/78, beslut 6 mars 1982 (X mot Storbritannien). 
34

 Se Europadomstolens mål 14307/88, dom 25 maj 1993 (Kokkinakis mot Grekland). 
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även trosåskådningar som inte har någon grund i någon gud, gudar, trossamfund eller 

högre makter såsom ateistisk livsåskådning.
35

 

Med detta sagt innebär det inte att varje tro eller övertygelse omfattas av artikel 9. 

Europakommissionen har ställt upp tre riktlinjer för vad som krävs för att en 

trosövertygelse ska kunna anses konstituera en religion eller tro i den mening som avses 

i artikel 9.
36

 I ett mål från Europakommissionen hävdade den sökande att hans 

religionsfrihet blivit inskränkt på grund av att han uttryckte motvilja att bli begravd i en 

kyrkogård vars flertal av gravarna innehöll kristna symboler och texter. Kommissionen 

slog fast i målet att sökanden inte hade en (1) tillräcklig stark, (2) sammanhållen syn på 

(3) existensiella problem för att dennes tro skulle omfattas av artikel 9.
37

 Dessa tre 

uppställda krav har senare betonats av Europadomstolen.
38

 Europadomstolen har vidare 

flera gånger i rättspraxis utvecklat rättsläget och har i sina avgöranden ställt upp ett 

antal fasta hållpunkter för vad som kan anses falla inom artikel 9. Trosuppfattningen ska 

enligt Europadomstolen ”attain a certain level of cogency, seriousness, cohesion and 

importance”.
39

 När en religion eller tro uppfyller Europadomstolens kriterier föreligger 

en religion eller tro i Europakonventionens mening. När dessa kriterier är uppfyllda kan 

staten heller inte avgöra om den religiösa tron är legitim.
40

 

 

3.4 Forum internum och forum externum 

 

Religionsfriheten kan sägas ha ett omfattande skydd.
41

 Det är således av betydelse att 

precisera vad som skyddas av artikel 9. I artikel 9 stadgas att var och en har rätt till 

tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Själva rättigheten att inneha en tanke, ett 

samvete och en religion kan inte inskränkas. Dessa rättigheter kommer heller inte i 

                                                           
35

 Se Kommissionens mål 11567/85 och 11568/85, beslut 6 juli 1987 (Le Cour Grandmaison och Fritz 

mot Frankrike). Se även Kommissionens mål 10491/83, beslut den 3 december 1986 (Angelini mot 

Sverige). 
36

 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 106. 
37

 Kommissionens mål 8741/79, beslut 10 mars 1981 (X mot Tyskland). Se även Enkvist, 

Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 106. 
38

 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 107. 
39

 Kommissionens mål 7511/76, beslut 25 februari 1982 (Campbell och Cosans mot Storbritannien). Se 

även Europadomstolens mål 48420/10, 59842/10, 51671/10 och 36516/10, dom 15 januari 2013 (Eweida 

och andra mot Storbtiannien, stycke 81). 
40

 Harris DJ, O’boyle M, Bates E P, Buckley C M, Law of the European Convention on Human Rights, s. 

427. Se även Europadomstolens mål 30985/96, dom 26 oktober 2000 (Hasan och Chaush mot Bulgarien, 

stycke 78)., och Europadomstolens mål 18748/91, dom 26 september 1996 (Manousakis mot Grekland, 

stycke 47).  
41

 Se Kommissionens mål 22838/93, beslut 22 februari 1995 (Van den Dungen mot Nederländerna)., Se 

även Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 108-109. 
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uttryck på något sätt. Denna beståndsdel av religionsfriheten har kommit att kallas 

forum internum. Vidare framgår i artikel 9 att var och en får utöva sin religion eller tro. 

Utövningen av sin religion eller tro får, enligt artikel 9 andra stycket, begränsas under 

vissa omständigheter. Utövningen av religionsfriheten är den beståndsdel som har 

kommit att kallas forum externum. Uppdelningen har även använts av 

Europakommissionen och används för närvarande i Europadomstolen.
42

 

Det absoluta skyddet, tillika forum internum, innebär ett obegränsat skydd för den 

enskilde att inneha en religion och tro. Det är således den religiösa övertygelsen, åsikten 

och de bestämda uppfattningarna som avses med forum internum.
43

 Vidare omfattas 

tankefriheten och samvetsfriheten inom det absoluta skyddet.
44

 Det absoluta skyddet 

innebär att inga begränsningar av religion, tanke- och samvetsfriheten är tillåtna. Den 

enskilde är således försäkrad att inte bli tvingad att byta, ändra, tillhöra eller förneka sin 

tro och religion. Vidare är alla försök att tvinga en person att avslöja eller ändra sin 

religion, tro eller övertygelse förbjudna.
45

 

Den andra delen, forum externum, ger ett skydd för religionsutövande i olika former, 

dvs. uttryck för religionen. Denna del är begränsningsbar med stöd av artikel 9 andra 

stycket där det stadgas att ”friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas 

sådana begränsningar [...]”. Vad som anses vara ett utövande av religionen framgår av 

artikel 9 första stycket där det är föreskrivet att den enskilde har rätt att ”utöva sin 

religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer”.
 
Vad som 

närmare anses utgöra ett utövande av religionen enligt artikel 9 kommer att behandlas i 

det följande. 

 

3.5 Utövning av religion 

 

Som nämnts är Europakonventionen en dynamisk rättskälla. Den utvecklas med tiden 

genom Europadomstolens praxis. Således kan sägas att religionsfriheten har förändrats i 

förhållande till hur den var när Europakonventionen tillkom år 1950. Inte minst synes 
                                                           
42

 Evans, Freedom of religion under the European Convention on Human Rights, s.73. Se Fahlbeck, Bed 

och arbeta, s. 138 f. Fahlbeck menar å andra sidan att artikel 9 kan utformas som en tredelad, 

tredimensionell storhet som består utav tre beståndsdelar. Den första beståndsdelen utgör forum internum, 

den andra beståndsdelen forum externum och den tredje beståndsdelen det som faller utanför artikel 9 

såsom exempelvis utanförliggande religiöst motiverade manifestationer. 
43

 Fahlbeck, Bed och arbeta, s. 138-139. 
44

 Samvetsfriheten kommer att behandlas nedan i avsnitt 4. 
45

 Van Dijk m.fl., Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, s. 752-753. 
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denna förändring i begreppet ”utöva” i artikel 9. Av artikel 9 framgår att den enskilde 

har rätt ”att utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och 

ritualer”. Ur ett allmänspråkligt perspektiv är det enkelt att förstå vad som avses med 

begreppen ”gudstjänst”, ”undervisning” och ”ritualer”. Däremot är begreppet 

”sedvänjor” tämligen obestämt och ger uttryck för utrymme för tolkning som inte 

stannar vid ”traditionella” uttryck.
46

 Det är inte heller enkelt att bedöma vad som avses 

med ”sedvänjor” i och med att sedvänjor varierar från religion till religion. Det kan 

dock med klarhet sägas att alla former av religionsutövning inte skyddas av artikel 9. 

Rättspraxis kan även ge en viss vägledning för vad som anses utgöra ett utövande av 

religionen enligt artikel 9. 

I Arrowsmith mot Storbritannien
47

 straffades en pacifist för att hon delade ut flygblad 

till brittiska soldater med uppmaning att inte tjänstgöra i Nordirland. Hon anmälde 

Storbritannien till Europakommissionen och hävdade att hennes rätt att utöva sin 

pacifistiska trosuppfattning blivit kränkt. Kommissionen framhöll inledningsvis att 

pacifism föll inom ramen för artikel 9 men slog fast, beträffande utövandet av hennes 

trosuppfattning, att artikel 9 inte omfattar ”each act which is motivated by a religion or 

belief.”
48

 Vidare konstaterades att alla handlingar som faktiskt inte uttrycker religionen 

kan inte anses falla inom ramen för artikel 9.
49

 Det gjordes härmed en distinktion mellan 

utövanden som utgör en del av religionen och utövanden som faller utanför fastän 

manifestationerna är motiverade och/eller påverkade av en religion. Vidare resonerade 

kommissionen att utdelandet av flygbladen ifråga inte uttryckte pacifistiska åsikter och 

att manifestationen således inte var att betrakta som ett utövande av religionen. Det kan 

således sägas att Arrowsmith-fallet ställer upp ett sambandskrav mellan 

trosuppfattningen och utövningen för att utövandet ska falla inom ramen för artikel 9.
50

 

Sambandskravet mellan trosuppfattningen och utövandet ska vara klart och tydligt.
51

 

Kommissionen framhöll även att utdelandet av flygblad inte anses vara ”a normal and 

recognised manifestation”.
52

 Det kan härmed sägas att det ställdes ett andra krav; 

nämligen att utövandet av religion eller tro ska ske på ett allmänt vedertaget sätt. 

                                                           
46

 Van Dijk m.fl., Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, s. 761. 
47

 Se Kommissionens mål 7050/75, beslut 12 oktober 1978. 
48

 Arrowsmith mot Storbritannien, stycke 71. 
49

 Arrowsmith mot Storbritannien, stycke 71. 
50

 Se Fahlbeck, Bed och arbeta, s. 34 f. och 139-140. 
51

 Evans, Freedom of religion under the European Convention on Human Rights, s. 115., Se även Enkvist, 

Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 113. 
52

 Arrowsmith mot Storbritannien, stycke 71. 
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Kommissionens ställningstagande om sambandskravet har i doktrin benämnts 

arrowsmith-principen.
53

 

Arrowsmith-principen utvecklades vidare i C mot Storbritannien.
54

 I detta fall hade en 

kväkare begärt att den del av hans skatt som kunde användas för militära ändamål skulle 

förflyttas till andra fredliga ändamål. Detta, på grund av att det, för kväkaren, utgör en 

nödvändig del av hans sätt att utöva sin övertygelse i praktiken. Kommissionen 

konstaterade inledningsvis att artikel 9 skyddar den religiösa övertygelsen, det som har 

kommit att kallas forum internum. Vidare framhöll kommissionen, beträffande 

utövandet av religionen, att artikel 9 skyddar ”acts which are intimately linked to these 

attitudes”.
55

 I Arrowsmith-fallet slogs det fast att inte alla utövanden som är motiverade 

eller påverkade av religionen omfattas av artikel 9 utan det ska även finnas ett samband 

mellan religionen och utövningen. Kommissionen menade i C mot Storbritannien att 

detta sambands- eller anknytningskrav ska vara ”intimataly linked”. Således innebär 

detta att om utövandet inte har ”a intimate link” med religionen omfattas utövningen 

inte av artikel 9. Kväkarens krav att hans skatt inte används för militära ändamål ansågs 

heller inte vara ”in a generally recognised form” av uttryck.
56

 

I Sahin mot Turkiet
57

 gjorde Europadomstolen ett avsteg från ovan nämnda princip. 

Sahin var en kvinnlig student som ville bära muslimsk sjal i ett sekulärt statligt 

universitet. Hon menade att det var en plikt inom islam att bära sjal. Universitet hade i 

ett cirkulär expedierat av vice kanslern angivit att studenter med muslimsk sjal inte får 

tillträda föreläsningar, kurser eller enskilda handledningar. Sahin vägrade dock att ta av 

sig sjalen och nekades därför att tillträda undervisningen. Frågorna som uppstod i 

Europadomstolen var om slöjförbudet stred mot artikel 9 och, vid jakande svar, om 

överträdelsen kunde försvaras av undantagsreglerna i artikel 9 andra stycket. Domstolen 

uttalade att den sökande ansåg att hon genom att bära sjal löd sin religion och 

manifesterade hennes vilja att strikt följa de skyldigheter som följer av den islamistiska 

tron. Följaktligen kunde hennes beslut att bära sjal anses motiverat eller inspirerat av 

hennes religion eller tro. Vidare framhöll Europadomstolen att ”without deciding 

whether such decisions are in every case taken to fulfil a religious duty, the Court 

                                                           
53

 Fahlbeck, Bed och arbeta, s. 139-140. 
54

 Kommissionens mål 10358/83, beslut 15 december 1983 (C mot Storbritannien). 
55

 C mot Storbritannien, stycke 1, s. 147. 
56

 C mot Storbritannien, stycke 1, s. 147. 
57

 Europadomstolens mål, 44774/98, dom 10 november 2005 (Sahin mot Turkiet). 
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proceeds on the assumptions that the regulations in issue, which placed restrictions of 

place and manner on the right to wear Islamic headscarf in universities, constituted an 

interference with the applicant’s right to manifest her religion.”
58

 Europadomstolen tog 

således inte ställning till huruvida bärande av sjal anses uppfylla sambandskriteriet som 

uppställdes i arrowsmith-fallet utan hade som utgångspunkt att universitet hade kränkt 

Sahins religionsfrihet. Det gjordes härmed ett avsteg från arrowsmith-principen och 

sambandskriteriet. Enkvist menar att detta fall ger uttryck för att utövandet skyddas av 

religionsfriheten så länge utövandet anses motiverat eller inspirerat av religion eller 

tro.
59

 Fahlbeck menar å andra sidan att bärandet av sjal kan sägas utgöra området för 

religionsfriheten men utanför skyddsområdet för artikel 9.
60

 Han framhåller att 

utövanden som anses motiverade eller inspirerade av religion eller tro faller utanför 

skyddsområdet för artikel 9 såvida de inte uppfyller sambandskriteriet.
61

 Av 

Europadomstolens praxis kan det utläsas att vissa maktutövanden från staten utgör en 

kränkning (”interference”) av den enskildes religionsfrihet men att dessa inte uppfyller 

sambandskriteriet.
62

  

I ett av Europadomstolens senare rättsfall, Eweida m.fl. mot Storbritannien
63

, har det 

tydligt klargjorts hur begreppet ”utöva” ska förstås. I detta fall var det fyra arbetstagare 

som ansåg att deras religionsfrihet hade kränkts. Den första sökande, Eweida, arbetade 

på British Airways. Hon hade ett litet silverkors runt halsen som visades öppet. Enligt 

bolagets policy fick inte religiösa symboler visas och hon blev därför tillsagd att ta av 

sig sitt kors. Hon vägrade emellertid att ta av sig korset vilket föranledde arbetsgivaren 

att skicka hem henne utan lön. Den andra sökande, Chaplin, arbetade som sjuksköterska 

och blev förbjuden att ha på sig sitt krucifix på grund av säkerhetsskäl. Hon blev 

omplacerad till en tjänst där hon inte hade kontakt med patienter. Anställningen 

upphörde en tid senare. Den tredje sökande, Ladele, arbetade som registrator och 

                                                           
58

 Sahin mot Turkiet, stycke 78. 
59

 Enkvist, Religionsfrihetens rättsliga ramar, s. 115. För egen del anser jag inte att utövandet skyddas av 

artikel 9 endast när utövandet anses motiverat eller inspirerat av religion eller tro. Europadomstolen tog ju 

faktiskt inte ställning till huruvida bärandet av sjal anses uppfylla sambandskriteriet. Någon slutsats 

beträffande sambandskravet mellan religionen och utövandet kan således enligt min mening inte bekräftas 

i förevarande fall. Möjligtvis valde Europadomstolen att inte ställning huruvida sambandskriteriet var 

uppfyllt av den anledningen att statens ingripande ansågs proportionerligt. 
60

 Fahlbeck, Bed och arbeta, s. 140. 
61

 Se mer om bedömningen av sambandskriteriet i avsnitt 3.6 
62

 Se förevarande fall Europadomstolens mål 44774/98, dom 10 november 2005 (Sahin mot Turkiet), 

Europadomstolens mål 65500/01, dom 24 januari 2006 (Kurtulmus mot Turkiet) och Europadomstolens 

mål 27058/05, dom 4 mars 2009 (Dogru mot Frankrike). 
63

 Europadomstolens mål 48420/10, 59842/10, 51671/10 och 36516/10, dom 15 januari 2013 (Eweida 

m.fl. mot Storbtiannien). 
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registrerade äktenskap. När den brittiska lagen om partnerskap infördes informerades 

hon att det i hennes arbetsuppgifter ingick att registrera samkönade par. Hon vägrade 

dock, med hänvisning till sitt samvete och sin tro, att registrera samkönade par och 

förlorade därför sitt jobb. Den fjärde sökande, McFarlande, arbetade som 

familjerådgivare och blev avskedad för att han hade svårigheter med att ge rådgivning 

till samkönade par på grund av sin religiösa övertygelse. Gemensamt för dessa fyra är 

att de hävdade att de utövat sin religion eller tro och att de blivit utsatta för disciplinära 

åtgärder på grund av deras utövning av sin religion. Rättsfrågan i detta mål var om 

dessa fyra sökanden hade utövat sin religion och att de således omfattades av skyddet i 

artikel 9. Europadomstolen uttalade inledningsvis att rätten till tankefrihet, 

samvetsfrihet och religionsfrihet ”denotes views that attain a certain level of cogency, 

seriousness, cohesion and importance”.
64

 Vidare uttalade Europadomstolen, beträffande 

utövandet, att ”även om tron i fråga uppnår den nivå som krävs av slagkraft och 

betydelse kan det inte sägas att varje handling som på något sätt är inspirerad, motiverad 

eller påverkad av den konstituerar ett utövande av tron. Således faller, till exempel, 

handlingar eller underlåtenheter som inte direkt uttrycker tron i fråga eller som är endast 

svagt förbundna till en regel av tron, utanför skyddsområdet för artikel 9. För att räknas 

som en ”utövning” i artikel 9:s mening ska handlingen ifråga vara ”intimately linked” 

till religionen eller tron. Ett exempel skulle vara en handling av tillbedjan eller andakt, 

som utgör en del av utövandet av en religion eller en tro, på ett allmänt vedertaget sätt. 

Utövandet av religion eller tro är emellertid inte begränsad till sådana handlingar: 

förekomsten av ett tillräckligt nära och direkt samband mellan handlingen och den 

bakomliggande tron måste avgöras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Framför 

allt finns det inget krav på sökanden att visa att han eller hon handlat i uppfyllande av 

en plikt som krävts av religionen i fråga.”
65

 

För att utövandet ska omfattas av skyddsområdet i artikel 9 krävs således att (1) 

utövandet och religionen eller tron har ett mycket nära samband (”intimate link”), att (2) 

utövandet i sig ska uttrycka religionen eller tron ifråga och att (3) utövandet sker på ett 

allmänt vedertaget sätt. 
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3.6 Bedömning av sambandskravet 

 

Religionen och religionsutövningen är något personligt och subjektivt för den enskilde. 

För en religiös person kan varje uttryck av religionen anses utgöra ett utövande av 

religion eller tro. Som synes ovan har Europadomstolen inte alltid funnit att sambandet 

mellan religionen och utövningen uppfyllts. För den enskilde kan det anses stötande att 

dennes uttryck av sin religion eller tro inte anses utgöra ett religionsutövande i 

Europakonventions mening. Europakommissionen och Europadomstolen har emellertid 

varit bestämda i hur bedömningen av sambandskravet ska ske. Bedömningen om ett 

utövande har ”a intimate link” till ens religion eller tro ska ske objektivt. I arrowsmith-

fallet framhöll kommissionen att om de enskildas utövanden inte uttrycker själva 

trosövertygelsen ifråga kan de heller inte omfattas av skyddsområdet i artikel 9, även 

om utövningarna är motiverade av religionen.
66

 I mål Lautsi mot Italien menade 

Europadomstolen, beträffande den objektiva bedömningen, att ”the applicant’s 

subjective perception is not in itself sufficient”.
67

 Att sambandskriteriet bedöms 

objektivt ter sig naturligt eftersom att det måste ankomma på Europadomstolen att 

avgöra tillämpningsområdet för Europakonventionen. Det är även nödvändigt att det 

bedöms objektivt på grund av att den enskilde annars kan hävda att varje uttryck för 

dennes religion eller tro, som är motiverad av den, omfattas av religionsfriheten. 

Religionsfriheten skulle då få ett omfattande skyddsområde vilket i praktiken skulle 

kunna få orimliga konsekvenser. Den enskilde kan således inte påverka bedömningen. 

Med det sagt innebär det inte att Europadomstolen inte tillmäter den enskildes åsikt 

betydelse. Det förekommer i rättspraxis att Europadomstolen uttalar att det har skett en 

kränkning (”interference”) av religionsfriheten när religiöst motiverade uttryck förbjuds, 

men att dessa emellertid inte omfattas av skyddsområdet för artikel 9.
68

 

 

3.7 Inskränkningar i religionsfriheten 

 

Det har konstaterats att forum internum är absolut och forum externum är relativt. 

Forum internum är obegränsbar medan forum externum kan inskränkas med stöd av 

artikel 9 andra stycket. Som nämnts är det religionsutövningen som får inskränkas. 
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 Arrowsmith mot Storbritannien, stycke 5. 
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 Europadomstolens mål 30814/06, dom 18 mars 2011 (Lautsi m.fl. mot Italien, stycke 66). 
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Religionsutövningen får, enligt artikel 9 andra stycket, inskränkas om inskränkningen är 

(1) föreskriven i lag, om den har (2) ett legitimt intresse och är (3) nödvändig i ett 

demokratiskt samhälle. 

Kravet på att inskränkningen ska vara föreskriven i lag fordrar att lagen måste vara 

adekvat åtkomlig och formulerad med en tillräcklig precision för att kunna göra det 

möjligt för den enskilde att reglera sitt beteende.
69

 I Hasan and Chaush mot Bulgarien 

framhöll Europadomstolen för första gången att kravet på laglighet inte blivit 

tillgodosett och menade att laglighetskravet innebär att lagen ska vara klar och 

förutsebar.
70

 

För att inskränka religionsutövningen krävs, enligt artikel 9 andra stycket, även att det 

finns ett legitimt syfte. Legitima syften är, enligt samma bestämmelse, hänsyn till den 

allmänna säkerheten, den allmänna ordningen, hälsa eller moral, eller till skydd för 

andra personers fri- och rättigheter. Inskränkningar till skydd för den allmänna 

säkerheten och allmänna ordningen synes kunna läsas tillsammans.
71

 I rättspraxis har 

grunden ”den allmänna säkerheten” knappast åberopats som en ensam grund vid en 

eventuell inskränkning av religionsfriheten från statens sida. Inskränkningar på grund av 

den allmänna ordningen har emellertid prövats av Europadomstolen ett flertal gånger. 

För att behöva upprätthålla den allmänna ordningen har det exempelvis varit rättfärdigat 

att begränsa en fånges rätt att delta i gudstjänst av den anledningen att det fanns risk för 

oroligheter.
72

 Ett fråntagande av en fånges religiösa skrift som innehöll ett kapitel om 

kampsport har också ansetts rättfärdigat på grund av den allmänna ordningen.
73

 

Europadomstolen synes dock ha identifierat de eventuella risker som finns att tolka 

rekvisitet ”den allmänna ordningen” för extensivt. I Buscarini m.fl. mot San Marino 

menade staten att den religiösa eden, med vilken folkvalda parlamentsledamöter ska 

svära sig in i parlamentet, var nödvändig för att upprätthålla det allmänna förtroendet 

för den lagstiftande församlingen och således upprätthålla den allmänna ordningen.
74

 

Europadomstolen avslog dock den invändningen och framhöll att en sådan ed inte var 

nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Den tredje grunden, som kan rättfärdiga en 

inskränkning av religionsutövningen, är när inskränkningen sker med hänsyn till hälsa 
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eller moral. Kommissionen har prövat huruvida en lag för motorcyklister om att bära 

hjälm i trafik kunde utgöra en kränkning av religionsfriheten.
75

 I detta fall var det en 

sikhist som hävdade att det var obligatoriskt för honom att bära en turban. Han vägrade 

ha på sig motorcykelhjälm och dömdes, under tre år, 20 gånger för att inte ha burit 

hjälm. Kommissionen konstaterade att bärandet av hjälm var nödvändigt för att 

motorcyklister inte ska komma till skada. Någon inskränkning av religionsfriheten hade 

således med hänsyn till hälsa inte ägt rum. Inskränkning av religionsutövningen kan 

också ske med hänsyn till skydd för andra personers fri- och rättigheter. Kvinnlig 

könsstympning skulle således inte kunna motiveras med att utöva sin religion. 

Utöver att en inskränkning av religionsfriheten ska vara föreskriven i lag och att det ska 

finnas ett legitimt intresse ska inskränkningen vara nödvändig i ett demokratiskt 

samhälle. För att avgöra huruvida en inskränkning av religionsutövningen är nödvändig 

i ett demokratiskt samhälle måste Europadomstolen utreda om en lag eller dess 

tillämpning i det enskilda fallet är proportionerlig. I proportionalitetsbedömningen 

utreds om den enskildes inskränkning är större i relation till det legitima syftet. Om 

inskränkningen står i proportion i förhållande till dess legitima syfte anses 

inskränkningen legitim.
76

 Om inskränkningen inte står i proportion i förhållande till det 

legitima syftet är inskränkningen otillåten. Bedömningen måste alltid göras med hänsyn 

till de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet. 

 

3.8 Margin of appreciation 

 

Europadomstolens huvudsakliga uppgift är, enligt artikel 19 Europakonventionen, att 

kontrollera att konventionens krav respekteras. För att Europadomstolen ska kunna 

utöva en sådan kontroll måste det först fastställas vilka krav som kan ställas på 

konventionsstaterna. Konventionsstaterna i Europarådet har av naturliga skäl olika 

förhållningssätt till religionen och dess roll i samhället. Detta gör att det inte finns 

någon enhetlig inställning till hur förhållandet mellan religionen och staten ska vara 

reglerat. Konventionsstaterna har därför enligt fast praxis en egen bedömningsmarginal 

(”margin of appreciation”) för att fastställa preciseringar och inskränkningar.
77
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Omfattningen av denna bedömningsmarginal varierar beroende vad det skyddade 

intresset är.
78

 Om det skyddade intresset exempelvis skulle avse skydd för den 

nationella säkerheten skulle Europadomstolen sannolikt vara benägen att inte vilja 

underkänna det ställningstagande som gjorts i konventionsstaten. Det förhåller sig 

sannolikt på samma sätt beträffande intressen där konventionsstaterna inte har någon 

enhetlig uppfattning. Det har på grund av konventionsstaternas olika uppfattningar om 

religionsfriheten och dess roll i samhället lett till svårigheter för Europadomstolen att 

skapa en fast norm, vilket har resulterat i en vid bedömningsmarginal.
79

 Så länge 

staterna handlar inom denna marginal kommer Europadomstolen inte att ingripa.
80

 

Margin of appreciation är således den yttre gränsen för vad som är tillåtet i staternas 

handlingsutrymme. Det ska även betonas att det ankommer på Europadomstolen att 

bedöma gränserna för margin of appreciation.
81

 

  

3.9 Sammanfattning 

 

Europakonventionen har en stor betydelse för Sverige då den utgör svensk rätt. Den 

enskilde kan således åberopa artikel 9 i nationella domstolar och hävda de rättigheter 

som kommer honom tillgodo. Artikel 9 i Europakonventionen reglerar religionsfriheten. 

Religionsfriheten är absolut i det avseendet att den enskilde får välja, byta och lämna sin 

religion eller övertygelse. Skyddet för religionsutövningen är emellertid relativ och får 

begränsas med stöd av artikel 9 andra stycket. För att utövningen ska åtnjuta skyddet i 

artikel 9 fordras att utövandet och religionen har ett mycket nära samband, att utövandet 

uttrycker religionen ifråga samt att utövandet sker på ett allmänt vedertaget sätt. 

Bedömningen av dessa uppställda kriterier sker strikt objektivt. Inskränkning av 

religionsutövningen får ske om inskränkningen är föreskriven i lag, om den har ett 

legitimt intresse och om den är nödvändig i ett demokratiskt samhälle. 
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4 Samvetsfrihet 

 

4.1 Inledning 

 

I detta kapitel redogörs för samvetsfriheten. Utgångspunkten i detta avsnitt är framför 

allt artikel 9 i Europakonventionen. Avsnittet inleds med en kort redogörelse för hur 

samvetsfriheten kommer till uttryck i svensk rätt. Därefter utreds samvetsfrihetens 

betydelse och omfattning utifrån både svensk rätt och Europakonventionen. I slutet av 

detta avsnitt redogörs kort om hur samvetsfriheten kommer i konflikt med andra 

grundläggande rättigheter. Detta kapitel avser att utgöra en grund för att kunna besvara 

den tredje frågeställningen.  

 

4.2 Allmänt 

 

Religionsfriheten i Sverige är unik i förhållande till religionsfriheten enligt 

Europakonventionen såtillvida att religionsfriheten i regeringsformen, i motsats till 

religionsfriheten i Europakonventionen, är absolut. Artikel 9 i Europakonventionen är 

dock i sin omfattning vidare än 2 kap. 1 § p. 6 RF i det avseendet att den omfattar 

tankefrihet och samvetsfrihet. Samma sak gäller bestämmelsen om religionsfriheten i 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och Internationella 

konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.
82

 I samband med 

implementeringen av Europakonventionen i 2 kap. 19 § RF gäller samvetsfriheten i 

Sverige.
83

 Följaktligen innebär detta att varje svensk medborgare har rätt till 

samvetsfrihet och kan åberopa den inför domstol. 

  

4.3 Samvetsfrihet i Sverige 

 

I artikel 9 Europakonventionen stadgas att var och en har rätt till tankefrihet, 

samvetsfrihet och religionsfrihet. I svensk rätt finns det ingen direkt motsvarighet till 

samvetsfrihet. I 2 kap. 1 § första stycket p. 6 framgår endast att var och en gentemot det 
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allmänna är tillförsäkrad religionsfrihet. Den saknas således samvetsfrihet i den svenska 

grundlagen.
84

 I svensk rätt i övrigt finns inte heller mycket reglerat om samvetsfrihet. I 

lagstiftningsarbetet inför inkorporeringen av Europakonventionen konstaterade fri- och 

rättighetskommittén angående samvetsfriheten endast att artikel 9 inte innefattar en rätt 

för den enskilde att erhålla befrielse från militärtjänstgöring.
85

 

Samma år som fri- och rättighetskommittén publicerade sitt betänkande färdigställdes 

en annan offentlig utredning som behandlade samvetsklausuler inom 

högskoleutbildningen.
86

 Utredningen hade i syfte att utreda huruvida studenters rätt av 

religiösa, etiska eller andra skäl vägra att delta i vissa obligatoriska utbildningsmoment 

var tillräckligt tillgodosedd i den nya högskoleförordningen.
87

 Det gjordes i betänkandet 

en avvägning mellan, å ena sidan, respekten för studenters etiska och religiösa 

åskådningar och, å andra sidan, krav för respektive utbildning. Utredningens 

ställningstagande blev att ingen samvetsklausul borde införas i vårdutbildningen.
88

 Det 

diskuterades även i betänkandet vilka möjligheter det fanns för hälso- och 

sjukvårdspersonal att slippa delta vid abortingrepp. För läkarstudenter framhölls att det i 

grundutbildningen inte är ett krav för läkarstudenten att utföra en abort utan det 

förekommer inom specialiteten gynekologi. Det fanns således förutsättningar för 

läkarstudenter att medges dispens för deltagandet under abortingrepp under 

grundutbildningen.
89

 För barnmorskornas del förhöll sig saken annorlunda. Det 

konstaterades att barnmorskeutbildningen är en inriktad utbildning mot kvinnosjukvård 

och familjeplanering. En barnmorska borde därför inte under sin utbildning kunna avstå 

från att medverka vid abortvård.
90

 

Beträffande samvetsfriheten för hälso- och sjukvårdspersonal i arbetslivet har det endast 

varit föremål för förslag till samvetsfrihet. Det har förekommit ett flertal motioner i 

riksdagen om samvetsfrihet inom hälso- och sjukvården.
91

 Dessa motioner har 

emellertid inte lett till någon lagstiftning.  
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 Visserligen utgör artikel 9 Europakonventionen svensk rätt men jag redogör endast svensk inhemsk rätt 

i detta kapitel och återkommer till artikel 9 Europakonventionen i avsnitt 4.4. 
85

 SOU 1993:40, s. 63 och 65. 
86

 Se SOU 1994:84. 
87

 SOU 1994:84, s. 17-18. 
88

 SOU 1994:84, s. 157. 
89

 SOU 1994:84, s. 135. 
90

 SOU 1994:84, s. 136. 
91

 Se Konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU14 som redogör behandlingen av samvetsfriheten i 

riksdagen. 



 

 27   

 

4.4 Samvetsfrihet i Europakonventionen 

 

Jag har ovan antytt att artikel 9 Europakonventionen i förhållande till den svenska 

religionsfriheten är vidare på så sätt att den innefattar samvetsfrihet. Vad som avses med 

samvetsfrihet framgår inte av artikel 9. Det är dock klart att samvetsfriheten ger den 

enskilde en obegränsad rätt att hysa en moralisk samvetsövertygelse.
92

 Den enskilde får 

således tro, tycka och tänka vad han eller hon vill. Denna del utgör forum internum och 

får inte inskränkas. Det är emellertid oklart om det är möjligt att begränsa uttryck som 

har sin grund i samvetsfriheten eller om dessa uttryck ens åtnjuter skydd i artikel 9. En 

vägran att utföra en arbetsuppgift på grund av samvetsskäl benämns samvetsvägran 

”conscientious objection”.
93

 

Europadomstolen har i målet Bayatyan mot Armenien prövat frågan huruvida en person 

som vapenvägrat omfattas av samvetsfriheten i artikel 9.
94

 Den sökande vägrade att göra 

militärtjänst i Armenien och blev straffad därför. Han hävdade att armenisk lag stred 

mot artikel 9 Europakonventionen. Europadomstolen redogjorde inledningsvis för hur 

Europakommissionen dömt ifråga om samvetsvägran till militärtjänst. 

Europakommissionen hade i sin praxis starkt betonat att Europakonventionen inte 

berättigar någon att vapenvägra. Europakommissionen resonerade att artikel 9 

garanterar en rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet medan artikel 4 hade 

en bestämmelse som uttryckligen handlade om obligatorisk tjänstgöring som kan 

utkrävas i stället för militärtjänst vid vapenvägran. Eftersom vapenvägran inte stred mot 

artikel 4 och dess uttryckliga bestämmelse om obligatorisk tjänstgöring fann 

Europakommissionen det obehövligt att pröva frågan om samvetsvägran i artikel 9.
95

 

Europadomstolen fann emellertid i förevarande mål att undantagsbestämmelsen i artikel 

4 inte uteslöt tillämpligheten av artikel 9. Vidare uttalade Europadomstolen att ”när 

någon motsätter sig militärtjänst och motsättningen motiveras av en seriös och 

oöverkomlig konflikt mellan skyldigheten att tjänstgöra i armén och personens samvete 

eller dennes djupa och genuina religiösa övertygelse eller tro, utgör detta en övertygelse 

eller tro med tillräcklig slagkraft, allvarlighet, sammanhållning och betydelse för att 

                                                           
92
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kunna omfattas av artikel 9”.
96

 Huruvida motsättningen omfattas av 

tillämpningsområdet för artikel 9 ska bedömas mot bakgrund av omständigheterna i det 

enskilda fallet.
97

 I det aktuella fallet fann Europadomstolen att den sökande uppfyllde 

ovan uppställda kriterier och därför omfattades av artikel 9. 

Fallet ger upphov till två slutsatser. För det första kan konstateras att samvetsfriheten i 

artikel 9 skyddar mer än den inre samvetsövertygelsen. När den enskilde åtnjuter sin 

samvetsfrihet sker ingen handling eller uttryck. Den enskilde har endast en uppfattning 

om något. Den sökande i förevarande fall uttryckte sitt samvete genom att vägra utföra 

en handling. Uttrycket skedde alltså i samband med vägrandet. Således kan sägas att 

artikel 9 skyddar mer än den inre samvetsövertygelsen. Hur långtgående detta skydd 

sträcker sig är ännu oklart. För det andra kan det konstateras att samvetsfriheten skyddas 

när samvetsövertygelsen motiveras av en seriös och oöverkomlig konflikt mellan 

skyldigheten att tjänstgöra i armén och ens samvete eller ens djupa och genuina 

religiösa övertygelse eller tro. Det är även här högst oklart om detta gäller endast 

vapenvägran eller andra samvetsgrundande vägran, såsom exempelvis att medverka till 

abort. 

Samvetsfriheten har även behandlats i Eweida m.fl. mot Storbritannien. De skiljaktiga 

domarna Vucinic och De Gaetano ansåg att den tredje sökandes, Ladele, samvetsfrihet 

hade blivit kränkt. De resonerade att ingen bör tvingas att handla mot sitt samvete eller 

straffas för att vägra agera mot sitt samvete. De definierade vidare begreppet ”samvete” 

som en moralisk samvetsövertygelse – något som ålägger en person att göra gott och 

undvika ont. De synes även framhålla att samvetsfriheten är en absolut rättighet som 

inte går att inskränka.
98

 Således menade de skiljaktiga att den tredje sökandes rätt att 

uttrycka sin moraliska samvetsövertygelse inte går att inskränka. Det ska betonas att de 

skiljaktigas slutsatser har ett begränsat prejudikatvärde eftersom att majoriteten inte 

fann att samvetsfriheten blev inskränkt. 
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4.5 Resolution 1763 (2010) The right to conscientious objection in 

lawful medical care 

Europarådets parlamentariska församling har antagit en resolution om samvetsfrihet i 

sjukvården. I resolutionens första punkt framgår att: 

”Ingen person, sjukhus eller inrättning ska tvingas, hållas ansvarig eller bli diskriminerad på något sätt 

till följd av vägran att utföra, tillgodose, biträda eller underordna sig en abort, genomföra ett mänskligt 

missfall, eutanasi eller någon annan handling som kan orsaka att ett mänskligt foster eller embryo 

dör.” 

Resolutionen uppmanar att konventionsstaterna ska utveckla heltäckande och tydliga 

bestämmelser som definierar och reglerar rätten till samvetsvägran i hälso- och 

sjukvård.
99

 Samtidigt betonas det att patienter ska försäkras att bli informerade och 

hänvisade till någon annan vårdgivare när hälso- och sjukvårdspersonal åberopar sin 

samvetsfrihet i ovan uppställda medicinska åtgärder.
100

 Resolutionen är emellertid inte 

juridiskt bindande och således inte en förpliktande rättighet som Sverige måste införa. 

Den uttrycker däremot Europarådets parlamentariska församlings syn på det aktuella 

ämnet.
101

 Trots att denna resolution inte är juridiskt bindande kan den betraktas som det 

tydligaste stödet för hälso-och sjukvårdspersonals rätt till samvetsvägran. 

 

4.6 Europeiska sociala stadgan och samvetsvägran i vården 

 

Vid sidan av Europakonventionen finns den Europeiska sociala stadgan som tillkom år 

1961.
102

 Medan Europakonventionen skyddar den enskildes mänskliga rättigheter 

tillförsäkrar den Europeiska sociala stadgan den enskildes sociala rättigheter. Den 

reviderades år 1996. I samband med revideringen fördes det kollektiva 

klagomålsförfarandet in i dess artikel D. Det kollektiva klagomålsförfarandet ger vissa 

organisationer som stadgan utpekar en rätt att klaga till kommittén för sociala 

rättigheter.
103

 Sverige har ratificerat både stadgan och dess efterföljande protokoll.
104
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Följaktligen innebär det att Sverige kan anmälas till kommittén när de utpekade 

organisationerna anser att Sverige inte uppfyller rättigheterna i stadgan. 

Beträffande samvetsvägran i vården har kommittén fått in klagomål från Sverige och 

från Italien.
105

 Vad som kan noteras i dessa klagomål är att de tar sin utgångspunkt i två 

motstående intressen. Klagomålet mot Sverige berör en underlåtenhet från statens sida 

att anta en omfattande och tydlig rättslig ram som reglerar bruket av samvetsvägran hos 

hälso- och sjukvårdspersonal. Klagomålet mot Italien handlar om att kvinnors rätt till 

sjukvård har åsidosatts med anledning av att den lagstadgade rätten till samvetsvägran 

har överutnyttjats. Det kan ifrågasättas huruvida kommittén för sociala rättigheter har 

förutsättningar att bedöma denna konflikt då samvetsfriheten inte är reglerad i stadgan. 

Kommittén har emellertid beslutat att ta upp det svenska klagomålet för sakprövning.
106

 

Vad beslutet blir återstår att se. 

 

4.7 Sammanfattning 

 

Samvetsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet i både FN:s allmänna förklaring 

och i Europakonventionen. I svensk rätt finns samvetsfrihet endast med stöd av 

Europakonvention. Det har dock länge varit en politisk fråga i riksdagen huruvida det 

ska införas samvetsklausuler i vården. Det har, trots många motioner från 

riksdagsledamöter, inte resulterat i någon lagstiftning. Även Europarådets resolution om 

rätten till samvetsvägran i laglig medicinsk vård har gett upphov till ett politiskt tryck 

att införa samvetsklausul i vården. 

Samvetsfrihet är inte definierat i artikel 9. Det är emellertid klart att den berättigar den 

enskilde ett skydd att hysa en moralisk samvetsövertygelse. Hur långt denna rättighet 

sträcker sig och vad den omfattar är ännu inte helt klart. 
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5 Rättspraxis rörande Europakonventionen 

 

5.1 Inledning 

 

I detta kapitel redogörs för rättsfall som har betydelse för religionsfriheten i arbetslivet. 

Här redogörs för rättsfall som endast har inverkan i den enskildes rätt att utöva sin 

religion på arbetsplatsen. Rättsfallen behandlas kronologiskt. Dessa rättsfall har en stor 

roll vid besvarandet av den andra frågeställningen i uppsatsen, det vill säga om den 

enskildes religiösa motiverade vägran att medverka till abort skyddas av 

Europakonventionen. 

 

5.2 Allmänt  

 

För den enskilde är hans eller hennes religiösa övertygelse och utövandet av denna inte 

bara en mänsklig rättighet utan också en helig plikt. Det ter sig således naturligt att den 

enskildes religionsfrihet inte endast utövas under den enskildes fritid utan även under 

andra förhållanden. I rättspraxis har Europakommissionen och Europadomstolen prövat 

den enskildes rätt att utöva sin religion i anställningsförhållanden, studeranderelationer 

och i militära relationer. I arbetsrättsliga förhållanden uppstår en intressekonflikt mellan 

den enskildes rätt att utöva sin religion och arbetsgivarens bestämmanderätt att leda och 

fördela arbetet.  

 

5.3 Rättsfall från Europakommissionen 

 

5.3.1 X mot Danmark
107

 

En präst i danska statskyrkan krävde att föräldrar skulle delta i religionsundervisning 

fem gånger innan ett barn döptes i kyrkan. Kyrkan gick inte med på detta och förbjöd 

honom att kräva det. Han vägrade dock att följa kyrkans anvisningar och blev därför 

uppsagd. Han hävdade att den danska statskyrkan kränkte hans religionsfrihet i artikel 

9. 
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Kommissionen slog fast att hans religionsfrihet inte blivit inskränkt och motiverade 

detta med tre skäl. För det första framhöll kommissionen att kyrkan är skyddad genom 

sin rätt att utöva sin religion, att organisera och genomföra gudstjänst, undervisa 

sedvänjor och ritualer. Det står kyrkan således fritt att handla, och upprätthålla 

enhetlighet, enligt ovanstående manifestationer. För det andra framhölls att anställda i 

en statskyrka är anställda för syftet att tillämpa och lära ut en specifik religion. Deras 

religionsfrihet utövas vid den tidpunkten de accepterar eller vägrar deras anställning. 

För det tredje ansågs präster kunna lämna sina ämbeten när de motsätter sig kyrkans 

läror. Denna rätt att lämna kyrkan garanterar följaktligen deras rätt till religionsfrihet.
108

  

 

5.3.2 X mot Storbritannien
109

 

En muslimsk man var anställd hos en skolmyndighet som var huvudman för ett antal 

skolor. Han arbetade som lärare i en av skolmyndighetens skolor och ville frånvara från 

skolan varje fredag för att inställa sig för bön i en moské. Han hade, då han arbetade i en 

annan skola, fått tillåtelse att bevista bönen trots att det medförde frånvaro. I 

förevarande skola vägrade man dock att medge hans krav men erbjöd en 

deltidstjänstgöring för att han ska kunna inställa sig vid fredagsbönen. Skälet till att inte 

medge hans krav hänförde sig till verksamhetens behöriga bedrivande. Han sade 

emellertid upp sig. Det framgick inte några särskilda villkor för frånvaro på grund av 

bön i hans anställningsavtal. Enligt honom var det en skyldighet för varje man i islam 

att bevista fredagsbönen. Han hävdade därför brott mot artikel 9. 

Kommissionen framförde flera rättsfrågor som är av betydelse för religionsfriheten i 

arbetslivet. En av de centrala frågorna var huruvida en egenuppsägning från en 

heltidstjänst kan utgöra ett brott mot artikel 9. Kommissionen konstaterade, med 

hänvisning till X mot Danmark, att tvingande egenuppsägningar kan under vissa 

särskilda omständigheter anses strida mot artikel 9.
110

 Beträffande omständigheterna 

framhöll kommissionen att det inte fanns några särskilda villkor i den sökandes 

anställningsavtal som berättigade honom frånvaro varje fredag. Inte heller hade den 

sökande under sina sex år som lärare i den aktuella skolan eller i hans 

anställningsintervju uppgivit att han behövde vara ledig för att bevista fredagsbönen. 

Således konstaterade kommissionen att skolmyndigheten i princip var berättigad att 
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förlita sig på anställningsavtalet.
111

 Frågan uppstod emellertid om skolmyndigheten i 

dess hantering av den sökandes fall beaktat dennes religionsfrihet i tillbörlig omfattning. 

Frågan besvarades jakande med motiveringen att skolmyndigheten erbjöd honom en 

deltidstjänstgöring. Det togs även i beaktande att det i en tidigare skola inneburit 

allvarliga svårigheter (”serious difficulties”) för skolan vid hans obehöriga frånvaro.
112

 

 

5.3.3 Konttinen mot Finland
113

  

Konttinen arbetade för statsjärnvägarna i Finland sedan 1986. År 1991 anslöt han sig till 

sjundedagsadventisterna. En anhängare av sjundedagsadventisterna måste avstå från att 

arbeta på sabbatsdagen som inleds på fredag efter solnedgången. Konttinen vägrade 

därför att arbeta på fredagar efter solnedgången. I mars 1993 blev han avskedad av sin 

arbetsgivare för att ha vägrat inställa sig i sitt arbete under fredagar efter solnedgången. 

Han hade flera gånger innan avskedandet fått tillsägelser och varningar för att inte ha 

varit närvarande i schemalagd tid. Konttinen hävdade brott mot artikel 9, med anledning 

av hans avskedande. 

Kommissionen fann att den sökande inte blev avskedad på grund av hans religiösa 

övertygelse utan på grund av att ha arbetsvägrat under sina arbetstider. Den sökande 

hade inte heller visat att han var tvingad att ändra sin religiösa övertygelse eller hindrats 

från att utövat sin religion eller tro. Vidare tillade kommissionen att den sökande även 

hade möjlighet att säga upp sig från sitt arbete. Således konstaterade kommissionen att 

det inte förelåg något brott mot artikel 9.
114

 

 

5.3.4 Stedman mot Storbritannien
115

 

Stedman jobbade som biträdande chef i ett resebyråkontor. Hennes arbetsgivare begärde 

att hon skulle börja jobba på söndagar vilket hon inte tidigare gjort. Stedman började 

därför jobba på söndagar från december 1991 till maj 1992. Under april 1992 

meddelade Stedman sin arbetsgivare att hon inte längre kunde jobba under söndagar på 

grund av religiösa skäl. I maj 1992 beslutade arbetsgivaren emellertid att Stedmans 

anställningsavtal skulle ändras så att hon skulle tjänstgöra på söndagar regelbundet. Hon 

vägrade att gå med på ändringen och blev senare uppsagd. Stedman åberopade inför 
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kommissionen att hennes religionsfrihet blivit inskränkt och menade att hennes 

utövande av sin kristna tro resulterade i att hon blev uppsagd. 

Kommissionen konstaterade inledningsvis att det först måste avgöras om Stedmans 

uppsägning på grund av att hon av religiösa skäl inte accepterade ett kontrakt utgör ett 

brott mot artikel 9. Kommissionen hänvisade till Konttinen mot Finland och framhöll att 

Stedman, i likhet med mannen i det tidigare fallet, blev uppsagd på grund av sin 

arbetsvägran och inte på religiösa grunder.
116

 Stedman hade även friheten att kunna 

lämna sin anställning. Kommissionen fann således att ingen inskränkning av 

religionsfriheten förelåg. 

 

5.4 Rättsfall från Europadomstolen 

 

5.4.1 Kalac mot Turkiet
117

 

Kalac arbetade som ”judge advocate” i flygvapnet i Turkiet. Han blev tvångsvis 

förtidspensionerad av staten på grund av disciplinbrott och skandalöst uppförande. Det 

angavs att Kalac tillhörde en fundamentalistisk muslimsk sekt där han påstods ha tagit 

emot och utfört instruktioner från sektens ledare. Han hade därför handlat i brist på 

lojalitet gentemot det turkiska sekulära samhället. Han åberopade brott mot artikel 9 och 

hävdade att hans tvångspensionering berott på hans religiösa övertygelse. 

Europadomstolen slog fast att Kalac självmant har valt en militär karriär och därför 

accepterat ett system med militär disciplin.
118

 Kalac kunde för övrigt, inom de gränser 

som följer av kraven på det militära livet, utöva sin religion.
119

 Europadomstolen 

framhöll vidare att beslutet om Kalacs tvångspensionering inte grundade sig i Kalacs 

religiösa övertygelser utan på hans uppförande och attityd, som stod i strid med militär 

disciplin och principen om sekularism. Någon inskränkning av hans religionsfrihet 

förelåg därför inte.
120
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5.4.2 Dahlab mot Schweiz
121

 

Dahlab arbetade som förskolelärare i en offentlig skola i Genéve. Hennes klass bestod 

av barn i åldrarna 4 till 8 år. Hon konverterade till islam år 1991 och började bära 

muslimsk sjal i klassen. Det var enligt Dahlab en plikt för kvinnor inom islam att bära 

sjal över huvudet när de är i närvaro av män. I juni 1996 förbjöds Dahlab att bära sjal 

vid fullgörande av sina arbetsuppgifter. Utbildningsväsendet i Schweiz ska vara sekulärt 

utpräglat och bärandet av sjal i klassen stred därför mot den schweiziska lagen om 

offentlig utbildning. Dahlab förde saken till Europadomstolen och hävdade att förbudet 

mot att bära muslimsk sjal i skolan stred mot artikel 9. Staten gjorde gällande att Dahlab 

har valt att arbeta i en offentlig skola frivilligt och att hon samtyckt till att utöva sitt 

yrke i överensstämmelse med principen om sekularism i enlighet med ovan nämnda 

bestämmelse.  

Europadomstolen framhöll att det är svårt att kunna bedöma i vilken utsträckning barns 

samvets- och religionsfrihet påverkas vid Dahlabs bärande av sjal.
122

 Det kunde inte, 

enligt Europadomstolen, förnekas att bärandet av sjal kan ha någon form av proselytisk 

effekt. Vidare anfördes att bärandet av sjal, som är ett påbud för kvinnor enligt Koranen, 

anses vara svårförenligt, vilket den schweiziska Federationsdomstolen påpekade, med 

principen om jämlikhet mellan könen. Det framstod därmed svårt att förena bärandet av 

muslimsk huvudsjal med budskapet om tolerans, respekt för andra och, framför allt, 

jämlikhet och icke-diskriminering som lärare i ett demokratiskt samhälle måste 

förmedla till sina elever. Således fann Europadomstolen att staten, med anledning av 

dessa skäl, inte överskridit sin bedömningsmarginal och att den aktuella åtgärden inte 

var orimlig.
123

 

 

5.4.3 Eweida m.fl. mot Storbritannien
124

 

Jag har i avsnitt 3.5 redogjort för omständigheterna i detta rättsfall. I detta mål gjorde 

Europadomstolen ett avsteg från tidigare rättspraxis. I de i detta kapitel tidigare nämnda 

rättsfallen har både Europakommissionen och Europadomstolen betonat att den enskilde 

har accepterat eller frivilligt anslutit sig till en anställning och således, vid inträdet av 

anställningen, avtalat bort sin religionsfrihet. I en eventuell konflikt mellan den 
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enskildes arbetsuppgifter och dennes religionsfrihet har religionsfriheten underordnat 

sig för den enskildes arbetsuppgifter. Kommissionen och Europadomstolen har flera 

gånger uttalat att den enskilde har möjlighet att säga upp sig eller byta arbetsplats. 

I förevarande fall tillämpade Europadomstolen en proportionalitetsbedömning för att 

avgöra om religionsfriheten blivit inskränkt. Europadomstolen konstaterade, med tanke 

på den betydelse religionsfriheten har i ett demokratiskt samhälle, att det vore en bättre 

lösning att väga arbetsgivarens behov mot den enskildes rätt att utöva sin religion.
125

 I 

Eweidas fall slog Europadomstolen fast att British Airways behov av att ha en enhetlig 

klädsel hos sin personal inte var större än Eweidas rätt att ha sitt kors runt halsen. Det 

togs dessutom i beaktande att vissa anställda fick ha hijab och turban under arbetstid 

och att detta inte hade någon negativ påverkan på British Airways varumärke. I 

Chaplins fall fick hennes rätt att utöva sin religion ge vika för arbetsgivarens behov. 

Europadomstolen fann att arbetsgivarens behov av att tillgodose patientsäkerhet var 

större än Chaplins rätt att bära sitt kors runt halsen.
126

 

 

5.5 Sammanfattning 

Det kan konstateras att egenuppsägningar eller tvångsvisa avgångar, beroende på 

omständigheterna i det enskilda fallet, kan leda till att religionsfriheten blivit kränkt. 

Samtycke till anställningen och därtill hörande regler har haft en stor betydelse för 

bedömningen av huruvida det förelegat brott mot artikel 9. Även det förhållandet att den 

enskilde har möjlighet att säga upp sig har stor betydelse för bedömningen. Rättsläget 

synes ta sig en annan utgångspunkt sedan Eweida m.fl. mot Storbritannien. 

Europadomstolen avgjorde huruvida religionsfriheten blev inskränkt genom en 

proportionalitetsbedömning, där stor vikt i stället läggs vid trons betydelse för den 

enskilde. 
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6 Kvinnans rätt till abort – arbetstagarens 

arbetsskyldighet 

 

6.1 Inledning 

 

I detta kapitel redogörs för rätten till abort och reglering för hälso- och 

sjukvårdspersonal om detta. Avsnittet inleds med en allmän redogörelse för abort. 

Sedan redogörs för rätten till abort och vilka möjligheter en kvinna har enligt svensk 

rätt. Därefter beskrivs kort om ansvarsfördelningen i abortverksamheten och avslutar 

avsnittet med hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsrättsliga förhållanden gentemot 

deras arbetsgivaren. 

Det föreligger ett spänningsförhållande mellan å ena sidan, rätten till abort, och å andra 

sidan rätten att vägra medverka till en abort, varför detta kapitel syftar till att belysa de 

kolliderande intressen som förekommer vid en eventuell vägran att medverka till abort. 

Vidare syftar kapitlet till att belysa det civilrättsliga förhållandet mellan arbetsgivaren 

och den enskilde som, i en viss utsträckning, har en betydelse för bedömningen 

huruvida den enskilde har fått ett ingrepp i sin religionsfrihet. 

 

6.2 Allmänt 

 

Det har historiskt sett varit en mycket kontroversiell fråga huruvida en kvinna legalt får 

avbryta en oönskad graviditet. Före 1939 var abort straffbelagt. Efter 1939 fick abort 

utföras under vissa särskilda omständigheter, såsom uppkommen graviditet under 

straffbelagda förhållanden och hot mot kvinnans liv och hälsa. Den nuvarande 

abortlagen (1974:595) ersatte lagen (1938:318) om avbrytande av havandeskap och 

anses ha en allmänt liberal hållning. Historiskt sett har tyngdpunkten kring abortfrågan 

varit i den ofödde individens intresse att födas. Succesivt har kvinnans intresse av att 

inte föda barnet fått en större betydelse. Innebörden i 1974 års abortlag är att kvinnans 

intresse av att inte föda barnet väger tyngre än det ofödda barnets intresse av att födas. 
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6.3 Rätten till abort 

 

En tillgång till legala och säkra aborter utgör en viktig del av kvinnors reproduktiva 

hälsa. FN anordnade år 1994 en internationell konferens om befolkning och utveckling 

där det utarbetades en handlingsplan om reproduktiv hälsa.
127

 Någon uppgörelse kring 

rätten till abort kunde dock, på grund av meningsskiljaktigheter mellan olika 

företrädare, inte uppnås. Det konstaterades, efter en kompromiss, att aborter ska vara 

säkra i de länder aborter är lagliga.
128

 Rätten till abort är fortfarande globalt en 

kontroversiell mänsklig rättighet. 

I 2 § hälso- och sjukvårdslagen framgår att målet med den svenska hälso- och 

sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. God hälsa 

innefattar implicit en tillgång till legala och säkra aborter.
129

 Om en kvinna begär att 

hennes havandeskap ska avbrytas, får en abort utföras om åtgärden vidtas före utgången 

av artonde havandeskapsveckan och den inte på grund av sjukdom hos kvinnan kan 

antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa, 1 § abortlagen. Enligt 3 § samma 

lag får abort utföras efter artonde veckan endast om Socialstyrelsen lämnar kvinnan 

tillstånd till åtgärden. Om en läkare vägrar att utföra en abort enligt 1 § ska frågan 

omedelbart hänskjutas till Socialstyrelsen för prövning, 4 § abortlagen. Om aborten 

utförs innan utgången av artonde havandeskapsveckan synes svensk rätt ge en kvinna en 

ovillkorlig rätt att avbryta hennes havandeskap så länge hon själv inte kan komma till 

skada vid en eventuell abort. Det är, med hänvisning till kvinnans rätt till 

självbestämmande över sin egen kropp, endast kvinnan som avgör om en abort ska 

utföras. 

 

6.4 Ansvarsfördelning i abortverksamheten 

I 5 § andra stycket abortlagen framgår att abort ska ske på ett allmänt sjukhus eller 

annan sjukvårdsinrättning som Inspektionen för vård och omsorg har godkänt. Ansvaret 

för vårdens bedrivande, patientsäkerhet och kvalitetssäkring åvilar vårdgivaren. 

Vårdgivaren är den fysiska eller juridiska person som yrkesmässigt bedriver hälso- och 

sjukvården.
130

 I varje sjukvårdsinrättning ska det, enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen, 
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finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten. Verksamhetschefen ansvarar 

enligt förarbetena för den löpande verksamheten.
131

 Verksamhetschefen ska därför 

säkerställa att patientsäkerheten tillgodoses och att hälso- och sjukvårdspersonalen har 

den kompetens som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna i hälso- och 

sjukvården.
132

  

År 2008 publicerade Socialstyrelsen ett dokument som innehöll uppföljningar och 

utvärderingar av medicinska aborter.
133

 Av dokumentet framgår att det är gynekologer, 

barnmorskor och sjuksköterskor som arbetar med abortverksamheten.
134

 

Verksamhetschefen får därför med hänsyn till dessa yrkesgrupper fördela 

arbetsuppgifterna till respektive befattning. Om arbetsuppgifterna är regelstyrda genom 

lag eller någon annan föreskrift finns inga möjligheter för verksamhetschefen att 

delegera arbetsuppgifterna till någon som inte är behörig att utföra arbetsuppgifterna i 

fråga.
135

 Verksamhetschefen är i övrigt fri att fördela arbetsuppgifterna.
136

 

I sammanhanget bör uppmärksammas ett rättsfall, RÅ 1977 AB 399, som rörde en 

överläkares framställning om generell befrielse att, av moraliska, religiösa och etiska 

skäl, slippa delta i abortverksamhet. Sjukvårdsstyrelsen anförde i sitt beslut att 

klinikchefen hade vidtagit organisationsförändringar som innebar att vederbörande inte 

behöhvde medverka i abortverksamheten. Det medgavs emellertid ingen generell 

befrielse från att slippa delta i abortverksamheten. Överläkaren överklagade 

Sjukvårdsstyrelsens beslut och anförde att beslutet ifråga inte var förenligt med gällande 

föreskrifter samt att Sjukvårdsstyrelsens beslut kränkte hans enskilda rätt. HFD 

konstaterade att beslutet inte stod i strid med gällande föreskrifter. Följaktligen var hans 

enskilda rätt inte inskränkt och besvären lämnades utan bifall. Det ska även betonas att 

utredningen om utländska aborter konstaterade att en läkare av moraliska eller etiska 

skäl inte kan vägra att utföra aborter vid en klinik där aborter utförs.
137
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6.5 Arbetsgivarens arbetsledningsrätt 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal är offentligt anställda när de arbetar inom landstinget. De 

har emellertid en anställning som vilar på ett civilrättsligt förhållande.
138

 Det innebär 

således att hälso- och sjukvårdspersonalen har ett anställningsförhållande som baseras 

på civilrättsliga och arbetsrättsliga regleringar. Anställningsförhållandet styrs framför 

allt av det personliga anställningsavtalet men också av arbetsrättsliga lagar. En central 

och viktig rättsgrundsats i arbetsrätten är att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela 

arbetet, så kallad arbetsledningsrätt. Arbetsgivaren får, inom ramen för anställningen, 

bestämma över vilka arbetsuppgifter arbetstagaren ska utföra.
139

 Ett beslut som 

arbetsgivaren fattar gentemot arbetstagaren betecknas arbetsledningsbeslut och behöver 

som huvudregel inte motiveras i sak.
140

 Arbetsledningsrätten kan sägas utgöra det mest 

påtagliga uttrycket för arbetsgivarens makt i verksamheten.
141

 Om arbetstagaren vägrar 

utföra arbetsgivarens arbetsledningsbeslut kan det utgöra en saklig grund för 

uppsägning enligt 7 § LAS. En eventuell arbetsvägran skulle med all sannolikhet även 

strida mot det personliga anställningsavtalet. För arbetsgivarens del är det av väsentlig 

betydelse att hans eller hennes arbetsledningsbeslut ligger inom ramen för 

arbetstagarens anställning. Skulle arbetsgivaren varaktigt besluta eller beordra en 

arbetsuppgift som ligger utanför ramen för anställningen anses åtgärden som ett otillåtet 

skiljande från anställningen.
142

 

Vilka arbetsskyldigheter som ligger inom ramen för en anställning är inte lagreglerat. 

Ledning kan därför tas från rättspraxis. Det ter sig emellertid naturligt att en 

arbetstagare är skyldig att utföra de arbetsuppgifter som denne har åtagit sig genom sitt 

personliga anställningsavtal.
143

 Vidare synes en arbetstagares skyldigheter vara de 

arbetsuppgifter som han vid anställningstidpunkten måste antas ha känt till förekom i 

den sorts anställning som är i fråga.
144

 Beträffande hälso- och sjukvårdspersonal kan 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivningar för respektive yrkesbefattning vara till stor 

vägledning ifråga om en arbetsuppgift ligger inom ramen för anställningen. 
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6.6 Sammanfattning 

 

Det har länge varit en kontroversiell fråga huruvida en kvinna har rätt till en legal abort. 

Idag har en kvinna rätt att avbryta sitt havandeskap innan utgången av artonde veckan. 

För hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att lyda sin arbetsgivare när denne 

leder och fördelar arbetet. En eventuell arbetsvägran av en arbetstagare kan leda till en 

uppsägning av arbetstagaren ifråga. 
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7 Analys  

 

7.1 Inledning 

 

Syftet med denna uppsats är, utifrån ett konstitutionellt perspektiv, att utreda frågan 

huruvida hälso- och sjukvårdspersonal har rätt att vägra medverka till abort på grund av 

religiösa eller samvetsskäl. För att kunna besvara på denna fråga ska det utredas om en 

vägran att medverka till abort utgör en del av den enskildes religions- eller 

samvetsfrihet och om, vid ett jakande svar, rättigheten ifråga kan begränsas. Vid 

besvarandet utreds vidare om den enskildes anställningsavtal har någon betydelse för 

bedömningen. 

  

7.2 Intressekonflikter 

 

De råder en intressekonflikt mellan å ena sidan arbetsgivaren som vill leda och fördela 

arbetet på arbetsplatsen och å andra sidan den enskilde som vill uttrycka och utöva sin 

religion på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har i svensk rätt en rätt till att leda och fördela 

arbetet som han eller hon vill. Den enskilde hamnar då oftast i ett underläge gentemot 

sin arbetsgivare. Skulle en arbetsgivare beordra hälso- och sjukvårdspersonal att 

medverka till abort har hälso- och sjukvårdspersonalen en förpliktad arbetsskyldighet att 

utföra arbetsgivarens beslut. Om en hälso- och sjukvårdspersonal skulle vägra att 

medverka till abort kan detta utgöra en saklig grund för uppsägning. I det fall vägran att 

medverka till abort utgör en del av den enskildes religionsfrihet uppstår en annan 

situation; nämligen att den enskildes religionsfrihet kan komma att kränkas. I det 

följande kommer mitt syfte med denna uppsats att besvaras utifrån religionsfriheten 

enligt regeringsformen och religions- och samvetsfriheten utifrån Europakonventionen. 

 

7.3 Religionsfriheten enligt regeringsformen 

 

För att kunna utreda huruvida en vägran att medverka vid abort på grund av religiösa 

och samvetsskäl skyddas av religionsfriheten är det av betydelse att först utreda vad 

som skyddas av religionsfriheten enligt regeringsformen. Religionsfriheten har länge 

varit en fundamental rättighet i svensk rätt. Dess rättsliga förståelse synes emellertid 
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inte vara helt klar. Begreppen ”religion” och, framför allt, ”utövning” utgör den rättsliga 

förståelsen av religionsfriheten. Det ter sig således naturligt att, utifrån dessa begrepp, 

utreda frågan huruvida en vägran utgör en del av den enskildes religionsfrihet. 

Begreppet ”religion” är inte definierat varken i lag eller i förarbeten. Detta torde bero på 

att lagstiftaren inte velat ge begreppet ”religion” en bestämd juridisk innebörd. 

Doktrinen ger heller inte ett klart svar på vad som utgör en religion i lagens mening. 

Petrén och Ragnemalm ställer upp ett villkor för att omfattas av begreppet ”religion”. 

Enligt dem ska religionen eller den religiösa åskådningen bäras upp av en övertygelse 

eller tro som är inriktad på målsättningar som går utöver det alldagligt jordiska.
145

 En 

sådan tolkning av grundlagen skulle knappast kunna utläsas idag. Det kan, med 

hänvisning till Europakonventionens bidrag i svensk rätt, vara en naturlig förklaring till 

att begreppet ”religion” inte har givits en bestämd innebörd. Sedan implementeringen av 

Europakonventionen i svensk rätt har det inte funnits något behov att ge begreppet 

”religion” någon annan innebörd än Europakonventionens tolkning av begreppet 

”religion” i artikel 9. En hälso- och sjukvårdspersonal bör, mot bakgrund av det 

anförda, kunna hävda att dennes religion anses uppfylla grundlagens definition av 

religion så länge religionen ifråga ”attains a certain level of cogency, seriousness, 

cohesion and importance”.
146

 

För att en vägran att medverka till abort ska omfattas av religionsfriheten måste 

vägrandet anses utgöra ett utövande av religionen. Vad som anses som ett utövande av 

religionen är, som angivits i avsnitt 2.4, inte helt klart. I förarbetena till grundlagen 

framgår de allra mest ”traditionella” utövanden av religionen, det vill säga anordna och 

delta i gudstjänster, hysa en religiös övertygelse, sprida och ta del av religiös 

förkunnelse samt bilda och medverka i religiösa sammanslutningar.
147

 I doktrin 

föreligger skiljaktiga meningar om vad som anses vara ett utövande av religionen.
148

 

Det kan emellertid sägas att det råder enighet i doktrin om att en religiös vägran inte kan 

anses utgöra ett utövande av religionen. Liksom förarbetena, anser majoriteten i doktrin 

att utövandet av religionen är att anse som att be i sin kammare och hysa en religiös 

övertygelse. Nobels tolkning av begreppet ”utöva” förhåller sig, till skillnad från de 
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övriga, annorlunda i det avseendet att begreppet tolkas vidare. Han menar att utövandet 

av trosuppfattningen skyddas under förutsättning att utövandet inte står i strid med 

samhällets lagar eller allmänt viktiga värdereringar.
149

 Nobels tolkning av lagen ger 

utrymme att kunna tolka in en religiös vägran som ett utövande av religionen. Denna 

tolkning förutsätter då att den religiösa vägran att medverka till abort inte står i strid 

med samhällets lagar eller allmänt viktiga värderingar. För egen del anser jag inte att en 

vägran att medverka till abort skulle stå i strid med samhällets lagar eller någon allmän 

viktig värdering. Nobels tolkning av begreppet ”utöva” skulle emellertid få ett alltför 

vitt tillämpningsområde. En sådan rättstillämpning torde inte få genomslag i svensk 

praxis. Det kan således mot bakgrund av det anförda konstateras att varken förarbeten 

och doktrin tillerkänner den enskilde ett skydd mot religiös vägran att medverka till 

abort. 

Beträffande samvetsfrihet i svensk rätt finns det inga rättsregler som uttryckligen befriar 

den enskilde från att utföra en viss arbetsuppgift som strider mot den enskildes samvete. 

Det har länge varit en politisk fråga att införa samvetsklausuler i vården. Det har 

emellertid inte lett till någon lagstiftning. Det kan således uteslutas att den enskilde har 

ett skydd mot att vägra medverka till abort när det strider mot hans eller hennes 

samvete. 

 

7.4 Religionsfrihet enligt Europakonventionen 

 

Jag har i avsnitt 3 redogjort för religionsfriheten enligt Europakonventionen. Mot 

bakgrund av redogörelsen i avsnitt 3 kommer det att utredas i det följande huruvida en 

religiöst motiverad vägran att medverka till abort skyddas av Europakonventionen. 

 

7.4.1 Privat och offentlig arbetsgivare 

En arbetsgivare kan vara offentlig eller privat. Den enskilde kan tänkas tro att han eller 

hon har ett starkare skydd gällande dennes rättigheter när dennes arbetsgivare är 

offentlig. Både Europakommissionen och Europadomstolen har dock i sina avgöranden 

klargjort att det för den enskilde inte har någon betydelse huruvida arbetsgivaren är 

offentlig eller privat. I Stedman mot Storbritannien erinrade kommissionen om artikel 1 

i Europakonventionen, där det framgår att staterna ska garantera var och en, som 
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befinner sig under deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter som stadgas i konventionen. 

Om religionsfriheten blir inskränkt av en privat arbetsgivare har staten misslyckats med 

att uppfylla sina positiva förpliktelser att skydda den enskildes religionsfrihet.
150

 

Således kan en enskild, när dennes religionsfrihet blivit inskränkt, hålla staten ansvarig. 

Följaktligen spelar det inte någon roll om arbetsgivaren är privat eller offentlig, staten 

kan ändå hållas ansvarig. 

  

7.4.2 Omfattas den enskildes religiösa motiverade vägran av religionsfriheten i artikel 9? 

Begreppet ”religion” i artikel 9 innefattar vilken religion som helst så länge religionen 

ifråga ”attains a certain level of cogency, seriousness, cohesion and importance”.
151

 

Eftersom en religiös person med all sannolikhet uppfyller de nämnda kriterierna blir 

nästa fråga om en religiöst motiverad vägran skyddas av artikel 9. 

Artikel 9 kan sägas skydda religionen eller trosuppfattningen i två olika styrkor. Forum 

internum får inte inskränkas medan forum externum får inskränkas. Forum internum, 

som skyddar den enskildes rätt att inneha en religion, kommer inte till uttryck. Den 

religiöst motiverade vägran är ett sorts uttryck att manifestera och utöva sin religion. 

Eftersom en religiöst motiverad vägran inte utgör forum internum är nästa fråga om den 

utgör forum externum. För att ett uttryck ska utgöra ett utövande av religionen har 

Europakommissionen och Europadomstolen ställt upp ett antal kriterier. Det ska i det 

följande utredas om en religiöst motiverad vägran uppfyller dessa kriterier. 

I Arrowsmith mot Storbritannien konstaterades att inte alla handlingar som är 

motiverade av en religion eller en tro omfattas av artikel 9. Det fordrades ett samband 

mellan religionen och utövandet för att åtnjuta skyddet i artikel 9. I C mot Storbritannen 

fastslogs det att sambandet mellan religionen och utövningen ska vara ”intimately 

linked”. Det klargjordes även i dessa rättsfall att utövningen ska ske på ett allmänt 

vedertaget sätt för att skyddas av artikel 9. I Eweida m.fl. mot Storbritannien prövade 

Europadomstolen i två fall huruvida en religiöst motiverad vägran att utföra en viss 

arbetsuppgift, som ålegat en arbetstagare, utgjort ett sådant utövande av religionen 

enligt artikel 9.
152

 Europadomstolen fann att båda fallen utgjorde ett utövande av 

religionen i den mening som framkommer artikel 9. Således kan konstateras att artikel 9 
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skyddar den enskilde när denne vägrar att utföra en viss arbetsuppgift när det är religiöst 

motiverat. Nästa fråga som uppstår är om det har någon betydelse vilken arbetsuppgift 

det handlar om. I Eweida m.fl. mot Storbritannien rörde det sig om vägran att medverka 

vid förrättande av partnerskap och vägran att åta sig rådgivning åt homosexuella par. En 

religiöst motiverad vägran att medverka till abort torde ha bedömts på samma vis i 

Europadomstolen. Det kan även beaktas att Europarådets resolution om rätt till 

samvetsvägran vid laglig medicinsk vård uppmanar konventionsstaterna att garantera att 

hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna vägra att medverka till abort.
153

 Det talar 

således för att en religiöst motiverad vägran att medverka till abort är en sådan 

arbetsuppgift som åtnjuter skydd av artikel 9.
154

 

 

7.4.3 Ingrepp i den enskildes rätt att utöva sin religion 

Efter att ha konstaterat att en religiöst motiverad vägran att medverka till abort utgör en 

del av den enskildes religionsfrihet blir nästa fråga om en eventuell vägran kan leda till 

ett ingrepp i den enskildes religionsfrihet. Det ska här göras en skillnad mellan någon 

som söker ett arbete i hälso- och sjukvården och någon som redan har en anställning i 

hälso- och sjukvården. 

I abortverksamheten arbetar främst gynekologer och barnmorskor. För någon, som har 

legitimation för ett sådant yrke, som söker ett arbete i någon sjukvårdsinrättning sker i 

de allra flesta fall någon sorts av bedömning av den sökandes meriter och skicklighet. 

Som angivits i avsnitt 6.4 ska patientsäkerheten alltid tillgodoses i hälso- och 

sjukvården. Således är det väsentligt för arbetsgivaren att bedöma om den enskilde 

arbetssökande har tillräckliga kvalifikationer för att kunna arbeta på arbetsplatsen 

ifråga. Det utgör, vid bedömningen om den enskilde har de kvalifikationerna som krävs 

för arbetet ifråga, en naturlig utgångspunkt att beakta Socialstyrelsen 

kompetensbeskrivningar för respektive befattning. För gynekologer och barnmorskor 

gäller att dessa ska kunna medverka till abort.
155

 Arbetsgivaren kan därmed förvänta sig 

att en gynekolog eller barnmorska ska kunna medverka vid abort. Skulle en 

arbetssökande gynekolog och barnmorska bli vägrad en anställning på grund av att de 

inte vill medverka till abort, av religiösa skäl, har arbetsgivarens vägran föranlett en 
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nackdel för den arbetssökande ifråga. Denna nackdel utgör ett ingrepp i den enskildes 

religionsfrihet eftersom den enskildes religiösa vägran att medverka till abort utgör en 

del av dennes religionsfrihet. 

Frågan huruvida en vägran att medverka till abort kan utgöra ett ingrepp hos någon som 

redan har en anställning i hälso- och sjukvården får ses utifrån en annan utgångspunkt. 

För att ett ingrepp ska ha skett ska det ha utgjort en nackdel för den enskilde. Nästa 

fråga att utreda blir således om det kan leda till en nackdel för den enskilde när denne 

vägrar att utföra en ålagd arbetsuppgift. Hälso- och sjukvårdspersonal har, som angivits, 

en anställning som vilar på civilrättslig grund. Arbetsrättsliga regleringar gör sig 

därmed gällande. Arbetsgivaren har en rätt att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen. 

Denna rätt innebär att arbetstagaren är skyldig att utföra allt som ligger inom ramen för 

anställningen. Någon allmän lagreglering kring arbetstagarens arbetsskyldighet finns 

inte, utan arbetstagaren är i regel skyldig att utföra de arbetsuppgifter som denne har 

åtagit sig genom det personliga anställningsavtalet. Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivningar för respektive yrkesbefattning torde ha en stor betydelse i 

bedömningen om en arbetsuppgift anses ligga inom ramen för anställningen. För 

barnmorskans del framgår av Socialstyrelsens kompetensbeskrivning att de ska ha 

förmåga att vårda patienter som genomgår abort. Utförandet av aborten ska ske av en 

läkare, 5 § abortlagen.
156

 Medverkan till abort ligger således med all sannolikhet inom 

ramen för barnmorskans och gynekologens anställning. Följaktligen konstateras att 

medverkan till abort utgör en del av barnmorskans och gynekologens arbetsskyldighet. 

Skulle en barnmorska eller gynekolog vägra att medverka till abort utgör detta 

arbetsvägran som i sin tur utgör en saklig grund för uppsägning. Således kan konstateras 

att en arbetstagare kan bli uppsagd enligt gällande rätt om han eller hon vägrar 

medverka till en abort. Följaktligen innebär detta ett ingrepp i den enskildes 

religionsutövning. 

 

7.4.4 Finns detta ingrepp stöd i ”lag”? 

När det har skett ett ingrepp i den enskildes religionsutövning har det med andra ord 

skett en begränsning av dennes religionsfrihet. En begränsning av religionsfrihet får ske 

endast om den är föreskriven i lag. 
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Det fordras att lagen ska vara adekvat åtkomlig och formulerad med en tillräcklig 

precision för att kunna göra det möjligt för den enskilde att reglera sitt beteende.
157

 Som 

nämnts finns i svensk rätt ingen allmän lagreglering kring en arbetstagares 

arbetsskyldighet utan arbetsförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren styrs 

med stöd av arbetsledningsrätten. Arbetsledningsrätten har länge varit en rättsgrundsats 

som berättigat arbetsgivaren att beordra arbetstagaren allt som ligger inom ramen för 

arbetstagarens anställning. Det konstaterades ovan att den enskildes religionsfrihet 

begränsas om arbetsgivaren, med stöd av sin arbetsledningsrätt, beordrar en arbetstagare 

att medverka till abort. Arbetsledningsrätten är i svensk rätt inte lagstadgad. Det 

föreligger således inget stöd i ”lag” att begränsa religionsfriheten. Europadomstolen har 

emellertid prövat frågan om den svenska arbetsledningsrätten uppfyller kravet på 

lagstöd i Wretlund mot Sverige.
158

 Europadomstolen uttalade att ”uttrycket ”i enlighet 

med lag” kräver att den ifrågasatta åtgärden bör ha någon grund i nationell rätt och att 

lagen ifråga bör vara tillgänglig för den berörda personen, som dessutom måste kunna 

förutse konsekvenserna för honom eller henne”.
159

 Vidare uttalade Europadomstolen att 

arbetsgivarens arbetsledningsrätt är en princip som följer av kollektivavtal och har 

erkänts av Arbetsdomstolen som en allmän rättsprincip.
160

 Domstolen fann således att 

arbetsledningsrätten uppfyllde kravet på lagstöd i Europakonventionens mening. 

Följaktligen synes inskränkningen av den enskildes religionsutövning, när denne vägrar 

att medverka till abort, uppfylla kravet på lagstöd. 

 

7.4.5 Är inskränkningen nödvändig i ett demokratiskt samhälle? 

Nästa fråga att ta ställning till är om inskränkningen av religionsutövningen är 

”nödvändig i ett demokratiskt samhälle”, vilket sker genom en 

proportionalitetsbedömning. För att kunna komma fram till någon slutsats är det av 

betydelse att beakta Europakommissionens och Europadomstolens praxis kring 

religionsfrihet i arbetslivet. Det är viktigt att betona att proportionalitetsbedömningen 

kommer att ske utifrån arbetsgivarens och arbetstagarens intressen, och inte utifrån 

statens och den enskilde medborgarens intresse. 
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Den enskildes intresse i förevarande fall är att inte medverka till abort, vilket är dennes 

utövning av religion. Arbetsgivarens intresse är att inte anställa, eller beordra, någon 

som inte är villig att medverka till abort. För den enskildes del får det allvarliga 

konsekvenser i form av en uppsägning eller en nekad anställning som denne har utbildat 

sig för. Ännu värre blir det när den enskilde inte kan få jobb på någon vårdklinik över 

huvudtaget. För arbetsgivarens del kan det vara besvärligt att behöva omfördela arbetet 

på arbetsplatsen endast för att en anställd inte kan medverka till en viss arbetsuppgift. I 

vissa fall kan det för arbetsgivaren del anses svikligt att arbetstagaren inte vill medverka 

till abort när denne arbetar vid en klinik som tillhandahåller abort. Således är det av 

intresse att utreda vad rättspraxis anger om när den enskilde samtycker eller accepterar 

att utföra en viss arbetsuppgift vid tillträdet av anställningen. 

Europakommissionen och Europadomstolen har i flera mål klargjort betydelsen av att 

den enskilde samtycker till eller accepterar sin anställning och därtill hörande regler. I X 

mot Danmark konstaterade Europakommissionen att religionsfriheten utövas vid den 

tidpunkten när den enskilde accepterar sin anställning. Vidare konstaterades att en 

anställd kan lämna sin anställning och att denne således garanteras religionsfrihet. I X 

mot Storbritannien framhöll Europakommissionen att arbetsgivaren ska kunna förlita 

sig på anställningsavtalet.
161

 Om en anställd inte vid anställningstidpunkten har 

meddelat arbetsgivaren om sina krav kan denne heller inte åberopa dessa krav efter det 

att anställningen har påbörjats. Liksom i fallet X mot Danmark kan det sägas att detta 

fall också ger uttryck för att religionsfriheten utövas när den enskilde samtycker till 

anställningen. I Konttinen mot Finland och Stedman mot Storbritannien är 

omständigheterna i huvudsak desamma. Europakommissionen kom fram till att 

arbetstagarna blev uppsagda på grund av arbetsvägran och inte på grund av deras 

religiösa trosuppfattning. I båda fallen konstaterade Europakommissionen att 

arbetstagarna kunde lämna sin anställning. Dessa fall har även likheter med X mot 

Danmark där kommissionen konstaterade att den enskilde kunde lämna kyrkan. Sålunda 

garanterades de religionsfrihet. Europakommissionen synes således vara bestämd i sin 

uppfattning avseende när den enskilde samtyckt till en viss arbetsuppgift. Han eller hon 

har utövat sin religionsfrihet vid tidpunkten han eller hon accepterat arbetsuppgiften och 

därtill hörande regler. I Kalac mot Turkiet kom Europadomstolen fram till att Kalac 

självmant valt en militär karriär och därför accepterat ett system med militär disciplin. 
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Detta fall kan sägas likna Europakommissionens bedömningar om accepterandet av en 

viss arbetsuppgift eller, i detta fall, en viss karriär. I Dahlab mot Schweiz synes 

Europadomstolen inte ta ställning till huruvida den enskilde samtyckt till en viss 

anställning. Staten hävdade i sin argumentation att Dahlab hade möjligheten att kunna 

undervisa i en privat skola som inte var bunden av kravet på sekularism och att hon 

därför accepterade kravet på sekularism frivilligt.
162

 Europadomstolen berörde inte 

denna invändning och gjorde således ett avsteg från tidigare rättspraxis. I Eweida m.fl. 

mot Storbritannien kan sägas att Europadomstolen ändrat rättsläget. Domstolen 

hänvisade till religionsfrihetens viktiga betydelse för ett demokratiskt samhälle och 

tillämpade i stället en proportionalitetsbedömning. Arbetsgivarens intresse stod således 

mot arbetstagarens intresse. Domstolen framhöll även att det i sig inte ska vara en 

avgörande omständighet huruvida en anställd fått sin religionsfrihet inskränkt när en 

person frivilligt valt att inträda en anställning och accepterat vissa arbetsuppgifter som 

kan komma att inskränka dennes religionsutövning. Mot bakgrund av det anförda kan 

konstateras att accepterandet av en arbetsuppgift har en stor betydelse för huruvida den 

enskildes religionsfrihet har blivit inskränkt. Det ska dock betonas att accepterandet av 

en arbetsuppgift inte ska ha någon avgörande betydelse.  

Utöver den enskildes samtycke till en viss arbetsuppgift ska vid 

proportionalitetsbedömningen samtliga omständigheter beaktas. Således ska utredas om 

en arbetsgivares åtgärd att inte anställa någon eller säga upp en anställd kan ha någon 

betydelse för bedömningen. 

En arbetsgivare som inte anställer någon eller säger upp någon på grund av att denne 

inte vill medverka till abort kan vidta åtgärden till skydd för hälsa. Skydd för hälsa 

utgör en rättfärdigande grund i artikel 9 andra stycket och ett sådant godtagbart syfte för 

att inskränka religionsutövningen. En arbetsgivare som inte vill anställa någon, för att 

denne inte vill medverka till abort, kan företa en åtgärd för att inte hämma effektiviteten 

i abortvården inom kliniken ifråga. Europadomstolen har i ett mål prövat huruvida det 

utgör en kränkning av den enskildes privat- och familjeliv när staten underlåter att 

säkerställa den enskildes möjlighet att kunna få tillgång till abort när det är tillåtet enligt 

den nationella lagstiftningen.
163

 Domstolen besvarade denna fråga jakande. En 

arbetsgivares åtgärd att inte anställa någon som inte är villig att medverka till abort 
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utgör således en åtgärd som tillgodoser intresset av att skydda andra rättigheter i 

Europakonventionen. En åtgärd till skydd för andras fri- och rättigheter utgör, enligt 

artikel 9 andra stycket, även ett legitimt intresse för att inskränka i religionsutövningen. 

Vid en sådan situation åtnjuter staten en bred bedömningsmarginal. 

Slutligen ska det kommenteras något rörande statens positiva åtgärder. Av rättspraxis 

kan utläsas att det till en viss omfattning kan krävas att staten vidtar positiva åtgärder. I 

X mot Storbritannien utredde kommissionen om skolmyndigheten hade beaktat X:s 

religionsfrihet i tillbörlig mån.
164

 Här ställde sig kommissionen frågan om 

skolmyndigheten hade vidtagit tillräckliga (positiva) åtgärder för att främja X:s 

religionsfrihet. På en skola fick X ledighet medan det i en annan skola uppstod ”serious 

difficulties” på grund av X:s frånvaro. Skolan erbjöd X en deltidstjänstgöring där han 

kunnat närvara i moskén, vilken X nekade till. Kommissionen fann att skolmyndigheten 

i sin hantering av hans fall ägnat hans religionsfrihet i tillbörlig omtanke, framför allt av 

den anledningen att den hade skapat ”serious difficulties” hos en annan skola. Det fanns 

därför en verksamhetsrelaterad situation utan anknytning till den religiösa faktorn.
165

 

Förevarande rättsfall visar att staten har positiva förpliktelser i en viss omfattning för att 

underlätta den enskildes religionsutövning. Hur långt dessa sträcker sig är emellertid 

oklart. För svensk rätts vidkommande framgår av 3 kap. 4 § diskrimineringslagen att 

arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens 

resurser och omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa 

sig för alla arbetstagare oavsett religion eller annan trosuppfattning. 

En barnmorska eller gynekolog som inte får en anställning på grund av sin religiösa 

övertygelse att inte vilja medverka till abort får anses innebära en allvarlig konsekvens 

för denne. Personen har emellertid valt att söka ett arbete som innefattar arbetsuppgifter 

med abortvård. När han eller hon tillträder en anställning ingår medverkan till abort i 

arbetsuppgifterna. Således innebär detta, vid en eventuell anställning, att dessa 

yrkeskategorier är skyldiga att medverka till en abort om inget annat anges i deras 

anställningsavtal. Det frivilligt ingångna avtalet medför att de samtyckt till att deras 

religionsutövning blivit inskränkt. Detta ska emellertid inte ha en avgörande betydelse 

för huruvida religionsfriheten blivit inskränkt utan endast beaktas i 

proportionalitetsbedömningen. I X mot Storbritannien kan det utläsas att det krävs att 
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staten vidtar positiva åtgärder för att främja den enskildes religionsutövning. Ett sjukhus 

eller annan inrättning som svarar under landstinget får därför anses skyldigt att vidta 

åtgärderna ifråga. Statens skyldighet att vidta positiva åtgärder synes vara 

situationsbetingad. För ett sjukhus med en stor kvinnoklinik torde krävas att 

arbetsgivaren överväger att placera en barnmorska eller en gynekolog som inte vill 

medverka till abort i en annan verksamhet än abortverksamheten, om den möjligheten 

finns. För ett sjukhus med en liten kvinnoklinik, och där möjligheterna inte finns för 

organisationsändringar, torde ”serious difficulties” uppstå. Vidare synes en 

arbetsgivares åtgärd att inte anställa någon eller säga upp någon som inte vill medverka 

till abort kunna utgöra skydd för hälsa. När en åtgärd vidtas, som tillgodoser skyddet av 

andra rättigheter, åtnjuter staten en bred bedömningsmarginal.
166

 Eftersom staten 

åtnjuter en bred bedömningsmarginal i förevarande fall bör det krävas att staten ingriper 

i den enskildes religionsutövning i betydande grad för att en inskränkning av 

religionsfriheten ska ha skett. I Eweida m.fl. mot Storbritannien fann Europadomstolen 

att staten inte inskränkte i den tredje och fjärde sökandens religionsfrihet när dessa 

vägrade att utföra en viss arbetsuppgift. Framför allt berodde detta på grund av statens 

vida bedömningsmarginal. 

Vid en samlad bedömning av det anförda talar övervägande skäl för att en 

arbetsgivarens åtgärd att inte anställa en barnmorska eller gynekolog på grund av att 

denne inte vill medverka till abort inte är mer långtgående än vad som framstår som 

skäligt i förhållande till de intressen som åtgärden tillgodosett. Detta, på grund av den 

enskildes frivilliga åtagande att utföra en viss arbetsuppgift, arbetsgivarens åtgärd att 

tillgodose andra fri- och rättigheter samt statens breda bedömningsmarginal. 

 

7.5 Samvetsfrihet 

 

7.5.1 Omfattas den enskildes samvetsbaserade vägran av samvetsfriheten i artikel 9? 

Samvetsfriheten är inte definierad i artikel 9. I artikel 9 framgår endast att den enskilde 

är berättigad till samvetsfrihet. För att kunna veta vad som omfattas och skyddas av 

samvetsfriheten i artikel 9 fordras att utreda vad Europadomstolen har uttalat om 

samvetsfriheten. Europadomstolen har prövat den enskildes samvetsfrihet i 

                                                           
166

 Se Eweida m. fl. mot Storbritannien, stycke 99. Staten åtnjöt en bred bedömningsmarginal när den 

andra sökandes intresse av att utöva sin religion ställdes mot skyddet för hälsa. 



 

 53   

 

storkammaren i målet Bayatyan mot Armenien. I detta mål konstaterade 

Europadomstolen att den sökandes rätt till vapenvägran skyddas av samvetsfriheten. 

Frågan huruvida en vägran att medverka till abort på grund av samvetsbetänkligheter 

har aldrig prövats i Europadomstolen. Det ska emellertid analyseras huruvida 

ställningstagandet i Bayatyan mot Armenien ger den enskilde en rätt till samvetsvägran 

vid abortsituationer. Således är det av stor betydelse att utreda vilka skäl som låg bakom 

avgörandet. 

Europadomstolen konstaterade i målet att Europakonventionen är ett levande instrument 

som ska tolkas i ljuset av samhällsutvecklingen. Genom detta argument framhöll 

domstolen att den enskildes rätt till vapenvägran kan tolkas in inom samvetsfrihetens 

skyddsområde i artikel 9.
167

 Till stöd för sin tolkning hänvisade domstolen till 

Europarådets parlamentariska församlings resolution om rätten till samvetsvägran och 

till andra internationella dokument såsom IKMPR.
168

 Domstolen betonade därefter att 

det råder enighet i Europa om att samvetsvägran utgör en viktig del av samvetsfriheten. 

Vidare uttalade Europadomstolen att ”när någon motsätter sig militärtjänst och 

motsättningen motiveras av en seriös och oöverkomlig konflikt mellan skyldigheten att 

tjänstgöra i armén och personens samvete eller dennes djupa och genuina religiösa 

övertygelse eller tro så utgör detta en övertygelse eller tro med tillräcklig slagkraft, 

allvarlighet, sammanhållning och betydelse för att kunna omfattas av artikel 9”. 

Ovan nämnda skäl låg bakom avgörandet i Bayatyan mot Armenien. Dessa argument 

kan närmast ses som kriterier för att en samvetsvägran ska kunna omfattas av 

samvetsfriheten i artikel 9. Det ter sig mot bakgrund av det anförda naturligt att pröva 

ifall en medverkan till abort kan anses uppfylla ovan nämnda kriterier. 

Sverige har i förhållande till andra europeiska länder en negativ inställning till 

samvetsklausuler i vården. Sverige tillhör bland det fåtal länder som inte ger hälso- och 

sjukvårdspersonal någon rätt till samvetsvägran.
169

 Det råder enighet bland ett flertal 

länder i Europa om att rätten till samvetsvägran i hälso- och sjukvården bör finnas. Inte 

minst kommer detta i uttryck genom Europarådets parlamentariska församlings 
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resolution 1763 om rätten till samvetsvägran vid laglig medicinsk vård, där en majoritet 

av församlingen röstade för denna resolution. Andra internationella organisationer 

såsom WHO har publicerat i sitt dokument om säkra aborter att enskilda vårdgivare har 

en rätt till samvetsvägran vid tillhandahållandet av abort. Denna rätt sträcker sig 

emellertid inte så långt att kvinnors tillgång till säker abortvård hindras.
170

 Således kan 

sägas att det finns starka skäl att anta att Europadomstolen kan tolka in en rätt för hälso- 

och sjukvårdspersonal att samvetsvägra vid medverkan till abort i artikel 9. Eftersom 

det råder enighet i frågan om samvetsfrihet i hälso- och sjukvården bland de länder som 

har anslutit sig till Europakonventionen torde statens bedömningsmarginal begränsas 

och således ge mindre utrymme för nationella avvikelser. 

För att samvetsfriheten ska komma den enskilde tillgodo krävs vidare att vägran att 

medverka till abort motiveras av en seriös och oöverkomlig konflikt mellan 

skyldigheten att medverka till abort och personens samvete eller dennes djupa och 

genuina religiösa övertygelse eller tro. Detta ska avgöras mot bakgrund av de särskilda 

omständigheterna i det enskilda fallet.
171

 Om detta krav uppfylls finns det fog att anta 

att Europadomstolen, vid en analog tillämpning av Bayatyan mot Armenien, erkänner 

hälso- och sjukvårdspersonal en rätt till samvetsvägran vid en medverkan till abort. 

 

7.5.2 Kan samvetsfriheten inskränkas?  

Om artikel 9 tolkas utifrån dess lydelse fås intrycket att samvetsfriheten utgör forum 

internum, det är således de moraliska samvetsövertygelserna som skyddas. Denna 

uppfattning synes inte vara ovanlig.
172

 Det kan emellertid sägas att Europadomstolen 

gav ett annat uttryck för hur samvetsfriheten kan tolkas i Bayatyan mot Armenien. 

Domstolen fann att en samvetsbaserad vägran utgjorde en del av den enskildes 

samvetsfrihet. Sålunda kan konstateras att samvetsfriheten i artikel 9 kan kan uttryckas i 

form av vägran. Detta beror på att Europadomstolen tolkat artikel 9 på så sätt att den 

skyddar även uttryck som har sin grund i samvetsfrihet. Hur långtgående detta skydd 

sträcker sig är emellertid oklart. 

Samvetsfriheten regleras, som nämnts, i artikel 9 första stycket. I artikel 9 andra stycket 

framgår att ”[f]riheten att utöva sin religion eller tro får underkastas begränsningar [...]”. 
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Möjligheterna att inskränka i samvetsfriheten synes således vara uteslutna i artikel 9 

andra stycket. Artikeln nämner endast att religion och tron får begränsas. Även i Eweida 

m.fl. mot Storbritannien hävdade de skiljaktiga att samvetsfriheten är en absolut 

rättighet som inte får begränsas.
173

  

Att samvetsfriheten är absolut kan medföra svåra tillämpningsproblem eftersom en 

handling eller underlåtenhet som är samvetsbaserad likväl kan vara ett uttryck för den 

enskildes djupa religiösa övertygelse. Det skulle med ett sådant synsätt därför uppstå en 

diskrepans i artikel 9 där samma handling både kan skyddas av religionsfriheten som 

kan inskränkas och av samvetsfriheten som inte får inskränkas. 

Det råder, enligt mig, inga tvivel om att religionsfriheten och samvetsfriheten är nära 

förbundna med varandra. I Bayatyan mot Armenien fann Europadomstolen att 

Bayatyans vägran var ett utövande av hans religiösa övertygelse. Således gick 

domstolen inte in på frågan huruvida samvetsfriheten kan begränsas. Fallet visar 

emellertid att en religiöst motiverad vägran kan omfattas både av samvetsfriheten och 

av religionsfriheten. 

Mot bakgrund av det anförda kan det konstateras att det är oklart om samvetsfriheten 

kan begränsas. Det kan emellertid tänkas att Europadomstolen väljer att betrakta en 

religiöst motiverad vägran som den enskildes religionsfrihet framför den enskildes 

samvetsfrihet när vägrandet ifråga uppfyller såväl religionsfrihetens som 

samvetsfrihetens kriterier. 

 

7.6 Slutsatser 

 

Mitt syfte med denna uppsats var att utreda frågan huruvida hälso- och 

sjukvårdspersonal har rätt att vägra medverka till abort på grund av religiösa eller 

samvetsskäl. Mitt syfte besvarades med hjälp av mina frågeställningar. Min första 

frågeställning var om en enskilds religiöst motiverade vägran att medverka till abort 

skyddas av regeringsformen. Mot bakgrund av vad som nämnts i avsnitt 2 och 7.3 kan 

det konstateras att den enskilde saknar skydd i regeringsformen. Framför allt torde detta 

bero på att Europakonventionen utgör den levande rättskällan idag och att 

religionsfriheten i regeringsformen inte har utvecklats sedan dess tillkomst. 

                                                           
173

 Se domarna Vucinic och De Gaetano i Eweida m.fl. mot Storbritannien, stycke 3. 



 

 56   

 

Min andra frågeställning var om en enskilds religiöst motiverade vägran att medverka 

till abort skyddas av religionsfriheten i Europakonventionen. Mot bakgrund av vad som 

nämnts i avsnitt 3, 5 och 7.4 kan det konstateras att den enskilde visserligen skyddas av 

artikel 9 men att denne sannolikt får ge vika för andras fri- och rättigheter och sitt 

frivilligt ingångna anställningsavtal. 

Beträffande min tredje frågeställning – om den enskildes samvetsbaserade vägran 

skyddas av samvetsfriheten i Europakonventionen – kan framhållas att 

Europadomstolen i ett mål utvecklat samvetsfriheten. Om Europadomstolen skulle 

använda samma argument och kriterier som domstolen gjorde i Bayatyan mot Armenien 

torde den enskildes samvetsbaserade vägran skyddas av samvetsfriheten. 

Vid tolkning av Europadomstolens rättspraxis är det viktigt att betona att domstolens 

domar och avgöranden gäller för ett specifikt fall med dess speciella säregenheter. Det 

är således inte enkelt att kunna hävda att ett avgörande har full prejudicerande verkan. 

Inte heller behöver Europadomstolen döma på samma vis i ett likartat mål. 

Europadomstolens rättspraxis är emellertid bindande och utgör den levande rättskällan. 

Slutsatserna i denna uppsats ska inte uppfattas som givna utan en indikation vad 

resultatet hade kunnat bli i en eventuell prövning. 
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8 Avslutning 

 

Religionsfriheten har i Sverige varit en grundläggande rättighet sedan i början av 1800-

talet. Den fick emellertid under den senare halvan av 1900-talet en mindre betydelse i 

samhället. Skolan avkristnades genom ändringar i  läroplanen år 1969. Såväl domareden 

som vittneden sekulariserades i mitten av 1970-talet. 

Idag har religionsfriheten fått en viktig roll i samhället. I dagens mångkulturella 

samhälle uppstår konflikter mellan den enskilde och arbetsgivaren när den enskilde, av 

olika skäl, inte får utöva sin religion på arbetsplatsen. I denna uppsats har 

utgångspunkten varit när någon vägrar att medverka till abort. Som framkommit i denna 

föreställningen utgör en religiöst eller samvetsbaserad vägran att medverka till abort en 

del av den enskildes religionsfrihet. Det har även konstaterats att det ska göras en 

proportionalitetsbedömning mellan den enskildes och arbetsgivarens intressen. 

Resultatet av denna proportionalitetsbedömning har visat sig vara att den enskildes 

vägran att medverka till abort får ge vika för arbetsgivaren intressen. 

Detta ställningstagande ska dock inte uppfattas som en given slutsats. Som jag betonat 

är Europadomstolens prejudikat starkt förbundna med omständigheterna i det enskilda 

fallet. Dessutom varierar staternas besömningsmarginal beroende på sakens 

beskaffenhet och omständigheterna i övrigt. Två fall med likartade omständigheter i två 

olika stater kan således leda till två olika utgångar. Slutsatserna i denna uppsats kan 

således betraktas mer som en indikation på vad resultatet skulle kunna bli vid en 

eventuell prövning. 

Efter Sveriges implementering av Europakonventionen har religionsfrihet fått en större 

betydelse i samhället. Inte minst synes detta när religionsfriheten enligt regeringsformen 

inte skyddar den enskildes motiverade vägran medan religionsfriheten enligt 

Europakonventionen gör det. Den enskilde garanteras ett mer långtgående skydd i 

religionsfriheten enligt Europakonventionen. Religionsfriheten är, som framgår i mitt 

inledande citat från Europadomstolen, en av grundvalarna i ett demokratiskt samhälle 

enligt Europakonventionen. Religionsfriheten synes således återigen bli en aktör av 

relevans i den samhälliga och arbetsrättsliga miljön. 
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